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Nr. _____/Data înregistrare____________                                                             PRIMAR, 
Dosar nr. _______________________                                                               …...……………… 
                                                                                                       
 
1)Numele şi prenumele copilului _____________________________________________ 
Data şi locul naşterii_________________________CNP____________________________ 
Domiciliul_________________________________________________________________ 
Religie _______________________Etnie________________________________________ 
Elev în clasa__________la Şcoala_____________________________________________ 
Gradul de handicap: □uşor   □mediu   □accentuat   □grav  □neprecizat 
Numele şi prenumele asistentului personal al copilului cu gradul de handicap grav 
________________________________________________________________________ 
Orientare şcolară : □grădiniţă specială   □şcoală generală cu cadru didactic de sprijin   

□şcoală generală cu curriculum adaptat   □şcoală specială   □şcolarizare la domiciliu   

□şcoală generală fără structuri de sprijin 
 
2) Măsuri de protecţie(pentru plasament / încredinţare la persoană, familie sau instituţie, se 
precizează nr./data hotărâre, instituţia sau numele persoanei / familiei, perioada(pentru 
internări într-o instituţie medicală se precizează instituţia şi perioada de 
internare)_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3) Părinţi/Reprezentant legal 
 
Mama 
Numele şi prenumele mamei _________________________________________________ 
B.I./C.I._______________________________________CNP________________________ 
Domiciliul _________________________________________________________________ 
Studii /profesie /loc de muncă_________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Religie _______________________Etnie________________________________________ 
 
Tata 
Numele şi prenumele tatălui __________________________________________________ 
B.I./C.I._______________________________________CNP________________________ 
Domiciliul _________________________________________________________________ 
Studii /profesie /loc de muncă_________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Religie _______________________Etnie________________________________________ 
 
Reprezentantul legal 
Numele şi prenumele ________________________________________________________ 
B.I./C.I._______________________________________CNP________________________ 
Domiciliul _________________________________________________________________ 
Studii /profesie /loc de muncă_________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Religie _______________________Etnie________________________________________ 
 
4)Date privind situaţia juridică a familiei 
 - □căsătoriţi   □divorţaţi   □separaţi   □cuplu necăsătorit  

 - decedaţi : - □mama   □tata             
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 - necunoscuţi : - □mama   □tata 

 - în detenţie :    - □mama   □tata   

 - decăzuţi din drepturile părinteşti : - □mama   □tata   

 - alte situaţii (precizaţi) : - □mama   □tata ______________________________________ 
 
5) Fraţi / surori (numele şi prenumele,vârsta,domiciliul,şcolarizare,ocupaţie) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
6) Alte persoane care locuiesc împreună cu copilul şi familia(numele/prenumele, vârsta, 
grad de rudenie ,ocupaţia)____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
  
7) Persoane apropiate copilului şi familiei(numele şi prenumele,vârsta,grad de rudenie, 
ocupaţia) _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
8) Situaţia economică a familiei 
Locuinţa : Proprietate   □mamei   □tatălui   □altei persoane(precizaţi)_________________ 
□închiriată   □subînchiriată   □alte situaţii(precizaţi)_______________________________ 
Număr de camere locuibile___________  Nr. persoanelor care locuiesc________________ 
Apă curentă     □Da   □Nu            Încălzire     □Da   □Nu    
Condiţiile din locuinţă (igienă, curăţenie, utilităţi, facilităţi speciale pentru copilul cu 
handicap, condiţii pentru studiu)________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Venituri (salarii, pensii, alocaţii, pensii de urmaş, alte venituri)________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
9) Starea de sănătate a familiei 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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10) Relaţiile familiei cu comunitatea                                                                                          
Sunt probleme:                                                                       Nu sunt  probleme:                                       
• cu vecinii                  □                                                         • cu vecinii             □   

• cu familia  lărgită      □                                                         • cu familia lărgită  □ 

• cu prietenii                □                                                        • cu prietenii           □   

• cu alte persoane (fizice sau juridice)  □                              • cu alte persoane  □   
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
11) Probleme deosebite în cadrul familiei (violenţă,consum de alcool,detenţie etc.) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
12) Atitudinea membrilor familiei faţă de copil 
  • nu pune probleme deosebite            □ 

 • pune probleme (neglijenţă, violenţă fizică/verbală, alte situaţii)             □ 
 Precizaţi persoana care are o atitudine negativă faţă de copil, natura şi consecinţele pentru 
acesta____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
13) Acţiuni întreprinse de familie pentru recuperarea copilului 
•   se prezintă la medicul de familie:  
           Da: □săptămânal   □lunar   □trimestrial   □anual   □în caz de nevoie   □Nu 
•   se prezintă la medicul specialist: 
           Da: □săptămânal   □lunar   □trimestrial   □anual   □în caz de nevoie   □Nu 
•   se prezintă la o clinică de specialitate  în altă localitate : 
           Da: □lunar   □trimestrial   □anual   □în caz de nevoie   □Nu  
se precizează clinica şi localitatea ____________________________________________ 
•   urmează program de gimnastică medicală : 
           Da : □zilnic   □săptămânal   □lunar   □trimestrial   □anual   □Nu     
se precizează unde ________________________________________________________ 
•   urmează un program de terapie logopedică:   □Da           □Nu 
se precizează unde şi câte ore/săptămână______________________________________ 
•   copilul are un tratament medicamentos prescris de :  
□medic de familie    □medic specialist 
•  alte acţiuni _____________________________________________________________ 
• îl ajută la pregătirea lecţiilor:  □zilnic     □când îl solicită copilul     □rar   □niciodată • îl 

ajută la câteva activităţi acasă:                      □Da                            □Nu  

• contribuie la organizarea./realizarea activităţilor extraşcolare :  □Da                □Nu  

• menţine contactul cu şcoala: □zilnic    □săptămânal    □lunar   □semestrial   □niciodată   
• îl ajută pe copil să interacţioneze cu alţi copii(colegi de clasă, vecini.) să-şi facă prieteni în 
afara orelor de şcoală(se precizează numărul____________________  ) 
• să se viziteze cu alţi copii                        □Da                              □Nu  

• să-şi telefoneze                                       □Da                            □Nu  
• alte situaţii  _________________________________________________________ 
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• îl sprijină să participe în mod regulat la o activitate extraşcolară (se precizează care) 
_________________________________________________________________________  
•sprijină să urmeze un program de recuperare la o organizaţie/instituţie 
_________________________________________________________________________ 
•pentru recuperarea copilului se desfăşoară următoarele activităţi în cadrul 
familiei:□plimbări   □joc în casă  □joc în afara casei  □activităţi casnice simple  □vizionări 

desene animate,filme  □audiţie muzicală   □alte activităţi ___________________________ 
 
14) Identificarea factorilor facilitatori şi a barierelor raportate la nevoile copilului şi ale 
familiei 
 
Factori facilitatori:   
□existenţa ambilor părinţi   □familie nucleară,familie lărgită   □familie organizată  □relaţii 

interfamiliale armonioase   □stare de sănătate bună   □condiţii materiale bune   □mediu 

educaţional favorizant    □apartenenţă la o minoritate    □participare şi integrare în viaţa 

comunitară   □politici coerente integrative de protecţie a copilului şi familiei    
  
Bariere:                                                                                                                                                        
□familie monoparentală   □lipsa părinţilor  □familie dezorganizată   □decesul 

unuia/ambilor părinţi   □relaţii conflictuale familiale   □abuz asupra copilului   □neglijarea 

copilului   □ familie cu probleme de sănătate   □ familie cu nivel educaţional scăzut   

□izolare şi marginalizare   □familie cu probleme sociale şi economice                                                      
 
15) Nevoile copilului şi ale familiei 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
16) Planul individual de intervenţie (din punct de vedere social) 
Recomandările asistentului social______________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Întocmit, 
 
Nume şi prenume_______________________Funcţia_______________________ 
Semnătura_________________Data__________________ 
 
Nume şi prenume_______________________Funcţia_______________________ 
Semnătura_________________Data__________________ 
 
 
 
Notă: Ancheta socială efectuată de autoritatea locală tutelară va fi semnată de Primar şi va 
purta ştampila autorităţii respective. 


