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Rezumat 

Materialul de faţă reprezintă rodul reflecţiei comune a lucrătorilor din domeniu şi a 

cadrelor universitare, parteneri ai proiectului CAPEvFAIR, asupra instrumentelor de reperare a 

vulnerabilităţii diadei mamă-copil în contextul perinatalităţii. Documentul începe cu o descriere 

a fazei de reperare a vulnerabilităţii din perinatalitate în cadrul logic al proiectului, urmată de 

aspectele care au fost luate în considerare, şi care descriu instrumentele de reperaj specifice 

fiecărui grup-ţintă (mame suferind de o dependenţă, mame adolescente, mame imigrante şi 

mame care trăiesc în sărăcie). Instrumentele prezentate şi descrise aici, care sunt specifice unuia 

sau altuia din grupurile-ţintă, reprezintă contribuţia instituţiilor partenere la proiectul CapeVfair 

(Spania, Franţa, Italia, România) care au experienţa asistării mamelor şi a copiilor vulnerabili în 

perioada perinatală. Acest material este conceput pentru a putea fi utilizat de diverşi specialişti 

care lucrează cu mamele şi cu copiii în contextul perinatalităţii, fie în modurile prezentate aici, 

fie adaptat contextului specific de intervenţie.  

Introducere 

Vulnerabilitatea este un concept cu multiple semnificaţii şi aplicaţii. Interpretările 

diverselor aspecte ale vulnerabilităţii şi recunoaşterea complexităţii acesteia constituie o bază de 

acţiune şi de analiză pentru profesionişti (Fawcett, 2009). Deşi termenul de vulnerabilitate este 

extrem de utilizat, atât în politici cât şi în literatură, el a devenit implicit şi conduce la o aplicare 

vagă atunci când este asociat cu sarcina, cu naşterea şi cu perioada postnatală (Spires, 2000; 

Briscoe et al., 2016). 

Scopul instrumentului de reperare este identificarea primului grad de vulnerabilitate legat 

de diada mamă-copil în contextul perinatalităţii. Instrumentul de reperare este un instrument 

general utilizat pentru a identifica o situaţie de vulnerabilitate; el este urmat de un instrument de 

evaluare care analizează şi evaluează specificitatea situaţiei de vulnerabilitate. Pe baza 

instrumentului de evaluare, este conceput şi pus în practică un plan de intervenţie. În acest întreg 

proces, un rol important îl joacă observaţia, ceea ce implică faptul că reperarea şi evaluarea se 

succedă pe tot parcursul etapei de luare în îngrijire. Prin urmare, procedura de sprijinire a mamei 

şi a copilului comportă trei faze care sunt ciclice. Un instrument de reperaj este aplicat la 



 

www.capevfair.eu

 

începutul procesului de luare în îngrijire, însă dacă în timpul procesului se detectează o nouă 

dimensiune a vulnerabilităţii, ciclul reîncepe. În proiectul nostru, cadrul logic al fazelor incluse 

în procesul de luare în îngrijire este descris în Anexa 1. 

Instrumentele de reperaj sunt legate de cele trei dimensiuni ale vulnerabilităţii aşa cum 

sunt ele definite în prima producţie intelectuală a proiectului CAPEvFAIR, definiţia 

vulnerabilităţii: biologică, psihologică (inclusiv psihiatrică) şi socială. În funcţie de context, 

caracterul de vulnerabilitate va fi predominant social sau psihologic sau biologic (medical). În 

cursul întâlnirilor noastre de lucru, am identificat caracteristica predominantă a vulnerabilităţii 

pentru fiecare dintre specialiştii de pe teren în funcţie de experienţa lor de lucru cu grupuri 

vulnerabile specifice (persoane cu probleme de dependenţă, mame adolescente, mame imigrante, 

mame care trăiesc în sărăcie). Am exploatat experienţa de teren a fiecărui partener ca pe o 

contribuţie la acest ansamblu de instrumente de reperaj în diverse contexte. Ceea ce urmează este 

rodul unei reflecţii comune a specialiştilor şi a cadrelor universitare, cei doi parteneri ai 

proiectului, pe marginea instrumentelor de reperaj utilizate pentru a identifica vulnerabilitatea în 

perioada perinatală. 

În demersul nostru, am început prin a răspunde la câteva întrebări extrem de importante 

referitoare la utilitatea unui instrument de reperaj:  

 Cine va utiliza acest instrument? (Ce tip de specialişti, ce tip de instituţie?) 

 Care este grupul-ţintă? (Mama, copilul, diada mamă-copil) 

 Ce definiţie a vulnerabilităţii am putea folosi? Cum să operaţionalizăm o 

asemenea definiţie? Care sunt criteriile ce vor utilizate? Şi cum le măsurăm? 

 Care este scopul vizat / Cum vor fi folosite în continuare rezultatele? 

Orice instrument trebuie să constituie un răspuns la nevoile beneficiarului, dar şi la nevoile 

specialistului, având în vedere că fiecare instrument include un ansamblu de elemente care îl 

reprezintă pe specialist şi instituţia în care îşi desfăşoară activitatea. Un instrument va fi diferit în 

funcţie de pregătirea specialistului (de exemplu, dacă acesta este medic sau lucrător social) sau în 

funcţie de contextul în care a fost creat (perspectivă instituţională, cadru juridic, aspecte 

culturale. Totuşi, încercarea de a încadra în mod obiectiv un aspect subiectiv al propriei existenţe 

reprezintă o provocare. Dar îi este ea de folos beneficiarului? 
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Obiectivele noastre comune vizează femeile în perioada de perinatalitate şi pe copiii 

acestora (0-6 ani) care se află într-o situaţie de vulnerabilitate. Indicatorii (referitori la cele trei 

aspecte principale mai sus menţionate – biologic, psihologic şi social) au putut fi observaţi de 

către profesionişti sau exprimaţi de către beneficiar şi ei pot privi diverse aspecte ale 

vulnerabilităţii. Instrumentele descrise în continuare pot fi folosite ca un punct de plecare pentru 

orice specialist implicat în lucrul cu o mamă / un copil în perioada perinatală, într-una din 

situaţiile amintite. Aceste instrumente nu sunt singurele care pot fi folosite, dar pot fi considerate 

nişte resurse metodologice pe care fiecare profesionist le poate adapta şi personaliza în funcţie de 

experienţa sa profesională şi de contextul în care lucrează.  

Aşadar, am decis să nu creem un nou instrument unic, care s-ar putea să nu fie util pentru 

toţi factorii implicaţi, ci să punem laolaltă expertiza tuturor partenerilor şi să creăm un ansamblu 

de instrumente aplicabile diverselor aspecte ale vulnerabilităţii.  

Veţi găsi patru ansambluri diferite de instrumente care pot fi folosite pentru a repera 

vulnerabilitatea, grupate în funcţie de caracterul dominant al vulnerabilităţii în perinatalitate 

pentru:  

 Femeile însărcinate şi / sau tinerele mame care se confruntă cu probleme de dependenţă 

(instrumente utilizate şi descrise de Caminante - Franţa); 

 Fetele care devin mame la vârsta adolescenţei – maternitate precoce (instrumente 

utilizate şi descrise de Asociaţia Eduvic din Antaviana - Spania) 

 Femeile însărcinate sau tinerele mame izolate, imigrante şi / sau victime ale traficului 

(instrumente utilizate şi descrise de Casa di Ramia - Italia);  

 Femeile / mamele şi copiii lor care trăiesc în sărăcie (instrumente utilizate în sistemul 

public de asistenţă social din România şi descrise de HoltIS - România). 

 

Toate instrumentele de reperaj acoperă o gamă largă de situaţii de vulnerabilitate cu 

referire la următoarele aspecte: 

 Caracterul specific al vulnerabilităţii pentru fiecare grup-ţintă: persoanele afectate de 

dependenţă, mamele adolescente, mamele imigrante, mamele care trăiesc în sărăcie;   

 Accentul pus pe o perspectivă sau alta: în principal medicale, sociale sau psihologice; 
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 Gradul de structurare: unele instrumente sunt extrem de structurate (de exemplu, 

diagrama de observaţie), altele sunt mai puţin structurate, permiţându-le profesioniştilor 

să fie mai flexibili şi să exploreze mai în profunzime situaţiile vulnerabile împreună cu 

femeile (ca de  exemplu Moded Todd Map, Orientarsi); 

 Subiectul principal al analizei: mama (de exemplu, dosarul medico-social de pre-

admitere), copiii (de ex., formularul pentru copil, tabelul de notificare a cazurilor) ori 

tematica legată de diada mamă-copil  (de ex. interacţiune video, plan de intervenţie). 

 Unele instrumente iau în calcul doar vulnerabilitatea beneficiarului (de exemplu TEAV), 

în vreme ce altele ţin cont de aspectul reciproc al vulnerabilităţii, inclusiv vulnerabilităţile 

specialistului (de exemplu, harta  Todd modificată). 

Ansamblurile de instrumente de reperaj sunt prezentate în anexele la acest document. 

Fiecare dintre prezentări începe cu o scurtă descriere structurată a instrumentului, cu referire la 

următoarele aspecte: cine utilizează acest instrument, când este el aplicat, cum este utilizat, de ce 

(care este rolul său instituţional) şi pentru ce tip de vulnerabilitate?  

Avem mai jos lista completă de instrumente de reperaj incluse în acest tabel (cu 

hyperlink-uri în textul documentului ): 

 

 Grup-ţintă specific 

implicat 

Instrumente descrise în document 

Femeile însărcinate şi / sau 

tinerele mame confruntate 

cu probleme de 

dependenţă 

The pre-admission medico-social file – (dosarul medico-social de 

pre-admitere) descriere 

The pre-admission medico-social file – template (formular) 

The Child Form – descriere (formularul pentru copil) 

The Child Form – template 

The TEAV – Tabel de Evaluare Asistată a Vulnerabilităţii – 

descriere 

The TEAV - Tabel de Evaluare Asistată a Vulnerabilităţii – 

template 
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Fetele care devin mame la 

vârsta adolescenţei - 

maternitate precoce 

Video-intervention- descriere 

Video-intervention- observation guide 

Intervention Plan- descriere 

Intervention Plan- procedure 

Three Generation Genogram- descriere (genogramă realizată pe trei 

generaţii) 

Three Generation Genogram- template 

Femeile însărcinate sau 

tinerele mame izolate, 

imigrante şi / sau victime 

ale traficului 

ORIENTING – description 

ORIENTING YOURSELF – template 

MODIFIED TODD MAP (MTM) – description 

MODIFIED TODD MAP (MTM)  – template 

Femeile / mamele şi copiii 

lor care trăiesc în sărăcie  

Observation Chart-  (fişă de observaţie) descriere 

Observation Chart- template 

Medical Report- (raport medical) descriere 

Medical Report- template 

Case Notification Chart – Maternity hospital model (Tabel de 

notificare de caz - Modele de maternitate) descriere 

Case Notification Chart – Maternity hospital model template 



 

www.capevfair.eu 

 

Mame care se confruntă 

cu probleme de 

dependenţă Dosarul medico-social de pre-admitere 

Descriere Este un dosar foarte detaliat în care informaţiile referitoare la mamă sunt completate de către profesionişti care doresc să 

direcţioneze mama şi pe copilul său către un centru de îngrijiri în adictologie (CSAPA). Acesta conţine informaţii specifice 

despre starea de sănătate a persoanei şi despre problemele sale de dependenţă.  

Cine Dosarul trebuie completat de către specialiştii care coordonează cererea de primire a femeii însărcinate sau cu un 

copil mic  (sub 3 ani)  

Dosarul este examinat la CSAPA2 de către personalul însărcinat cu admiterea (medic-director, director adjunct, 2 

educatori responsabili cu admiterea în centru). 

Când În timpul perioadei pre-admitere: între primul contact pe care îl ia persoana (şi echipa sa) cu Centrul de îngrijiri şi răspunsul 

dat cererii sale de admitere.  

 

  

Cum Trebuie completat un dosar care oferă mai multe informaţii:  

- informaţii medicale (istoric, tratament în curs, ...) 

- date sociale (locuinţă, resurse, îngrijire medicală...) 

  

De ce Pentru a putea orienta mama şi copilul către o instituţie specializată în tratarea problemelor de dependenţă observate.  

Verificaţi ca problemele mamei să corespundă cu oferta de îngrijire (Ex: pacienţii care sunt prea grav bolnavi, fizic sau 

psihic, dependenţa care nu a început încă să fie tratată ... poate constitui un obstacol) 

  
Ce tip de vulnerabilitate Reperarea riscurilor medicale, psihologice şi sociale care o vizează pe mamă 
 

                                                        
2 CSAPA – Centru de Îngrijire, de Asistenţă şi de Prevenţie în Adictologie 



 

www.capevfair.eu 

 

Mame care se confruntă 

cu probleme de 

dependenţă Fişa copilului 
Descriere Este un dosar care descrie în mod detaliat situaţia copilului, de la starea sa actuală şi până la istoricul medical.  

  

Cine  Dosarul se completează de către echipa care coordonează cererea de admitere a diadei mamă-copil sau de către echipa 

care a răspuns până atunci de copil (maternitate, creşă ...) 

Când În timpul perioadei pre-admitere: între primul contact pe care îl ia persoana (şi echipa sa) cu centrul de îngrijiri şi 

răspunsul dat cererii sale de admitere.  

 

  

Cum Trebuie completat un dosar care include mai multe informaţii:  

- nivelul de dezvoltare al copilului 

- traiul său de zi cu zi 

- măsuri judiciare 

- informaţii medicale 

  

De ce - Reperarea riscurilor medicale pentru copil (născut sau care urmează să se nască) 

- Conştientizarea singularităţii copilului (ritm, obiceiuri ...) 

- Reperarea problemelor din relaţia şi din interacţiunile mamă-copil 

- Detectarea printr-o evaluare specializată prealabilă a unei eventuale nevoi de a proteja copilul ("informare alarmantă", 

"hotărâre de plasament temporar" ...) 

- Verificarea faptului dacă tatăl (dacă este cunoscut şi prezent) este de acord cu planurile mamei de îngrijire 

Ce tip de vulnerabilitate Dezvoltarea psihomotorie actuală a copilului, viaţa sa de zi cu zi şi obiceiurile sale, măsură judiciară actuală sau în curs, 

informaţii medicale  
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Mame care se confruntă 

cu probleme de 

dependenţă  TEAV - Tabel de Evaluare Asistată a Vulnerabilităţii 
Descriere Este un formular de reperare/evaluare a factorilor de vulnerabilitate sub forma unui tabel care inventariază diferitele nevoi 

ale beneficiarului şi amploarea lor în momentul admiterii. Obiectivul este de a repera nevoile care nu sunt suficient 

satisfăcute şi de a remedia acest lucru.  

  

Cine Echipa însărcinată cu pre-admiterile 

  

Când În timpul perioadei pre-admitere: între primul contact pe care îl ia persoana (şi echipa sa) cu Centrul de îngrijiri şi 

răspunsul dat cererii sale de admitere.  

 
  

Cum Formularul este completat de către personalul însărcinat cu admiterile al CSAPA, în cursul discuţiilor telefonice de pre-

admitere cu mama care solicită asistenţă.  

  

De ce Reperarea la mamă a altor factori de risc de vulnerabilitate (alţii decât dependenţa), prioritizarea intervenţiilor  

  

Ce tip de vulnerabilitate Social, psihiatric, sănătate, vulnerabilitate economică: 

NIVEL DE EDUCAŢIE 

RESURSE / MIJLOACE 

CUNOAŞTEREA LIMBII ŢĂRII DE REŞEDINŢĂ SCRIS / VORBIT 

INTEGRAREA ÎN MEDIUL DE LUCRU 

LOCUINŢĂ 

ASIGURARE SOCIALĂ 
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MONITORIZAREA SARCINII 

STARE FIZICĂ 

NIVEL DE TOXICOMANIE ŞI DEPENDENŢĂ 

MEDIU FAMILIAL 

LEGĂTURI SOCIALE/STARE PSIHICĂ 

 

Observaţii suplimentare pentru instrumentele de reperaj utilizate pentru a lucra cu mamele suferind de 

dependenţă:  
Instrumentele mai sus prezentate constituie instrumente „formale” care sunt utilizate în mod sistematic înaintea îngrijirilor 

spre a verifica concordanţa între nevoile persoanei şi ajutorul propus de centrul de adictologie                 . 

Însă, odată ce persoana este admisă în centru, convieţuirea şi colaborarea cu aceasta îi permit echipei educative, în timp, să 

identifice alte vulnerabilităţi. 

Împărtăşirea vieţii cotidiene constituie un element-cheie al suportului în sânul CSAPA, şi deci un punct eseţial în reperarea 

problemelor rezidenţilor.  

Exemplu: dificultatea mamei de a-şi „proteja” copilul împotriva celorlalţi pacienţi din centru. 

Exemplu: copilului îi este greu să-şi exprime nevoile (hiper-adaptabilitate)). 

Exemplu: mama are probleme în a satisface nevoile copilului (hrană, îmbăiere, schimbarea aşternutului ...). 

Exemplu: dificultatea mamei de a idetifica nevoile copilului său (plânge de foame, de oboseală ...). 

Cine? Echipa educativă 

Când? În tot decursul îngrijirii 

Cum? Observând comportamentul mamei şi / sau al copilului 

Ce tip de risc? Riscuri biopsihologice şi sociale pentru copil /  riscuri legate de calitatea legăturii mamă-copil ... 
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Mame adolescente – 

Maternitate precoce  Video-intervenţie 

Descriere  Constă în înregistrarea unei secvenţe a interacţiunii mamă / copil, chiar în mijlocul lor, în timpul unei situaţii de viaţă 

cotidiană creată spontan. În plus, înregistrarea poate fi realizată în centrul extern de sănătate mintală pentru copii şi 

adolescenţi,  CSMIJ, unde există psihologi specializaţi în această tehnică, care îi ajută pe lucrătorii de la Antaviana. 

 

Cine Lucrătorii sociali de la Antaviana (educatori specializaţi, precum şi psihoterapeuţi ai familiei), alături de un supervizor din 

afară  

Tehnica este aplicată de către specialişti (educatori specializaţi şi / sau psihoterapeuţi ai familiei) ai reşedinţei pentru mame 

Antaviana, ca şi de către psihologi clinicieni din afară, de la Centrul extern de sănătate mintală pentru copii / adolescenţi,  

(CSMIJ), care exercită funcţii de formare / supervizare a echipei de specialişti de la Antaviana. Nu este ceva obligatoriu 

pentru toate mamele, şi pentru efectuarea înregistrării este nevoie de consimţământul explicit al mamei.  

 

Când În timpul intervenţiei sau atunci când tânăra mamă se află în centru. Echipa de specialişti de la Antaviana sau psihologul de 

la  CSMIJ pot aplica tehnica atunci când o consideră revelatoare, în funcţie de următoarele criterii: starea mamei şi relaţia sa 

cu copilul, momentul personal, privilegiat, al mamei, şi evoluţia la Antaviana (continuitate în procesul derulat la Antaviana 

şi dorinţa de a continua întărirea legăturii cu propriul copil). Nu există nici un protocol care să stabilească când să fie 

folosită această tehnică, dar le este propusă mamelor, dacă vor să participe, atunci când ele consideră că le poate fi utilă 

pentru a-şi îmbunătăţi relaţia cu copilul; de asemenea, dacă specialiştii consideră că pot interveni în mod optim. 

 

Cum 1. Înregistrarea interacţiunii mamă-copil 2. Vizionarea scenei (de către specialist împreună cu mama) 3. Evidenţierea 

aspectelor pozitive 4. Supravegherea scenei (profesionişti şi supervizor) Odată înregistrată secvenţa interacţiunii mamă-

sugar, timp de 5 - 10 minute, cu o cameră sau un telefon mobil, aceste înregistrări pot fi vizionate şi de ceilalţi specialişti de 

la Antaviana, împreună cu psihologul din afară (cu funcţii de supervizare-formare) şi sunt discutate în cursul unei sesiuni de 

lucru în echipă. Apoi, psihologul vorbeşte direct cu „mama-adolescentă”, în spaţiul privat de tutorat, ori psihoterapeutul 

familiei de la Antaviana, în cabinetul de psihoterapie.  
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Aceasta înseamnă că aplicarea „tehnicii de înregistrare video” este facultativă şi necesită colaborarea şi consimţământul 

explicit al mamei  adolescente. Protecţia datelor tuturor specialiştilor implicaţi într-un asemenea proces este garantată.  

 

De ce Pentru a responsabiliza şi a evalua relaţia şi ataşamentul dintre mamă şi copil. Pentru a interveni, concentrându-se asupra 

aspectelor schimbabile, considerate ca pozitive, ale acestei interacţiuni. Pentru a promova autoritatea, păstrarea şi 

amplificarea modelelor relaţionale care favorizează legătura afectivă între maă şi copil şi dezvoltarea psiho-afectivă a 

bebeluşului. 

De asemenea, pentru a identifica situaţiile care ar putea fi mai bine planificate, în sensul în care ele ar putea activa resursele 

mamei şi a copilului său, pentru a construi o legătură mai complexă şi mai stimulentă cu mama şi o evoluţie psihologică şi 

psihomotorie mai bună a copilului.  

Alte motive care ar putea conduce la propunerea de a realiza o înregistrare video sunt legate de percepţiile, de îngrijorările 

şi de semnalele de alarmă care ar putea apărea în rândul echipei de specialişti legat de problemele şi de riscurile 

interacţiunii mamă-copil. Spre a clarifica, a gândi şi a defini posibilele obiective şi / sau direcţiile de intervenţie.  

 

Ce tip de vulnerabilitate Mame minore în sistemul de protecţie a copilului. Contextul reşedinţei pentru mame Antaviana este un context de protecţie 

şi de control (tinerele mame şi copiii sunt sub supravegherea Administraţiei). Pacientele sunt mame adolescente (până în 18 

ani), cu copiii lor (cu vârsta de cam până la 4 ani). 

Funcţiile dezvoltate în cadrul instituţiei pentru mame Antaviana sunt cele de protecţie, de îngrijire, de evaluare a copilului şi 

de asistare a procesului de maternitate. 
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Mame adolescente – 

maternitate precoce  Plan de intervenţie  
Descriere  

Acest instrument este un contract personalizat formal pentru familiile cu copii care se află în centre de reşedinţă, în cadrul 

sistemului de protecţie a copilului.  

Caracteristicile familiilor în cauză sunt legate de suprapunerea diferitelor variabile care definesc situaţiile de vulnerabilitate: 

o situaţie economică precară, diferite probleme în dinamica familială care împiedică exercitarea corectă a parentalităţii 

(probleme în cuplu, lipsa unuia din părinţi, lipsa de susţinere din partea restului familiei, absenţa unei reţele sociale, situaţie 

de şomaj pentru imigranţi, psihopatologia părinţilor). Obiectivul principal ar fi colaborarea cu reţeaua de profesionişti din 

comunitate, pentru ca intervenţia să vizeze nu doar mama şi copilul (în cadrul centrului), ci şi familia de origine, lărgită şi / 

sau refăcută, spre a încuraja astfel:  

A) Întoarcerea în sânul familiei ca alternativă principală, pe cât posibil.   

B) Când acest lucru nu este posibil, sunt evaluate alte opţiuni externe de luare în grijă, ţinând cont în primul rând de 

competenţele şi de capacităţile mamei, precum şi de resursele oferite de mediul comunitar (apartamente şi / sau locuinţe  

administrate de serviciile şi organizaţiile sociale pentru mame adulte cu copii şi locuinţe sociale) 

C) în colaborare cu sistemele de protecţie, finalmente ar putea fi propusă separarea copilului de mamă, dacă se 

consideră că, în acest stadiu, legătura dintre mamă şi copil implică riscuri pentru acesta din urmă (primire 

temporară în familia de origine sau lărgită, primire în familii străine (nu rude), plasament înaintea adopţiei şi / sau 

luare în îngrijire în centre de protecţie rezidenţiale). 

Cine Lucrători sociali, educatori speciali şi psihologi.  

Când Când este detectată şi gestionată o situaţie de vulnerabilitate / risc  

Cum Profesioniştii, familiile şi alte persoane importante din familiile (bunici, mătuşi...) se întâlnesc în spaţii ale serviciilor 

sociale, spre a identifica problemele şi nevoile principale şi fundamentale. Specialiştii ţin cont de faptul că familiile îşi 

cunosc principalele nevoi şi probleme, spre a lua cele mai bune decizii ca să elaboreze proiectul de lucru în fiecare caz în 

parte. Specialiştii lucrează împreună cu familia şi în definirea unui plan de acţiune care să ţină seama de obiective foarte 

precise şi bine definite. Sunt programate obiectivele.   
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De ce Pentru a gestiona nevoile familiei, încurajând o relaţie normală, în funcţie de competenţele parentale existente şi de cele 

dobândite în cursul procesului de intervenţie.  

Ce tip de vulnerabilitate Vulnerabilităţi legate de exercitarea funcţiilor parentale şi provocate de diverse variabile explicate în secţiunea "Descriere". 

 

Mame adolescente – 

Maternitate precoce Genogramă realizată pe trei generaţii 
Descriere Acest instrument este util totodată pentru detectarea vulnerabilităţii şi pentru etapele de asistenţă. El ajută la identificarea 

zonelor de vulnerabilitate la diferite nivele şi, în acelaşi timp, permite formularea de ipoteze şi definirea de obiective şi de 

strategii de intervenţie. El înregistrează şi schimbările survenite în familie şi cronologia evenimentelor familiale majore.  

Specialiştii sunt autorizaţi să „fotografieze”, în sens metaforic, prin arborele genetic, situaţia familială în funcţie de criteriile 

modelului bio-psiho-social. Este vorba despre informaţiile familiale referitoare la starea de sănătate, la relaţiile afective şi la 

problemele sociale, informaţii culese de la trei generaţii.  

Qui 

 

Acest instrument este destinat unei utilizări profesionale de către: lucrătorii sociali, educatorii specializaţi, terapeuţii de 

familie şi psihologi.  

Când 

 

În etapa de depistare a vulnerabilităţii, acest instrument este utilizat în diverse servicii de îngrijire primară, în serviciile de 

bază din sănătate, în serviciile sociale şi în serviciile specializate în protecţie.  

În etapa de asistare, instrumentul este utilizat de către specialiştii din centrele rezidenţiale de acţiune educativă, din 

serviciile de boli psihice, din centrele de îngrijire şi stimulare precoce în primele stadii ale dezvoltării psiho-evolutive.  

Cum 

 

Genograma este realizată împreună de specialişti şi diferiţii membri ai familiei, deosebind trei generaţii (bunici, părinţi şi 

copii), şi ea reflectă tipul de relaţie dintre acestea (conflictual sau armonios), datele evenimentelor semnificative (decese, 

căsătorii, despărţiri şi divorţuri, relaţii de cuplu), configuraţia diverselor familii (structură şi organizare) şi datele referitoare 

la locul de baştină, domiciliul actual, nivel de studii, loc de muncă, timp liber şi sănătate.  

De ce 

 

 

În stadiul de detectare, acest instrument permite identificarea, pe de o parte, a atuurilor, a resurselor şi ale capacităţilor 

mediului socio-familial. Pe de altă parte, este foarte util să cunoaştem şi să obţinem informaţii detaliate despre problemele, 

deficienţele şi, în general, condiţiile de vulnerabilitate. 

Şi în etapa de asistare ca şi în cea de detectare, acest instrument favorizează construirea de ipoteze şi posibilitatea ca 

specialiştii şi resursele comunitare să elaboreze un plan de lucru în diversele domenii în care se detectează vulnerabilitate.  
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În faza de asistare, el le oferă femeilor o perspectvă diferită asupra propriei lor realităţi. 

Permite identificare şi clasificarea schimbărilor survenite în decursul întregului proces de intervenţie, pentru a stabili pe mai 

departe noile direcţii şi strategii.  

Ce tip de vulnerabilitate În faza de detectare, instrumentul este util în orice situaţie în care există o ipoteză iniţială de risc de vulnerabilitate. 

În faza de asistare, este util în orice situaţie pentru a avea o viziune globală asupra complexităţii care este în joc.  
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Imigraţie/mame 

victime ale traficului3 ORIENTARSI / ORIENTARE 

Descriere ORIENTARSI / ORIENTARE este un instrument vizând orientarea / ghidarea specialiştilor.   

Obiectivul este de a cunoaşte beneficiarul şi, în acelaşi timp, de a ne conştientiza propria perspectivă ca profesionişti (din ce 

perspectivă privim? Ce cadru de referinţă avem? De ce categorii dispunem pentru a evalua vulnerabilitea? Ce categorii şi 

concepte utilizăm pentru a evalua vulnerabilitatea? Care sunt limitele cunoaşterii noastre?) 

 

Instrumentul poate fi utilizat în două moduri: 

A) Cu accent pe instituţie sau pe pregătirea specialiştilor: el ajută la înţelegerea şi la contextualizarea cadrelor şi a 

categoriilor culturale utilizate pentru a analiza vulnerabilitatea utilizatorului, a identifica limitele observaţiei şi a conferi un 

spaţiu perspectivelor utilizatorilor. 

B) Cu accent pe utilizator: îi permite profesionistului să identifice ceea ce ştie şi ceea ce nu ştie despre beneficiar. Dacă este 

utilizat de diferiţi actori, el permite o culegere mai eficientă a datelor. 

 

Diferiţi profesionişti din instituţiile implicate pot completa acest formular utilizând diferite culori. Documentul poate 

                                                        
3 În general, este important să reamintim că în caz de vulnerabilitate socială provocată de sărăcie, imigraţie şi trafic de fiinţe umane, trebuie să modificăm scala de observaţie 

în abordările iniţiale. 

A) Nu putem avea o abordare individuală 

B) Trebuie să ţinem cont de asimetria dintre profesionişti şi beneficiari.  Cine are capacitate de a defini cine este vulnerabil, care sunt primele simptome ale problemelor unui 

copil? Cine poate spune dacă o mamă se ocupă sau nu de copilul ei mic? Mai ales atunci când relaţia între specialist şi beneficiar este marcată de diferenţe culturale, dialogul 

este unul foarte dificil şi, adesea, mamele răspund la întrebările care li se pun aşa cum se cere / se aşteaptă în practica instituţională. Cum şi-ar putea descrie o mamă situaţia, 

din punctul ei de vedere, fără teamă, grijă sau ruşine? 

 Prin urmare, ar putea fi utilă deschiderea unui „al treilea spaţiu informal” (cum ar fi centrul intercultural pentru femei) pe care mamele îl pot frecventa liber, fără a fi 

considerate beneficiari, ci ca mame, femei sau adolescente. Într-un astfel de spaţiu, mamele pot aduna toate informaţiile de care au nevoie, şi întâlnirea cu specialiştii poate 

avea loc fără soluţii standard. Un instrument foarte important este grupul. Mamele pot fi incluse într-un grup informal, unde pot întâlni cu uşurinţă alte femei care vorbesc 

aceeaşi limbă.   
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constitui un punct de plecare pentru o cunoaştere completă a utilizatorului şi pentru o reflecţie critică asupra modului în care 

diversele roluri, poziţii, obiective instituţionale care ne modelează cunoştinţele, în multiple feluri.  

Iată câteva exemple de întrebări care orientează această reflecţie asupra perspectivelor specialiştilor : 
- Ce ştim? Cum ne putem împărtăşi şi rafina analiza? 

- Ce ar trebui să ştim ca să putem sprijini mai bine persoana / familia? 

- Ţine cont cunoaşterea noastră de experienţa şi de voinţa persoanei? Unde se face auzit beneficiarul? 

- Ce limbă folosim? 

- Există o perspectivă pe care o utilizăm preponderent? De ce o utilizăm? 

Acest instrument este împărţit în cinci secţiuni (nume, limbi, familii, imigraţii, religie) pentru a facilita înţelegerea în fiecare 

caz în parte. 

Cine  Specialiştii în cursul formării 

 Specialiştii împreună cu beneficiarii 

 Echipa de profesionişti 

Când  La începutul relaţiei specialist / beneficiar 

 Atunci când specialiştii analizează împreună fiecare caz 

Cum  În cadrul unui dialog în particular între specialist şi beneficiar 

 În cadrul schimburilor între specialişti 

De ce Specialiştii şi beneficiarii pot construi o istorie comună, pe care instituţiile nu au conceput-o/prevăzut-o 

Ce tip de vulnerabilitate  Traume actuale sau din trecut 

 Probleme familiale 

 Istoric de imigraţie (datorită detectării în acest stadiu, pot fi evidenţiate aspecte pozitive ale vulnerabilităţii) 
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Imigraţie/mame 

victime ale traficului  TODD MAP MODIFICATĂ (MTM) 

 Harta Todd este un instrument utilizat în cercetarea socială calitativă. 

Obiectivul este de a analiza percepţiile subiective ale specialiştilor şi ale reţelelor relaţionale ale beneficiarilor: calităţile lor, 

valorile lor, intensitatea lor emoţională.  

Pentru a identifica aceste aspecte am recurs la următorul cod vizual: 

 sprijin sentimental şi emoţional 

 suport financiar  € 

 ajutor material 

 

 stimă, respect 

 

 consiliere 

Relaţii: bune _________________ intermitente ............................ Conflictuale 

Acest instrument este utilizat şi în grupurile de discuţie ale specialiştilor, spre a ilustra percepţiile lor asupra mamei şi 

informaţiile despre ea.  

Instrumentul a fost simplificat în patru părţi, pentru a înţelege prin intermediul unui instrument vizual modul în care 

contextul este perceput de specialişti:  

1. geografia serviciilor sociale, a îngrijirilor medicale (şi a tuturor serviciilor implicate) 
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2. informaţii despre familie 

3. informaţii despre prieteni şi relaţii 

4. competenţe sociale, nivel de studii şi activităţi ale beneficiarului (Născut în 1997). 

Atunci când operatorul îi cere utilizatorului să-şi descrie reţelele de legături, este posibil să fie sesizate resurse şi legături în 

situaţiile vulnerabile, greu de observat.  

În acest sens, MTM (Modified Todd Map) pentru specialişti este un mediator între aceştia şi mamă. Pentru mamă, faptul de 

a fi implicată în reprezentarea reţelelor sale îi permite să treacă de la o postură pasivă la un rol activ, de construire a 

cunoştinţelor „împreună cu” lucrătorul specializat. 

Atunci când instrumentul MTM este utilizat între operator şi utilizator, sunt concepute 3 zone concentrice. În centru este 

plasat numele mamei şi persoanele de care se simte cel mai apropiată. Diverşii actori şi diversele locuri pe care le identifică 

sunt marcate diferit, în funcţie de intensitatea emoţională. Toată foaia poate fi folosită ca o hartă a lumii relaţionale, pe care 

mama, cu ajutorul specialistului, o poate desena şi completa puţin câte puţin.  

Cine  Specialiştii în cursul formării 

 Specialiştii împreună cu beneficiarii 

 Echipa de profesionişti 

Când Îl puteţi utiliza după primele întâlniri între specialişti şi beneficiari, sau în timpul asistării, atunci când se consideră util. 

 

De ce  Pentru a conştientiza maniera în care lucrează fiecare specialist 

 Pentru a identifica ceea ce „nu ştie” specialistul 

 Pentru a vedea ce instituţii sunt implicite sau nu în tratarea fiecărui caz, cum şi de ce 
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Ce tip de vulnerabilitate  Un nivel scăzut de comunicare între instituţii 

 Specialiştii nu cunosc unele aspecte foarte importante ale vieţii beneficiarilor 

 Beneficiarii nu au legături şi reţele sociale 
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Mame care trăiesc în 

sărăcie Fişă de observaţie 

Descriere Fişa de observaţie este un instrument stabilit la nivel naţional care serveşte la evaluarea modului în care sunt îngrijiţi şi luaţi 

în grijă copiii în România. În termen de 2 ani de la aprobarea la nivel naţional a acestei proceduri, serviciul public de 

asistenţă socială (SPAS)4este obligat să efectueze vizite în fiecare familie din comunitate pentru a-i identifica pe toţi copiii 

aflaţi în diverse situaţii vulnerabile – de risc. Această normă juridică  a fost concepută pentru a evalua şi a analiza situaţia 

copiilor din cadrul comunităţii şi pentru a identifica situaţia de risc pentru copii, spre a evita separarea copiilor de familia 

lor, prin oferirea anumitor servicii şi avantaje sociale.  

La nivel local, persoanele care, prin natura profesiei lor, intră în contact cu copilul şi observă situaţii de risc - poliţiştii, 

medicii de familie, cadrele didactice, asistenta medicală din localitate, consilierul şcolar, agentul sanitar -  completează Fişa 

de observaţie cu propriile lor observaţii şi o trimit la SPAS local, în termen de 48 de ore.  

În maxim 72 de ore după ce a primit fişa de observaţie, lucrătorul social (de la SPAS) trebuie să facă o vizită familiei pentru 

a-i evalua situaţia şi pentru a completa tabelul de identificare a riscurilor – un instrument pentru întreaga familie (evaluarea 

vulnerabilităţii). 

Cine  Fişa de observaţie poate fi completată de către lucrătorul social sau de alţi reprezentanţi ai SPAS şi de orice specialist de la 

faţa locului (cadre didactice, personal medical, poliţişti etc.) care, în contextul profesiei lor, îl văd pe copil şi observă o 

situaţie de risc pentru acesta; scopul este de a evita ca acesta să fie luat din sânul familiei sale.  

  

Când Fişa de observaţie este completată de către reprezetantul SPAS (lucrător social) în următoarele situaţii: a) solicitare directă 

făcută de copil sau de familia lui, sub orice formă (scrisă / verbală / telefonică); B) la notificarea venită din partea părintelui 

care este unicul tutore legal al copilului şi care-şi exprimă intenţia de a pleca să lucreze în străinătate; C) în urma sesizării 

de către alte persoane decât membrii familiei (de exemplu vecinii); D) auto-sesizare cu ocazia gestionării unui alt caz sau pe 

baza informaţiilor din presă. 

                                                        
4 Serviciul public de asistenţă socială furnizează serviciile sociale publice şi este reprezentat la toate nivelurile comunităţii (şi rurale, şi urbane).  
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Cum La nivel local, persoanele care, prin natura profesiei lor, intră în contact cu copilul şi observă situaţii de risc - poliţiştii, 

medicii de familie, cadrele didactice, asistenta medicală din localitate, consilierul şcolar, agentul sanitare -  completează 

Fişa de observaţie cu propriile lor observaţii şi o trimit la SPAS local, în termen de 48 de ore. – Bifând cu da / nu diversele 

aspecte ale vulnerabilităţii. 

 
În maxim 72 de ore după ce a primit fişa de observaţie, lucrătorul social (de la SPAS) trebuie să facă o vizită familiei pentru a-i evalua 

situaţia şi pentru a completa tabelul de identificare a riscurilor – un instrument pentru întreaga familie (evaluarea vulnerabilităţii). 

  

De ce Pentru a depista vulnerabilitatea copilului şi a informa autorităţile competente despre aceasta. 

  

Ce tip de vulnerabilitate Obiect: copilul în sânul familiei sale. 

Se referă la: 

A) vulnerabilitatea socială (situaţie economică, situaţie socială a familiei, condiţiile familiale, nivel de educaţie a membrilor 

familiei); 

B) vulnerabilitatea biologică (starea de sănătate a membrilor familiei); 

C) vulnerabilitatea psihologică (dacă, în sânul familiei, există comportamente cu risc – consum de băuturi alcoolice, 

membri ai familiei violenţi, puşcăriaşi) 
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Mame care trăiesc în 

sărăcie Raport Medical  
Descriere Rolul raportului medical este de a sesiza şi de a informa DGASPC Iaşi5 despre nevoile medicale şi nutriţionale ale copilului 

şi despre data externării, cu principalul scop de a institui o măsură de protecţie. Pe baza recomandărilor medicale – 

îngrijiri familiale sau primire într-o instituţie specializată pentru copiii cu nevoi speciale – DGASPC decide o măsură de 

protecţie – de către alţi membri ai familiei, într-un cămin sau într-un centru de specialitate.  

Calea instituţională - raportul medical completat de medic este trimis la DGASPC, împreună cu tabelul de notificare a 

cazului redactat de asistentul social din spital. În funcţie de durata spitalizării şi de schimbările apărute în starea de sănătate 

a copilului, raportul medical poate fi reactualizat şi retrimis la DGASPC. 

 

Cine Neonatologul sau pediatrul care se ocupă de copil în cadrul unităţii medicale completează instrumentul în funcţie de 

propriile sale observaţii şi de fişa de observaţie medicală.  

  

Când Atunci când un copil primit în unitatea medicală necesită iniţierea unei măsuri de protecţie. Aceste situaţii sunt fixate prin 

protocolul spitalului şi pot fi:  

- Familia copilului are dificultăţi materiale; 

- Copilul a fost abandonat / găsit; 

- Există un risc de abandon familial; 

- Se bănuieşte că copilul nu este îngrijit cu atenţie; 

- Copilul are nevoie de un tratament medical special; 

- Membrii familiei copilului (mai ales mama) au probleme medicale; 

Alte situaţii care necesită intervenţia lucrătorului social. 

                                                        
5 DGASPC Iaşi este o unitate publică la nivel judeţean care furnizează servicii sociale în domeniul protecţiei copilului, a familiei, a persoanelor cu handicap, a bătrâinilor şi a 

altor categorii de populaţie aflate în situaţii de risc. România este împărţită administrativ în 40 de judeţe (mici provincii cu administraţie locală, dar care depind de guvern), şi 

Iaşi este unul dintre aceste judeţe.   
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Cum  El se referă în principal la starea actuală a copilului (în momentul primirii în spital) – date personale, informaţii asupra 

vaccinurilor făcute, probe de sânge, indicatori privitori la greutatea şi la înălţimea la naştere şi în momentul internării, starea 

de sănătate a copilului şi recomandările medicale din punct de vedere nutriţional, educativ, ale personalului de îngrijire.  

Se bazează pe fişa de observaţie medicală şi pe observaţiile personale ale medicului.   

De ce Pentru a depista vulnerabilitatea copilului şi a informa autorităţile competente despre aceasta. 

  

Ce tip de vulnerabilitate Obiectul instrumentului: copilul spitalizat 
 
- vulnerabilitate biologică / medicală – se referă la tratamentele medicale speciale sau la procedurile care nu pot fi 

realizare în familie şi / sau dacă mama / părinţii / familia au probleme medicale care nu le permit să aibă grijă de copil (boli 

mintale, abuz de alcool sau consum de droguri). 

- vulnerabilitate socială: se referă la riscul de abandon, de neglijenţă, de rele tratamente, de sărăcie, sau dacă există deja alţi 

copii plasaţi sub măsură de protecţie etc.  

- vulnerabilitate emoţională / comportementală – există o scurtă secţiune referitoare la relaţia dintre mamă şi copil, legată în 

principal de modul în care mama se ocupă de copil în timpul spitalizării  
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Mame care trăiesc în 

sărăcie Tabel de notificare a cazurilor – Model-tip pentru maternităţi 
Descriere Este vorba de un instrument creat de DGASPC şi utilizat de toate instituţiile medicale din judeţul Iaşi unde sunt spitalizaţi 

copii. El a fost creat în urma unei convenţii de colaborare între cele două instituţii, în temeiul unei legi naţionale care 

stabileşte ce categorii de situaţii sunt considerate ca vulnerabile pentru copil.  

Acest instrument are la bază un protocol de lucru care joacă rol de metodologie, obligatoriu pentru lucrătorii sociali din 

spitale. Acest protocol poate fi revizuit, actualizat sau modificat dacă intervin schimbări de natură juridică.  

Nu există un instrument stabilit la nivel naţional, dar în general lucrătorii sociali din spitale informează DGASPC 

(organismul social de la nivelul judeţului) despre cazurile sociale identificate în spital prin intermediul unui instrument 

similar. Acesta este un instrument oficial care stabileşte comunicarea între noul caz şi instituţii, şi în special între spital şi:   

- DGASPC pentru a institui o măsură de protecţie în favoarea copilului, conform legii;   

- SPAS, în vederea evaluării şi monitorizării situaţiei copilului şi a familiei (părinţi fără acte de identitate, familie cu copii 

daţi în plasament). 

 

Cine Tabelul de notificare a cazurilor este completat de către lucrătorul social din spital sau de către infirmieră / medic (dacă 

spitalul nu are un lucrător social).  

  

Când Atunci când este observată una dintre vulnerabilităţile menţionate în protocolul de lucru / raportul medical, la internarea în 

spital sau în timpul spitalizării.  

  

Cum El se referă în principal la starea actuală a copilului (în momentul primirii în spital) – date personale, informaţii asupra 

vaccinurilor făcute, probe de sânge, indicatori privitori la greutatea şi la înălţimea la naştere şi în momentul internării, starea 

de sănătate a copilului şi recomandările medicale din punct de vedere nutriţional, educativ, ale personalului de îngrijire.  

Se bazează pe fişa de observaţie medicală şi pe observaţiile personale ale medicului.   

 1. Tabelul de notificare a cazurilor este completat de către lucrătorul social din spital, în conformitate cu:  

- informaţiile provenind din alte documente medicale (ale mamei şi copilului) – fişa de observaţie medicală 

- discuţiile cu mama şi cu membrii familiei lărgite (dacă vin în vizită la spital) 
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- observarea directă a pacienţilor 

- discuţiile cu personalul medical despre mamă şi copil, comportamentul în timpul spitalizării, respectarea 

tratamentului, relaţia mamă-copil, alăptarea, existenţa unor vizitatori / sau nu etc.  

- Informarea SPAS local – al comunităţii de reşedinţă. 

 

De ce Pentru a detecta vulnerabilitatea copilului şi a informa autorităţile competente despre aceasta şi pentru a face recomandări 

referitoare la viitorul copilului. Tabelul notificărilor de caz include o propunere pe care o face lucrătorul social din spital 

legat de proiectele viitoare pentru copil.  

 

  

Ce tip de vulnerabilitate Obiectul instrumentului: mama şi copilul spitalizaţi 

- Vulnerabilitate socială: se referă la riscul de abandon, de neglijare, de maltratare, de sărăcie, de lipsă a actelor de 

identitate pentru părinţii, minorii / părinţi, famiile cu copii daţi în plasament.  

- vulnerabilitate biologică / medicală – se referă la starea de sănătate a copilului şi dacă condiţia sa medicală necesită o 

măsură specială de protecţie: copilul are nevoie de un tratament special care nu poate efectuat în cadrul familiei şi / sau 

familia are probleme medicale care nu îi permit să se ocupe de copil.  

- vulnerabilitate emoţională / comportementală – se referă în principal la lipsa de interes a mamei pentru copil – ceea ce 

provoacă détresse de l'enfant, traume de ataşament. 
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Lista anexelor cuprinse în acest document: 

 

Anexa 1 -  Cadrul logic al demersului CAPEvFAIR 

Anexa 2 -  Dosar medico-social de pre-admitere 

Anexa 3 -  Formularul pentru copil 

Anexa 4 -  TEAV – Tabel de evaluare asistată a vulnerabilităţii 

Anexa 5 - Video-intervenţie – ghid de observaţie 

Anexa 6 - Plan de intervenţie 

Anexa 7 – Genogramă realizată pe trei generaţii 

Anexa 8 - ORIENTARSI 

Anexa 9 - MAPPA MODIFICATA DI TODD (MMT) 

Anexa 10 – Fişă de observaţie 

Anexa 11 - Raport medical 

Anexa 12 – Notificare de caz - Model-tip pentru maternităţi 

 

 

 

 

 



 

www.capevfair.eu 

 

Anexa 1 – Cadrul logic al demersului CAPEvFAIR 

 

 

 

 
 

 

 

1. Definiția
vulnerabilității

2. Monitorizarea  
vulnerabilității 

(Reperare)

3. Identificarea 
vulnerabilității 

(evaluare)

4. Asistarea 
femeilor/copilului 

în situație de 
vulnerabilitate
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Anexa 2 – Dosar medico-social de pre-admitere  
Dosar medico-social 

 
În atenţia echipei medico-sociale: completaţi cu atenţie acest formular  
Nici un formular incomplet nu va fi acceptat. 

 

 Informaţii personale 

Nume de familie: ................................................ Prenume: ....................................... 

Data naşterii: .............................................. Locul naşterii: ................................... 

Addresa: ......................................................................................................................  

 Cod poştal: ..................................................................................................................  

Oraş/comună: .................................................. Număr de telefon: ................................. 
 
 
 

Echipa de referinţă 
 

Denumirea centrului: .................................................................................................... 
 

Adresă: .................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................. 
 

Cod Poştal : ................................................   Oraş/comună: ........................................ 
 

Numele medicului: ...................................   Funcţia: .......................................... 
 

Telefon: ..........................................   Fax: ................................................... 
 
 
 

Medic curant 
 

Nume: ....................................................... 
Adresă: ..................................................................................................................... 
 

Cod poştal: ................................................          Oraş: ........................................ 
Telefon: .................................. Fax: ................................................... 
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PARTEA MEDICALĂ 
 

I. Antecedente  
Medicale : 

 

Data Observaţii 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Chirurgicale : 
 

Data Observaţii 

  

  

  

  

  

  

  
 

Psihiatrice : 

(Vă rugăm să anexaţi buletinele de spitalizare) 

Data Observaţii 
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II. Starea actuală a pacientului 
 

 

Somatică:  
.....................................................................................................................................  
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 
 

Psihiatrică:  
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................  
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................  
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................  
..................................................................................................................................... 
Datele de contact ale psihiatrului curent: 
Nume: .....................................................................           Număr de telefon: ................................  
Adresă: .................................................................................................................. ...............................  

............................................................................................................................. .................. 
Cod Poştal : .............................................................Oraş: ................................................... 
 

 

 
Alergii sau regimuri speciale:  
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
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Vaccinuri Tetanos : 

La zi: 


Da Nu              nu știu 
Data ultimului rapel: ................................... 
 
 
 

  
Conform criteriilor din DSM IV 

Trebuie să bifaţi cel puţin o căsuţă pe rând:  

    Utilizare simplă Abuz Dependenţă 

  

Nu a 

folosit 

niciodată  în prezent în trecut  în prezent în trecut în prezent 

în 

trecut 

HEROINĂ          

CODEINĂ        

DERIVAT DE MORFINĂ          

COCAINĂ        

CRACK          

ALCOOL        

CANABIS          

TUTUN          

BZD şi derivate          

SEDATIVE          

HALUCINOGENE          

AMFETAMINE          

Altele: …………......          

Comentarii (dacă este cazul): .................................................................................... 
.....................................................................................................................................  
..................................................................................................................................... 

Tratamentul dependenţei de opiacee:   

Subutex Metadonă ltele.................... 

Data începerii tratamentului: ................. 

Data încheierii tratamentului: ........................... În curs 

III.  Adictologie 
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Doza actuală: ...................... 
Medicul care a prescris tratamentul iniţial:......................................................... 
Medicul curent: ......................................................................................... 
În ultimele trei luni, a existat vreo utilizare, bănuită sau dovedită, a unui tratament de 

substituţie? 

De origine ilegală (fără reţetă medicală):  Da Nu Nu ştiu 

Injectabil: ........................................................ Da Nu u ştiu 

Nazal (Prizat): ..................................................  Da  Nu Nu ştiu 

 

IV.  Control paraclinic 
 
 Cel mai recent control biologic (inclusiv serologia HIV şi hepatita) 
 

Ultimele teste toxicologice de urină : 
 

..................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................... 

 

Alte controale paraclinice recente: 
 

..................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................... 
 

 

Tratament actual: 
 

..................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................... 
 
 

..................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................... 
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V. Concedii de boală 
 

(dacă sunt în curs) 
 

Data ultimului concediu de boală: ...................... Data sfârşitului concediului de 
boală............... 
 

Motivul concediului de boală : .................................................................................................. 
 

 
VI. Boală de lungă durată 

 
Pentru acceptare, trebuie făcută cererea.




 Da NuSolicitare în curs 

 
Valabil până la data: 
 

Motivul cererii: 
..................................................................................................................................... 
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        Partea Socială 
 

 
Anexaţi un raport de stare legat de cerere şi certificatul din partea 
organismului public de asigurări de sănătate / asigurare medicală 
universală / boală de lungă durată / societate de ajutor reciproc în 

domeniul sănătăţii 

Nume: ............................................... Prenume: ....................................... 

Naţionalitate: ..............................................  

 

Locuinţă



 Independent

 
 Cu soţul  / soţia




 La părinţi

 
 Într-o instituţie: ....................




 Condiţii instabile de locuire

 
 Altele: .................................... 

Adresă (domiciliu): ...............................................................................  
Cod Poştal:............................................................. Oraş:.............................................. 

 

Stare civilă 

 În cuplu Căsătorit(ă)

 Divorţat(ă) Necăsătorit(ă) 

 Copil/copii în îngrijire:  ……  Alta: .................................... 
 
 

 Venituri  


 Salariat
 

 Pensie de handicap
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Venituri zilnice Ajutor de şomaj





 Cerere în curs : ..........................  
 

 

  Datorii  


 Suma: ........... 

€  



În curs


 Calendar 

în curs


 Creditor: ..........................................    

Dosar de   

supraîndatorare: 


 Da
 

 Nu
 

În curs
 

 
 
 

 Protecţie socială 

 
Nr. de asigurare socială: .......................................... 
Centrul de afiliere: ...........................................   Casă de ajutor reciproc pentru sănătate: 
...................  
Nr. de afiliere al organismului: .............................. Telefon: ................  
Adresă : ..................................................................................................................... 
Cod poştal: ...........................   Oraş: .................................... 
 

Asigurare universală de sănătate: .......…........            Valabilă până la data : ........................  
(a se anexa certificatul de asigurare de sănătate / casă de ajutor reciproc pentru 
sănătate) 

 
 
 
 


 Ajutor de şomaj  


 Nici un venit

 
  Ajutoare sociale

 
  Pensie de invalid 
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Juridic 

Antecedente: ................................................................................................................. 
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................  
În curs: ...................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................  
Obligaţie de diligenţă: .................................... Eliberare condiţionată: ..................... 
Ordin de tratament : .................................................................................................... 
Motivul măsurii: .......................................................................................................  
Numele agentului responsabil: .................................................................................. 
Adresa Secţiei de eliberare condiţionată şi reinserţie: ............................  
 Cod poştal: ........................... Oraş: .................................... 
  Telefon: .......................... 
 
 
 
 
 
 

Alte observaţii 

 

Centrul Departamental pentru 
persoane cu handicap 

  

Nr. dosar : .................................. 
Nr. de beneficiar de alocaţie al biroului  de 

asistenţă socială: ............ 
Birou de asistenţă socială: .................. Număr de telefon: ............................................ 

Address: .................................................................................................................... ..   

Cod poştal: ..........................  Oraş: .................................... 

Valabil până la .....................................  Grad de invaliditate: ............................. 

Orientare către:
 

 mediul obişnuit
 

 Centre de îngrijire specializată  
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..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  
 
 
 
 
 

Anexa 3 -   Formularul pentru copil  
 

Formularul pentru copil 
 

În atenţia echipei medico-sociale: completaţi cu atenţie acest formular  

 

  Informaţii personale 

Nume: ............................................................... Prenume: ............................................. 

.................................................................................. 

Data naşterii: .......................................................... Vârsta: ......................................................... 

Addresse: ............................................................................................................................. ...............  
 
Autoritate Parentală  exercitată de D-l, D-na: 
……………………………………………………………………………….. 
 
Legături familiale(căsătorie, concubinaj, familie mono-parentală…): 
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………
……….  
Fraţi:………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 

Starea actuală de dezvoltare psihomotorie a copilului  
(Interacţionează cu ceilalţi? / Este închis în sine? /Este zâmbitor,  trist, agitat?) 

 

................................................................................................................................. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
 

.. ............................................................................................................................... 
 

………………………………………………………………………… ...................................................... 
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Viaţa cotidiană şi obiceiurile 

 
Mese zilnice (frecvenţă, obiceiuri) şi îngrijire (schimbarea aşternuturilor/hainelor, îmbăiere…): 
………………....................................................................................................................... .......................  
…….……………………………………….…………………………………...........................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
 
Alergii: ........................................................................................................................... .................... 
 
Ritmuri de somn (noaptea, după masă, cu jucăria preferată…): ..................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………….................................  
........................................................................................... ....................................................................  
Dezvoltare motorie (târâş, merge pe picioare, se poate aşeza singur …): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mod de creştere (la creşă, în familie, cu bonă…): ……………… 
 
 
 
 
 

 
Măsură judiciară actuală sau în curs  

(A se anexa o fotocopie a informaţiilor considerate de interes şi/sau ordinul de plasament)  
 

Măsură : ................................................................................................................... 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
 

Date de Contact : ............................................. ….... .......................................... 
 

 
 
Date Medicale 

 
Pediatru, date de contact : 
………………..............................................................................................  
…….……………………………………….………………………………………………………………………………………………..  
Consultaţii efectuate şi care urmează: .....................................................................................................  
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Greutate: ……………………………… Înălţime: ……………  Grupă de sânge: …………....... 
Tratament actual: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Probleme medicale din prezent: 
……………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
 
Antecedente medicale şi chirurgicale: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
 
Monitorizare în  CMP/CAMSP: 
………………………………………………………………………………………………………............... 
 
Poliţă de sănătate, Nr. asigurare socială, date de contact : 
………………………………………………………………………………………………………………………………......................  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Observaţii 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

............................................................................................................................. .... 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………
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 Anexa 4 - TEAV – TABEL DE EVALUARE ASISTATĂ A VULNERABILITĂŢII 
Scală de evaluare : 
 

++ = Foarte satisfăcător + = satisfăcător   - = nesatisfăcător  - - = foarte nesatisfăcător 

                    

  Indicatori de vulnerabilitate   ++  +    -   - -   

                     

  Nivel de studii                   

                     

  RESURSE                   

                   

  CUNOAŞTEREA LIMBII ŢĂRII DE REŞEDINŢĂ                   

                     

  Scris                   

  Oral                    

                     

  INSERŢIE SOCIO-PROFESIONALĂ                  
                     

  LOCUINŢĂ                   

                     

  ASIGURARE SOCIALĂ                   
                     

  CONTROL MEDICAL SI AL SARCINII                   

                     

  STARE FIZICĂ                   
                     

  DEPENDENŢĂ                  

                     

  MEDIU FAMILIAL                    
                     

  LEGĂTURISOCIALE                   

                     

  STARE PSIHICĂ                   
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Anexa 5 - Video-intervenţie – ghid de observaţie 

Elemente iniţiale Aspecte pozitive Aspecte negative 

Relaţie : tipul de contact fizic şi emoţional stabilit   
Colaborare : capacitate de a lucra sau nu cu altcineva    
Limite : cum sunt stabilite, dacă sunt acceptate sau nu, şi 

comportamentul care conduce la o opţiune sau alta  
  

Negociere : totodată verbală şi nu-verbală, capacitate de a soluţiona 

conflictele de comun acord, prin comunicare   
  

Autonomie : aspecte ale legăturii părinte-copil, dacă părintele o 

încurajează şi deci copilul poate învăţa, dacă relaţia generează neputinţă 

sau independenţă, dacă părintele îl ajută în mod echilibrat şi sistematic şi 

dacă problemele sunt asumate şi, deci, se caută soluţii  

  

Spaţiu : modul în care se plasează şi se organizează în spaţiul de afiliere, 

limbajul trupului şi amplasarea obiectelor  
  

Timp : ritmul şi succesiunea activităţilor, modul în care sunt ordonate în 

timp activităţile şi în care este organizată acţiunea  
  

Discurs : ceea ce spun şi modul în care spun, ţinând cont de coerenţa 

legată de vârsta copilului, dacă există o descriere a acţiunii şi verbalizarea 

propriilor emoţii şi ale celor ale copilului, dacă există o negociere şi 

părerea copilului este luată în seamă, dacă cantitatea şi calitatea 

informaţiilor sunt suficiente, dacă informaţiile orale sunt adevărate 

/logice şi dacă mesajele sunt clare, ordonate şi explicite 
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Anexa 6 – Plan de intervenţie 

 

PLAN DE INTERVENŢIE : FOAIE DE PARCURS 
1. Mai întâi, ne este semnalat cazul unei adolescente însărcinate sau al unei adolescente care deja a născut, printr-o cerere venită din partea 

autorităţilor competente în domeniul protecţiei copilului şi al adolescentului (Direcţia Generală pentru Copii şi Adolescenţi - DGAIA), CÂND 

DIFERITE ECHIPE de angajaţi din serviciile sociale sau specializaţi în protecţia copilului şi adolescentului au depistat situaţii de risc şi/sau de 

vulnerabilitate. Această solicitare ne parvine după ce mama adolescentă a fost declarată de către familia sa ca fiind lipsită de mijloace materiale 

şi după ce a fost luată în grijă de Direcţia Generală pentru Copii  şi Adolescenţi. 

2. Stabilim imediat contactul şi ne coordonăm acţiunile cu cele ale echipei de specialişti în copii şi adolescenţi pentru a afla istoria detaliată şi a 

obţine informaţii directe despre monitorizarea, analiza şi evaluarea tehnică a situaţiei familiale, sociale şi economice a mamei adolescente sau a 

viitoarei mame care va fi primită în centrul nostru.  

3. Adolescenta şi familia sa vin în vizită la centrul pentru mame ca să vadă unde va fi primită tânăra mamă şi pentru a afla care sunt scopurile 

intervenţiei pe parcursul şederii sale în centrul nostru.   

4. În această primă etapă, accentul cade pe importanţa implicării înseşi familiei (nucleară, lărgită sau refăcută) în procesul de sprijinire a tinerei 

mame. Scopul este totodată de a soluţiona problemele şi deficienţele semnalate (pe care se fondează  solicitarea de protecţie şi de îngrijire 

venită din partea Direcţiei Generale pentru Copii şi Adolescenţi), pentru a sprijini construirea unei legături mai normale între adolescentă şi 

părinţii săi, şi mai ales pentru a consolida legătura între mama adolescentă şi copilul său. 

5. Urmează o perioadă de o lună şi jumătate de adaptare pentru tânăra mamă şi copilul său în cadrul centrului.  
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6. Stabilim un plan individual de acţiune care acoperă obiectivele din diversele domenii pe care trebuie să se concentreze intervenţia echipei de 

specialişti (rolurile familiei, dezvoltare afectivă-relaţională, capacităţi intelectuale şi competenţe de învăţare necesare vieţii de zi cu zi şi 

dezvoltare psihică)  

7. Centrul pentru mame dispune de săli speciale pentru consiliere şi terapie individuală şi familială săptămânală.  

8. Luăm contact cu resurse externe din teritoriu şi cu reţeaua de specialişti din sistemul public de sănătate, pentru a facilita furnizarea de înrijiri 

complete la cel mai înalt nivel (domenii de bază din sănătate, medici specialişti, maternităţi, centre de sănătate mintală pentru copii şi 

adolescenţi, centre de stimulare şi de dezvoltare psihomotorie, creşe, colegii, centre de integrare, de formare şi de inserţie profesională) 

9. Pe tot parcursul şederii în centrul nostru, tânăra mamă este supusă unui proces continuu de evaluare. Diverşii specialişti din cadrul centrului 

(echipa educaţională şi echipa tehnică, incluzând conducerea, psihoterapeutul şi consilierul) intervin în această evaluare. Această activitate se 

desfăşoară în colaborare cu specialiştii din Echipa de Sprijin pentru Copii şi Adolescenţi. 

10. Este întocmit un plan de intervenţie pe viitor, care poate acoperi cel mult perioada până la majoratul tinerei mamei. În caz excepţional, atunci 

când durata procesului de intervenţie depăşeşte majoratul mamei, poate fi propusă o prelungire a şederii sale în centru după vârsta legală, cu 

acordul echipelor de profesionişti şi al tinerei mame.   

 

11.   Opţiunile posibile pentru tânăra mamă şi copilul său după ieşirea din centru ar fi: a) Prima opţiune ar fi revenirea în sânul familiei, dacă 

contextul o permite; b) Dacă acest lucru nu este posibil, sunt luate în calcul alte opţiuni, ţinând cont în primul rând de abilităţile şi de 

competenţele mamei şi de resursele mediului comunitar (cămine sub direcţia serviciilor şi organizaţiilor sociale pentru mame adulte şi copiii lor 

şi locuinţe sociale) ; c) În colaborare cu sistemul de protecţie, se poate avea în vedere, în ultimă instanţă, separarea copilului de mamă, dacă se 

consideră că în acest stadiu al edificării legăturii materne există riscuri pentru bebeluş sau pentru copilul mic (plasament în familia de origine 

sau la o altă rudă, plasament într-o familie străină, plasament pre-adopţie şis/sau plasament în centre rezidenţiale de protecţie). 
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12.   Angajaţii şi fetele de la Centru organizează o petrecere de adio pentru tânăra mamă şi copil, incluzând:  

- o masă specială cu ce îşi doreşte mama,  

- un cadou pentru mamă şi copil (în funcţie de opţiunea aleasă după ieşire)  

- un album foto ilustrând şederea lor în centru, cu dedicaţie din partea întregii echipe de specialişti şi a celorlalte mame.  l 

- la finalul petrecerii, există un moment emoţionant când toată lumea poate spune ceva care consideră că e important. 
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Anexa 7   Genogramă pe trei generaţii 
 
GENOGRAMA : UN INSTRUMENT UTIL PENTRU A AVEA O IMAGINE COMPLEXĂ 

DESPRE FAMILII ŞI MEDIUL LOR  SOCIO-CULTURAL 
 
CRÉAREA UNEI GÉNOGRAME PE TREI NIVELURI DIFERITE. 
 

1. Reprezentarea structurii. Baza genogramei o constituie reprezentarea grafică a modului în 

care diferiţii membri ai unei familii sunt legaţi, biologic şi legal, de la o generaţie la alta. Desenul constă în 
figuri care reprezintă persoane şi linii înfăţişând relaţiile dintre ele.  

 
Iată mai jos diversele simboluri utilizate în construirea genogramelor.  
 
1)  Fiecare membru este reprezentat printr-un pătrat sau un cerc, în funcţie de sex.  
 
 
 
 
          Femeie   Bărbat 
 
2) « Pacientul identificat » este reprezentat printr-un pătrat sau un cerc cu contur dublu 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Dacă persoana este moartă se pune un « X » în interior. 
 
 
 
 
 
 
 

4) Copii   

Sarcină 
Născut 
mort Avort 

 Băiat-Fată Spontan ‐ Provocat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

genogram:%20A%20USEFUL%20TOOL%20TO%20BUILD%20A%20COMPLEX%20LOOK%20ON%20FAMILIES%20AND%20THEIR
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5) Relaţiile biologice şi legale dintre membrii familiei sunt reprezentate prin liniile care îi 

unesc.   
 
 
 
 
 
 

 
6) Este folosită o linie întreruptă dacă este vorba despre persoane care trăiesc în cuplu, coabitează dar nu 
sunt căsătorite.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Barele oblice indică ruperea relaţiei: o bară oblică dacă cuplul este despărţir şi două 
bare oblice dacă este divorţat.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8) Căsătoriile multiple pot fi reprezentate după cum urmează. SOŢUL sau soţia cu mai 
mulţi parteneri: mariajul actual apare ca o linie dreaptă iar foştii parteneri sunt 
reprezentaţi printr-o linie tăiată de două bare oblice.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dacă, de exemplu, unul dintre soţi a mai fost căsătorit, atunci : 
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9) Dacă un cuplu are mai mulţi copii, figura fiecărui copil este conectată cu linia care 
uneşte cuplul. De la stânga la dreapta, de la mic la mare.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (pentru familiile mai mari). 
 
 

 
I. Se foloseşte o linie punctată pentru a lega un copil adoptat la linia părinţilor.   

 
 

 

J. Gemenii dizigoţi sunt reprezentaţi prin trasarea a două linii convergente unite pe linia 

părinţilor; dacă e vorba de gemeni monozigoţi (identici), ei sunt legaţi printr-o linie 

orizontală.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12) Spre a înfăţişa membrii unei familii care locuiesc împreună, se foloseşte o linie punctată 

pentru a-i grupa.   
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2. Registru de informaţii. CE INFORMAŢII TREBUIE CULESE? 
 

1‐Informaţii despre familia nucleară şi despre contextul în care apare 

problema.   

Cine locuieşte în casă ? Nume, prenume, vârsta, 
 

Relaţia dintre membri (sub-sisteme) 

 

Unde locuiesc ceilalţi membri ai familiei? 

 

Naşteri, căsătorii, divorţuri, separări, pensionări. Plecări/veniri. 

 

Motive, nivel de satisfacţie, probleme în curs de soluţionare.  

 

Pierderi. Motive. Cauze. 

 

Nume, vârstă, nivel de studii, profesie şi nivel de satisfacţie, program, petrecerea timpului, 
activităţi cotidiene, viaţă socială, sănătate, stare civilă, mariaje anterioare... 
 

Cronologia evenimentelor importante (date). 

 

2‐ Familia mare (1a, a 2a şi a 3a generaţii) 

3‐Întrebări legate de situaţia problematică. 
 

Temporalitatea problemei. Când a început, evoluţie, cronologie ? 

 

Ce membri ai familiei sunt la curent cu problema? 

 

Răspunsurile fiecărui membru confruntat cu problema respectivă. 

 

Toată lumea a avut aceeaşi problemă ? 

 

Resurse utilizate şi rezultate. Cine ? 

 

Primesc ajutor de la mediul social / de la autorităţi? 
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3. Descrierea relaţiilor. 
Cel de-al treilea nivel al genogramei cuprinde reprezentarea relaţiilor dintre 
membrii familiei. Descrierile se bazează pe declaraţiile membrilor familiei şi pe 
observaţia directă.  
 

Sunt utilizate diferite tipuri de linii pentru a înfăţişa diversele tipuri de relaţii dintre doi 
membri ai familiei.  
 

Având în vedere că schemele de legături dintre membrii familiei pot fi destul de complexe, 
adesea e mai bine ca ele să fie desenate în genograme separate.  
 

FUZIONALĂ : Trei linii paralele. 

 

STRÂNSĂ : Două linii paralele. 

 

DISTANTĂ : O linie întreruptă. 

 

RELAŢII RUPTE : O linie segmentată care nu se întâlneşte cu cealaltă. 

 

DIFICILĂ : O linie în zig-zag între două persoane. 

 

FUZIONALĂ DAR DIFICILĂ: Trei linii paralele cu o linie în zigzag în interior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaţii interpersonale  
Foarte apropiate – Foarte apropiate dar cu probleme – Cu probleme – Apropiate – Rupte - 
Distante 
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Anexa 8 - DIRECTIVE 

 
ORIENTARSI/ ORIENTING YOURSELF 

 

AREA DELLA  NOMINAZIONE/NOMS/NAMES/NUME 

  

COGNOME/NOM DE FAMILLE/SURNAME/NUME DE FAMILIE 

NOME/PRENOM/NAME/PRENUME 

ALTRI NOMI SIGNIFICATIVI/AUTRES PRENOMS/OTHERS NAMES/ALTE NUME 

(si è a conoscenza del significato dei nomi? / connaissez-vous les significations des 

prénoms/do you know what names mean? / ştiţi ce înseamnă prenumele respectiv?) 

  

ETA’/AGE/VÂRSTA:   

Luogo di nascita/LIEU DE NAISSANCE/ PLACE OF BIRTH/LOCUL NAŞTERII : 

Nazionalità/NATIONALITÉ/NATIONALITY/NAŢIONALITATE: 

  

AREA DELLE LINGUE/LANGUES/LANGUAGES/LIMBI 

  

Lingua madre/langue maternelle/mothertongue/limba maternă 

altre lingue  parlate/autres langues/others languages/alte limbi 

lingue dei genitori/langues des parents/parents’ languages/limbile părinţilor 

   

   

AREA DELLA FAMIGLIA/Famille/Family/Familie 

  

Nascite dei genitori/Naissances des parents/Birth of parents/Naşterea părinţilor 

Nascite dei figli/Naissances des enfants/Birth of children/Naşterea copiilor 

Relazione tra i genitori/Relations entre les parents/Relations between parents/Relaţii între 

părinţi 

Relazione con i nonni-nonne/Relations avec les grands-parents/Relation with 

grandparents/Relaţii cu bunicii 
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AREA DELLE MIGRAZIONI/Migrations/Imigrare 

Interne allo Stato di nascita/À l'intérieur de l'Etat où on est né/Inside the country of birth/În ţara 

de origine 

All’estero/À l'étranger/Abroad/În străinătate 

In Italia/En Italie/In Italy/În Italia 

Tempo di permanenza in Italia/Temps de séjour en Italie/ Time of residence in Italy/Perioada de 

şedere în Italia 

  

Rientro nel Paese di provenienza (e/o in altri Paesi) per motivi …./Retour au Pays d’origine 

(et/ou dans d’autres Pays) pour des raisons…../Return to the country of origin/ Întoarcere în ţara 

de origine (şi/sau în altă ţară) din motive de... 

  

Frequenza dei rientri/Fréquence des retours/Frequency of return/Frecvenţa revenirilor 

  

Contatti con i familiari che si trovano in altri Paesi/Contact avec des membres de la famille à 

l’étranger/Contacts with family members abroad/Contacte cu membrii familiei aflaţi în străinătate 

  

AREA DELLE RELIGIONI/Religions/Religie 

  

Appartenenza/appartenenze  religiosa-e/ Appartenances religieuses/ Religious belief/ 

Apartenenţă religioasă 

  

Frequentazione di luoghi di culto/Fréquentation des lieux de culte/ Attendance of places of 

worship / Frecventarea lăcaşurilor de cult 

  

 

STORIA PERSONALE/Histoire personnelle/Personal history/Istorie personală 

  

Che storia conoscete? (lavoro, studi, saperi, conoscenze, desideri, difficoltà…) 

Quelle histoire connaissez-vous ? (travail, étude, savoirs, connaissances, désirs, difficultés…) 
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What do you know about the personal history ? (work, studies, knowledges, desirs, difficulties…) 

Ce ştiţi despre povestea personală (muncă, studii, cunoştinţe, dorinţe, probleme...) 

  

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE/Présentation synthétique de la 

situation/ 

Brief description of the situation/Prezentare pe scurt a situaţiei 

  

Motivo per cui si è rivolto/a al nostro servizio (è avvenuto un incidente …, è stata 

accompagnata da …, …) 

De ce s’est-il adressé à notre bureau ? 

Reason why he/she come to to service 

De ce s-a adresat serviciului nostru 

Altre osservazioni che riteniamo utili 

Autres observations utiles 

Other comments 

Alte observaţii 

  

Problematica maggiore rilevata: 

Problématique repérée 

Major problem  

Problema principală 
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RETI/RÉSEAUX/NETWORKS/REŢELE 

ALTRE ISTITUZIONI e professionisti COINVOLTI/Autres institutions ou professionnels 

impliqués/ Others institutions/Alte instituţii implicate sau specialişti: 

  

1)       ____________________________________________________________________  

Domanda di intervento / Domaine d’intervention / Domeniu de intervenţie :  

Interventionr equest_________________________________________________ 

  

2)       

_____________________________________________________________________  

           Domanda di intervento:     

_____________________________________________________________________  

  

  

3)       

_____________________________________________________________________ 

  

Domanda di intervento: 

_________________________________________________________________________ 

 

Quali oggetti (non istituzionali) avete coinvolto? Con quale domanda? 

Quels sujets non institutionnels avez-vous impliqués ? Pourquoi ? 

Which non institutional actors have you involved? Why? 

Ce actori neinstituţionali aţi implicat? De ce? 

1:_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3: __________________________________________________________________________ 

 

  

Le professioniste, i professionisti che hanno steso il documento (nome e cognome – 

funzione)/Indicate professionals’ names, surname and fonction   

  

data/date/data: 

 e-mail: 
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Anexa 9 -   MODIFIED TODD MAP (MTM) 
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Anexa 10 – Fişă de observaţie 
Fişă de observaţie 

|_|_|_|_| 
(Număr de identificare fişă) 

    

 

Numele şi prenumele capului familiei 

analizate: 

 

Numele şi prenumele persoanei care 

completează fişa: 

 
Judeţ : . . . . . . . . . . Funcţie : . . . . . . . . . . 

 
Localitate/oraş/comună : . . . . . . . . . . Semnătura : . . . . . . . . . . 

 
Strada : . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . Data completării Fişei de Observaţie : 

 
Telefon : . . . . . . . . . . Zi |_|_| Lună |_|_| An |_|_|_|_| 

 
Semnătura : . . . . . . . . . . Discuţia a început la ora: |_|_| : |_|_| 

  
Discuţia s-a terminat la ora : |_|_| : |_|_| 

1. SITUAŢIE ECONOMICĂ 

    

 
a. Familia este săracă 1. da 2. nu 

 
b. Unul sau ambii părinţi sunt fără ocupaţie sau şomeri  1. da 2. nu 

 
c. Familia primeşte ajutoare sociale 1. da 2. nu 

2. SITUAŢIE SOCIALĂ  

    

 
a. În familie există o mamă minoră sau o minoră însărcinată 1. da 2. nu 

 
b. Familia este monoparentală 1. da 2. nu 

 

c. Unul sau ambii părinţi lucrează în altă parte, în ţară sau în 

străinătate 
1. da 2. nu 

 

d. Părinţii sunt morţi, necunoscuţi, decăzuţi din drepturile părinteşti 

sau li s-a aplicat pedeapsa penală de interzicere a exercitării 

drepturilor părinteşti, li s-a aplicat un ordin judecătoaresc de 

interdicţie, au dispărut sau sunt declaraţi morţi legal şi nu a fost 

instituită o tutelă sau, dacă este cazul, o măsură specială de protecţie  

1. da 2. nu 

 

e. Familia are unul sau mai mulţi copii care s-au întors în ţara de 

origine după o experienţă în afară de mai mult de un an  
1. da 2. nu 

 

f. Familia are unul sau mai mulţi copii în plasament în sistemul de 

protecţie specială 
1. da 2. nu 

 

g. Familia are unul sau mai mulţi copii reveniţi din sistemul de 

protecţie specială 
1. da 2. nu 

 

h. Există membri ai familiei cu handicapuri senzoriale, neurologice 

sau intelectuale care le reduc grav calitatea vieţii şi participarea la 

viaţa socială 

1. da 2. nu 
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i. Cel puţin un membru al familiei (inclusiv adulţi) nu are documente 

de stare civilă 
1. da 2. nu 

 

j. Unul sau mai mulţi membri ai familiei au fost condamnaţi la 

închisoare  
1. da 2. nu 

 

k. Familia se confruntă cu orice altă situaţie care poate indica o 

vulnerabilitate 
1. da 2. nu 

 
Precizaţi orice altă situaţie: 

  

3. STAREA DE SĂNĂTATE  

    

 

a. Familia are unul sau mai mulţi membri suferind de boli cronice şi 

transmisibile  
1. da 2. nu 

 

b. Familia are unul sau mai mulţi membri care nu sunt în evidenţa 

unui medic de familie  
1. da 2. nu 

 

c. În familie există o femeie însărcinată neluată în evidenţă de un 

medic de familie  
1. da 2. nu 

 

d. Familia are un copil mic neînregistrat în evidenţa unui medic de 

familie  
1. da 2. nu 

 

e. Familia are unul sau mai mulţi copii neluaţi în evidenţă de un 

medic de familie  
1. da 2. nu 

 
f. Familia are unul sau mai mulţi copii nevaccinaţi 1. da 2. nu 

 

g. Familia are unul sau mai mulţi copii cu boli cronice sau 

transmisibile, care au stat de mai multe ori în spital  
1. da 2. nu 

 

h. Familia se confruntă cu altă situaţie care poate afecta starea de 

sănătate a copilului. 
1. da 2. nu 

 
Precizaţi celelalte tipuri de probleme de sănătate.  

  

4. NIVELUL DE STUDII 

    

 
a. Unul sau ambii părinţi sunt analfabeţi 1. da 2. nu 

 

b. Familia are unul sau mai mulţi copii de vârstă şcolară care nu 

urmează o formă de învăţământ obligatoriu 
1. da 2. nu 

 

c. Familia are unul sau mai mulţi copii în situaţie de abandon şcolar 

precoce 
1. da 2. nu 

 

d. Familia are unul sau mai mulţi copii care lipsesc mult de la şcoală 

sau care repetă clasa 
1. da 2. nu 

 

e. Familia are unul sau mai mulţi copii cu rezultate slabe la 

învăţătură (corigenţe etc.) 
1. da 2. nu 

 

f. Familia are unul sau mai mulţi copii care au fost sancţionaţi la 

şcoală (exmatriculare, scăderea notei la purtare etc.) 
1. da 2. nu 

 

g. În familie există un număr mare de copii de vârstă antepreşcolară 

/ preşcolară/ şcolară 
1. da 2. nu 

 
h. Familia are unul sau mai mulţi copii cu nevoi educaţionale 1. da 2. nu 
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speciale 

 

i. Familia se confruntă cu o altă situaţie care poate prejudicia dreptul 

copilului la educaţie 
1. da 2. nu 

 
Precizaţi celelalte tipuri de probleme legate de educaţie. 

  

5. CONDIŢII DE LOCUIRE  

    

 

a. Familia ocupă în mod abuziv, fără a avea dreptul, diferite spaţii 

locative, inclusiv imobile construite ilegal  
1. da 2. nu 

 

b. Familia locuieşte în condiţii improprii, adică locuinţa este într-o 

stare avansată de degradare sau este improvizată în localuri cu altă 

destinaţie - garajuri, staţii de pompe, canalizare, clădiri în stare 

avansată de degradare etc. 

1. da 2. nu 

 

c. Locuinţa familiei nu este suficient de mare pentru toţi membrii 

familiei; aceştia stau îngrămădiţi  
1. da 2. nu 

 

d. Familia nu are acces la serviciile publice, şi în special la apă, 

electricitate şi încălzire.   
1. da 2. nu 

 

e. Familia nu dispune de dotările minime necesare pentru a-şi 

prepara hrana şi pentru a asigura încălzirea, nu are piesele de 

mobilier strict necesare  

1. da 2. nu 

 
f. Locuinţa nu este întreţinută, probleme de igienă  1. da 2. nu 

    

6. COMPORTAMENTE CARE IMPLICĂ RISCURI 

    

 

a. Împotriva familiei au existat plângeri, înregistrate şi confirmate de 

către autorităţile administraţiei publice sau de către poliţie pentru 

comportamente antisociale al unuia din membrii familiei, cum ar fi 

comiterea de infracţiuni, minori puşi să cerşească etc.  

1. da 2. nu 

 

b. Există în familie un comportament agresiv al unuia sau mai multor 

membri şi/sau antecedente de violenţă domestică, dovedită de 

existenţa unor reclamaţii sau a unor ordine de interdicţie  

1. da 2. nu 

 
c. În familie se consumă foarte mult alcool. 1. da 2. nu 

 

d. În familie se consumă sau există antecedente de consum sau de 

abuz de substanţe psihotrope  
1. da 2. nu 
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Anexa 11 – Evaluarea medicală  

                

EVALUARE MEDICALĂ 

 

I. DATE DE INDENTIFICARE A COPILULUI: 

Numele şi prenumele copilului: 

__________________________________________________________ 

Data şi locul naşterii: 

_________________________________________________________ 

CNP : ___________________________ 

Sex : ___________________________ 

INFORMAŢII DESPRE SARCINĂ: 

Durata sarcinii_______________________ Tipul naşterii_________________ 

Starea bebeluşului __________________ Scor APGAR ___________________________ 

Greutate/Înălţime/Circumferinţă craniană la naştere: G= ________ gr, H=_______cm, 

CCN=_____cm 

Diagnostic la naştere : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______ 

DATA SPITALIZĂRII : ____________________ 

VACCINURI (Imunizare) : 

______________________________________________________ 

ALIMENTAŢIE (durata) : 

Naturală__________________________________________________________________ 

Artificială (lapte praf) 

__________________________________________________________ 

VITAMINE : Vitamina D_______________________________________________________ 

Rezultatul analizelor de laborator obligatorii: (data _____/____/____) : 

Prezenţa anticorpilor anti-VIH 1/VIH 2 _______________ anti-hepatită B/C 

_________________ Sifilis _______________ Examenul materiilor fecale pentru a depista 

eventualii paraziţi şi ouă de paraziţi _____________________________ 

Exsudat faringian _____________________________ 

DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PE DURATA SPITALIZĂRII: 

 boli infecţioase şi contagioase ____________________________________ 
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 alte boli (specifice vârstei) ______________________________________ 

 boli cronice __________________________________________________ 

 

II. ANTECEDENTE MEDICALE FAMILIALE : 

MAMA (nr. de sarcini, nr. de naşteri, boli declarate, stare actuală de sănătate) : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________ 

 

Ce relaţie are cu copilul /cu personalul medical  

 

TATĂL : stare de sănătate ____________________________________________________ 

       Poziţia lui faţă de copil / se interesează sau nu de copilul său  

________________________________________________________________________ 

ANTECEDENTE MEDICALE ALE FRAŢILOR ŞI SURORILOR: 

___________________________________ 

EXAMEN CLINIC : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______ 

STARE ACTUALĂ DE SĂNĂTATE (diagnostic, greutate în prezent, rezultatul analizelor de 

laborator) : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

NEVOILE COPILULUI SUB DIVERSE ASPECTE: 

 tratament medicamentos : ______________________________________________ 

 îngrijire :____________________________________________________________ 

 alimentaţie :______________________________________________________ 

 locuinţă : în familie ______________________________________________ 

                  într-un centru pentru copii cu nevoi speciale _________________________ 



 

www.capevfair.eu

 

RECOMANDĂRI MEDICALE :  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________ 

RECOMANDĂRI LEGATE DE ÎNGRIJIREA COPILULUI: 

1. are nevoie de îngrijiri speciale ____________  

2. în cadrul familiei _______ 

 

RECOMANDĂRI SPECIALE (controale medicale periodice, alte intervenţii):  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

 

Data : _____________________                                    Medic pediatru 

                                                                                               

______________________ 
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Anexa 12 – Formular de declarare a cazului – model pentru maternităţi  

 

FORMULAR DE DECLARARE A CAZULUI 

 

I. Informaţii despre copil :  

 

  Numele şi prenumele copilului : 

_______________________________________________________________ 

  Data şi locul naşterii: ____________________________  

Cod numeric personal (CNP) _______________________________ 

 Precizaţi dacă există un Certificat de Naştere, dacă copilul este botezat, dacă primeşte 

vizite şi de la cine (care este legătura dintre copil şi persoana care îl vizitează la spital)  

 

 
 Stare de sănătate (diagnostic, indicatori de greutate şi înălţime, greutatea la naştere) : 

(anexaţi Evaluarea Medicală) 

 

 

 Data internării în unitatea spitalicească : __________________________________ 

 Motivul internării în unitatea spitalicească : 

_____________________________________________________________________ 

 

 Data preluării de către lucrătorul social din instituţia spitalicească : _____________ 

 

 Nevoile copilului: 

1. medicale 

__________________________________________________________________ 

2. alimentare  

_______________________________________________________________ 

3. sociale 

___________________________________________________________________ 

                

 Riscul/riscurile la care este expus copilul :__________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Coordonatele furnizorilor de resurse: 

Bunicii materni : 

______________________________________________________________ 
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Bunicii paterni : 

_______________________________________________________________ 

Alte persoane: 

______________________________________________________________________ 

 

II. Informaţii despre părinţi: 

 

 Mama Tatăl 

Nume şi prenume   

 

 

Cod numeric personal (CNP)  

 

 

Data şi locul naşterii  

 

 

Domiciliul legal  

 

 

Domiciliul efectiv  

 

 

Studii  

 

 

Profesie  

 

 

Ocupaţie  

 

 

Loc de muncă  

 

 

Naţionalitate/Etnie   

Religie  

 

 

Cazier(dacă este cazul)  

 

 

Stare de sănătate  

 

 

Stare civilă (căsătorit(ă), în 

concubinaj, divorţat(ă), 

văduv(ă), familie 

monoparentală) 
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III. Măsuri luate de către lucrătorul social din instituţia spitalicească: 
  Consiliere oferită părinţilor/furnizorilor de resurse ______ 

  Evaluare psihologică ____ 

  Sesizarea Serviciului Public de Asistenţă Socială : telefonic (persoana contactată) 

___________, în scris ________ 

  Sesizarea Poliţiei: telefonic (persoana contactată) ___________, în scris ________ 

 Sesizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului: telefonic 

(persoana contactată) ___________, în scris ________ 

  Consiliere oferită membrilor familiei: familia nucleară _______ familia lărgită 

_______ 

 

IV. Informaţii despre relaţia cu familia: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

V. Recomandări : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

VI. Documente anexate la acest Formular : 

Evaluare medicală, Cerere din partea mamei (dacă este cazul), Acte de identitate (copii) ale 

mamei/tatălui/altor rude implicate.   

 

Director,         Lucrător Social,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.capevfair.eu

 

Referinţe:  
Born M., Lionti A-M. (1997).  Aide aux mères en situation de pauvreté, Bruxelles, Fonds 
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