


Anexa nr. 1  
la ordinul MMPSF, MS şi ME 

                                                                                nr. 13/71/41 din 28.01.2013        
 

Lista  
bolilor şi stărilor patologice pentru determinarea dizabilităţi la copii în 

vîrstă de pînă la 18 ani  
 

Nr. 
d/o  

Denumirea maladiilor şi stării funcţionale  Gradul de 
dizabilitate   

Capitolul I. Boli infecţioase şi parazitare 
1.  Tuberculoza pulmonară fibrocavitară confirmată 

bacteriologic şi/sau histobiologic. 
Sever  

2.  Tuberculoza sistemului nervos.  Sever 
3.  Tuberculoza extrarespiratorie:  

a) formă gravă cu complicaţii;  
b) formă grav-medie, fără complicaţii.  

 
Sever 
Accentuat  

4.  Hepatita virală cronică B, C, D:  
a) activitate severă;  
b) activitate moderată.  

 
Accentuat 
Mediu   

5.  Bolile prin virusul imunodeficienţei umane, care conduc la 
dezadaptare socială şi necesită îngrijire individuală 
permanentă.  

Sever 

6.  Afecţiuni parazitare ale plămînului, ficatului, sistemului 
nervos (echinococoză) cu dezvoltarea hepatitei cronice, 
insuficienţei respiratorii.  

Accentuat 

 
Capitolul II. Tumori  

7.  Cancerul glandei tiroide.    Sever 
8. Cancerul glandei salivare. Sever 
9. Cancerul nazofaringelui. Sever 
10. Cancerul glandei mamare. Sever 
11. Cancer de piele. Sever 
12. Estezioneurobtastomul. Sever 
13. Tumorile creierului şi măduvei spinării. Sever 
14. 
 

Tumorile sistemului nervos central: astrocitomul, gliomul, 
oligodendrogliomul, meduloblastomul, ependimomul, 
craniofaringiomul, neuroblastomul, tumorile germinogene 
şi ale regiunii glandei pineale, tumori ale plexului coroidal, 
meningeomul, gangliomul. 

Sever 
 

15. Nefroblastomul. Tumora Wilms. Nefromul mezoblastic 
(tumora Bolande). 

Sever 

16. Neuroblastomul. Sever 
17. 
 

Tumorile ţesuturilor moi: rabdomiosarcomul, 
leiomiosarcomul, fibrosarcomul, sarcomul sînovial, 
liposarcomul, hemangiopericitomul, angiosarcomul, 
sarcomul epitelial, histiocitomul malign, mezenhimomul 
malign, svanomul malign, tumoarea neuroectodermică 

Sever 
 



primitivă.  
18. Tumorile osoase: sarcomul osteogenic, sarcomul EWING, 

hondrosarcomul.  
Sever 

19. Tumorile aparatului genital: disgerminomul, cancerul 
embrionar, tumoarea sacului vitelin, teratomul malign, 
seminomul.  

Sever 

20. Retinoblastomul. Sever 
21. Melanomul. Sever 
22. Hepatoblastomul/cancerul hepatocelular. Sever 
23. Tumori renale. Sever 
24. Tumori ale glandei suprarenale. Sever 
25. Tumori ale tractului digestiv. Sever 
26. Leucemie acută (toate formele din momentul stabilirii 

diagnosticului). 
Sever 

27. Leucemie acută congenitală. Sever 
28. Leucemii cronice, inclusiv trombocitopenia esenţială, 

mielofibroza idiopatică. 
Sever 

29. Limfogranulomatoza (boala Hodgkin ). Sever 
30. Limfoamele non-Hodgkin (toate variantele). Sever 
31. Histiocitozele, inclusiv histiocitoza malignă: Sever 

a) pe perioada aplicării tratamentului de 2 ani;  Sever 
b) după 2 ani în lipsa datelor pentru recidive/metastaze;  Accentuat 
c) recidivarea şi metastazarea tardivă. Sever 

32.  Defectele dobîndite ale maxilarelor în urma înlăturării 
tumorilor benigne: defect morfologic cu dereglarea 
funcţiei de masticaţie, respiraţie, vorbire, dereglări 
fizionomice, adaptarea socială dificilă.  

Accentuat 

33.  Tumori benigne enorme cu afectarea mai mult de 1/3 a 
feţei: dereglări morfologice, dereglări funcţionale 
(masticaţie, respiraţie, vorbire), dereglări fizionomice, 
adaptare socială dificilă.  

Accentuat 

 
Capitolul III. Bolile sîngelui, aţe organelor hematopoietice şi  

unele tulburări ale mecanismului imunitar  
34.  Hemoglobinopatii: talasemia, drepanocitoza, 

microsferocitoza ereditară cu/fără splenectomie.  
Sever 

35.  Anemii hemolitice ca rezultat al deficitului ereditar de 
fermenţi.  

Sever 

36.  Anemii hemolotice dobîndite cu caracter imun cu/fără 
splenectomie. 

Sever 

37.  Vasculita hemoragică:  
a) evoluţie frecvent recidivantă (2-3 recidive pe an);  
b) cu sindrom renal.  

 
Accentuat 
Sever 

38.  Stări aplastice ale hematopoiezei, inclusiv cele izolate 
(leucopenia, eritropoieza imperfectă) cu/fără splenectomie.  

Sever 

39.  Hemofilia A, B, C:  
a) forma gravă;  

 
Sever 



b) forma uşoară.  Accentuat 
40.  Formele rare de coagulopatii – deficienţa factorilor de 

coagulare: II V,VII, X, XIII.  
Sever 

41.  Boala Willebrand, trombastenia Glanzmann, formele 
ereditare şi congenitale de trombocitopatii.  

Sever 
 

42.  Purpură ţrombocitopenică cronică (cu/fără splenectomie),   
evoluţie neîntrerupt-recidivantă cu criză hemoragică gravă.  

Sever 
 

43. Vasopatii cu disfuncţii trombocitare (Rendu-Osler, 
Wiskott-Aldrich, Louis-Bar). 

Accentuat 

44. Sarcoidoza: 
a) stadiul I-II cu insuficienţă respiratorie gradul I-II;  
b) stadiul III cu formarea pneumofibrozei difuze şi 
insuficienţă respiratorie gradul II-III, cord pulmonar.  

 
Accentuat 
Sever 

45. Imunodeficienţa cu anomalii de anticorp predominante 
(agamaglobulinemia, hipogamaglobulinemia). 

Accentuat 

46. Imunodeficienţe combinate (severă cu disgenezie 
reticulară) cu număr scăzut de celule T şi B. 
Sindrom Nezelof. 

Sever 
 
Sever 

47.  Imunodeficienţă asociată cu alte anomalii majore 
(Sindrom Wiskott-Aldrich, Di George). 

Sever 

48.  Imunodeficienţă comună variabilă. Accentuat 
 

Capitolul IV. Bolile endocrine, de nutriţie şi metabolism  
49.  Diabet zaharat tip I des decompensat, dezechilibrat cu 

cetoacidoză şi hipoglicemii repetate, cu microangiopatii 
avansate (retinopatie, nefropatie, angiopatie, encefalopatie, 
sindromul Moreac).  

Sever 

50.  Diabet zaharat tip I, care necesită insulinoterapie intensivă, 
complicaţii cronice diabetice încipiente, pînă la moderate.  

Sever 

51. Diabet zaharat, tip I, inclusiv primar depistat, cu perioada 
de remisie temporară („lună de miere”) mai mult de o 
lună. 

Accentuat 

52.  Diabet insipid: 
a) rezistent la tratament 
b) necompensat.  

 
Sever 
Accentuat 

53.  Hipercortisolizm endogen (sindrom Cushing). Sever 
54.  Insuficienţă hipofizară: 

a) gravă, cu mai mult de două insuficienţe (nanism  
hipofizar), panhipopituitarism; 
b) parţială.   

 
Sever 
 
Accentuat 

55. Insuficientă cortico-suprarenală cronică.  Sever 
56.  Hiperplazie congenitală ale glandelor suprarenale, forma 

cu pierdere de sare.  
Sever 

57.  Hipertireoidism cu cardiopatie, encefalopatie. Sever 
58. Hiperparatireoidism şi hipoparatireoidism.  Accentuat 
59.  Hipotireoidism congenital rezistent la tratament, cu 

retardare psihică.  
Sever 



60.  Sindrom Turner (disgenezia gonadală). Accentuat 
61.  Dereglările metabolismului glucidic (glicogenoză, tip I, II, 

III etc.).  
a) cu retard fizic sever, sindromul miatonic pronunţat şi 
dereglări biochimice grave; 
b) cu retard fizic moderat, dereglări biochimice moderate. 

 
 
Sever 
 
Accentuat 

62.  Dereglările metabolismului aminoacizilor (fenilcetonurie, 
tirozinoză, dereglarea metabolismului 
neurotransmiţătorilor, dereglarea ciclului ureei, acidurii 
organice, etc.)  
a) cu retard mintal moderat; 
b) cu retard mintal sever. 

 
 
 
 
Accentuat 
Sever 

63.  Mucoviscidoză (Fibroza chistică). Sever 
64.  Sindromul Shwachman.  Accentuat 
65.  Deficitul de ά1-anitripsină.  Accentuat 
66. Boala Wilson.  Accentuat 
67. Dereglările metabolismului energetic  (boli mitocondriale, 

acizi graşi nesaturaţi etc.). 
Sever 

68. Dereglările metabolismului de stocaj (lizosomale, 
peroxisomale). 

Sever 

69. Sindroamele ereditare cu obezitate şi retard mintal 
(sindromul Prader-Willi, sindromul Bardet-Biedl, etc):  
a) cu retard mintal moderat, adaptare socială dificilă; 
b) cu retard mintal sever, obezitate gravă, adaptare socială 

dificilă, dereglări oculare, auditive. 

Sever 

Capitolul V. Tulburări mentale şi de comportament 
70. Demenţa în boli specifice, clasificate în epilepsie. Accese 

polimorfe de frecvenţă înaltă (2-4/lună) cu tratament. 
Sever 

71. Tulburare organică de personalitate în epilepsie. Accese 
generalizzate sau polimorfe (1-3/lună) pe fon de terapie. 

Accentuat 

72. Tulburare organică de personalitate în epilepsie. Accese (1 
dată în 3-4 luni) pe fon de terapie. 

Mediu 

73.  Schizofrenia cu tulburări grave de comportament şi 
afectarea capacităţilor de îngrijire şi realizare a activităţii 
organizate. 

Sever 

74. Schizofrenia sau tulburare schizotipală cu afectarea 
capacităţilor de realizare a unor activităţi organizate. 

Accentuat 

 75. Retard mental sever (Q.I. între 20 şi 34).  Sever 
76. Retard mental sever profund (Q.I. sub 20).  Sever 
77.  Retard mental moderat în urma aberaţiilor cromosomiale.  Sever 
78.    Retard mental moderat.  Accentuat 
79.  Retard mintal uşor (Q.I. între 50 şi 69) complicată cu 

sindroame psihopatologice: epileptiform, psihopatiform, 
neuritiform cu decompensări.  

Mediu 

80.  Tulburări pervazive globale de dezvoltare (autism infantil, 
autism atipic, sindromul Rett, sindromul Asperger).  

Sever 

81. Tic motor sau vocal cronic (sindromul Gilles de la 
Tourette) cu tulburări psihice pronunţate, care afectează 

Sever 



realizarea acţiunilor organizate.   
82. Tic vocal cronic asociat cu ticuri motorii multiple 

(sindromul Gilles de la Tourette) cu decompensări 
frecvente.   

Accentuat 

83.  Sindromul „Retard mintal asociat cu cromozomul X-fragil” 
(sindromul Martin-Bell). 

Sever 

84.  Sindroame ereditare cu retard mintal şi tulburări de 
comportament (sindromul Angelman, sindromul Rett, 
sindromul Rubinstein-Taybi, sindromul Coffin-Loury etc): 
a) cu retard mintal moderat, adaptare socială dificilă; 
b) cu retard mintal sever, adaptare socială dificilă. 

 
 
 
Accentuat 
Sever 

 
Capitolul VI. Bolile sistemului nervos  

85.  Tulburări de motilitate sau/şi psihoverbale extrem de grave 
(face imposibil deplasarea de sine stătător şi contactul 
psihoverbal).  

Sever 

86.  Tulburări de motilitate sau/şi psihoverbale grave (poate să 
se deplaseze de sine stătător cu greu, contactul psihoverbal 
limitat).  

Accentuat 

87.  Tulburări de motilitate sau/şi psihoverbale moderate (cu 
pareze ale unui sau a mai multor membre, contactul 
psihoverbal posibil sau dereglat uşor).  

Mediu 

88. Epilepsia şi sindromul epileptic fără dereglări psihice, cu 
frecvenţa crizelor o dată pe lună.  

Accentuat 

89. Maladii ale sistemului extrapiramidal: Parkinsonism, 
dischinezii, sindromul algic (dereglări motorii ca: 
monopareză, hemipareze, tetrapareze).  

Sever 

90. Bolile neuro-musculare ereditare: Miopatiile progresive; 
Amiotrofiile spinale; Distrofiile musculare progresive – 
formele Duchenne şi Becker; Distrofia facio-scapulo-
humerală etc. 

Sever 

91. Leucodistrofiile: leucodistrofia globoidocelulară Crabbe; 
leucodistrofia metahromatică Scholz; leucodistrofia 
Pelizaeus-Merzbacher, gr I. 

Sever 

92.  Bolile ereditare neuro-degenerative:  
a) cu afectare preponderentă a sistemului extrapiramidal 
(distonia de torsiune musculară deformantă, epilepsia 
mioclonică progresivă Unferiht-Lundborg, coreea 
Huntington etc.); 
b) cu afectare preponderentă a cerebelului (ataxia familială 
Friedreich, ataxia cerebelară ereditară Piere-Marie, 
disinergia progresivă cerebelară Hunt, atrofia 
olivopontocerebelară);  
c) cu afectare a căilor cerebelare şi a nervilor periferici 
(neurita hipertrofică Dejerine-Sottas, ataxia areflexia 
Roussy-Levy, ataxia polineuritică Refsum, etc.);  
d) cu afectare preponderentă a căilor piramidale (paraplegie 
spastică familială Strumpel, paraplegia spastică ereditară cu 

Sever 



atrofie musculară distală, paraplegia spastică cu tulburări 
extrapiramidale). 

93. Bolile ereditare neuro-ectodermale din grupul 
facomatozelor (neurofibromatoza Recklinhauzen, scleroza 
tuberoasă (sindromul Bourneville), sindromul Sturge-
Weber, sindromul Louis-Bar, etc.): 
a) cu retard mintal moderat, cu sindrom epileptic fără 
dereglări psihice, cu dereglări moderate a funcţiei 
aparatului osteoarticular, adaptare socială dificilă. 
b) cu retard mintal sever, cu sindrom epileptic cu schimbări 
demenţiale şi accese frecvente, forma centrală a 
neurofibromatozei, cu dereglări grave a funcţiei aparatului 
osteoarticular, adaptare socială dificilă. 

 
 
 
 
 
Accentuat 
 
 
Sever 
 
 

 
Capitolul VII Bolile ochiului şi anexelor sale 

94.  Acuitatea vizuală cuprinsă în limitele 0-0,08 cu corecţie la 
ochiul care vede mai bine.  

Sever 
 

95. Îngustarea cîmpului vizual sub 10° la ochiul mai puţin 
afectat/ambii ochi. 

Sever 
 

96.  Acuitatea vizuală cuprinsă în limitele 0,09-0,2 cu corecţie 
la ochiul care vede mai bine.  

Accentuat  

97.  Îngustare cîmpuluî vizual sub 20° la ochiul mai puţin 
afectat. 

Accentuat 

98.  Acuitatea vizuală 0 "zero", ori percepţia luminii şi 
acuitatea vizuală pînă la 0,5 cu corecţie la ochiul mai puţin 
afectat.  

Mediu  

99. Îngustări concentrice ale cîmpului vizual sub 30° la ambii 
ochi, indiferent de acuitatea vizuala.  

Mediu 

100.  Anoftalm şi acuitatea vizuală 1,0 cu corecţie la ochiul 
congener. 

Mediu 

101.  Stare după extracţia cataractei bilaterale cu pseudofac la 
ambii ochi. 

Mediu  

Capitolul VIII. Bolile urechii şi apofizei mastoide  
102.  Surditate gr. III - IV:  

a) unilaterală;  
b) bilaterală, surdomutitate.  

 
Mediu 
Accentuat  

103.  Labirintopatii cu dereglarea funcţiei de echilibru:  
a) subcompensate;  
b) decompensate.  

 
Mediu 
Accentuat  

 
 

Capitolul IX. Bolile aparatului circulator 
104. Fibroelastoza endocardică.  Sever 
105.  Alte cardiomiopatii primare: dilatativă, hipertrofică, 

restrictivă. Cardiomiopatiile specifice: valvulare, 
hipertensiv inflamatorii, aritmogene, în maladiile de 
sistem. Cardiopatia reumatismală cronică:  

 
 
 
 



a) cu insuficienţa cardiacă cronică, clasa funcţională I-II 
NYHA;  
b) cu insuficienţa cardiacă cronică, clasa funcţională II-III 
NYHA;  
c) cu insuficienta cardiacă cronică clasa funcţională III-IV 
NYHA.  

Mediu  
 
Accentuat  
 
Sever 
  

106.  Miocardite acute, cronice cu sau fără dereglări de ritm:  
a) cu insuficienţa cardiacă cronică, clasa funcţională II-III 
NYHA  
b) cu insuficienta cardiacă cronică, clasa funcţională III-IV 
NYHA  

 
Accentuat  
 
Sever  

107.  Endocardite infecţioase (acute, subacute, cronice), 
protezare valvulară:  
a) cu insuficienţa cardiacă cronică, clasa funcţională II-III 
NYHA;  
b) cu insuficienţa cardiacă cronică, funcţională III-IV 
NYHA.  

 
 
Accentuat  
 
Sever 
  

108. Pericarditele acute, cronice şi alte boli ale pericardului: 
a) cu insuficienţa cardiacă cronică, clasa funcţionată II-III 

NYHA; 
b) cu insuficienta cardiacă cronică, clasa funcţională III-

IV NYHA.  

 
Accentuat 
 
Sever 
  

109.  Tulburări de ritm: flutter, fibrilaţie atrială şi ventriculară, 
boala nodului sinuzal (tahi-bradi), sindrom WPW cu 
accese de tahicardie paroxistică frecvente (4 ori pe lună) şi 
alte dereglări de ritm severe.  

Sever 
 

110. Bloc atrio-ventricular gradul II – tip II cu accese Adams 
Stoks:  
a) cu insuficienţă cardiacă cronică, clasa funcţionala I-II 
NYHA;  
b) cu insuficienţa cardiacă cronică, clasa funcţională II-III 
NYHA;  
c) cu insuficienţa cardiacă cronică, clasa funcţională III-IV 
NYHA; 

 
 
Mediu  
 
Accentuat  
 
Sever 
 

111.  Hipertensiunea arterială esenţiala de gradul II şi III cu 
afectarea organelor ţintă. 

Accentuat  
 

112.  Prolaps valvular mitral gradul II şi III cu regurgitaţie şi 
insuficienţă a valvulei mitrale de gradul II-III. 

Accentuat 

113.  Implant de cardiostimulator.  Sever  
114.  Hipertensiunea pulmonară primitivă.  Sever  
115.  Anevrisme arteriale, arteriovenoase, fistule carotide-

cavernoase şi arteriosinusale, afecţiuni stenozante a 
vaselor cerebrale şi cervicale cu prezenţa sechelelor 
organice (afazie, monopareză, hemipareze, tetrapareze).  

Accentuat  

116.  Ictusuri ischemice şi hemoragice cu prezenţa sechelelor 
organice (monopareză, hemipareze, tetrapareze).  

Sever 
  

117.  Afecţiuni vasculare centrale şi periferice cu deficienţa 
organelor.  

Sever 
  



Capitolul X. Bolile aparatului respirator 
118.  Bronşiectazia: 

a) unilaterală, cu insuficienţă respiratorie de gradul I-II;  
b) pe fonul stării imunodeficitare cu insuficienţă 
respiratorie de gradul II-III; 
c) după rezecţie de lob, lobi, segmente pulmonare. 

 
Accentuat  
Sever 
 
Sever 

119.  Maladii cronice pulmonare ale sistemului conjunctiv:    
a) cu insuficienţă respiratorie şi cardiacă de gradul I-II; 
b) cu insuficienţă respiratorie si cardiacă de gradul II-III.  

 
Accentuat 
Sever 

120.  Pneumopatii interstiţiale idiopatice:  
a) cu insuficienţă respiratorie şi cardiacă de gradul I-II; 
b) cu insuficienţă respiratorie şi cardiacă de gradul II-III.  

 
Accentuat 
Sever 

121.  Afecţiuni dobîndite ale laringelui şi traheii:  
a) cu dereglări moderate de respiraţie şi vorbire;  
b) dereglări grave de respiraţie şi vorbire sau/şi portaj 
canular.  

 
Mediu 
Accentuat  

122.  Sideroză pulmonară:  
a) cu insuficienţă respiratorie şi cardiacă de gradul I-II; 
b) cu formarea fibrozei pulmonare, cord pulmonar, 
insuficienţă respiratorie şi cardiacă de gradul II-III. 

 
Accentuat  
Sever 
  

123.  Maladii cronice ereditare ale sistemului bronhopulmonar: 
a) cu insuficienţă respiratorie şi cardiacă de gradul II-III; 
b) cu insuficienţă respiratorie şi cardiacă gradul III-IV.  

 
Accentuat  
Sever  

124.  Bronşita cronică:  
a) cu insuficienţă respiratorie şi cardiacă de gradul I-II; 
b) cu insuficientă respiratorie şi cardiacă de gradul II-III.  

 
Mediu 
Accentuat  

125.  Astm bronşic, evoluţie severă (cîteva accese pe săptămînă 
sau accese zilnice), complicat cu insuficienţă respiratorie 
de gradul II-III în perioada intercrize, emfizem, cord 
pulmonar, deformaţia cutiei toracice.  

Sever 
 

126.  Formele severe de astm bronşic (cîteva accese pe 
săptămînă sau accese zilnice) fără complicaţii.  

Accentuat 

127.  Astm bronşic, evoluţie severă cu VEMS (volumul 
expirator maxim pe secundă) < 60% (în cadrul examinării 
spirografice).  

Mediu 

 
Capitolul XI. Bolile aparatului digestiv 

128.  Colita ulceroasă: 
a) activitate severă; 
b) activitate moderată. 

 
Sever 
Accentuat 

129.  Boala Crohn: 
a) activitate severă;  
b) activitate moderată. 

 
Sever 
Accentuat 

130.  Boala celiacă:  
a) forma refractară; 
b) alte forme.  

 
Sever 
Accentuat 

131.  Ciroză hepatică. Sever 
132.  Hepatita autoimună:  



a) activitate severă; 
b) activitate moderată.  

Sever 
Accentuat 

133.  Sindromul intestinului scurt.  Accentuat 
134. Stenoze cicatriceale ale esofagului, cu:  

a) dereglări de glutiţie moderate;  
 b) dereglări de glutiţie grave.  

 
Mediu 
Accentuat  

135.  Fistule postoperatorii ale intestinului subţire şi a colonului, 
encopreză, cu modificări majore ale funcţiei de digestie. 

Sever  

136.  Ocluzie intestinală aderenţială cu sindrom de maladsorbţie. Sever 
 

Capitolul XII. Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat  
137.  Acrodermatita enteropatică, forma gravă.  Sever  
138.  Eritrodermia psoriatică.  Sever 
139.  Artropatie psoriazică cu insuficienţă articulară gradul II-

III.  
Accentuat  

140. Dermatita herpetiformă Diuhring-Brocq.  Accentuat   
141. Dermatita atopică cu evoluţie cronică, recidivantă cu 

transformare în eczemă, neurodermită difuză sau prurigo 
cronic.  

Sever 
  

142. Lupus eritematos cutanat cronic diseminat.  Accentuat  
143.  Pemfigus acantolitic. Sever 
144. Mastocitoza cutanată diseminată sau manifestată prin 

infiltrate tumorale, erupţii nodulo-buloase, eritrodermie. 
Accentuat 

 
 

Capitolul XIII.  
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor si ţesutului conjunctiv  

145. Artrita juvenilă: 
a) incapacitate funcţională II Şteinbrocker; 
b) incapacitate funcţională III Şteinbrocker; 
c) incapacitate funcţională IV Şteinbrocker. 

 
Mediu 
Accentuat 
Sever 

146.  Artrita juvenilă în cursul unor boli (clasate la alte locuri): 
a) incapacitate funcţională II Şteinbrocker; 
b) incapacitate funcţională III Şteinbrocker; 
c) incapacitate funcţională IV Şteinbrocker. 

 
Mediu 
Accentuat 
Sever 

147.  Poliartrită nodoasă şi afecţiuni înrudite, cu: 
a) insuficienţă cardiacă sau a altor organe (respiratorie, 
renală etc.) gradul II; 
b) insuficienţă cardiacă sau a altor organe (respiratorie, 
renală etc.) gradul III. 

 
Accentuat 
 
Sever 

148. Sclerodermia circumscrisă în plăci multiple şi 
sclerodermia difuză cu dereglarea funcţiei articulaţiilor şi 
regiunii faciale.  

Accentuat  

149. Sclerodermia sistemică cu scleroză progresivă răspîndită 
asupra funcţiilor organelor interne.  

Sever 
 

150. Lupus eritematos sistemic cu atingerea unor organe şi 
sisteme (pulmonului, rinichiului etc.). 

Sever 



151. Dermatopolimiozită juvenilă: 
a) cu insuficienţă articulară, cardiacă, respiratorie; 
b) remisie medicamentoasă controlată;  
c) remisie clinică. 

 
Sever 
Accentuat 
Mediu 

152. Scleroză sistemică: 
a) cu insuficienţa organelor (cord, pulmoni, renal); 
b) fără insuficienţă. 

 
Sever 
Accentuat  

153. Vasculite autoimune.  Sever 
154. Afecţiuni dobîndite cu dereglare ireversibilă a funcţiei 

aparatului osteoarticular, lipsa unui membru sau a unui 
segment a acestuia, care duc la dezadaptare socială.  

Sever 
 

155. Afecţiuni dobîndite cu dereglare moderată a funcţiei 
aparatului osteoarticular şi pericol de dezvoltare a 
proceselor degenerativ-distrofice şi dereglare de creştere.  

Accentuat 

156. Deformaţia coloanei vertebrale şi a cutiei toracice, gradul 
III-IV, cu insuficienţă cardiacă şi respiratorie.  

Sever 
  

157.  Afecţiuni osteoarticutare, inclusiv osteomielita 
hematogenă sau posttraumatică cronică cu/ sau fără fistule 
osoase, în evoluţie, cu deficienţă funcţională sau cu 
scurtarea membrelor.  

Accentuat  

158. Anchiloză temporo-mandibulară cu microgenie uni sau 
bilaterală - defect morfologic cu dereglarea funcţiei de 
masticaţie, respiraţie, vorbire, dereglări fizionomice, 
adaptarea socială dificilă.  

Accentuat 

159. Defecte şi deformaţii dobîndite şi congenitale ale părţilor 
moi, scheletului facial şi apofizelor dento-alveolare de 
etiologie diversă, cu dereglarea evidentă a funcţiilor de 
masticaţie, vorbire, dereglări fizionomice pronunţate, 
adaptare socială dificilă.  

Accentuat  

160. Afecţiuni dobîndite cu dereglare minimă de funcţie a 
aparatului osteoarticular, cu pericol de dezvoltare a 
proceselor degenerativ-distrofice şi dereglare de creştere. 

Mediu 

161. Displazii ereditare ale ţesutului conjunctiv: colagenopatii 
ereditare-sindromul Marfan, Ehlers-Danlos etc.: 
a) cu dereglări moderate ale funcţiei aparatului 
osteoarticular, anomalii cardiace cu insuficienţă cardiacă 
cronică, clasa funcţională II-IV NYHA, anomalii oculare, 
adaptare socială dificilă; 
b) cu dereglări grave ale funcţiei aparatului osteoarticular, 
anomalii cardiace grave (anevrizma aortică etc.), anomalii 
poliorganice, dereglări de coagulare,  adaptare socială 
dificilă. 

 
 
 
Accentuat 
 
 
Sever 
 

162. Boli ereditare cu dezadaptare socială, cu dereglări motorii. Sever 
  

 
Capitolul XIV.  

Bolile aparatului genito-urinar 
163. Insuficienţa renală cronică de gradul II-III, complicaţie a Sever 



glomerulonefritelor cronice, maligne, pielonefritelor 
cronice.  

 

164. Insuficienţa renală cronică de gradul 0-I, complicaţie a 
glomerulonefritelor cronice, maligne, pielonefritelor 
cronice. 

Accentuat 

165. Megaureterohidronefroză bilaterală III-IV (obstructivă sau 
refluxantă), hidronefroză bilaterală IV-V, polichistoză 
renală. Pielonefrită cronică recidivantă cu nefroscleroză. 
Insuficienţă renală cronică 0-I.  

Accentuat 

166. Pielonefrită cronică a unicului rinichi, cu insuficienţă 
renală cronică 0-I.  

Accentuat  

167. Unicul rinichi cu funcţia dereglată, cu insuficienţă renală 
cronică II-III.  

Sever  

168. Unicul rinichi cu funcţia păstrată.  Mediu  
169. Glomerulonefrită cronică rezistentă la tratamentul cu 

hormoni şi imunodepresante.  
Accentuat 

170. Glomerulonefrită cronică, formă nefrotică, evoluţie 
recidivantă, rezistentă la tratament, steroid-dependentă.  

Mediu 

171. Incontinenţă de urină diurnă şi nocturnă. Sever 
 

Capitolul XVII.  
Malformaţii congenitale, deformaţii şi anomalii cromozomiale  

172. Anomalii de dezvoltare ale sistemului nervos (hidrocefalie   
congenitală, microcefalie, spina bifida etc.).  

Sever 

173. Glaucom congenital bilateral avansat.  Sever 
174. Transpoziţia vaselor magistrale, trunchi arterial comun, 

sindromul de cord stîng hipoplastic, anomalia Ebştein 
forma severă, complexul Eizenmengher, atrezia aortică, 
atrezia valvulei tricuspide, ventricul unic, atrezia arterei 
pulmonare, canal atrioventricular complet, multiple 
cardiopatii congenitale grave.  

Sever 

175. Alte malformaţii congenitale de cord: 
a) cu insuficienţă cardiacă cronică, clasa funcţională I-II 
NYHA; 
b) cu insuficienţă cardiacă cronică, clasa funcţională II-III 
NYHA;  
c) cu insuficienţa cardiacă cronică, clasa funcţională III-IV 
NYHA.  

 
Mediu 
 
Accentuat 
 
Sever  

176. Sindromul Williams (cardiopatii congenitale cu tendinţă 
de progresare, anomalii ale scheletului, retard mintal, 
dereglări neurotice şi diencefalice, hipercalcemia 
neonatală, adaptarea socială dificilă). 

Sever 

177. Malformaţii vasculare venoase, limfatice complexe 
(sindromul Klippel-Trenaumay, sindromul Parkes-Weber), 
difuze (sindromul Solomon, Proteus-macrodactilic, 
lipoame, nevi pigmentaţii, xolioză). 

Sever 

178. Malformaţii congenitale ale laringelui şi traheii:  
a) cu dereglări moderate de respiraţie şi vorbire;  

 
Mediu 



b) ce dereglări grave de respiraţie si vorbire sau/şi portaj 
de canulă. 

Accentuat  

179. Despicătura labio-maxilo-palatină:  
a) unilaterală: defect morfologic cu dereglarea respiraţiei,    
alimentaţiei, masticaţiei, vorbirii; cu dereglări fizionomice; 
adaptare socială dificilă;  
b) bilaterală: defect morfologic pronunţat cu dereglarea 
respiraţiei, alimentaţiei, masticaţiei, vorbirii; cu dereglări  
fizionomice pronunţate; adaptare socială dificilă.  

 
Accentuat 
 
 
Sever 

180. Despicarea palatinului izolată: defect morfologic cu 
dereglarea funcţiei de alimentare, masticaţiei, vorbire; 
adaptare socială dificilă.  

Accentuat 

181. Sindromul Pier-Robene: defect morfologic cu dereglarea 
funcţiei de respiraţie, alimentare, masticaţie, vorbire; 
adaptare socială dificilă.  

Accentuat 

182. Adenţie congenitală uni/bilaterală (Sindromul P. Lefevre): 
defect morfologic cu pierderea totală a funcţiei de 
masticaţie, dereglarea vorbirii; adaptare socială dificilă. 

Accentuat  

183. Malformaţii congenitale ale tactului digestiv cu modificări 
majore de digestie, cu sindrom de maladsorbţie.  

Sever 

184. Fistule congenitale ale intestinului subţire şi a colonului,  
encopreză, cu modificări majore ale funcţiei de digestie.  

Sever  

185. Epidermoliza buloasă simplă şi distrofică.  Sever  
186. Eritrodermia congenitală buloasă ihtioziformă.   Sever 
187. Alte malformaţii congenitale specificate ale pielii: 

pemfigus benign familial (Hailey-Hailey), cheratoza 
palmară şi plantară, cheratoza foliculară (Darier-White).  

Accentuat 

188. Polidisplazie cutanată congenitală ereditară.  Accentuat 
189. Xerodermită pigmentară congenitală.  Sever 
190. Ihtioza congenitală cu manifestări ce dereglează activitatea 

fizică a bolnavului. 
Sever 

191. Malformaţii osteoarticulare: hondrodistrofii, osteogeneza 
imperfectă, boala exostozelor multiple ereditare, 
artrogripoza etc. 

Sever 
  

192. Insuficienţa renală cronică gradul Il-III, complicaţie a 
nefritelor congenitale, malformaţiile rinichilor şi căilor 
urinare (polichistoză, hidronefroză etc.).  

Sever  

193. Tubulopatii primare; polichistoză fără insuficientă renală.  Accentuat 
194. Extrofia vezicii urinare. Epispadias. Sever 
195. Anomalii cromozomiale.  Sever 
196. Anomalii congenitale multiple (malformaţii congenitale 

multiple, sindrom plurimalformativ). 
Sever 

 
Capitolul XIX.  

Leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe  
197. Consecinţele leziunilor traumatice cranio-cerebrale  



combinate grave (trepanaţia oaselor craniului, a durei 
mater etc.) care necesită tratament neurochirurgical:  
a) cu prezenţa sechelelor organice (status vegetativ, 
monopareză/plegie, hemipareze/plegii, tetrapareze/plegii);  
b) fără prezenţa sechelelor organice.  

 
 
Sever  
 
Accentuat 

198. Leziuni traumatice ale coloanei vertebrale (fracturi, luxaţii 
vertebrale, hernii de disc) şi măduvei spinării, asociată cu 
traume a organelor cutiei toracice şi abdominale:  
a) ireversibile;  
b) reversibile.  

 
 
 
Sever  
Accentuat 

199. Leziuni traumatice ale nervilor periferici şi plexurilor, 
asociate cu traume, leziuni ale oaselor şi vaselor 
extremităţilor, cu prezenţa sechelelor organice 
(monopareză).  

Accentuat 

200. Leziunea traumatică a uretrei. Sever 
 
*Notă: Numerotarea capitolelor corespunde Clasificaţiei Internaţionale a Maladiilor, 
Revizia X. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 2  
la ordinul MMPSF, MS şi ME 

                                                                           nr. 13/71/41 din 28.01.2013 



 
CHESTIONAR DE EVALUARE A  CAPACITĂŢILOR ŞI PERFORMANŢELOR 

COPIILOR ÎN ACTIVITĂŢI ŞI PARTICIPARE 
 

Acest chestionar este elaborat în baza Clasificării Internaţionale a Funcţionalităţii, 
Dizabilităţii şi Sănătăţii aprobată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi se aplică 
respondenţilor pentru a înţelege mai bine dificultăţile copilului legate cu starea lui de 
sănătate.  

Interviul durează circa 10-15 minute şi este administrat de regulă de psiho-
pedagog, asistent social sau alt membru al Consiliului, numit de şef. 

Interviul se realizează cu copilul şi/sau unul din părinţi, după caz, tutore,  
reprezentantul serviciului social, instituţiei de învăţămînt sau medicale.  

Evaluarea se efectuează pe fiecare item conform grupei de vîrstă a respondentului. 
Scorul pentru fiecare item este:  
1 – cînd copilul este capabil de a realiza activităţi şi participare, conform grupei de 

vîrstă; 
0 – cînd copilul este incapabil  de a realiza activităţi şi participare, conform grupei 

de vîrstă.  
Pentru fiecare domeniu, conform grupei de vîrstă a respondentului, se face o sumă 

a punctelor acumulate, iar în final se face suma punctelor acumulate în total pe cele 9 
domenii de activităţi şi participare. 

La Compartimentele I şi II din Chestionar se încercuieşte varianta corectă a 
răspunsului. 

Informaţia este confidenţială şi va fi folosită doar de specialiştii implicaţi în 
evaluarea stării de sănătate.  

 
1. DATE GENERALE   
F1 Numele, Prenumele respondentului  
F2 Domiciliul  
F3 IDNP  
F4 Data interviului ziua luna anul 
F5 Locul de trai la momentul interviului  În familie/independent în comunitate 1 

În servicii sociale  2 
Spitalizat 3 
Altele  4 

 
2. INFORMAŢIE DEMOGRAFICĂ ŞI CONTEXTUALĂ 

A1 Apartenenţa de sex  Feminin 1 
Masculin 2 

A2 Vîrsta ______ani  
A3 Ocupaţia preşcolar 1 

elev 2 
student 3 
altele 4 

A4 Studiile, după caz Studii medii 1 
Studii medii generale 2 
Studii medii speciale 3 
altele 4 

3. ACTIVITĂŢI ŞI PARTICIPARE  
Activitatea este executarea unei sarcini sau a unei acţiuni de către persoană/copil. 
Participarea este implicarea într-o situaţie de viaţă. 



1. ÎNVĂŢAREA ŞI APLICAREA CUNOŞTINŢELOR 
Acest capitol se referă la învăţarea, aplicarea, cunoştinţelor învăţate, gîndire, 

rezolvare de probleme şi luarea deciziilor. 
ÎNVĂŢAREA ŞI APLICAREA 

CUNOŞTINŢELOR 
Grupe de vîrstă la care se 
realizează obişnuit (ani) 

Scorul 

 0 - 3 4 - 6 7 - 11 12 - 18 1 0 
a. Experienţe senzoriale cu scop       
- urmărirea cu privirea X      
- ascultarea X      
- alte experienţe senzoriale cu scop 
(stimul, tactil, olfactiv) 

X      

b. Învăţarea de bază       
- imitarea  X     
- repetarea  X     
- învăţarea - cititul   X    
- învăţarea - scrisul   X    
- învăţarea - calculului   X    
- achiziţia deprinderilor de bază 
(manipularea obiectelor în joc) 

 X   

- alte elemente de învăţare de bază 
specificate şi nespecificate 

 X     

c. Aplicarea cunoştinţelor       
- focalizarea atenţiei X      
- gîndirea X      
- cititul   X    
- scrisul, inclusiv scrisul Braille   X    
- calculatul   X    
- rezolvarea de probleme   X    
- capacitatea de atenţie  X     
- aplicarea cunoştinţelor, unele 
specificate, altele nespecificate 

 X     

Total punctaj acumulat pentru Domeniul 1, în cazul în care respondentul corespunde 
grupei de vîrstă, de la:  
0 - 3 ani - _____ puncte (interval 0-5 puncte); 
4 – 6 ani - _____ puncte (interval 0 – 11 puncte);  
7 – 11 ani - _____ puncte (interval 0 – 18 puncte); 
12 – 18 ani - _____ puncte (interval 0-18 puncte). 

2. CERINŢE ŞI SARCINI GENERALE 
Acest capitol se referă la sarcini generale de îndeplinit, prin una sau mai multe 

sarcini, organizarea sarcinilor zilnice şi rezistenţa la stres. 
CERINŢE ŞI SARCINI GENERALE Grupe de vîrstă la care se 

realizează obişnuit (ani) 
Scorul 

0 - 3 4 - 6 7 - 11 12 - 18 1 0 
- îndeplinirea unei singure sarcini X      
- îndeplinirea mai multor sarcini  X     
- realizarea sarcinilor zilnice   X     
- rezistenţa la stress şi alte solicitări   X     
- cerinţe şi sarcini specificate   X     
- cerinţe şi sarcini nespecificate   X     
Total punctaj acumulat pentru Domeniul 2,  în cazul în care respondentul corespunde 
grupei de vîrstă, de la: 
0 - 3 ani - _____ puncte (interval 0 - 1 puncte); 
4 – 6 ani - _____ puncte (interval 0 – 2 puncte);  
7 – 11 ani - _____ puncte (interval 0 – 6 puncte); 



12 – 18 ani - _____ puncte (interval 0 - 6 puncte). 
3. COMUNICAREA 
Acest capitol se referă la aspecte generale şi specifice ale comunicării prin limbaj, 

semne şi simboluri, incluzînd primirea şi producerea mesajelor, purtarea unei 
conversaţii şi folosirea aparatelor şi tehnicilor de comunicare. 

COMUNICAREA Grupe de vîrstă la care se 
realizează obişnuit (ani) 

Scorul 

0 - 3 4 - 6 7 - 11 12 - 18 1 0 
a. Comunicarea – receptivă       
- comunicare verbală X      
- comunicare nonverbală X      
- comunicare prin semne convenţionale  X     
- comunicare – mesaje scrise   X    
- comunicare prin mijloace specificate şi 
nespecificate include şi limbajul 

  X    

b. Comunicarea – producerea mesajelor       
- vorbitul X      
- producerea mesajelor non-verbale X      
- producerea mesajelor din limbajul 
semnelor convenţionale 

  X    

- scrierea mesajelor   X    
- altele, specificate şi nespecificate   X    
c. Conversaţia şi folosirea aparatelor şi 
tehnicilor de comunicare 

      

- conversaţia (discuţia, dialogul)  X     
- dezbaterea    X   
-  folosirea  aparatelor  şi  tehnicilor  de  
comunicare 

 X     

- altele, specificate şi nespecificate   X    
Total punctaj acumulat pentru Domeniul 3, în cazul în care respondentul corespunde 
grupei de vîrstă, de la: 
0 - 3 ani - _____ puncte (interval 0 - 4 puncte); 
4 – 6 ani - _____ puncte (interval 0 –7puncte);  
7 – 11 ani - _____ puncte (interval 0 – 13 puncte); 
12 – 18 ani - _____ puncte (interval 0 - 14 puncte). 

4. MOBILITATE 
Acest capitol se referă la mişcare prin schimbarea poziţiei corpului sau localizare, ori 
prin transferarea de la un loc la altul prin utilizarea, mişcarea sau manipularea 
obiectelor,  prin mers, alergare sau căţărare şi prin folosirea unor forme variate de 
transport. 

MOBILITATEA Grupe de vîrstă la care se 
realizează obişnuit (ani) 

Scorul 

0 - 3 4 - 6 7 - 11 12 - 18 1 0 
a. Schimbarea şi menţinerea poziţiei 
corpului 

      

- schimbarea poziţiei corpului X      
- menţinerea poziţiei corpului X      
- mutatul corpului dintr-un loc în altul, 
fără ajutor 

X      

- altele, specificate şi nespecificate X      
b. Manipularea, mişcarea şi transportul 
obiectelor 

      

- ridicatul şi purtatul obiectelor X      
- mutarea obiectelor cu ajutorul X      



extremităţilor distale 
- motricitatea finală a mîinii  X     
- folosirea mîinii şi a braţului  X     
- altele, specificate şi nespecificate  X     
c. Mersul şi mişcarea       
- mersul X      
- deplasarea X      
- deplasarea în interiorul casei X      
- deplasarea în jurul (în afara) casei  X     
- deplasarea pe stradă   X    
- deplasarea cu utilizarea de echipamente  X     
- altele, specificate şi nespecificate  X     
d. Deplasarea folosind mijloacele de 
transport 

      

- deplasarea autonomă folosind 
mijloacele de transport 

  X    

- călăritul animalelor pentru transport    X   
Deplasarea folosind mijloacele de 
transport, specificate şi nespecificate 

   X   

Total punctaj acumulat pentru Domeniul 4, în cazul în care respondentul corespunde 
grupei de vîrstă, de la: 
0 - 3 ani - _____ puncte (interval 0 - 9 puncte); 
4 – 6 ani - _____ puncte (interval 0 –15 puncte);  
7 – 11 ani - _____ puncte (interval 0 – 17 puncte); 
12 – 18 ani - _____ puncte (interval 0 - 19 puncte). 

5. AUTOÎNGRIJIREA 
Acest capitol se referă la autoîngrijire, spălare şi uscare, grija faţă de propriul corp 

şi părţi ale corpului, îmbrăcare, hrănire, băutul şi îngrijirea sănătăţii. 
AUTOÎNGRIJIREA Grupe de vîrstă la care se 

realizează obişnuit (ani) 
Scorul 

0 - 3 4 - 6 7 - 11 12 - 18 1 0 
- spălarea  X     
- îngrijirea diverselor părţi ale corpului  X     
- folosirea toaletei  X     
- îmbrăcarea  X     
- hrănirea X      
- băutul X      
- preocuparea fata de propria sănătate   X    
- altele, specificate şi nespecificate   X    
Total punctaj acumulat pentru Domeniul 5, în cazul în care respondentul corespunde 
grupei de vîrstă, de la: 
0 - 3 ani - _____ puncte (interval 0 - 2 puncte); 
4 – 6 ani - _____ puncte (interval 0 – 6 puncte);  
7 – 11 ani - _____ puncte (interval 0 – 8 puncte); 
12 – 18 ani - _____ puncte (interval 0 - 8 puncte). 

6.VIAŢA CASNICĂ(important, deoarece pregăteşte viaţa autonomă de adult) 
Acest capitol se referă la îndeplinirea, unor acţiuni şi sarcini ale vieţii casnice. 

Ariile vieţii casnice includ: achiziţionarea de hrana, îmbrăcăminte şi alte necesităţi, 
curăţenie şi reparaţii curente în casă, grija faţă de obiectele din jur şi cele personale, 
grija faţă de ceilalţi. 

VIAŢA CASNICĂ Grupe de vîrstă la care se 
realizează obişnuit (ani) 

Scorul 

0 - 3 4 - 6 7 - 11 12 - 18 1 0 
a. Achiziţionarea celor necesare       



- procurarea unor bunuri şi servicii    X   
- altele, specificate şi nespecificate    X   
b. Sarcini gospodăreşti       
- pregătirea şi prepararea mesei    X   
- îndeplinirea sarcinilor gospodăreşti    X   
- altele, specificate şi nespecificate    X   
c. Îngrijirea şi întreţinerea obiectelor 
casnice şi a altor obiecte de ajutor 

   X   

Total punctaj acumulat pentru Domeniul 6, în cazul în care respondentul corespunde 
grupei de vîrstă, de la: 
0 - 3 ani - _____ puncte (interval 0  puncte); 
4 – 6 ani - _____ puncte (interval 0 puncte);  
7 – 11 ani - _____ puncte (interval 0 puncte); 
12 – 18 ani - _____ puncte (interval 0 - 6 puncte). 

7. RELAŢIILE SOCIO-AFECTIVE INTERPERSONALE 
Acest capitol se referă la formarea  acţiunilor şi sarcinilor cerute de interacţiunile 

de bază şi complexe cu ceilalţi (persoane necunoscute, prieteni, rude, membrii familiei, 
persoane îndrăgite) într-o maniera adecvata contextual şi social. 

RELAŢIILE SOCIO AFECTIVE 
INERPERSONALE 

Grupe de vîrstă la care se 
realizează obişnuit (ani) 

Scorul 

0 - 3 4 - 6 7 - 11 12 - 18 1 0 
a. Interacţiuni interpersonale generale       
- interacţiuni internaţionale de bază X      
- interacţiuni interpersonale complexe   X    
- altele, specificate şi nespecificate    X   
b. Relaţii interpersonale particulare       
- relaţionarea cu străinii  X     
- relaţii formale   X    
- relaţii sociale informale  X     
- relaţii de familie X      
- relaţii intime    X   
- altele, specificate şi nespecificate    X   
Total punctaj acumulat pentru Domeniul 7, în cazul în care respondentul corespunde 
grupei de vîrstă, de la: 
0 - 3 ani - _____ puncte (interval 0 - 2 puncte); 
4 – 6 ani - _____ puncte (interval 0 – 4 puncte);  
7 – 11 ani - _____ puncte (interval 0 – 6 puncte); 
12 – 18 ani - _____ puncte (interval 0 - 9 puncte). 

8. ARIILE MAJORE ALE VIEŢII 
Acest capitol se referă la îndeplinirea sarcinilor şi acţiunilor necesare integrării 

şcolare, pregătirii pentru un loc de muncă, muncii propriu-zise şi realizării tranzacţiilor 
economice. 

ARIILE MAJORE ALE VIEŢII Grupe de vîrstă la care se 
realizează obişnuit (ani) 

Scorul 

0 - 3 4 - 6 7 - 11 12 - 18 1 0 
a. Educaţia       
- educaţia informală X      
- educaţia preşcolară  X     
- educaţia şcolară – şcoala obligatorie (6 
– 15 ani) 

  X    

- instruirea vocaţională (profesională)    X   
- altele, specificate şi nespecificate    X   
b. Pregătirea pentru profesie    X   
c. Viaţa economică    X   



Total punctaj acumulat pentru Domeniul 8, în cazul în care respondentul corespunde grupei 
de vîrstă, de la: 
0 - 3 ani - _____ puncte (interval 0 - 1 puncte); 
4 – 6 ani - _____ puncte (interval 0 – 2 puncte);  
7 – 11 ani - _____ puncte (interval 0 – 3 puncte); 
12 – 18 ani - _____ puncte (interval 0 - 7 puncte). 

9. VIAŢA COMUNITARĂ ŞI SOCIALĂ 
Acest capitol se referă la acţiuni şi sarcini cerute de implicarea în viaţa socială 

organizată în afara familiei, în comunitate: arii sociale şi civice ale vieţii. 
VIAŢA COMUNITARĂ ŞI SOCIALĂ Grupe de vîrstă la care se 

realizează obişnuit (ani) 
Scorul 

0 - 3 4 - 6 7 - 11 12 - 18 1 0 
- viaţa comunitară    X   
- recreere şi timp liber    X   
- religie şi spiritualitate    X   
- drepturile copilului    X   
- viaţa politică şi educaţia civică    X   
- altele, specificate şi nespecificate    X   
Total punctaj acumulat pentru Domeniul 9, în cazul în care respondentul corespunde grupei 
de vîrstă, de la: 
0 - 3 ani - _____ puncte (interval 0 puncte); 
4 – 6 ani - _____ puncte (interval 0 puncte);  
7 – 11 ani - _____ puncte (interval 0 puncte); 
12 – 18 ani - _____ puncte (interval 0 - 6 puncte). 
 
1. Suma punctajului acumulat la toate domeniile pentru respondentul cuprins în 
grupa de vîrstă  0 – 3 ani - _______ puncte (interval 0 - 24 puncte). 

a) Pînă la 5 puncte acumulate – capacităţile şi performan ele copilului în activităţi 
şi participare prezintă o problemă severă; 

b) De la 6 puncte pînă la 11 puncte acumulate – capacităţile şi performan ele 
copilului în activităţi şi participare prezintă o problemă accentuată; 

c) De la 12 puncte pînă la 17 puncte acumulate – capacităţile şi performan ele 
copilului în activităţi şi participare prezintă o problemă medie; 

d) De la 18 puncte pînă la 23 puncte acumulate – capacităţile şi performan ele 
copilului în activităţi şi participare prezintă o problemă uşoară; 

e) 24 puncte acumulate – capacităţile şi performan ele copilului în activităţi şi 
participare nu prezintă o problemă. 

2.  Suma punctajului acumulat la toate domeniile pentru respondentul cuprins în 
grupa de vîrstă 4 – 6 ani - _______ puncte (interval 0 - 47 puncte). 

a) Pînă la 11 puncte acumulate – capacităţile şi performan ele copilului în activităţi 
şi participare prezintă o problemă severă; 

b) De la 12 puncte pînă la 23 puncte acumulate – capacităţile şi performan ele 
copilului în activităţi şi participare prezintă o problemă accentuată; 

c) De la 24 puncte pînă la 35 puncte acumulate – capacităţile şi performan ele 
copilului în activităţi şi participare prezintă o problemă medie; 

d) De la 35 puncte pînă la 46 puncte acumulate – capacităţile şi performan ele 
copilului în activităţi şi participare prezintă o problemă uşoară; 

e) 47 puncte acumulate – capacităţile şi performan ele copilului în activităţi şi 
participare nu prezintă o problemă. 

3.  Suma punctajului acumulat la toate domeniile pentru respondentul cuprins în 
grupa de vîrstă 7 – 11 ani - _______ puncte (interval 0 - 71 puncte). 



a) Pînă la 17 puncte acumulate – capacităţile şi performan ele copilului în activităţi 
şi participare prezintă o problemă severă; 

b) De la 18 puncte pînă la 35 puncte acumulate – capacităţile şi performan ele 
copilului în activităţi şi participare prezintă o problemă accentuată; 

c) De la 36 puncte pînă la 53 puncte acumulate – capacităţile şi performan ele 
copilului în activităţi şi participare prezintă o problemă medie; 

d) De la 54 puncte pînă la 70 puncte acumulate – capacităţile şi performan ele 
copilului în activităţi şi participare prezintă o problemă uşoară; 

e) 71 puncte acumulate – capacităţile şi performan ele copilului în activităţi şi 
participare nu prezintă o problemă. 

4.  Suma punctajului acumulat la toate domeniile pentru respondentul cuprins în 
grupa de vîrstă 12 – 18 ani - _______ puncte (interval 0-93 puncte). 

a) Pînă la 23 puncte acumulate – capacităţile şi performan ele copilului în activităţi 
şi participare prezintă o problemă severă; 
b) De la 24 puncte pînă la 47 puncte acumulate – capacităţile şi performan ele 
copilului în activităţi şi participare prezintă o problemă accentuată; 
c) De la 48 puncte pînă la 71 puncte acumulate – capacităţile şi performan ele 
copilului în activităţi şi participare prezintă o problemă medie; 
d) De la 72 puncte pînă la 92 puncte acumulate – capacităţile şi performan ele 
copilului în activităţi şi participare prezintă o problemă uşoară; 
e) 93 puncte acumulate – capacităţile şi performan ele copilului în activităţi şi 
participare nu prezintă o problemă. 

 
Persoana care a întocmit chestionarul:  
Numele________  
Prenumele _________  
Funcţia_________ 
Semnătura  ___________________ 
             


