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1.Scopul procedurii

1.1 .Stabilirea unui set unitar de reguli privind recrutarea/ identificarea, evaluarea,
atestarea, monitorizarea si pregătirea profesionala continua a asistenţilor maternali
profesionişti.
1.2.Stabilirea responsabilităţilor priv ind întocmirea, avizarea si aprobarea documentelor
aferente acestei activitati.
1.3.Sprijină auditul si/ sau alte organisme abilitate in acţiuni de auditare si/ sau control,
iar pe manager, in luarea deciziei.
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2. Domeniul de aplicare
2 .1.
Procedura reprezintă recrutarea/ identificarea, evaluarea, atestarea, monitorizarea si
pregătirea profesionala continua a ac tivi tat i i asistenţilor maternali profesionişti de către
specialiştii din cadrul S.M .C .C . in vederea protecţiei copilului care necesita stabilirea unei
masuri de protecţie.
2.3. Procedura stabileşte etapele ce se vor parcurge pentru recrutarea/ identificarea,
evaluarea, atestarea, monitorizarea si pregătirea profesionala continua a asistenţilor maternali
profesionişti.
2.4. Procedura se aplica de către specialiştii din cadrul S.M .C.C. precum si de alţi
specialişti: Secretariat Comisia pentru protecţia Copilului, Compartiment Juridic si Contencios.
Serviciu Resurse Umane si alţi specialişti.
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.3. Documente de referinţă
3. i . Ordinul nr.26/2019 privind Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de tip
familial destinate copiilor din sistemul de protecţie speciala;
3.2. H.G. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare si
statutul asistentului materna! profesionist;
3.3. Regulamentul (U E ) 2016/679 al Parlamentului European şi ai Consiliului din 27 aprilie
2 0 16 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal si privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE;
3.4. ilotararea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare
si funcţionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal,
eu modificările si completările ulterioare;
3.5. Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicata:
3.6. H.G. nr. 502/2017 privind organizarea si metodologia de funcţionare a Comisiei pentru
protecţia copilului;
3.7. Regulamentul de Organizare si Funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si
Protecţia Copilului Valcea;
3.8. Lisele posturilor;
3.9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
3.10.Ordin nr. 2256/22.10.2018 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie speciaia.
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4. Definiţii şi abrevieri
4.1. Definiţii:

4 . 1.1.Procedura operaţionala (procedura de lucru) - procedura care descrie un proces sau o
activitate care se desfasoara la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, tara
aplicabilitate la nivelul întregii entitati publice.
4. 1.2.Solicitantul - persoana care formulează la S.P.P.C./O .P.A. o la cerere de evaluare a
capacitatii sale de a deveni asistent maternal profesionist.
4.1.3.Asistentul maternul profesionist-persoana fizica, atestata in condiţiile prevăzute de HG
679/2003 care asigura prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau creşterea. îngrijirea
si educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care ii primeşte in plasament.
4.1.4A sistentul social - persoana care îndeplineşte statutul profesiei de asistent social si se
ocupa in principal cu recuperarea si (re)integrarea psiho-sociala si profesionala a persoanelor cu
probleme speciale: deficiente psihice si/sau fizice, comportament antisocial (delicventa),
probleme sociale diverse.
4.1.5. Formatorul - persoana care are competenta sa formeze viitorii specialişti intr-un
domeniu.
4.1.6. Managerul de caz - profesionistul care asigura coordonarea activitatilor de asistenta
sociala si protecţie speciala desfăşurate in interesul superior al copilului:
a) planului individualizat de protecţie pentru copiii separaţi de familie;
b) planului de recuperare pentru copiii cu dizabilitati;
c) planului de reabilitare si/sau reintegrare sociala pentru copiii abuzaţi, neglijaţi si/sau
exploataţi, inclusiv victime ale traficului, exploatării prin munca, exploatării sexuale în scop
comercial.
4. 1.7. Recrutarea - activitatea de cautare si atragere in instituţie a unui grup de persoane
capabile si interesate sa ocupe posturile vacante, grup din cadrul caruia se pot alege candidaţi
corespunzători pentru aceste posturi.
4./.S .Atestatul - document oficial prin care se atesta/dovedeste ca solicitantul poate activa in
anumit domeniu, in urma pregătirii specifice si susţinerii unui examen.
4. 1.9.Fisa postului - document care defineşte locul si contribuţia postului in atingerea
obiectivelor individuale si organizationale, caracteristic atat individului, cat si entitatii si care
precizează sarcinile si responsabilităţile care ii revin titularului unui post: in general, fisa
postului cuprinde: informaţii generale privind postul (denumirea postului, nivelul postului,
scopul principal al postului) condiţiile specifice, pentru ocuparea postului (studiile de
specialitate, perfecţionări, cunoştinţe de operare/programare pe calculator, limbi străine,
abilitaţi, calitati si aptitudini necesare, cerinţe specifice, competenta manageriala),
sarcinile/atributiile postului, sfera relaţionala.
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4.1.10.Monitorizarea - activitatea continua de colectare a informaţiilor relevante despre modul
de desfăşurare a procesului sau a activitatii.

4.2. Abrevieri
P.O. - Procedura operaţional
S.M .C .C . - Serviciul Management de caz pentru copil
M .C. - Manager de caz
A . M.P. - Asistent maternal profesionist
C . P.C.- Comisia pentru Protecţia Copilului
D . G .A .S.P .C .- Direcţia Generala de Asistenta Sociala Protecţia
Copilului
S.P.P.C . - Serviciului public specializat pentru protecţia copilului
O .P.A. - Organism privat autorizat
B.
C .R .R .P .E .I. - Biroul comunicare, registratura, relaţii cu publicul si
evaluare iniţiala
A .N .P.D .C . - Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului si
Adopţie
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5. Descrierea procedurii
5.1. Contextul general
1.Prin aceasta procedura se urmăreşte descrierea clara a activitatilor de identificare a
profesioniştilor in domeniul creşterii. îngrijirii copiilor aflaţi in dificultate, de monitorizare a
modului in care aceştia isi indeplinesc atribuţiile de serviciu si de reatestare la termen a acestora in
condiţiile legii.
2.

D .G .A .S .P .C . Valcea realizează anual o analiza a nevoilor la nivel local in vederea

elaborării si fundamentării strategiei anuale de dezvoltarea a serviciilor pentru copil si familie. Planul
de implementare a strategiei anuale va include masuri ce vor duce la dezvoltarea reţelei de asistenţi
maternali profesionişti in funcţie de nevoile identificate.
In funcţie de nevoile identificate D .G .A .S.P .C . Valcea. prin serviciul specializat organizează
o campanie de informare a populaţiei cu privire la profesia de asistent maternal profesionist precum
si a măsurii de protecţie in familia acestuia.
3.
Prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul propriu. A.M .P. asigura creşterea,
îngrijirea si educarea necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care ii au in plasament. Pentru asi desfasura activitatea in condiţii optime. A.M .P. trebuie sa asigure un mediu de viata si uri climat
adecvat dezvoltării complexe a copilului.sa asigure un spaţiu de viata individualizat pentru copil, sa-i
asigure acestuia igiena si alimentaţia corespunzătoare sis a stimuleze participarea copilului la viata de
familie, la procesul de educaţie formala si la viata sociala.

4. Asistentul maternal profesionist in exercitarea atribuţiilor sale isi desfasoara activitatea in
regim de permanenta. îndeplinind atat rol parental in relaţia directa cu copilul, rol de reprezentare fata
de terti daca este nevoie si rolul specialistului in colaborare si echipa multidisciplinara.
5. Asistentul maternal profesionist desfasoara in principal următoarele activitati:
a) asigurarea mediului familial pentru copilul aflat in plasament;
bjcomunicarea cu copilul;
eferearea unui context emoţional stabil pentru copil;
djmentinerea unei relaţii armonioase cu familia naturala sau adoptive;
ejintegrarea copilului in viata sociala:
fjasistarea copilului in procesul educaţional:
gjingrij irea complexa a copilului.
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6.

Asistentul materna! profesionist colaborează cu M .C., psihologul, medicul/asistentul

medical, asistentul social, personalul din serviciile din comunitate si este subordonat

setului

serviciului de protecţie a copilului din care face parte.
7. Specialiştii S.M .C .C . sunt preocupaţi permanent de imbunatatirea activitatii pe care o
desfasoara, precum si de identificarea soluţiilor optime pentru eficientizarea calitatii serviciilor
oferite, asigurând accesul liber si neîngrădit al persoanelor la orice informaţie de interes public,
conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

actualizata.
5.2 Modul de lucru
5.2.1. Recrutarea/ identificarea AM P.
Solicitantul depune la specialistul S.M .C .C . o cerere tip si un Curriculum vitae, tip.
insotite de un dosar cu următoarele acte:
ajcaziere judiciare pentru solicitant, membrii familiei si alte persoane care locuiesc cu acesta:
bjcopii după actele de stare civila (legalizate):
c) copii după actele de stare civila (legalizate);
d) copii după actele de studii ale solicitantului (legalizate).
Specialistul S.M .C .C depune cererea si Curriculum vitae ale solicitantului la mapa
coordonatorului de serviciu care o inainteaza
B.C.R.R.P.E1.I. Specialistul din cadrul
B .C .R .R .P .E .I. inainteaza cererea spre aprobare Directorului Executiv al D .G .A .S.P .C . Valcea.
Prin mapa de corespondenta cererea este primita de către coordonatorul S.M .C .C . si înaintata
managerului de caz responsabil de localitatea de domiciliul solicitantului.
5.2.2. Informarea in scrisa solicitantului
Managerul de caz desemnat informează solicitantul in termen de 10 zile cu privire la:
a) confirmarea luării in evidenta a cererii acestuia;
b) numele managerului de caz desemnat;
c) etapele procesului de evaluare;
d) criteriile ce vor fi avute in vedere in acest proces.
5.2.3. Evaluarea iniţiala a solicitantului
Consta in analizarea documentelor anexate cererii de evaluare a solicitantului si selecţia
solicitanţilor in vederea parcurgerii etapelor următoare:
a) managerul de caz desemnat va realiza vizite / întâlniri la domiciliul solicitantului si va
obţine recomandări despre acesta, care au drept scop verificarea condiţiilor de viata ale
solicitanţilor si verificarea afirmaţiilor făcute in cererea de evaluare.
b) managerul de caz va urmări sa identifice capacitatea solicitantului dc îngrijire a unui
copil si nevoile de pregătire. Pentru aceasta managerul de caz solicita sprijinul asistentului
social de la primăria de domiciliu a solicitantului. De asemenea pot fi contactaţi si alţi
profesionişti si se pot face orice investigaţii suplimentare considerate utile de către evaluatori.
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c)La incheierea acestei etape, managerul de caz întocmeşte raportul intermediar de
evaluare.
Cererea de evaluare se soluţionează in termen de 90 de zile de la data înregistrării.
5.2.4. Pregătirea sol ic itantu Iu i
Pe baza raportului intermediar de evaluare se face trecerea la pregătirea solicitanţilor
in conformitate cu programa elaborata de A .N .P.D .C ., care include module obligatorii si
respectiv module specializate. La absolvirea fiecărui modul formatorii vor completa un raport
de pregătire ce va consemna atitudinea si comportamentul solicitantului precum si nivelul de
acumularea a cunoştinţelor.
Cursanţii vor susţine un examen scris in vederea evaluării cunoştinţelor dobândite pe parcursul
cursului nota minim obtinuta trebuie sa iie 7. La finalul cursului se va elibera o adeverinţa de
absolvire a cursului de formare asistenţi maternali profesionişti. In urma absolvirii modulelor
de pregătire se va realiza de către formatori un Raport final de pregătire care cuprinde toate
informaţiile cu privire cu modulele absolvite, reziliatele obţinute si observaţii asupra atitudinii
si comportamentali pe parcursul pregătirii.Ulterior se va intocmi de către managerul de caz
Raportul final de evaluare care va cuprinde informaţii din Raportul intermediar de evaluare si
din Raportul final de pregătire.
Toate rapoartele întocmite, cererile precum si celelalte acte ale solicitantului, prevăzute
de lege, sunt ataşate la dosarul solicitantului. Solicitantul are acces doar la partite
neconfidentiale ale dosarului. Sunt considerate confidenţiale acele informaţii culese de la terti
cu privire la comportamentul si atitudinea solicitantului dar si unele observaţii ale managerului
de caz.
5.2.5. Eliberarea atestatului
Pe baza dosarului întocmit de managerul de caz in urma procesului de evaluare,
solicitantul va intocmi o cerere de atestare care va fi înaintata Comisiei pentru Protecţia
Copilului Valcea. Managerul de caz va propune Comisiei pentru Protecţia Copilului Valcea
eliberarea sau nu a atestatului de asistent maternal profesionist.
Atestatul se eliberează pe o perioada de 3 ani, este anexat la dosarul asistentului
maternal de către Serviciul Secretariat Comisia pentru protecţia Copilului Valcea si va cuprinde
următoarele menţiuni obligatorii:
a)numărul maxim de copii, varsta si sexul copiilor care pot fi plasaţi la asistent maternal
profesionist.
bjcapacitatea solicitantului de a creste sau nu copii cu nevoi speciale
cfvalabilitatea atestatului.
Pentru flecare asistent maternal profesionist, directorul executiv adjunct al instituţiei
repartizează un manager de caz in funcţie de localitatea de domiciliu al asistentului maternal
profesionist. Fiecare manager de caz răspunde de asistenţii maternali profesionişti din una sau
mai multe localitati. in funcţie de numărul lor.
5.2.6. Reinoirea. suspendarea si retragerea atestatului A.M .P.
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Atestatul de A .M .P. poate ti reînnoit, retras sau suspendat de C .P.C . Valcea. la
propunerea motivata a managerului de caz din cadrul S.M .C.C .
5.2.6.1.
Reînnoirea atestatului se realizează după expirararea perioadei
valabilitate.cu respectarea aceloraşi condiţii care au stat la baza emiterii lui. iar activitatea
asistentului maternal a respectat standardele metodologice privind creşterea si îngrijirea
copilului. Asistentul maternal are obligaţia ca cel puţin cu o luna inainte de expirare a

de

atestatului sa solicite reînnoirea atestatului si sa depună la dosarul personal documentele
necesare.
5.2.6.2.

Managerul de caz al A.M .P.

poate propune suspendarea atestatului in

următoarele situaţii:
a) in situaţia in care A.M .P. obţine calificativul „Nesatisfacator" la evaluarea anuala M.C. al
A.M .P. inainteaza C .P.C . Valcea raportul cu propunerea de suspendare a atestatului si încetarea
plasamentului copilului. Daca C .P.C . Valcea hotărăşte suspendarea atestatului, A.M .P. are
obligaţia sa participe la un curs de pregătire de 15 ore si o practica de 10 ore. Practica se
desfasoara la domiciliul unui asistent maternal profesionist cu experienţa si cu rezultate
deosebite in munca cu copilul. In baza unui program stabilit de către M .C. responsabil
împreuna cu A.M .P. in cauza si A.M .P. la care se face practica. La finalul perioadei de practica.
M .C. responsabil de caz impreuna cu A.M .P.-ul la care s-a făcut practica intocmesc un raport
din care sa rezulte nivelul cunoştinţelor insusite si aptitudinile necesare îngrijirii copilului
plasat;
b) in situaţia apariţiei unor incidente semnificative sau existentei unor suspiciuni de abuz sau
neglijare asupra copilului in familia asistentului, maternal. evaluarea activitatii A.M .P. este
obligatorie înaintea împlinirii termenului de I an;
c ) la solicitarea A .M .P.;
d) cand se constata ca A.M .P. nu susţine menţinerea legăturii cu părinţii si rudele si reintegrarea
acestuia in familie;
ejcand A .M .P. nu susţine procesul de adopţie;
fjcand se constata ca A.M .P. ascunde dificultăţile pe care le intampina in activitatea de creştere,
îngrijire si educare a copilului/ copiilor in scopul promovării intereselor personale.
5.2.6.3.
Managerul de caz al A.M .P. poate propune retragerea atestatului
următoarele situaţii:
a)in cazul in A.M .P. refuza sa participe la programul de pregătire pe perioada suspendării
atestatului, managerul de caz ii cere A ..M .P. sa dea o nota explicativa in acest sens. Refuzul
poate fi interpretat ca dezinteres pentru meseria de asistent maternal profesionist si M.C.
întocmeşte Raportul de constatare a situaţiei in baza caruia propune retragerea atestatului
asistentului maternal de către C .P.C . Valcea si plasamentul in regim de urgenta al copilului la
alt asistent maternal;
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b) cand copilul/copii aflaţi in plasament sunt abuzaţi, neglijaţi, exploataţi in familia asistentului
materna):
cfatunci când se constata ca a fost condamnat prin hotarare judecătoreasca ramasa definitiva
pentru savarsirea cu intenţie a unei infracţiuni;
d) daca intre timp se constata ca asistentul maternal, sotul/sotia sau oricare alt membru al
familiei consuma in mod frecvent băuturi alcoolice, avand un comportament violent sau agesiv
ceea ce ar periclita viata si securitatea copilului;
e) in situaţia in care după 3 vizite consecutive la domiciliul A.M P. se constata ca aceasta nu
respecta si nu pune in aplicare recomandările propuse;
f) in situaţia in care nu permite managerilor de caz sa monitorizeze activitatea sa profesionala si
evaluarea evoluţiei copilului/copiilor primiţi in plasament, refuzând accesul acestora la
domiciliu.
5.2.7.Monitorizarea activitatii A.M .P.
Monitorizarea activitatii asistentului maternal profesionist este responsabilitatea
managerului de caz al A.M .P. care are obligaţia sa viziteze asistentul maternal profesionist, o
data la 3 luni sau ori de cate ori este nevoie, pentru a se asigura ca isi îndeplineşte
corespunzător sarcinile de serviciu, consemnând in raportul de vizita la domiciliul A.M .P.
5.2.8.Instruirea A.M .P.
In cazul in care se constata ca A.M .P. intampina dificultăţi in munca sa, dificultăţi care
presupun nevoi suplimentare de pregătire, managerul de caz consemnează acest fapt in raportul
de monitorizare si in funcţie de nevoile identificate se stabileşte un program de instruire a
A .M .P. Se relizeaza anual sau ori de către ori M.C. responsabil de A.M .P. identifica nevoia de
pregătire a asistentului maternal profesionist.
5.2.9.Evaluarea anuala a A.M .P.
Managerul de caz al A.M .P. evalueaza anual activitatea acestuia si intocmeste un
Raportul de evaluare anuala. In acest sens, stabileşte împreuna ca A .M .P. data întâlnirii in
vederea evaluării anuale, la care participa si M.C. al copilului/copiilor din plasament, iar. daca
este necesar, si membrii familiei A.M .P.
La întâlnire se analizeaza următoarele aspecte:
a) activitatea desfasurata de A.M .P. intr-un an;
bjnevoile de instruire si sprijin identificate la A .M .P.;
c) cursurile de pregătire urmate de A .M .P.:
d) sprijinul primit din partea S.M .C .C . si a D .G .A .S.P.C . Valcea;
e) recomandari privind numărul si varsta copiilor plasaţi prevăzute in atestat:
f) un plan de acţiune pentru următoarele 12 luni.
Managerul de caz al AM P in urma întocmirii Raportului de evaluare anuala ii aduce la
cunoştinţa rezultatul evaluării, motivele si detaliile privind procedura de contestare a
rezultatului evaluării.
Calificativele evaluării sunt: Foarte bine. Bine si Nesatistacator.
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5.3. Documente utilizate
5.3.1. Recrutare/ identificare:
a) Curriculum Vitae;
b)
C'aziere judiciare pentru solicitant si membri familieisi ale altor persoane care
locuiesc cu acesta;
cjCopii după actele de stare civila (legalizate);
d)Copii după actele de studii ale solicitantului (legalizate).

5.3.2. Evaluare si pregătire:
a)
Cerere de evaluare a capacilatii solicitantului de a deveni AM P, la care va anexa:
Curriculum Vitae. cazierul judiciar, copii de pe actele de stare civila (certificat de naştere,
certificat de căsătorie, buletin/carte de identitate), copii de pe actele de studii;
b) Raport de vizita la domiciliu:
c ) Raportul intermediar de evaluare
5.3.3Atestare solicitant:
a (Cerere de atestare;
bjRaport final de evaluare:
c)Fisa asistentului maternal profesionist.

5.3.4.
a)
b)
c)
d)
e)

Monitorizare si evaluare activitate AM P:
Raport de monitorizare a activitatii asistentului maternal profesionist:
Raport de evaluare anuala a activitatii asistentului maternal profesionist
Raport privind reînnoirea atestatului asistent maternal profesionist
Cerere reînnoire atestat
Eisa asistentului maternal profesionist

5.4. Resurse necesare
5.4.1. Resurse materiale: rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare
personale, acees la baza de date. imprimanta, internet.
5.4.2. Resurse umane: persoanele implicate prin sarcinile de serviciu in elaborarea
procedurilor formalizate sunt managerii de caz
5.4.3. Resurse financiare: sunt prevăzute in bugetul instituţiei si sunt necesare pentru
achiziţionarea resurselor materiale.
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6.

Responsabilităţi

6.1. Specialiştii din cadrul B .C .R .R .P .E .I. înregistrează toata documentaţia si asigura circuitul
intern a acesteia.
6.2. Directorul executiv aproba cererea de înscriere, cererea de evaluare capacitate solicitant de
a deveni A .M .P.. adresa răspuns solicitant, raportul intemediar de evaluare solicitant, raportul
final de evaluare solicitant, raportul privind reînnoirea atestatului de asistent maternal
profesionist si raportul de evaluare anuala cu privire la activitatea A.M .P.
6.3. Directorul executiv adjunct avizeaza raportul de vizita la domiciliul asistentului maternal
profesionist.
6.4. Şeful serviciului intocmeste răspunsul la cererea de înscriere a solicitantului, verifica si
semnează raportul de vizita la domiciliul solicitantului, raponul intermediar de evaluare,
raportul de pregătire, raportul final de pregătire, raportul final de evaluare a solicitantului,
raportul de vizita la domiciliul asistentului maternal profesionist si raportul privind reînnoirea
atestatului de asistent maternal profesionist.
6.5. Preşedintele C .P .C . Valcea aproba cererea de eliberare/reinrioire a atestatului de asistent
maternal profesionist.
6.6. CPC Valcea poate reinnoi/suspenda/retrage atestatul de A.M .P. la propunerea motivata a
managerului de caz din cadrul S.M .C.C .
6.7. Consilierul juridic participa la pregătirea solicitanţilor;
6.8. Responsabilităţile managerului de caz al solicitantului includ
6.8.1. Evalueaza capacitatea solicitanţilor, in vederea atestării ca AM P. de a oferi îngrijire
potrivita copilului care necesita acest tip de protecţie.
6.8.2. Participa la pregătirea solicitantului in calitate de formator.
6.8.3. întocmeşte raportul intermediar de evaluare, raportul de pregătire (împreuna cu ceilalţi
formatori), raportul final de pregătire si raportul final de evaluare a solicitantului.
6.8.4.
întocmeşte raportul de vizita la domiciliul asistentului maternal profesionist, raportul
privind reînnoirea atestatului de asistent maternal profesionist si fisa asistentului maternal
profesionist care este avizata de secretarul de comisie.
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7. Formular evidenţă modificări

Semnătura
Data
Nr. pag.
reviziei

Nr.
crt.

Ediţia

Data ediţiei

Revizia

1.

I

31.12.2012

-

2.

II

31.12.2014

1

45

3.

III

01.08.2019

2

52

-

42
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8. Formular analiză procedură
Nume şi
prenume

N

A

înlocuitor
de drept

Aviz favorabil

Aviz nefavorabil

Compart.
conducător
compart.

cr

1

Director
executiv
adjunct

2

Comp.
JuridicContencios
Serv.
Management
de
Caz
pentru Copil
____________

sau
delegat

S e m n ă tu ra

Diaconu
Jana

1

D ata

O b s e r v a ţii

S e m n ă tu ra

Up*

X

Liţă
Gabriela

o)
ion

Bercu
MihaelaGabriela

QJ
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9. Lista de difuzare a procedurii

Nr.
crt.

Data
primirii

Data
/retragerii

Data
intrării în
vigoare a
procedurii

Compart.

Nume şi
prenume

1

Management de
caz pentru copil

Bercu MihaelaGabriela

2

Management de
caz pentru copil

Vasile Marin

3

Management de

Sima Dragos

01.08.2019

Semnătura

01.08.2019
y

t /
•

01.08.2019

caz pentru copil
4

Management de
caz pentru copil

Popa Constantin

01.08.2019

5

Management de
caz pentru copil

Trache Dana
Veronica

01.08.2019

6

Management de
caz pentru copil

Georgescu Alina

01.08.2019

7

Management de
caz pentru copil

Florea Violeta

01.08.2019

8

Management de
caz pentru copil

Costoiu Floarea

01.08.2019

9

Management de
caz pentru copil

Muscalu
M.Adeiina

01.08.2019

10

Management de
caz pentru copil
Management de
caz pentru copil

Seuleanu iulia

11

A

,

-----

01.08.2019

Draghici Gabriel

01.08.2019

12

Management de
caz pentru copil

Draghici Daniela

01.08.2019

13

Management de

Simescu Ana
Beatrice

01.08.2019

caz pentru copil
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14

Management de
caz pentru copil

Voican Aurelia

01.08.2019

15

Management de
caz pentru copil

Stuparu Mirela

01.08.2019

16

Management de
caz pentru copil

Tutu Maria
Narcisa

17

Management de
caz pentru copil

Chiosila Paul
Daniel

01.08.2019

18

Management de
caz pentru copil

Serban Aurora
Cornelia

01.08.2019

19

Management de
caz pentru copil

Heroaica Alida

01.08.2019

20

Management de
caz pentru copil

Valentina

Management de

Codres Rodica

21

/

Tudoroiu

01.08.2019

—

01.08.2019
01.08.2019

caz pentru copil

______/

22

Management de
caz pentru copil

Zmaranda
Daniela

01.08.2019

23

Management de
caz pentru copil

Grosu Elena

01.08.2019

24

Management de

Badircea Ileana

01.08.2019

caz pentru copil
25

Management de
caz pentru copil

Tomescu Larisa

01.08.2019

26

Management de
caz pentru copil

Georgescu

01.08.2019

Management de

Georgescu

caz pentru copil

Remus

28

Management de
caz pentru copil

Telejman Elena

29

Management de
caz pentru copil

Cirstea Cornelia

Management de

Cebuc Silvana

27

30

Nicoleta
01.08.2019
fu
01.08.2019
01.08.2019
%
01.08.2019
J jj/ f—

caz pentru copil
31

Management de

7

Olaru Maria
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32

caz pentru copil

Magdalena

Management de
caz pentru copil

Merisel
Ecaterina

01.08.2019
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10. Anexe
10.1. Cerere de inscriere - Anexa 1
10.2. Cerere de evaluare capacitate solicitant de a deveni A M P -A n exa 2
10.3. Curriculum vitae - Anexa 3
10.4. Răspuns cerere - Anexa 4
10.5. Raport de vizita la domiciliu - Anexa 5
10.6. Raport intermediar de evaluare - Anexa 6
10.7. Raport de pregătire - Anexa 7
10.8 Raport final de pregăti re-Anexa 8
10.9 Raport final de evaluare-Anexa 9
10.1 OCerere eliberarea/reinnoirea atestatului de asistent maternal profesionist-Anexa 10
10.1 1 Raport de vizita la domiciliul asistentului maternal profesionist-Anexa 11
10.12 Fisa asistentului maternal profesionist-Anexa 12
10.13. Raport privind reînnoirea atestatului de asistent maternal profesionist-Anexa 13
10.14. Raport de evaluare anuală cu privire la activitatea a.m.p.-Anexa 14

Page 20 of 52

Ediţia: III

DIRECŢIA GENERALĂ
DE ASISTENTĂ
SOCIALĂ Şl
PROTECŢIA COPILULUI

Revizia: 0

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
ATESTAREA, REATESTAREA SI MONITORIZAREA

VÂLCEA
ASISTENTULUI MATERNAL PROFESIONIST

Exemplar nr.l

C o d : PO-MCC. 04

Serviciul Management
de caz pentru copil

Anexa I
Ţ - PO-MCC. 04 *

C O N S IL IU L JU D E Ţ E A N V Â L C E A
D IR E C Ţ IA DE A S IS T E N Ţ Ă S O C IA LĂ
Şl P R O T E C Ţ IA C O P IL U L U I V Â L C E A
Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 14973
Vâlcea. Rin. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu. nr. 28. cod poştal 240191
Tel./ fax : 0250/734270; 0250734758
Serviciul Management de caz pentru copil
Nr.
/

Domnule Director,

Subsemnatul
(a)......................................................................................... .
domiciliata
in
..................................................................................................................................................telefon....................................
.......va rog sa-mi aprobaţi participarea la cursul de formare asistenţi maternaii profesionişti.
Am luat la cunoştinţa de condiţiile necesare pentru a practica aceasta profesiune, de îndatoririle
si drepturile profesionale, de responsabilitatea pe care o implica.
Doresc sa devin asistent maternal profesionist din următoarele motive:

Data

Domnului Director al D .G .A .S.P .C . Valcea

Semnătură
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Anexa 2
PO-MCC. 04

C O N S IL IU L JU D E Ţ E A N V Â L C E A
D IR E C Ţ IA DE A S IS T E N Ţ Ă S O C IA LĂ
Şl P R O T E C Ţ IA C O P IL U L U I V Â L C E A
Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 14973
Vâlcea. Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu. nr. 28. cod poştal 240191
Tel./ Lax : 0250/734270: 0250734758
Serviciul Management de caz pentru copil
Nr.
/

Domnule Director.

Subsemnatul (a)................................................................ domiciliata i n ..............................................
telefon........................................... va solicit evaluarea in vederea eliberării atestatului de asistent
maternal profesionist.
Am luat la cunoştinţa de condiţiile necesare pentru a practica aceasta profesiune, de
îndatoririle si drepturile profesionale, de responsabilitatea pe care o implica.
Doresc sa devin asistent maternal profesionist din următoarele motive:

Sunt de acord cu intreaga procedura de evaluare necesara pentru obţinerea atestatului si
voi colabora cu specialiştii responsabili de aceasta procedura.
Declar pe propria răspundere ca informaţiile cuprinse in prezentul document si in
Curriculum Vitae anexat sunt adevarate.
Data

Domnului Director al D .G .A .S.P .C . Valcea

Semnătură
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Anexa 3
PO-MCC. «4

CURRICULUM VITAE
I . Date personale
N um e...............................................................Prenume........................... ......................................................................
Alte nume purtate anterior........................................................................................................................................
Locul si data naşterii....................................................................................................................................................
Act de identitate................. seria............ nr.................. eliberat la data de........................................ de
Numele
părinţilor:
Tata................................
Mama.......................................................................
Starea civ ila ............................................................................................................................................
Religie........................................................................................................................................................
Copii:
Nume si prenume
Data naşterii
Şcolarizare

2. Studii
Ultima şcoala absolvita............................................................................................................... in anul....................
cu specializare.............................................................................................
Cursuri de perfecţionare, specializare
............................................................................................................................................... in anul....................................
3. Experienţa profesionala
Profesia de baza.................................................................................................................................................................
Situaţia profesionala actuala....................................................................................................................................
Ultimul loc de m unca..................................................................................................................................................
Angajat
pe
postul..................................................................... de
la
data
de.......................pana
la..............................
Alte locuri de munca:
Unitatea
Perioada
Postul ocupat
4. Alte abilitaţi
Trasaturi de personalitate (enumeraţi cateva trasaturi care consideraţi ca va caracterizează):

Alte abilitaţi in afarta profesiei de baza. enumeraţi ce stiti si ce va place sa faceţi:
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Modalitati de petrecere a timpului liber:

5. Date despre familie
Membrii familiei care locuiesc la domiciliul meu:
Nume si prenume
Gradul de rudenie

Data naşterii

Observaţii in legătură cu acordul familiei de a primi un copil in plasament

Veniturile familiei
Venitul total lunar........................................ constituit din...................................................................................
6. Starea de sanatate
Starea de sanatate este: foarte buna buna
satisfacatoare
Sufăr / nu sufăr de nici o boala cronica transmisibilacare ar face incompatibila exercitarea
profesiei de asistent maternal profesionist.
7. Locuinţa
Locuinţa in care voi primi copilul (copiii) in plasament este proprietate / închiriata / in folosinţa
gratuita si are următoarele caracteristici:
- Locuinţa la: bloc / casa; suprafaţa locuinţei................................................
- Număr de camere.................. dependinţe...........................................................
- Utilitati si dotări (completaţi cu da sau nu) apa curenta........, gaze____ iluminat........
incalzire........tv............ radio...........
Copilul / copiii plasat / plasaţi va / vor locui in camera proprie ...... , in camera copiilor din
fam ilie...... alte condiţii....................................................................................................

Data

Semnătură
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Anexa 4
PO-MCC. 04

C O N S IL IU L JU D E Ţ E A N V Â L C E A
D IR E C Ţ IA D E A S IS T E N Ţ Ă S O C IA LĂ
Şl P R O T E C Ţ IA C O P IL U L U I V Â L C E A
Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 14973
Vâlcea. Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu. nr. 28. cod poştal 240191
Tel./ fax : 0250/734270; 0250734758
Serviciul Management de caz pentru copil
Nr.
/

Stimata doamna / Stimate domn
Domiciliul.......................................

Va mulţumim pentru interes si pentru faptul ca ne-ati contactat.
Urmare a cererii dumneavoastră prin care solicitaţi participarea la cursurile de formare asistenţi
maternali profesionişti, va informam ca D .G .A .S.P .C . Valcea nu are posibilitatea evaluării
capacitatii dumneavoastră de a deveni asistent maternal profesionist, intrucat in prezent
necesarul de personal pentru aceasta profesie este asigurat.
In momentul in care va exista aceasta posibilitate veţi fi contactat in vederea evaluării
capacitatii dumeavoastra de a deveni asistent maternal profesionist.

Director Executiv

Sef Serviciu
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Anexa 5
PO M CC. 04

C O N S IL IU L JU D E Ţ E A N V Â L C E A
D IR E C Ţ IA DE A S IS T E N Ţ Ă S O C IA LĂ
Şl P R O T E C Ţ IA C O P IL U L U I V Â L C E A
Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 14973
Vâlcea. Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu. nr. 28. cod poştal 240191
Tel./ fax : 0250/734270; 0250734758
Serviciul Management de caz pentru copil
Nr.
/

Raport de vizita la domiciliu
1. Date personale
N um e.................................................................................................................................................................................
Prenume..........................................................................................................................................................................
Domiciliul: .....................................................................................................................................................................
T e le fo n :..............................................
Data si locul naşterii..................................................................................................................................................
Starea civila:
căsătorită
necăsătorită
divorţata □
văduvă □
concubinaj
Menţiuni personale (divorţ, casatorii e tc .):....................................................................................................
Religie: .................................................................... practicanta □
formala
Cazier judiciar:
DA
NU □
Starea de sanatate este:
foarte buna
buna □
satisfacatoare [ ]

2. Studii
Ultima şcoala absolvita...............................................cu specializarea....... ...................................................
Cursuri de perfecţionare, specializare:
3. Experienţa profesionala
Profesia de b aza.........................
Situaţia profesionala actuala: angajata □
şomera □
Locuri de munca (in ordine cronologic a inversa):_____
Postul
Unitatea

casnica □
Durata

pensionara □
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4. COPII
Nume si prenume

Varsta

Cazier
DA/NU

Ocupaţie

Starea
de
sanatate

Locuieşte cu
solicitantul
DA/NU

5. DATE DESPRE PERSOANELE CARE LOCUIESC CU SOLICITANTUL

Nume si prenume

Varsta

Cradul
de
rudenie cu
solicitantul

Ocupaţie

Cazier
DA/NU

Starea
de
sanatate

6. APTITUDINI PARENTALE
De percepere a copilului in mod realist Da
Nu
De a se angaja pozitiv in interacţiunea cu copilul in legătură cu nevoia acestuia de îngrijire, de
stimulare si de a i se răspunde Da
Nu
De a avea o relaţie empatica cu copilul Da
Nu
De a da prioritate satisfacerii nevoilor de baza a copilului Da
Nu
De a- si stapani propria durere si frustrare Da
Nu
7. PROFILUL MORAL
Solicitantul si familia acestuia au relaţii bune in comunitate Da
Nu
Relaţiile din familie sunt armonioase Da
Nu
Sunt persoane paşnice Da
Nu
Se implica in viata comunităţii Da
Nu
Isi ajuta semenii Da
Nu
Au savarsit infracţiuni cu intenţie ramase definitive prin Sentinţa C ivila Da
Observaţii in urma discuţiilor purtate cu familia solicitantului

8. LOCUINŢA
apartament
■

casa
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proprietate personala

închiriata

■ Nr. camere: .........din ca re ................ locuibile
dependinţe:
baie
bucătărie

alte situ aţii............................................................

alte le ..........................................................................

Utilitati si dotări:
apa curenta
gaze
iluminat
incalzire □
tv/radio □
maşina de spalat
aragaz
frigider
telefon
altele........................................................................................................
Teren: nr. mp ...............
arabil
□ pomicol
Animale: ...............................................................................................................................................................................
Păsări: ....................................................................................................................................................................................

Alte observaţii
Veniturile familiei
Venitul total lu n a r................................................
constituit din:.......................................................................................................................................................................
Accesul la utilităţile publice
■ scoala/gradinita............................................................................. ............................................
■ dispensar/spital............................................................................................................................
■ mijloace de transport in comun ...............................................................................................
9. M E N Ţ IU N I
Copilul (copiii) care va fi luat in îngrijire va locui in:
camera proprie
in camera copilului
Alte co n d iţii......................................................................................................................................................................
10. REFERINŢE OBŢINUTE DE LA VECINI, RUDE, AUTORITATI LOCALE
(obţinute in urma recomandărilor, investigaţiilor, etc.)
Data întocmirii:
Vizat
Sef Serviciu

întocmit
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Anexa 6
-T - PO-MCC. 04
C O N S IL IU L JU D E Ţ E A N V Â L C E A
D IR E C Ţ IA D E A S IS T E N Ţ Ă S O C IA LĂ
Şl P R O T E C Ţ IA C O P IL U L U I V Â L C E A
Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 14973
Vâlcea. Rin. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 28. cod poştal 240191
Tel./ fax : 0250/734270; 0250734758
Serviciul Management de caz pentru copil
Nr.
/

Director Executiv

Raport intermediar de evaluare
Date personale
Date despre solicitant
N um e................................................................ Prenume
Locul si data naşterii......................................................
CNPJ J J J J J J J J J J J J
Starea civ ila .........................................................................
Religie.....................................................................Etnie..
Stare de sanatate...............................................................
Dom iciliul.............................................................................
Reşedinţa...............................................................................
Date despre familie
Date despre sot / soţie
Nume.....................................................................
Prenume.................................................................................
Locul si data naşterii......................................................
Ocupaţie.................................................................................
Religie..................................................................... Etnie..
Stare de sanatate...............................................................

Date despre copii:
Nume si prenume

Data naşterii 1 Starea de
| sanatate
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Condiţii materiale
Locuinţa...................................................................................................................... .............
Venituri
Venitul total.................................compus din..............................................................................................
Aptitndini parentale
Experienţa anterioara cu proprii copii Da
Nu
Experienţa in ocrotirea altor copii, batrani. bolnavi, persoane cu handicap Da
Nu
Profil moral
Relaţiile in familie ......................................................................................................................................................
Relaţiile in comunitate..................................................................................................................................................
Solicitantul si persoanele care locuiesc cu acesta accepta si înţeleg:
Necesitatea colaborării cu familia naturala sau adoptiva a copilului Da
Nu
Atitudinea nondiscriminatorie fata de persoanele cu nevoi speciale si fata de minorităţile etnice
Da
Nu
Condiţiile de stres si speciale in care vor lucra Da
Nu
Caracterul temporar al plasamentului Da
Nu
Atitudinea celorlalţi membri ai familiei care locuiesc impreuna cu solicitantul fata de copiii
aflaţi in dificultate care pot intra in respectiva familie....................................................................................
Recomandări
Continuarea procesului de formare ca asistent maternal profesionist
Da
Nu ..........................................................................................................................................................................
Data întocm irii:____________________
Vizat
Sef Serviciu

Întocmit
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Anexa 7

PO-MCC. 04
C O N S IL IU L JU D E Ţ E A N V Â L C E A
D IR E C Ţ IA DE A S IS T E N Ţ Ă S O C IA LĂ
ŞI P R O T E C Ţ IA C O P IL U L U I V Â L C E A
Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 14973
Vâlcea. Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 28. cod poştal 240191
Tel./ fax : 0250/734270; 0250734758
Serviciul Management de caz pentru copil
Nr.
/

Raport de pregătire
Modulul...........................................................................................................
Nume si prenume..............................................................................................................
Dom iciliul............................................................................................................................
Cursantul a dovedit interes fata de informaţiile primite
DA
NU
Cursantul a avut o atitudine deschisa fata de problemele prezentate la curs
DA
NU
Cursantul s-a implicat activ in desfasurarea cursului:
- Punând întrebări DA
NU
- Având opinii proprii fata de informaţiile primite DA
NU
- Venind cu informaţii noi legate de tematica DA
NU
- Oferind exemple si dând soluţii DA
NU
- Cursantul a tratat cu seriozitate cursul DA
NU
Nivelul de acumulare a cunoştinţelor
Nesatisfacator
Satisfăcător
Bun
Data intocmirii:

întocmit

Vizat
Sef Serviciu
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Anexa 8
PO-MCC. 04
C O N S IL IU L JU D E Ţ E A N V Â L C E A
D IR E C Ţ IA DE A S IS T E N Ţ Ă S O C IA LĂ
Şl P R O T E C Ţ IA C O P IL U L U I V Â L C E A
Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 14973
Vâlcea. Rin. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 28, cod poştal 240191
Tel./ fax : 0250/734270: 0250734758
Serviciul Management de caz pentru copil
Nr.
/

Raport final de pregătire
Nume si prenume...................................................
Dom iciliul.................................................................
Informaţii cu privire la modulele absolvite

Rezultatele obţinute (in urma absolvirii modulelor si in urma examenului scris)

Observaţii
asupra
atitudinii
si
comportamentului
cursantului
pe
parcursul
pregătirii.................................................................................................................................................................................

Data întocmirii:
V iz a t.

Întocmit

Sef Serviciu
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Anexa 9
PO-MCC. «4
C O N S IL IU L JU D E Ţ E A N V Â L C E A
D IR E C Ţ IA DE A S IS T E N Ţ Ă S O C IA LĂ
Şl P R O T E C Ţ IA C O P IL U L U I V Â L C E A
Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 14973
Vâlcea. Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimireseu. nr. 28. cod poştal 240191
Tel./ fax : 0250/734270; 0250734758
Serviciul Management de caz pentru copil
Nr.
/

Director Executiv

RAPORT FINAL DE EVALUARE
I. DATE DE IDENTITATE SOLICITANT:
Numele si prenumele:____________________________________________
Data si locul naşterii:_____________________________________________
Cod numeric personal: J J J J J J J J J J J J J
Domiciliul:______________________________________________________
Starea civila:__________________ Naţionalitate:______________________
Religia:________________Studii____________________________________
Locuri de munca_________________________________________________
II. MOTIVAŢIA PENTRU A DEVENI ASISTENT MATERN AL PROFESIONIST

III. CARACTERIZAREA MEMBRILOR FAMILIEI, RELAŢIILE DIN FAMILIE,
CAPACITATEA PARENTALA:

IV. STAREA DE SANATATE

V. GARANŢII MORALE

VI. SITUAŢIA MATERIALA
LOCUINŢA:
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Alte bunuri:______________________

VENITURILE DIN FAMILIE:

VII. CURSURI DE FORMARE:

VIII. ALTE OBSERVAŢII

IX. ATESTATUL VA CUPRINDE:___________________________
Numărul maxim de copii care pot fi primiţi simultan in încredinţare
Grupa de virsta a copilului/copiilor: intre_____ ani s i ______ani
Sexul copiIului/copiilor:
Femeiesc L

Bărbătesc

Indiferent de sex □

Are capacitatea de a îngriji copii cu nevoi speciale? DA □

NU □

Accepta sa ingrijeasca un copil cu handicap?
DA
NU
Accepta sa ingrijeasca un copil nou-nascut ?
DA
NU
Accepta sa ingrijeasca un copil cu handicap grav?
DA
NU
Accepta sa ingrijeasca un copil infectat HIV ori bolnav de SID A ?
DA
NU

XIV. PROPUNERI PRIVIND ATESTAREA:

Data întocm irii:_______
Vizat

întocmit

Sef Serviciu
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Anexa 1(1
PO -M CC. 04

Domnule Preşedinte,
Subseinnatul(a).................................................................... , domiciliat(a) in.......................................
............................................................................................................................................ .
telefon.........................................., va solieit aeordarea / reinnoirea atestatului de asistent maternal
profesionist.
Am luat la eunostinta de eonditii le ncecsare pentru a praetica aeeasta profesiune, de
indatoririle si drepturile profesionale, de responsabilitatea pe care o implica.
Doresc sa devin asistent maternal profesionist din următoarele motive:

Sunt de aeeord eu intreaga procedura de evaluare necesara pentru obţinerea atestatului
si voi colabora eu specialiştii responsabili de aeeasta procedura.
In cazul obţinerii /reinnoirii atestatului as dori sa primesc in ingrijire..............copii. Prefer
ca varsta copiilor sa tic intre.................ani.
Sunt disponi1"'
pentru ingrijirea unui copil eu nevoi speciale:
DA
NU
’itru colaborarea eu familia naturala sau adoptive a copilului.
•ru colaborarea eu autoritatile responsabile.
Semnătură

■a

>2
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Anexa 11
PO-MCC. 04

C O N S IL IU L JU D E Ţ E A N V Â L C E A
D IR E C Ţ IA DE A S IS T E N Ţ Ă S O C IA LĂ
Şl P R O T E C Ţ IA C O P IL U L U I V Â L C E A
Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 14973
Vâlcea, Rin. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 28. cod poştal 240191
Tel./ fax : 0250/734270; 0250734758
Serviciul Management de caz pentru copil
N r.__________ / _ _____________
Director Executiv Adjunct

RAPORT DE VIZITĂ LA DOMICILIUL AMP
Nume şi prenume A M P: ________________________ (CNP: ___ ____________________ )
Atestat AMP _____________________ d i n ____________________ AM P a fost atestat pentru primirea în
plasament a ______ copii, cu vârsta cuprinsă în tre _________________ ani, C U /FA R A probleme
speciale şi indiferent de sex.
Domiciliul:
Locuinţa:
casă;
apartament:
altele (__________________________________________________ )
Proprietatea asupra locuinţei: personală;
a altor rude;
chirie de Ia stat;
chirie de la
privat:
Dobândită prin:
vânzare-cumpărare:
moştenire:
donaţie;
construcţie
Tipul casei:
parter;
etaj;
mansardă;
cu demisol:
beci;
altceva

(_________________J
Număr camere:__________ ; baie;
bucătărie; anexe gospodăreşti
Locuinţa este: racordată la reţeaua de: apă;
canal;
electricitate;
gaz;
termoficare:
alimentată cu apă din surse proprii:
fântână;
fântână ca hidrofor;
altele, care
____________: încălzită cu:
sobe/ centrală cu lemne, cărbune;
sobe cu gaz;
calorifere
electrice;
utilată cu:
mobilă;
aparatură electro-casnică.
(____________________________________________________________________)

Persoanele care locuiesc împreună cu AMP .şi copilul / copiii aflai / aflaţi în plasament
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Veniturile
familiei_________________________________
Potenţiale surse de risc:

nu; □ da

Ohservalii/re comandări suplimentare:

Igiena camerelor:

Informai ii suplimentare din partea AMPrecomandări suplimentare din partea reprezentantului
DGASPC:

Igiena bucătăriei:

Informaţii suplimentare din partea AMP/recomandări suplimentare din partea reprezentantului
DGASPC:

Igiena grupului sanitar:

Informaţii suplimentare din partea AMP recomandări suplimentare din partea reprezentantului
DGASPC:
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Igiena camerei copilului:

Informai ii suplimentare din partea AMP/recomandări suplimentare din partea reprezentantului
DGASPC

Persoane aflate la domiciliu la data vizitei:

Starea de sănătate a AMP şi a membrilor familiei acestuia la data vizitei:
□ nu sunt probleme de sănătate; □ da. sunt probleme de sănătate

□ urmează tratament medicamentos cu:

Aspectul AMP şi al membrilor familiei găsite la data vizitei: c îngrijit; □ neîngrijit
Modificări survenite în familia AMP: □ nu sunt; □ da sunt

Nume şi prenume, data naşterii copilului aflat în plasament la AMP:
_________________________________________________născut la data de

Aspectul copilului găsit la data vizitei: □ la momentul vizitei copilul nu era acasă;
□ îngrijit; □ neîngrijit

Starea de sănătate a copilului conform declaraţiei AMP: □ foarte bună; □ bună; □
satisfăcătoare;
□ ne satisfăcătoare;
• împrejurimile expun copilul la riscuri de accidente?

Da

Nu

• locurile periculoase sunt marcate şi asigurate ţinând cont de vârsta copilului?
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Deprinderi de viaţă independentă
• copilul îşi face singur igiena personală:
Da
Nu
Nu este cazul
• copilul se îmbracă / dezbracă singur:
Da
Nu
Nu este cazul
• copilul îşi face singur curat în cameră (îşi strânge jucăriile, îşi l'ace patul. îşi aşează ordonat
hainele/
rechizitele
etc.)
Da
Nu
Nu este cazul
• copilul se implică în activităţi gospodăreşti:
Da
Nu
Nu este cazul
• copilul şi-a dezvoltat deprinderile unui comportament civilizat:
Da
Nu
Nu este cazul
Completarea periodică a jurnalului copilului:

Da
Nu
Socializare / activităţi recreative de petrecere a timpului liber (aniversări, sărbători
religioase, plimbări în parc, vizionare programe tv, tabere, activităţi culturale, artistice şi
sportive ale comunităţii)

Structura atribuţiilor asistentului materna/:
r- în relaţia cu copilul:
- îl ajută corect şi îl îndrumă (prin diverse soluţii) ia efectuarea temelor şcolare/de grădiniţă
(după caz): □ da;
□ nu; □ nu este cazul având în vedere vârsta cronologică;
- îl implică în activităţi cotidiene cu caracter gospodăresc, în aceeaşi măsură ca pe proprii săi
copii; □ da; □ nu;
□ nu este cazul având în vedere vârsta cronologică;
- este permanent la dispoziţia lui ca o persoană de referinţă care încearcă să găsească un
răspuns întrebărilor specifice vârstei şi a problemelor întâmpinate: □ da; □ nu: □ nu este
cazul având în vedere vârsta cronologică:
- îi formează conduita corectă: □ da: □nu:
- foloseşte o comunicare potrivită: □ da; □ nu.

r■

în relaţia cu familia naturală/de adopţie:

- îi insuflă copilului respectul pentru familie, în general, chiar dacă pentru un timp el este
separat de propria familie: □ da; □ nu:
- colaborează/înlesneşte întâlnirile dintre copil şi părinţi sau alţi membri ai familiei
naturale/extinse a copilului la domiciliul său sau la sediul D GASPC Vâlcea: □ da: □ nu:
- ajută copilul să păstreze relaţia cu familia biologică, astfel încât, această relaţie să se bazeze
pe comunicare şi nu pe rivalitate: □ da: □nu:
- informează familia naturală despre evoluţia copilului: □ da; □ nu.
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r
în relaţia cu angajatorul:
- comunică orice modificare a stării sale personale şi familiale (stare de boală, conflicte
familiale, deplasări de la domiciliu pentru o perioadă mai mare de două zile (48 de ore etc.)
susceptibilă să influenţeze îngrijirea copilului: □ da: □ nu:
- comunică de urgenţă managerului de caz sau persoanei de referinţă desemnate de angajator
orice situaţie legată de copil: fuga de la domiciliu, accident, boală, acte de delicvenţă. starea de
ansamblu a copilului etc.: □ da; □ nu;
- actualizează dosarul personal şi cel al copilului aflat în plasament cu documentele necesare.
Acestea sunt puse la dosare în ordine cronologică: □ da; □ nu.
()bserva(ii/recomandări suplimentare:_____________________ _________________________________
Recomandări suplimentare din partea reprezentantului DGASPC:

Informare cu privire la cercetarea disciplinară a A M P eu ocazia vizitei: n nu este cazul; □
da. motivul:

Concluziile raportului de vizită:
□ Continuarea activităţii profesiei de AM P:
Altele:
Data vizitei......................................................................
Sef Serviciu.
Numele şi prenumele, funcţia persoanei care răspunde de AM P,
Semnătura AM P de luare la cunoştinţă şi de primire a unui exemplar,
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Anexa 12
PO-MCC. 04

C O N S IL IU L JU D E Ţ E A N V Â L C E A
D IR E C Ţ IA D E A S IS T E N Ţ Ă S O C IA LĂ
Şl P R O T E C Ţ IA C O P IL U L U I V Â L C E A
Comisia pentru Protecţia Copilului
Nr.
/

PREŞEDINTE:
VICEPREŞEDINTE:
MEMBRII:

FISA A S IS T E N T U L U I M A T E R N A L PR O FES IO N IS T

NUMELE SI PRENUMELE:...........................................................................
DATA NAŞTERII:..............................................................................................
COD NUMERIC PERSONAL: _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ /
DOMICILIUL:

Măsură propusa: Eliberarea/reinnoirea atestatului de asistent maternal profesionist (conf. art.
7 alin. 1 din H.G.R. nr. 679/2003)
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SITUAŢIA:
Având in vedere ca sunt îndeplinite condiţiile legale, propun eliberarea/reinnoirea
atestatului de asistent materna I profesionist
d -nei___________________________________ .
domiciliata in ________________________ , jnd. Valcea. conf. art. 7 alin. 1 din H .G .R. 679/2003.
Atestatul d-nci_______________________________________________ va cuprinde:
poate primi simultan in plasament un număr de_________ copii;
sexul co pilului:________________________ :
grupa de varsta:________________________ ani:
are capacitatea de a îngriji copii cu nevoi speciale?
DA □
NUD
Cazul este prezentat d e ..............................in cadrul D .G .A .S.P .C . Valcea. d-na/d-nul______________

Semnătură
Data:
Vizat
Secretar comisie
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Anexa 13
PO-MCC. 04

C O N S IL IU L JU D E Ţ E A N V Â L C E A
D IR E C Ţ IA DE A S IS T E N Ţ Ă S O C IA LĂ
Şl P R O T E C Ţ IA C O P IL U L U I V Â L C E A
Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 14973
Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu. nr. 28, cod poştal 240191
Tel./ fax : 0250/734270: 0250734758
Serviciul Management de eaz pentru copil
N r.__________ /________________
Director Executiv

RAPORT

Privind reinnoirea atestatului de
asistent materna1profesionist

A S IS T E N T M A T E R N A L PR O FESIO N IST
Nume si prenume__________________________________________
Data si locul n a ş te r ii__ _______________
__________
D o m ic ili u l__________ _____ ___________
____________________ _____________
Atestat asistent maternal profesionist n r . _____din data de_________________
Motivele evaluării: Reinnoirea atestatului de asistent maternal profesionist
1. Condiţii materiale ale familiei ( condiţii de locuit):
2.Starea de sanatate a asistentului maternal profesionist si a familiei acestuia:

3. Relaţia cu copilul / copii aflaţi in ocrotire:
4. Numărul copiilor ocrotiţi in perioada de valabilitate a atestatului:
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5. Calitatea îngrijirii copilului / copiilor . implicarea in activitatile copilului / copiilor, relaţia
afectiva:

6. Respectarea sarcinilor si responsabilităţilor prevăzute in convenţia de plasament
postului:

si in fisa

7. Observaţii si recomandări privin copiii care pot fi plasaţi la asistentul maternal profesionist:
- poate primi simultan in plasament un număr maxim de_________ copii;
- sexul copilului : ______________________
- grupa de virsta :______________ ani
- are capacitatea de a ingriji copil cu nevoi speciale? DA L
NU □

8. Propuneri: Reînnoirea atestatului de asistent maternal profesionist al d-nei________
domiciliata in _________________ , jud.Valcea conf. art.7 , alin. 4 din H .G .R. nr. 679/2003.

Avizat

întocmit.

Sef serviciu
Data:
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Anexa 14
PO-MCC. 04
Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului
Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 14973

Serviciul Management de caz pentru capi!
num. Rm. Valcea. Bld. Tudor Vladimirescu. nr.28, jud. Valcea
tel./fax: 0250/734758; 0250/734270
N r............................................/ ...............................................................................

Director Executiv

RAPORT DE EVALUARE ANUALĂ CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA A.M.P.
Numele şi prenumele AM P:

Domiciliul AM P:

Perioada evaluării actuale a activităţii AM P: de l a .......................................................l a ..................................
Sancţiuni disciplinare aplicate AM P în perioada evaluării actuale: aNu a fost cazul;
aDa Tipul sancţiunii:...................................... Motivul sancţiunii:

Activităţi, atribuţii, sarcini, responsabilităţi ale AM P cu privire la copilul aflat în plasament
si gradul de indepUnire
1. INTEGRAREA COPILULUI ÎN FAMILIA ASISTENTULUI MATERNAL
- asigurarea unui loc individualizat pentru copil in cadrul locuinţei familiei, cu pat propriu, tîe
intr-o camera proprie, fie in camera AMP-ului:

aSIab: aMediu; aBine: aFoarte bine
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- amenajarea si întreţinerea camerei copilului ca parte a întregii locuinţe a familiei pentru a
oferi condiţii optime (ex: de securitate, funcţionalitate, estetica etc):
aSIab: sMediu: aBine; aFoarte bine
- capacitatea de stimulare si participare a copilului in vederea participării active la întreaga
viata a familiei cu evenimentele ei (aniversari, vizite, sărbători etc), astfel incat, sa se simtă
integrat in structura familiala:
3Slab: îM ediu; aBine; 3Foarte bine

2. FORMAREA DEPRINDERILOR DE VIATĂ
- asigura igiena corporala a copilului (de varsta mica) aflat in plasament (după caz):
aSlah; alMediu: sBine; a Foarte bine
- sprijinirea copilului in insusirea deprinderilor de igiena personala:
aSIab: sMediu; aBine; aFoarte bine
- asigurarea îmbrăcămintei si incaltamintei copilului, bine intretinute si adecvate
anotimpului si vârstei cronologice:
aSIab; sMediu; 3Bine; aFoarte bine
- stimularea copilului in vederea însuşirii unor deprinderi pentru viaţa independentă (limbaj
adecvat, principii, norme si valori ale societăţii):
aSIab: sMediu; aBine; ^Foarte bine
- sprijinirea copilului in dezvoltarea aptitudinilor si deprinderilor necesare vieţii de adult:
aSIab: alVlediu: aBine; aFoarte bine
- asigurarea securităţii copilului si a condiţiilor corespunzătoare dezvoltării fizice, psihice si
afective a acestuia:
aSlab: alVIediu; aBine: aFoarte bine
- capacitatea de implicare a copilului in activitati cotidiene cu caracter gospodăresc: aSlab:
alVIediu; aBine: aFoarte bine
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3. SUPRAVEGHEREA STĂRII 1)E SĂNĂTATE A COPILULUI
- urmărirea atenta si permanenta a stării de sanatate a copilului:
aSIab; aMediu; aBine; aFoarte bine
- capacitatea de a

face fata unor situaţii neprevăzute din punct de vedere medical: aSIab:

aMediu: aBine; aFoarte bine
- promptitudinea in solicitarea ajutorului pentru copil:
aSIab: aMediu: aBine; aFoarte bine

4. URMĂRIREA RESPECTĂRII DREPTURILOR COPILULUI
- cunoaşterea drepturilor, libertăţilor fundamentale şi a obligaţiilor copilului:
aSIab: aMediu; aBine: aFoarte bine
- furnizarea de informaţii copilului privind situaţia lui juridica, date privind religia, etnia, la
momentul oportun: aSIab: aMediu; aBine: 3Foarte bine

5. PREGĂTIREA ŞI INTEGRAREA COPILULUI ÎN VIATA SOCIALĂ
- capacitatea de a identifica si analiza in mod corespunzător particularităţile copilului si de a le
asocia cu cele mai potrivite modalitati de integrare in societate (unitate de invatamant. activitati
extrascolare, activitati culturale etc):
aSIab; aMediu: aBine; aFoarte bine
- identificarea/observarea unor comportamente negative ale copilului în societate şi încercarea
de contracarare a acestora:
aSIab; aMediii; aBine: aFoarte bine
- capacitatea de a identifica soluţiile optime pentru depăşirea unei posibile situaţii de criză in
vederea integrării copilului in viata sociala;

aSIab: aMediu: aBine: aFoarte bine
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- capacitatea de a fi permanent la dispoziţia copilului ca o persoana de referinţa care incearca sa
gaseasca un răspuns întrebărilor specifice vârstei:
aSIab; aMediu; aBine; aFoarte bine
- capacitatea de stimulare in vederea participării active a copilului la intreaga viata sociala,
astfel incat, sa se simtă integrat in comunitate (stabilirea de relaţii interpersonale. participarea la
spectacole, evenimente specifice vârstei):
aSIab; aMediu; aBine; aFoarte bine

6. IMPLICAREA SI ASISTAREA COPILULUI ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL
- capacitatea de a identifica nevoile educaţionale ale copilului in funcţie de particularităţile
acestuia si de a asigura participarea la o forma de invatamant:
aSIab; aMediu; aBine; aFoarte bine.
- asigurarea sprijinului in vederea insusirii cunoştinţelor cuprinse in programa şcolara (sprijin la
efectuarea temelor, abilitatea de a adapta limbajul si explicaţiile oferite la nivelul de înţelegere
corespunzător vârstei cronologice a copilului:
aSIab: aMediu: aBine: aFoarte bine.
- asigurarea mijloacelor necesare participării si desfăşurării in condiţii optime a procesului
instructiv educativ (spaţiu corespunzător pentru efectuarea temelor, rechizite etc.):
aSIab: alMediu: aBine; aFoarte bine
- capacitatea de a identifica soluţii adecvate si de a cere sprijin echipei multidisciplinare in
vederea depăşirii unor posibile situaţii de criza:
aSIab: aMediu: aBine; aFoarte bine
-abilitatea de antrenare a copilului in activitati educative de timp liber si asigurarea jucăriilor
adecvate vârstei cronologice a copilului/carti de povesti, de colorat, educative etc. in vederea
încurajării acestuia in activitatile Indice (după caz):

aSIab: aMediu; aBine: aFoarte bine
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- capacitatea de a tine permanent legătură cu gradinita/scoala pentru cunoaşterea evoluţiei
situaţiei şcolare a copilului si respecta sfaturile personalului didactic:
aSlab; aMediu; aBine: aFoarte bine

7, COMUNICAREA CU COPILUL
- comunicarea eficienta cu copilul, in funcţie de particularităţile sale, folosind tehnici si metode
variate: aSlab; aMediu: aBine; aFoarte bine
- capacitatea de a sesiza deficienţele de comunicare, de a solicita sprijin în depăşirea acestora
si de a respecta recomandările specialistului:
aSlab; aMediu: aBine; aFoarte bine
- capacitatea de a explica copilului si de a intelege istoria personala a acestuia , trecutul sau
instituţional (daca este cazul), trecutul familial si identitatea sa si de a-I ajuta sa le accepte:
aSlab: aMediu; aBine: aFoarte bine

8, GESTIONAREA ACTELOR Şl DOCUMENTELOR CU PRIVIRE LA COPIL
- întocmirea si actualizarea dosarului personal si pe cel al copilului:
aSlab; aMediu; aBine: aFoarte bine
-respectarea obligaţiei de a anunţa angajatorul, in scris, ori de cate ori paraseste domiciliul
pentru o perioada mai mare de doua zile:
aSlab: aMediu: aBine: aFoarte bine
-respectarea depunerii la sediul DGASPC a caracterizărilor de la cadrele didactice, a
adeverinţelor medicale sau de elev etc.):
aSlab: aMediu; aBine; aFoarte bine
-consemnează periodic (saptamanal/bilunar - după caz) in jurnalul copilului aspecte privind
dezvoltarea fizica, psihica, afectiva, starea de sanatate. reacţii ale acestuia fata de mediu
(grădiniţă, şcoala, vecini, membrii familiei etc.) si il prezintă lunar spre verificare managerului
de caz desemnat: aSlab; aMediu: aBine; aFoarte bine

9, ASIGURAREA INTEGRITĂŢII COPILULUI
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- evaluarea situaţiilor care pot afecta integritatea fizica si psihica a copilului (locuinţa, şcoala,
împrejurimi, respectiv situaţii de discriminare, descurajare si desconsiderare a copilului etc.):
aSIab: aMediu: aBine; aFoarte bine
-respectarea obligaţiilor si prevederilor legale, astfel incat, sa nu fie afectata integritatea
copilului (pastrarea confidenţialităţii asupra datelor copilului, administrarea corecta a
tratamenului medical prescris, respectarea obligaţiilor prevăzute in convenţia de plasament, PIP
. plan de recuperare etc):
aSlab: aMediu: aBine; aFoarte bine

10. ASIGURAREA UNEI RELAŢII ARMONIOASE CU FAMILIA NATURALĂ SAU
DE ADOPŢIE
- capacitatea de a comunica intr-un limbaj accesibil si de a informa corect copilul cu privire la
relaţia lui cu familia lui naturala/adoptiva:
aSlab: aMediu; aBine: aFoarte bine
- capacitatea de îndeplinire a atribuţiei de a participa activ la procesul de menţinere a legaturilor
copilului cu familia naturala/extinsa/adoptiva (după caz), la domiciliul sau (cu acordul sau
prealabil):
aSlab: aMediu; aBine: aFoarte bine

11. LIT R U L ÎN ECHIPĂ
- capacitatea de a coopera cu membrii echipei multidisciplinare în stabilirea, de comun acord, a
obiectivelor, activităţilor, metodelor şi termenelor de realizare:
aSlab; aMediu; aBine; aFoarte bine
- respectarea recomandărilor specialiştilor, membrilor echipei;
aSlab; aMediu; aBine: aFoarte bine
- informarea membrilor echipei despre orice modificare a situaţiei copilului in timp util si intr-o
forma clara, precisa:

aSlab; aMediu; aBine; aFoarte bine
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12. DEZVOLTAREA CUNOŞTINŢELOR SI DEPRINDERILOR
- perseverenţă în ceea ce priveşte formarea continuă: aSIab; aMediu; aBine; aFoarte bine
- realism şi exigenţă în evaluarea nevoilor de formare: aSIab: aMediu; aBine; aFoarte bine
- spirit practic şi autoexigenţă în implementarea cunoştinţelor dobândite: aSIab; aMediu; aBine;
aFoarte bine
- abilitatea de a se informa pe teme legate de îngrijirea si educarea copilului din surse viabile
(cârti de specialitate, profesionişti, profesori) evitandu-se sursele empirice:
aSIab: aMediu: aBine: aFoarte bine
- apeleaza la consiliere/informare de specialitate pentru a se autoproteja (ex: sa conştientizeze
ca şederea copilului in familia sa este temporara si sa nu sufere foarte i t uit in momentul
plecării copilului):
aSIab; aMediu; aBine: aFoarte bine

Manager de caz AM P (nume si prenume-functia-semnatura):

Manager de caz copil/copii (nume si prenume-functia-semnatura):

Semnătura AM P pentru luare la cunoştinţă despre evaluarea activitatii sale:

Opiniile formulate de AMP cu privire la evaluarea activităţii sale:
a nu am de formulat nicio opinie: a am de formulat următoarele:

Nevoi identificate deformare (instruire) profesională a AMP si sprijin:
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,
-participarea la cursurile de formare profesionala continua organizate de Serviciul
"Management de caz pentru copil".

Recomandări: ^ menţinerea atestatului de asistent maternal profesionist;
o retragerea atestatului de asistent maternal profesionist;
3 modificarea atestatului de asistent maternal profesionist,
Observaţii :

Data evaluării:
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