
 

 

       CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI 

PROTECȚIA COPILULUI  

 

ANGAJEAZĂ ASISTENŢI MATERNALI 

PROFESIONIŞTI 

  
 CONDIŢII DE ANGAJARE 

 Atestat de asistent maternal profesionist, care se obține 

în  urma includerii într-un proces de evaluare, inclusiv 

participarea și absolvirea unui curs gratuit organizat de 

către  D.G.A.S.P.C. Ilfov acestuia. La data atestării persoana 

nu trebuie să aibă contract de muncă cu alt angajator! 

 Studii minime - învățământ general; 

 Domiciliu stabil într-o localitate din județul Ilfov; 

 Solicitanții trebuie să aibă în folosință o locuință (indiferent 

dacă este proprietate personală sau închiriată) care să 

acopere necesitățile atât ale familiei cât și ale copilului primit 

în îngrijire; să dețină aptitudinile necesare unei bune creșteri 

și îngrijiri a copilului; 

 Să existe sprijin din partea familiei pentru a deveni asistent 

maternal profesionist; 

 Alte condiții prevăzute de lege. 

 

 

 

 

 

 

DREPTURILE PRIMITE, ÎN AFARA CELOR 

SALARIALE 

 Pentru copil 

 

Alocație de plasament de 950 lei pentru copilul fără 

dizabilități sau de 1425 lei pentru copilul cu dizabilități; 

Alocație de stat de 243 lei pentru copilul peste 2 ani și 600 

lei pentru copilul cu vârsta de până la 2 ani; 

 

 Deconturi suplimentare medicale (medicamente, 
ochelari, lucrări stomatologice, proteze, operații 
etc.), în limita bugetului aprobat și conform procedurii 
de lucru; 

 Pentru asistentul maternal profesionist: 
Sporuri acordate la salariul de încadrare, respectiv: 
Spor pentru condiții de muncă în stres de15%;  
Spor pentru  copil cu handicap de 25%;  
Spor pentru 2 copii de 15%; 
Indemnizaie de hrană în valoare de 347 lei,  
raportat la numărul de zile lucrate;  
Spor de continuitate de 7,5%; 
Spor de 50% din salariul de bază acordat 
asistentului maternal profesionist pe perioada în 
care are în îngrijire o persoană cu handicap grav 
psihic sau mintal. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

BENEFICII 

 Salariu, conform legislației în vigoare; 

 Contract individual de muncă; 

 Indemnizație de hrană raportat la numărul de zile lucrate; 

 Muncă la domiciliu; 

 Asistență de specialitate din partea reprezentanților 

D.G.A.S.P.C. Ilfov (psihologică, socială, juridică, etc); 

Formare profesională inițială și continuă 
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Vă informăm că scopul nostru principal este de a participa 

activ la dezvoltarea si bunăstarea copiilor nostri, 

asigurându-le exercitarea liberă si deplină a drepturilor 

lor, chiar dacă au avut un start anevoios în viată. Astfel, 

venim în întâmpinarea nevoilor lor oferindu-le beneficii si 

servicii gratuite, acoperind atât necesitătile lor cât si pe a 

le dumneavoastra 

 

Proiect TEAM-UP 

”Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor” 
 

 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

 Site: www.protectiacopilului.ro 

 Serviciul Evaluare, Consiliere și Sprijin pentru 

Asistenții Maternali din cadrul D.G.A.S.P.C 

ILFOV, , tel.021.3695.887.  int 118, e-mail: 

dgaspcif@protectiacopilului.ro 

 Adresa sediului: B-dul Voluntari, nr.94-96, 

Voluntari, Ilfov,  

 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE  

ASISTENȚĂ SOCIALĂ  ȘI PROTECȚIA 

COPILULUI ILFOV 

 

 

ANGAJEAZĂ  
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 4 

Incluziunea sociala si combaterea saraciei 

Proiect TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor 

Cod proiect POCU/480/4/19/127169 

http://www.protectiacopilului.ro/
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