
Titlul proiectului: TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor, cod 127169 

Proiect a fost depus de către ANPDCA în cadrul Programului Operațional 

Capital Uman (POCU), apelul non-competitiv „Reducerea numărului de copii și 

tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali” - AP 4/ 

PI 9.iv/ OS 4.5 & 4.14. 

Parteneri - cele 47 de DGASPC-uri din țară  

Perioada de implementare a proiectului: 5 ani 

Contractul de finanțare a fost semnat în 08.11.2018 

Proiectul își propune extinderea și profesionalizarea actualei rețele de 

asistență maternală. Prin urmare, prin intermediul proiectului, până la sfârșitul 

anului 2023, actuala rețea de asistență maternală la nivel de țară va fi extinsă cu 

aproximativ 4000 de persoane și 15000 de asistenți maternali din sistem vor 

beneficia și de formare profesională continuă. 

La nivelul județului Hunedoara, D.G.A.S.P.C. își propune extinderea rețelei de 

asistenți maternali până în anul 2023 cu încă 52 de asistenți maternali. La 

începutul proiectului, la nivelul D.G.A.S.P.C. Hunedoara erau 148 de persoane 

angajate ca asistenți maternali profesioniști. 

Valoare totală a proiectului: 2.657.162.612,32 LEI ( 568.985.570 euro )  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara este 

Partenerul nr. 8 în cadrul proiectului. Din valoarea totală a proiectului, suma de 

30.826.995,31 lei reprezintă valoarea estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe 

perioada proiectului pentru Partenerul nr. 8. 

Fiecare partener va asigura contribuția proprie (2%) la cheltuielile totale ale 

proiectului, în cazul D.G.A.S.P.C. Hunedoara contribuția este de 616.547,31 lei. 

Activitățile proiectului 

Activitatea 1 - Dezvoltarea și introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme 

etc. în domeniul asistenţei sociale destinate activității asistenților maternali, 

servicii alternative la îngrijirea în instituții a copiilor, precum și în vederea 

asigurării tranziției copiilor și tinerilor de la îngrijirea în instituții la îngrijirea în 

comunitate. 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2018/11.10/publicare_GS_ASISTENTI_MATERNALI.zip
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2018/11.10/publicare_GS_ASISTENTI_MATERNALI.zip


1.1.Elaborarea unui set de proceduri operaţionale destinat activității 

desfășurate de asistenţii maternali. 

1.2 Organizarea de seminarii de diseminare și instruire la nivelul județelor, 

în scopul aplicării unitare a setului de proceduri create. 

Activitatea 2 - Susținerea programului de formare profesională destinat 

asistenților maternali și personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții 

în domeniul protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii 

separării copilului de familie 

2.1 Elaborarea programului de formare profesională continuă și a 

suportului de curs, autorizat ANC, inclusiv a curriculelor modulelor din cadrul 

programului, destinat formării profesionale continue a asistenţilor maternali 

2.2 Înscrierea cursanților și formarea grupelor (selecția grupului țintă) 

2.3 Desfășurare curs de formare, pe module specifice și certificarea 

participanților 

Activitatea 3  - Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali 

3.1 Campanie de informare și conştientizare în vederea identificării 

potențialilor asistenți maternali 

3.2. Identificarea, recrutarea şi angajarea persoanelor aparţinând grupului 

țintă și care vor fi nou angajate pe perioada de implementare a proiectului 

3.3. Finanțarea cheltuielilor salariale aferente remuneraţiei asistenţilor 

maternali existenţi în sistem din anul 2014 până în anul 2018 şi a celor nou 

angajaţi începând cu anul 2019 

Activitatea 4 – Managementul proiectului 

4.1 Informarea și publicitatea proiectului 

4.2 Achiziționarea produselor și serviciilor necesare bunei implementări a 

proiectului 

4.3 Coordonarea generală a proiectului 

 


