








DGASPC Bihor

D-nei Adriana Oprea - Popescu - ziarul Libertatea

Ca urmare cererii dumneavoastră nr.1314/15.01.2019, prin care ne solicitați informații

în  temeiul  Legii  nr.544/2001  privind  liberul  acces  la  informațiile  de  interes  public,  cu

modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm următoarele:

1. Pe raza judeţului Bihor 129 de tineri beneficiază de protecţie specială, care se 
încadrează în prevederile art.55, alin. (1) şi (2) din Legea 272/2004.

2.  Din  cei  129  de  tineri,  35  de  tineri  se  află  în  plasament  la  asistenţi  maternali

profesioniști din care 30 de tineri sunt la asistenți maternali angajați ai D.G.A.S.P.C. Bihor și 5

tineri la asistenți maternali angajați ai organismului privat autorizat.

3.  Asistentul  maternal  profesionist  angajat  al  D.G.A.S.P.C.  Bihor  beneficiază  în

continuare de toate drepturile băneşti prevăzute prin lege. Drepturile bănești ale asistentului

maternal profesionist angajat al organismului privat autorizat sunt asigurate de acesta.

4. Un număr de  52  dintre tinerii menționați la punctul 1, sunt beneficiari a serviciilor

sociale oferiteîn centrele de tip rezidențial public și privat.

5. Nu avem cazuri de tineri care după împlinirea vârstei de 18 ani au fost luaţi de la

asistenţii maternali și plasaţi în centre de tip rezidenţial.

Cu consideraţie,

Director general, Șef birou, Întocmit,
Gaciu Otilia Camelia Țârle Adela Borlea Marieta

Trifa Mariana











































DGASPC Ialomita

Bună ziua,

La data de 31.12.2018, situația tinerilor din sistemul de protecție, care se încadrează în
prevederile art. 55, alin. (1) şi (2) din Legea 272/2004, pentru care s-a menținut măsura
de protecție specială este următoarea:

1. La acest moment, câţi tineri care se încadrează în prevederile art. 55, alin. (1) şi (2)
din Legea 272/2004 beneficiază de protecţie specială pe raza judeţului/sectorului dvs.?
Total - 39 tineri ( 11 AMP + 14 plasamente la rude + 4 plasamente alte familii + 10
rezidențial)
 
2. Câţi dintre aceşti tineri se află în plasament la asistenţii maternali?
Total – 11 tineri
 
3. În această situaţie, asistentul maternal beneficiază în continuare de toate drepturile
băneşti prevăzute prin lege, ca şi când el ar avea în grijă un minor?
Asistentul maternal profesionist primește toate drepturile bănești, la fel ca la un copil.
 
4. Câţi dintre tinerii menţionaţi la punctul 1 sunt internaţi în centre de tip rezidenţial?
Total – 10 tineri
 
5. După împlinirea vârstei de 18 ani, câţi tineri au fost luaţi de la asistenţii maternali şi
plasaţi în centre de tip rezidenţial?
 Nu am avut astfel de cazuri.
 
Cu respect,
Jircu Mihaela
Șef Serviciu evaluare și monitorizare
DGASPC Ialomița







DGASPC ILFOV

Urmare  a  solicitarii  dumneavoastra  inregistrata  la  sediul  DGASPC  Ilfov  cu  nr.
2461/16.01.2019, prin care ne solicitati date referitoare la tinerii beneficiari de masura
de protectie, va facem cunoscute urmatoarele:

1. In evidenta DGASPC Ilfov se afla la aceasta data un numar de 31 tineri ce beneficiaza
de masura de protectie speciala potrivit art 55, alin (2) din Legea 272/2004;

2. Nu  avem in evidenta cazuri  de tineri  beneficiari  de masura de protectie speciala
plasament la asistent maternal profesionist potrivit art 55, alin (2) din Legea 272/2004;

3.  Nu este cazul;

4.  Trei  din  tinerii  mentionati  la  pucntul  1  se  afla  cu  masura  de  protectie  in  centre
rezidentiale, potrivit art 55, alin (2) din Legea 272/2004;

5.  Nu este cazul.

 

Cu deosebita consideratie, 









DGASPC NEAMT
Nr. 1496/21.01.2019

Către Ziarul Libertatea
In atenția doamnei Adriana Oprea-Popescu

Ca urmare a solicitării  dumneavoastră făcută în baza Legii 544/2001, vă comunicăm
următoarele informații:

1.  Conform  prevederii  art.55,  al.1  și  al.2  din  Legea  272/2004,  în  județul  Neamț
beneficiau la data de 31.12.2018 de măsură de protecție un număr total de 158 de tineri
cu vârsta peste 18 ani, dintre care:

● 35 - plasament la AMP
● 71 - plasament în centre rezidențiale (dintre aceștia 18 sunt studenți)
●  9 - plasament la orgasnisme private autorizate
● 43 - plasamente familiale

3. Asistentul maternal profesionist beneficiază de toate drepturile conform legii, pe toată
perioada  menținerii  măsurii  de  protecție  specială  plasament  la  asistent  maternal
profesionist. Potrivit art.55, alin (2) din Legea 272/2004 cu modificările și completările
ulterioare,  la  cererea  tânărului,  exprimată  după  dobândirea  capacității  depline  de
exercițiu și în baza adeverinței de elev dacă își continuă studiile, acesta beneficiază pe
cale de excepție de menținerea măsurii de plasament la asistentul maternal profesionist
până la terminarea cursurilor învățământului liceal sau profesional. Această măsură se
impune a fi menținută având în vedere interesul superior al copilului așa cum este definit
la art.2 din Legea 272/2004 prin analogie cu art.1, alin (3) din Legea 61/1993 privind
alocația  de  stat  pentru copii  republicată  „Alocația de stat  pentru  copii  se  acordă și
tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani care urmează cursurile învățământului liceal
sau  profesional  organizate  în  condițiile  legii,  până  la  terminarea  acestora”.  După
finalizarea  cursurilor  învățământului  liceal  sau  profesional,  tânărul,  la  cererea  sa,
beneficiază de menținerea măsurii de protecție specială – plasament familial/rezidențial
– pe toată durata continuării studiilor până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

5. În anul 2018, pentru 4 tineri care urmau studii  superioare, a fost înlocuită măsura
plasamentului  la  asistent  maternal  profesionist  cu  măsura  plasamentului  de  tip
rezidențial.

Cu respect,
Magda Vasilache,
Purtator de cuvânt al DGASPC Neamț















Către Ziarul Libertatea

În atenția doamnei Adriana Oprea Popescu

Având în vedere solicitarea dumneavoastră cu privire la tinerii care beneficiază de 

protecție specială pe raza județului Sibiu, vă comunicăm punctual următoarele:

1. La acest moment, câţi tineri care se încadrează în prevederile art. 55, alin. (1) şi (2) 

din Legea 272/2004 beneficiază de protecţie specială pe raza judeţului/sectorului dvs.?  

R: În momentul de față, la nivelul județului Sibiu, 80 de tineri beneficiază de protecție 

specială, conform prevederilor articolului 55, din Legea 272/2004.

2. Câţi dintre aceşti tineri se află în plasament la asistenţii maternali?

R: 13 tineri cu vîrsta peste 18 ani sunt în asistență maternală profesionistă.

3. În această situaţie, asistentul maternal beneficiază în continuare de toate drepturile 

băneşti prevăzute prin lege, ca şi când el ar avea în grijă un minor? 

R: Pentru creşterea şi îngrijirea copilului /tînărului, asistentul maternal profesionist  

beneficiază în continuare de facilități:

salariul asistentului maternal (minim pe economie - 2080 lei/lună);

spor de 15%  pentru al II- lea copil primit în plasament;

spor de 25% pentru plasamentul unui copil cu dizabilităţi;

spor de10% pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă;

spor de 5 % pentru continuitate;

alocaţia lunară de plasament în cuantum de 600 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat

în grad de handicap, beneficiază de alocaţie lunară de plasament majorată cu 50%, 

respectiv 900 lei;



4. Câţi dintre tinerii menţionaţi la punctul 1 sunt internaţi în centre de tip rezidenţial?

R: 26 de tineri sunt cu măsură de plasament în cadrul unui centru de tip rezidențial 

5. După împlinirea vârstei de 18 ani, câţi tineri au fost luaţi de la asistenţii maternali şi 

plasaţi în centre de tip rezidenţial?

R: În cursul anului 2018, nici un tînăr nu a fost luat din familia asistentului maternal 

profesionist și plasat în cadrul unui centru rezidențial.

Cu stimă,

 DIRECTOR GENERAL

LAURA  CAMELIA  VÎLSAN






























