
ANEXA 1 
la ghidul metodologic din ORDIN Nr. 289 din 6 iulie 2006 pentru 
aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de 
consiliere si sprijin pentru parinti si copii si a ghidului 
metodologic de implementare a acestor standarde 

 
 
      Fişã de semnalare a riscului de separare a copilului de     

familie 
 (pentru copii 0-3 ani) 

 
 
    Instituţia/Locul unde este completatã ....................... 
    Data întocmirii fişei  ...................................... 
    Numele persoanei care a întocmit fişa ....................... 
    Data transmiterii la ........................................ 
    Numele şi prenumele copilului ............................... 
    Numele şi prenumele mamei .................................... 
    Numele şi prenumele tatãlui ................................ 
    Domiciliul pãrinţilor ....................................... 
 

 
    Riscuri de separare 
 
    1. Mama minorã, necãsãtoritã                           da       nu 
    2. Mama refuzã dupã naştere sã-şi vadã copilul         da       nu 
    3. Mama refuzã sã-şi alãpteze copilul                  da       nu 
    4. Mama nu este vizitatã de membrii familiei           da       nu 
    5. Mama nu posedã acte de identitate                   da       nu 
    6. Mama prezintã semne de consum de alcool/ droguri    da       nu 
    7. Mama mai are copii în instituţii de protecţie 
       a copilului                                         da       nu 
    8. Mama nu lucreazã şi nu are venituri                 da       nu 
    9. Mama prezintã semne de maltratare                   da       nu 
    10. Mama este analfabetã                               da       nu 
    11. Mama nu are medic de familie                       da       nu 
    12. Mama locuieşte în condiţii precare                 da       nu 
    13. Mama practicã prostituţia                          da       nu 
    14. Mama are mai mult de trei copii în îngrijire       da       nu 
    15. Mama prezintã semnele unei boli grave sau cronice  da       nu 
    16. Mama îngrijeşte cel puţin un copil cu handicap     da       nu 
    17. Mama nu este pregãtitã pentru îngrijirea 
        copilului                                          da       nu 
    18. Mama este depresivã                                da       nu 
    19. Mama nu are nici un proiect în legãturã cu copilul da       nu 
    20. Mama este agresivã cu personalul medical           da       nu 
    21. Mama insistã pentru prelungirea şederii în 
        maternitate                                        da       nu 
    22. Mama are relaţii conflictuale cu tatãl copilului   da       nu 
    23. Mama provine dintr-o instituţie de protecţie 
        a copilului                                        da       nu 

 

Întocmit, 

 



 
ANEXA 1 
la ghidul metodologic din ORDIN Nr. 289 din 6 iulie 2006 pentru 
aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de 
consiliere si sprijin pentru parinti si copii si a ghidului 
metodologic de implementare a acestor standarde 

 
 

Fişã de semnalare a riscului de separare a copilului de familie 
(pentru copii de vârstã preşcolarã şi şcolarã) 

 
 
    Instituţia/Locul unde este completatã ....................... 
    Data întocmirii fişei  ...................................... 
    Numele persoanei care a întocmit fişa ....................... 
    Data transmiterii la ........................................ 
    Numele şi prenumele copilului ............................... 
    Numele şi prenumele mamei .................................... 
    Numele şi prenumele tatãlui ................................ 
    Domiciliul pãrinţilor ....................................... 
 
    Riscuri de separare 
 
    1. Copilul nu este recunoscut de tatã                  da       nu 
    2. Copilul prezintã o igienã zilnicã precarã           da       nu 
    3. Copilul prezintã semne de maltratare                da       nu 
    4. Copilul este deprimat                               da       nu 
    5. Copilul prezintã semne de obosealã                  da       nu 
    6. Copilul lipseşte de la şcoalã cel puţin o 
       zi pe sãptãmânã                                     da       nu 
    7. Copilul nu are bani de buzunar                      da       nu 
    8. Copilul nu este însoţit la şcoalã                   da       nu 
    9. Copilul are mai mult de trei fraţi                  da       nu 
    10. Cel puţin unul dintre pãrinţi consumã 
        bãuturi alcoolice                                  da       nu 
    11. Cel puţin unul dintre pãrinţi prezintã o boalã 
        gravã, cronicã                                     da       nu 
    12. Copilul are dificultãţi de învãţare                da       nu 
    13. Cel puţin unul dintre pãrinţi a pãrãsit ţara/ 
        localitatea                                        da       nu 
    14. Copilul şi familia sa locuiesc într-o locuinţã 
        provizorie                                         da       nu 
    15. Copilul este agresiv cu alţi copii                 da       nu 
    16. Copilul nu participã la activitãţi extraşcolare    da       nu 
    17. Copilul provine dintr-o zonã mãrginaşã a 
        localitãţii/cartierului                            da       nu 
    18. Copilul are cel puţin un frate care a abandonat 
        şcoala                                             da       nu 
    19. Copilul are cel puţin un frate care consumã 
        alcool/droguri                                     da       nu 
    20. Copilul are ce puţin un pãrinte sau frate 
        analfabet                                          da       nu 
    21. Copilul are unul sau ambii pãrinţi care sunt 
        în închisoare                                      da       nu 
    22. Copilul locuieşte cu rudele/ bunicii               da       nu 
    23. Copilul nu cunoaşte suficient limba                da       nu 
 

Întocmit, 


