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Ministerul Muncii,  

Protecţiei Sociale 

şi Familiei 

FIŞĂ DE EVALUARE A SITUAȚIEI COPILULUI A CĂRUI  

PĂRINȚI/UNICUL PĂRINTE SUNT/ESTE  

PLECAȚI/PLECAT LA MUNCĂ PESTE HOTARE  

(fişa se realizează pentru fiecare copil) 
 

 

 

 

 

Raion / 

Municipiu  
|_____________________| Data realizării fişei |__|__| ziua  |__|__| luna  |__|__|__|__| anul    

 

 

Localitatea 
 

|_____________________| 
Prenume, nume  

asistent social comunitar 
|_______________||________________| 

 
 codul chestionarului |__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 

NR. ITEM OPŢIUNI 

0. Adresa gospodăriei: str. |_________________________________|,  nr. |__|__|__|__|,  ap./odaie |__|__|__| 

1. 
Telefoane de contact:                       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|                     |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(a îngrijitorului, părinților, copilului)       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|                     |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

2. 
Nume,  prenume, persoana cu care se discută  |_____________________||________________________| 

2.1. Statutul acestuia faţă de copil: 

1. Mamă / Tată              |__| 

2. Bunel / Bunică          |__| 

3. Frate / Soră        |__| 

4. Unchi /Mătuşă    |__| 

5. Verișor / Verișoară |__| 

6. Vecin/Prieten de familie, 
    (naș, fin, cumnat)  

|__| 

7. Сoncubinul părintelui      |__| 

8. Persoană străină      |__| 
  

Bloc I. INFORMAŢII GENERALE. Se discută cu ÎNGRIJITORUL COPILULUI 

3. Nume,  prenume, patronimic copil 

|__________________||_____________________||__________________| 

3.1. IDNP copil                                   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

3.2. 
Document care certifică identitatea copilului |____| serie    |______________________| număr 

4. Sexul copilului 1. Feminin |__|     2. Masculin |__| 

5. Data nașterii copilului |__|__| ziua |__|__| luna |__|__|__|__| anul                         98. Nu ştiu |__| 

6. În ce instituţie este încadrat 

copilul la moment? 
 (un singur răspuns) 

1. Grădiniţă  |__| 

2. Şcoală primară  |__| 

3. Şcoală generală / liceu  |__| 

4. Şcoală profesională /colegiu  |__| 

5. Copilul face cursuri de scurtă 

durată / vocaţionale                                                                        

|__| 

 6. Actualmente, a abandonat instituţia de învăţământ sau nu este 

încadrat nici într-o instituţie  indicaţi motivul PRINCIPAL, prin bifare   

6.1 Lipsa grădiniţei în localitate  |__| 

6.2 Lipsa şcolii în localitate  |__| 

6.3 Copilul este de vârsta de până la 2 ani |__| 

6.4 

 

Copilul a absolvit treapta gimnazială  

şi nu-şi continuă studiile  
|__| 

6.5 

 

Copilul a absolvit treapta gimnazială/  

Se află în vacanță și intenționează să continue 

studiile în altă instituție de învățămînt  
|__| 
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6.6 

 

Copilul are probleme de sănătate  

pentru a frecventa instituţia de învăţământ 
|__| 
 

6.7 

 

Copilul nu are acte şi nu poate fi încadrat 

 în instituţia de învăţământ  
|__| 
 

6.8 Nu sunt locuri la grădiniţă pentru toţi copiii  |__| 

6.9 

 

Părintele nu doreşte să integreze copilul în  

instituţia de învăţământ  
|__| 

6.10 Copilul este încadrat în muncă (zilier, etc.) |__| 

6.11 

 

Copilul declară că nu doreşte să meargă la şcoală 

şi nu are cine să-l impună 
|__| 

98. Altă opţiune   |__|  (indicaţi) |______________________________| 

7. Cu cine locuieşte, la 

moment, copilul? 
(un singur răspuns , se va bifa cel 

mai apropiat grad de rudenie faţă 

de copil) 

 
 

 

1. Cu ambii părinţi  |__|  

2. Doar cu mama  |__|  

3. Doar cu tata  |__|  

4. Cu buneii  |__|  

5. Cu fraţi / surori de 18 ani şi 

peste, ai copilului  
|__|  

6. Cu rude (mătuşă, unchi, verişori 

mai mari de 18 ani) 
|__|  

7. Cu fraţi / surori, verișori  

minori, până la 18 ani, ai 

copilului  

|__|  

8. Singur |__|  

9. Cu vecin/prieten de familie |__|  

10. Cu concubinul părintelui |__|  

98. Cu  persoane străine  |__|  
   

8. În grija cui este lăsat copilul 

atunci  cînd părinții/unicul 

părinte sunt/este plecați 

peste hotare?  
(un singur răspuns) 
 

 

1. Buneilor  |__|  

2. Fraţilor / surorilor de 18 ani 

şi peste, ai copilului  
|__|  

3. Rudelor (mătuşă, unchi, verişori 

mai mari de 18 ani) 
|__|  

4. Vecinului/prietenului de 

familie 

|__|  

5. Concubinului părintelui |__|  

6. Fraților /surorilor, verișorilor  

minori, până la 18 ani, ai 

copilului 

|__|  TRECEŢI la întrebarea nr. 10 

7. În grija nimănui |__|  TRECEŢI la întrebarea nr. 10 

98. Unor persoane străine |__| (indicaţi) |_______________________| 
   

9. 
Persoana în cauză are instituită tutela asupra copilului?  
(un singur răspuns) 

1. Da |__| 2. Nu |__| 
  

 

10. 10.1.  În decursul ultimelor 6 luni în ce ţară sunt 

plecați  sau au fost plecați părinții la muncă  

pentru o perioadă de cel puțin 2 luni?,  
(de indicat ţara) 

10.2. Când pentru prima dată 

a plecat peste hotare pentru 

2 sau mai multe luni  
(de indicat anul) 

10.3. Cât timp, pe parcursul 

ultimelor 6 luni, s-a aflat 

peste hotare  
(de indicat câte luni) 

1. Mama, Ţara  |__________________| Anul plecării |__|__|__|__| Perioada |__|__| luni 

2. Tata, Ţara     |__________________| Anul plecării |__|__|__|__| Perioada |__|__| luni 
 

11. Cum şi cât de des întreţine 

copilul contactul cu părintele / 

părinţii plecaţi peste hotare?  
(un singur răspuns pe linie) 

Zilnic De câteva 

ori pe 

săptămân

ă 

O dată-

două ori pe 

lună 

De câteva 

ori pe an 

Niciodată Nu știu 

11.1 Prin telefon 
11.1.1. Mama 1 |__| 2 |__| 3 |__| 4 |__| 5 |__| 6 |__| 

11.1.2. Tata 1 |__| 2 |__| 3 |__| 4 |__| 5 |__| 6 |__| 
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11.2. 

Prin internet 
(skype, e-mail, site 

de socializare) 

11.2.1. Mama 1 |__| 2 |__| 3 |__| 4 |__| 5 |__| 6 |__| 

11.2.2. Tata 1 |__| 2 |__| 3 |__| 4 |__| 5 |__| 6 |__| 

Atenţie!!!.Se modifică scala 
(un singur răspuns pe linie) 

De câteva 

ori pe an 

O dată în 

an 

O dată la 

2-3 ani 

Mai rar de 

3 ani 

Niciodată Nu știu 

12. 

Cât de des 

părintele / 

părinţii 

întreprind 

vizite în 

Moldova  

12.1.1. Mama 1 |__| 2 |__| 3 |__| 4 |__| 5 |__| 6 |__| 

12.1.2. Tata 1 |__| 2 |__| 3 |__| 4 |__| 5 |__| 6 |__| 

13. 

Cât de des 

copilul 

efectuează 

vizite în ţara 

unde se află 

părintele / 

părinţii 

13.1.1 Mama 1 |__| 2 |__| 3 |__| 4 |__| 5 |__| 6 |__| 

13.1.2. Tata 1 |__| 2 |__| 3 |__| 4 |__| 5 |__| 6 |__| 

  

 

 

 

Bloc II. SĂNĂTATEA COPILULUI.  

Se discută cu ÎNGRIJITORUL COPILULUI 
14. Starea actuală a sănătăţii 

copilului  
(se admit mai multe răspunsuri) 

1. Nu ştiu  |__|  TRECEŢI la întrebarea nr. 17 

2. Sănătos |__|  TRECEŢI la întrebarea nr. 17 

3. Suferă de boli cronice  |__|  

4. Boli infecțioase |__| (indicaţi care)|____________________| 

5. Disabilitate |__|  

5.1 Dispune de document 

confirmativ? 

1. Nu |__| 2. Da |__|  

indicaţi gradul de severitate |__|                                 
   

15. Există prescripții medicale 

pentru examen periodic / 

tratament / reabilitare cauzate 

de boala cronică / infecțioasă / 

disabilitate? 
 

 

1. Da |__|  2. Nu |__|  3. Nu știu |__|  

15.1.1 Dacă Da,  sunt respectate prescripțiile medicale  pentru examen 

periodic / tratament / reabilitare? 

15.1.1.1. Da, întocmai |__|  15.1.1.2. Da, parțial |__|   15.1.1.3. Nu |__| 

 

16. De către cine e fost însoţit 

copilul în ultima vizită la 

medicul de familie? 
(un singur răspuns) 

1. De către părinţi / părinte  |__|  

2. De către persoana în grija 

căreia se află copilul  
|__| 

 

3. Nu a fost însoţit de nimeni |__|  

4. Nu știu |__|  

98. Altcineva  |__| (indicaţi cine) |_________________| 
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Bloc III. EDUCAŢIA COPILULUI.  

Se discută acest bloc doar cu COPILUL CE FRECVENTEAZĂ ŞCOALA 
17. 

În ce clasă îţi faci studiile? Clasa |__|__| 
 

18. Cine te ajută atunci când ai 

probleme la pregătirea 

temelor pentru acasă 
atunci cînd părinții/unicul 

părinte sunt/este plecați 

peste hotare 
(se bifează toate opțiunile 

posibile) 

1. Fraţii / surorile mai mari  |__|  

2. Buneii  |__|  

3. Persoana în grija căreia mă aflu, 
cu excepţia celor deja enumerate mai sus  

|__|  

4. Profesorii de la şcoală  |__|  

5. Colegii  |__|  

6. Nimeni |__|  

7. Nu am probleme la pregătirea 

temelor 
|__|  

98. Altcineva   |__| (indicaţi cine) |_________________| 
   

19. Ai avut cazuri când,  în 

ultimele 6 luni, nu ai mers 

la şcoală?  
(se admit mai multe răspunsuri) 

1. Nu  |__| 2. Da  |__|      motivul: 

 2.1 Din motive de sănătate |__| 

2.2 Pentru efectuarea de munci în gospodărie |__| 

2.3 Nu am avut cu ce să mă îmbrac / încalţ |__| 

2.4 Nu am avut rechizitele şcolare necesare |__| 

2.5 Şcoala e prea departe de casă |__| 

2.6 Nu am vrut  |__| 

2.7 Am stat cu fraţii / surorile mai mici |__| 

2.8 Nu m-am putut deştepta dimineaţa  |__| 

2.9 Cîte zile, în ultimele 6 luni nu ai mers la școală 

din motivele sus menționate?  
|___| 

98. Altceva |__| (indicaţi) |____________________________| 
    

20. 

Acolo unde locuieşti,  atunci cînd părinții /unicul părinte sunt 

plecați peste hotare, ai o masă specială şi un loc pentru pregătirea 

lecţiilor? 

1. Da |__| 2. Nu |__| 
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Bloc IV. CONDIŢIILE DE TRAI ALE COPILULUI 

Se discută acest bloc cu ÎNGRIJITORUL, ÎN CAZUL COPIILOR DE VÂRSTĂ PREŞCOLARĂ, 

SAU INDIVIDUAL CU COPILUL, ÎN CAZUL COPIILOR DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ 
21. În perioada cînd părinții/unicul 

părintele sunt plecați peste hotare 

copilul locuieşte… 
(un singur răspuns) 

1. În casa părinţilor  |__|  

2. În casa buneilor / rudelor  |__|  

3. În casa persoanelor străine 

care îl îngrijesc  
|__|  

4. Împreună cu alţi membri ai 

familiei în locuinţă închiriată  
|__|  

98. Cu altcineva   |__| (indicaţi)|__________________| 
22. Cu ce este dotată gospodăria în 

care locuieşte copilul în perioada 

cînd părinții/unicul părintele sunt 

plecați peste hotare ? 
(un singur răspuns pe linie) 

 Da Nu 

1. Electricitate 1 |__| 2 |__| 

2. Gaz la conductă/butelie de gaz 1 |__| 2 |__| 

3. Aragaz/reșou electric ce 

funcţionează 
1 |__| 2 |__| 

4. Telefon staţionar 1 |__| 2 |__| 

5. Telefon mobil 1 |__| 2 |__| 

6. Televizor ce funcţionează 1 |__| 2 |__| 

7. Maşină de spălat ce funcţionează 1 |__| 2 |__| 

8. Frigider / congelator ce 

funcționează 
1 |__| 2 |__| 

9. Computer  1 |__| 2 |__| 

10. Conexiune la internet 1 |__| 2 |__| 
 

 
 

 
 

 

23. În perioada în care părinții/unicul 

părinte sunt plecați peste hotare 

cât de des faci baie pe parcursul 

unei săptămâni / cât de des face 

baie copilul timp de o 

săptămână? (un singur răspuns) 

1. Zilnic  |__| 

2. De câteva ori pe săptămână  |__| 

3. O dată pe săptămână  |__| 

4. Mai rar decît o dată pe 

săptămână  
|__| 

   

24. În perioada în care părinții/unicul 

părinte sunt plecați peste hotare 

de câte ori pe zi, în mediu, 

mănânci / de câte ori pe zi, în 

mediu mănâncă copilul? 
(un singur răspuns) 

1. O dată  |__| 

2. De 2 ori  |__| 

3. De 3 ori  |__| 

4. De 4 ori şi mai mult |__| 

5. Nu este o regulă, când şi cum |__| 

    

25. S-a întâmplat vreodată, pe 

parcursul ultimilor 6 luni, atunci 

cînd părinții/unicul părinte sunt 

plecați peste hotare să nu ai ce 

mânca / S-a întâmplat vreodată, 

copilul să nu aibă ce mânca? 
(un singur răspuns) 

1. Da, destul de des  
(de 2 - 3 ori pe săptămână)  

|__| 

2. Da, uneori (1 – 2 ori pe lună)  |__| 

3. Da, foarte rar (1 – 4 ori pe an)  |__| 

4. Da, o singură dată  |__| 

5. Nu, niciodată  |__| 

   

26. Cine, de obicei, îţi pregăteşte 

mâncarea / Cine, de obicei, îi 

pregăteşte copilului mâncarea în 

perioada în care părinții/unicul 

părinte sunt plecați peste hotare ?  
(un singur răspuns) 

1. Persoana în grija căreia este 

lăsat / se află copilul  
|__| 

2. El singur îşi prepară mâncarea  |__| 

98. Altcineva   |__|(specificaţi) |__________________| 

27. La ce se găteşte mâncarea  în 

perioada în care părinții/unicul 

părinte sunt plecați peste hotare?  
(un singur răspuns) 

1. La aragaz/reșou electric |__| 

2. La cotlon / sobă  |__| 

3. Uneori la  aragaz/reșou electric, 

uneori la cotlon / sobă, după posibilităţi 
|__| 

98. Altceva   |__|(specificaţi ce) |____  _____| 
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28. În perioada în care părinții/unicul 

părinte sunt plecați peste hotare 

cât de des mănânci… // Cât de des 

copilul mănâncă… 
(un singur răspuns pe linie) 

Z
il

n
ic

 

O
 d

a
tă

/d
e 

cî
te

v
a

 o
ri

 p
e 

să
p

tă
m

â
n

ă
 

O
 d

a
tă

/d
e 

cî
te

v
a
 

o
ri

 p
e 

lu
n

ă
 

M
a

i 
ra

r 
d

ec
â

t 
o

 

d
a

tă
 p

e 
lu

n
ă
 

N
ic

io
d

a
tă

 

 

N
u

 ș
ti

u
 

28.1. 
Produse fast-food (chipsuri,pesmeţi 

săraţi, hot-dog etc.) 
1 |__| 2 |__| 3 |__| 4 |__| 5 |__| 6 |__| 

28.2. Dulciuri 1 |__| 2 |__| 3 |__| 4 |__| 5 |__| 6 |__| 

28.3. 
Produse lactate  
(lapte, brânză, unt etc.) 

1 |__| 2 |__| 3 |__| 4 |__| 5 |__| 6 |__| 

28.4. Produse din carne 1 |__| 2 |__| 3 |__| 4 |__| 5 |__| 6 |__| 

28.5. Produse din peşte 1 |__| 2 |__| 3 |__| 4 |__| 5 |__| 6 |__| 

28.6. Fructe proaspete / conservate 1 |__| 2 |__| 3 |__| 4 |__| 5 |__| 6 |__| 

28.7. Legume proaspete / conservate 1 |__| 2 |__| 3 |__| 4 |__| 5 |__| 6 |__| 
   

29. 

ÎNTREBARE DOAR PENTRU 

ÎNGRIJITORII/PĂRINȚII COPIILOR  

DE VÎRSTĂ PREŞCOALRĂ!!! 

Atunci cînd părinții sunt plecați peste hotare, 

copilul este asigurat de către ei cu haine, 

încălțăminte, produse alimentare și igienice 
 

(treceți la întrebarea 31) 
  

1. Da, suficient  |__|   2. Da, parțial  |__|   3. Nu  |__|   

       

30. 

ÎNTREBARE DOAR PENTRU COPII DE VÎRSTĂ ŞCOALRĂ!!! 

S-a întâmplat vreodată, în ultimele 6 luni, atunci cînd părinții/unicul părinte 

sunt plecați peste hotare  ca.... 
(un singur răspuns pe linie) 

Da Nu 

30.1. Să nu ai unde dormi?  1 |__| 2 |__| 

30.2. Să nu ai cu ce te îmbrăca?  1 |__| 2 |__| 

30.3. Să nu ai cu ce te încălţa? 1 |__| 2 |__| 

30.4. Să lucrezi pentru a câştiga bani? 1 |__| 2 |__| 

30.5. Să nu ai timp pentru tine / pentru joacă? 1 |__| 2 |__| 

30.6. Să nu ai cu cine să te sfătui / cui spune atunci când ai o problemă? 1 |__| 2 |__| 

30.7. Să nu ai rechizitele şcolare necesare? 1 |__| 2 |__| 

30.8. Să fumezi? 1 |__| 2 |__| 

30.9. Să consumi alcool? 1 |__| 2 |__| 

30.10. Să consumi substanţe toxice (marijuana, clei, stupefiante, droguri)? 1 |__| 2 |__| 
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Bloc V. RELAŢIONAREA CU SEMENII, CU PĂRINȚII ŞI CU PERSOANA  

ÎN GRIJA CĂREIA A FOST LĂSAT COPILUL.    

Se discută acest bloc DOAR CU COPILUL DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ 

31. Câţi prieteni ai? 1. |__|__| 98. Nu am prieteni |__| 

32.1. În ce relaţie eşti cu mama?  

 

1.  Foarte apropiate / De încredere,   

mărturisindu-i secretele, problemele tale 
|__| 

2. Neutre, nici bune nici rele |__| 

3. Tensionate  |__| 

4. Mama nu comunică cu mine |__| 

5. Nu doresc să comunic cu mama |__| 

98. Altceva   |__| (specificaţi) |_______________| 
32.2. În ce relaţie eşti cu tata?  

 

1.  Foarte apropiate / De încredere,   

mărturisindu-i secretele, problemele tale  
|__| 

2. Neutre, nici bune nici rele |__| 

3. Tensionate  |__| 

4. Tata nu comunică cu mine |__| 

5. Nu doresc să comunic cu tata |__| 

98. Altceva   |__| (specificaţi) |_______________| 
32.3. În ce relaţie eşti cu persoana 

în grija căreia te afli?  

 

1. Foarte apropiate / De încredere,   

mărturisindu-i secretele, problemele tale  
|__| 

2.  Neutre, nici bune nici rele |__| 

3. Tensionate  |__| 

98. Altceva   |__| (specificaţi) |_______________| 
 
 

 

 
 

 

33. 

 

33.1. S-a întâmplat vreodată, în ultimele 

6 luni, ca cineva în familie (mama, tata, 

fraţii mai mari, persoanele în grija cărora te 

afli sau alte rude cu care locuiești împreună) 

33.2. S-a întâmplat 

vreodată, în 

ultimele 6 luni,  

ca cineva dintre 

profesori 

33.3. S-a întâmplat 

vreodată, în 

ultimele 6 luni,  

ca cineva în grupul 

de prieteni / colegi 

33.4. S-a întâmplat 

vreodată, în 

ultimele 6 luni,  

ca cineva în 

comunitate 

 Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu 

1. 

Să te numească urât 

/ să-ţi vorbească urât 

/ să te batjocorească? 

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

2. 
Să te lovească  

(cu palma)? 
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

3. 

Să te bată (cu diverse 

obiecte: băţ, curea, pietre, 

etc., cu pumnul, piciorul)? 
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

4. 

Să-ţi interzică să 

mănînci / să nu îți 

dea mîncare ca 

pedeapsă? 

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

5. 

Să te impună să 

lucrezi în loc să-ți 

faci temele? 

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

6. 
Să te impună să faci 

lucruri rușinoase? 
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

34. În gospodăria dată mai 

locuiesc alți copii ai căror 

părinții/unicul părinte 

sunt plecați peste hotare?  

 (un singur răspuns) 

1. Nu  |__| 2. Da  |__|     (completați o altă fișă) 
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Indicaţi alte informaţii relevante care nu au fost elucidate în fişă, dar consideraţi că sunt necesare de notat pentru cazul dat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc VI. Pentru ASISTENTUL SOCIAL COMUNITAR care completează fişa 

35. 

Starea locuinţei copilului  

şi regulile de igienă 
(un singur răspuns) 

1. Locuinţă îngrijită, se respectă regulile de igienă |__| 

2. Locuinţa este parţial îngrijită,                                                

nu se respectă în totalitate regulile de igienă  
|__| 
 

3. Locuinţa este total neîngrijită, condiţii antisanitare,              

nu se respectă în totalitate regulile de igienă 
|__| 
 

4. A fost refuzat accesul în locuinţă, interviul s-a realizat la 

poarta gospodăriei / la uşa apartamentului 
|__| 

 
 

  

36. 
Aspectul fizic şi 

îmbrăcămintea copilului  
(un singur răspuns) 

1. Copilul are un aspect fizic îngrijit,                                 

hainele şi încălţămintea sunt curate şi îngrijite  
|__| 
 

2. Copilul are un aspect fizic parţial  îngrijit,                     

hainele şi încălţămintea sunt parţial curate şi îngrijite  
|__| 
 

3. Copilul are un aspect fizic neîngrijit, este nepieptănat, 

murdar, miroase urât, hainele şi încălţămintea sunt murdare  
|__| 

37. 

Comunicarea cu copilul 

pe parcursul realizării 

fişei (numai în cazul 

copiilor de vîrstă 

școlară)(un singur răspuns) 

1. Cu copilul s-a discutat uşor, fără dificultăţi, copilul nu era 

stresat 
|__| 

2. Cu copilul s-a discutat cu dificultăți, copilul s-a încurcat 

frecvent, cu nesiguranţă a răspuns la întrebări 
|__| 

 
  

38. 

Comunicarea cu 

îngrijitorul pe parcursul 

realizării fişei  
(un singur răspuns) 

1. Persoana cu care s-a discutat a putut uşor, fără dificultăţi,  să 

răspundă  la întrebările despre copil  
|__| 

2. Persoana cu care s-a discutat a avut unele dificultăţi la 

întrebările despre copil  
|__| 

3. Persoana cu care s-a discutat a avut dificultăţi, s-a încurcat 

frecvent, cu nesiguranţă a răspuns la întrebările despre  copil  
|__| 

 
  

39. 

Gândindu-vă la cazul 

evaluat,  de intervenţia 

cărui specialist ar avea 

nevoie familia / copilul?  

Cu excepția situațiilor 

indicate la întrebarea 

40!!! 

(se indică toate 

răspunsurile oferite 

   indicați succint motivul 

1. Medic  |__|  

2. Psiholog  |__|  

3. Cadru didactic (şcoală, grădiniţă)  |__|  

4. Nu este nevoie de intervenţia 

unui specialist 
|__|  

98. Alt specialist |__|    (indicaţi) |____________________| 
 

 

 

40. 

Necesitatea intrării în 

sistemul de protecţie 

socială  

(un singur răspuns) 

1. Copilul necesită intervenţie de urgenţă,  
    conform Managementului de caz 

|__| 

2. Copilul necesită evaluare iniţială, se află în situație de 

risc şi necesită intervenţie, 
    conform Managementului de caz  

|__| 

3. Copilul deja este luat la evidență ca fiind copil în 

situație de risc 
|__| 

4. Condiţiile de creştere şi educaţie a copilului sînt 

adecvate  
|__| 

 

 

  


