
   

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Incepand cu luna noiembrie 2018, Directia Generala de Asistenta Sociala si  Protectia  Copilului Braila  

participa, alaturi de alte 47 de directii din tara la implentarea  proiectului  ”TEAM-UP: Progres în 

calitatea îngrijirii alternative a copiilo– ID 127169 ”, al carui obiectiv general il reprezinta „ Cresterea 

calitatii sistemului de asistenta sociala si a numarului de asistenti maternali la nivelul comunitatii, prin 

introducerea de instrumente si proceduri si prin îmbunatatirea nivelului de competente al 

profesionistilor din sistem”, proiect in  cadrul caruia  se doreste extinderea retelei de asistenta 

maternala si totodata perfectionarea tuturor angajatilor din aceasta categorie profesionala. Astfel 

pentru anul  2022  sunt disponibile un numar de 21 de posturi de  de asistenti maternali 

profesionisti  iar pentru anul  2023 exista posibilitatea de a sustine  17  angajari pentru aceasta 

categorie profesionala. 

Pot opta pentru a deveni asistenti maternali profesionisti persoane care au capacitate deplină de 

exerciţiu, au absolvit cel putin zece clase, au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de 

preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care 

urmează a fi primiţi în plasament iar prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul 

lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, 

referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi. 

Aceasta profesie se adreseaza atat persoanelor care in prezent nu desfăşoară activităţi salarizate cat si 

celor care doresc sa fie calificati  sa desfasoare la propriul domiciliu o  profesie cu sustinere in viitor  

si sa beneficieze pe langa avantajul de a face parte dintr-o  echipa  de profesionisti care sa aduca 

bucurie in viata unor copii care au nevoie de atentia si caldura unei familii  si  de un salariu de baza 

care porneste de la 2550 lei/luna. 

Relatii suplimentare se pot obtine la Centrul de asistenta maternala profesionista, situat in 

Braila, Strada  Ana Aslan nr.8,   telefon  0339401221 sau  la Serviciul managementul resurselor 

umane salarizare, situat in Braila, Strada  Ghioceilor nr.8,   telefon 0239614583. 

 


