
U N IU N E A  E U R O P E A N A Instrum en ta S tru ctu ra le
2014-2020

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 - Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
Proiect „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor",
Cod proiect POCU/480/4/19/127169
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

TEAM-UP:Proqres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor, COD SMIS: 127 169

Anunţ privind recrutarea persoanelor care doresc să urmeze cursul de asistent maternal
profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea selectează în vederea 
recrutării, persoane dornice şi capabile de a profesa ca asistenţi maternali profesionişti,cod COR- 
531201, din următoarele localităţi, în care instituţia noastră nu are angajaţi asistenţi maternali, după 
cum urmează:

Boişoara, Câineni, Drăgoeşti, Laloşu, Ghioroiu

Recrutarea constă în trei etape: Interviul, Evaluarea şi înscrierea la curs.

Pentru a fi atestată ca asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii minime:

• să aibă disponibilitate şi capacitatea de a primi în plasamant unul sau mai mulţi copii:
• să dispună de spaţiu care să acopere necesităţile de odihnă şi de educaţie ale 

utilizatorilor;
• să aibă o stare de sănătate bună;
• să dovedească răbdare, înţelegere, altruism, disponibilitate afectivă, flexibilitate, 

înţelegerea nevoilor copiilor, disponibilitate pentru joc, îngrijire, educaţie, capacitate de stimulare 
psiho-motrică şi cognitivă, capacitatea de a relaţiona si comunica.

• să aibă o experienţă anterioară cu proprii copii sau ocrotirea altor copii, bătrâni, 
bolnavi, persoane cu nevoi special;

• să dovedească trăsături pozitive de caracter, relaţii sociale bune în comunitate 
precum şi faptul că nu a suferit condamnări rămase definitive prin hotărâre judecătorească;

• să manifeste o atitudine non-discriminatorie faţă de persoanele cu nevoi speciale şi 
faţă de minorităţile etnice şi religioase;

• să fie absolvent al studiilor liceale.

Pentru informaţii suplimentare, referitoare la derularea procesului de recrutare, se pot obţine la 
nr. de tel.0250/734758, sau la adresa de e-mail: dgaspcvl@yahoo.com
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