
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
ANCHETĂ SOCIALĂ 

F37 Ed.1, rev.5/28.07.2016 Întocmit: Serv.de Evaluare Complexa Copii (SECC) Se aplica in SECC 

F37 - ANCHETA SOCIALA   

Vă atragem atenția că operațiunile exercitate fără drept în legătură cu acest document (multiplicarea, difuzarea, adaptarea, 
completarea, extragerea, utilizarea, dezvăluirea) către terți prin transmiterea sub orice formă, se află sub incidența Legii 677/2001 

privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date .  
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INSTITUTIA _______________________________                               
         PRIMAR................................... 
Nr. _______/_________                                                                         
 
1) Numele şi prenumele copilului _________________________________________________ 
Data şi locul naşterii_________________________CNP_________________________________ 
Domiciliul______________________________________________________________________ 
Religie _______________________Etnie_____________________________________________ 
Elev în clasa__________la Şcoala__________________________________________________ 
Gradul de handicap: ___________________ Valabilitate certificat  _________________________ 
Numele şi prenumele asistentului personal al copilului___________________________________ 
 
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 
Numele şi prenumele mamei _______________________________________________________ 
B.I./C.I._______________CNP_______________________________Telefon ________________ 
Domiciliul _______________________________________________ ______________________ 
Studii /profesie /loc de muncă_______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Religie _______________________Etnie_____________________________________________ 
 
Numele şi prenumele tatălui _______________________________________________________ 
B.I./C.I._______________ CNP_______________________________Telefon _______________ 
Domiciliul ______________________________________________________________________ 
Studii /profesie /loc de muncă_______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Religie _______________________Etnie_____________________________________________ 
 
Reprezentantul legal 
Numele şi prenumele _________________________________ Calitate ____________________ 
B.I./C.I._____________ CNP_______________________________Telefon _________________ 
Domiciliul ______________________________________________________________________ 
Studii /profesie /loc de muncă_______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Religie _______________________Etnie_____________________________________________ 
 
4)Date privind situaţia juridică a familiei 

 - □căsătoriţi   □divorţaţi   □separaţi   □cuplu necăsătorit  

 - decedaţi : - □mama   □tata             

 - necunoscuţi : - □mama   □tata 

 - în detenţie : - □mama   □tata   

 - decăzuţi din drepturile părinteşti : - □mama   □tata   

 - alte situaţii (precizaţi) : - □mama   □tata _________________________________ 
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5) Fraţi / surori (numele şi prenumele,vârsta,domiciliul,şcolarizare,ocupaţie) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
6) Alte persoane care locuiesc împreună cu copilul şi familia(numele şi prenumele,vârsta, 
grad de rudenie ,ocupaţia)_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
7) 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)_____________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
8) Starea de sănătate a familiei 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
9) Relaţiile familiei cu comunitatea                                                                                          

  are relaţii cu prietenii, vecinii : □  corespunzătoare, □  necorespunzătoare ;  

 participă la activităţi ale comunităţii ; □da ; □ nu ; 

 comunitatea îi oferă suport : □ da ; □ nu. Specificaţi_________________________________ 

 
10) Probleme deosebite în cadrul familiei (violenţă,consum de alcool,detenţie etc.) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
11) 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_________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
12) Acţiuni întreprinse de familie pentru recuperarea copilului 

      •   se prezintă periodic la: □ medicul de familie; □  medicul specialist: □ clinică / spital  
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      •   urmează : □ tratament medicamentos: □ program de recuperare / terapii:  

     •  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 ____________________________________________________________ 
      • îl sprijină să participe în mod regulat la o activitate extraşcolară(se precizează care) 
______________________________________________________________________________ 
 
13.  Autonomia şi statusul funcţional al persoanei 

Igiena corporală             □ Fără ajutor         □ Necesită îngrijire/ajutor            □ parţial  

                                                                                         □ integral 

______________________________________________________________________________ 

Îmbrăcat / dezbrăcat      □ Autonomă             □ Dependentă de altă persoană   □ parţial  

                                                                                         □ integral 

______________________________________________________________________________                                                                                          

Servire şi hrănire            □ Singură                    □ Necesită ajutor      □ parţial  

                                                                              □ integral 

______________________________________________________________________________                                                                                           

Igiena corporală            □ Fără probleme                        

                            □  Necesită ajutor     □ parţial  

                                                    □ integral 

______________________________________________________________________________ 

Mobilizarea                    □ Singură                  □ Necesită îngrijire/ajutor     □ parţial  

                                                                                     □ integral 

________________________________________________________________________ 

Dispozitive utilizate la deplasare  □ Fără dispozitive    □ Cu dispozitive     □  scaun rulant 

                                                                                                                           □  cadru 

                                                                                                                           □  altele 

______________________________________________________________________________ 

Deplasarea în interiorul locuinţei  □ Singură         □ Necesită ajutor           □ Imobilizată la pat 

______________________________________________________________________________ 

Deplasarea în exteriorul locuinţei  □ Singură       □ Necesită ajutor parţial  □ Depinde de alţii 

______________________________________________________________________________ 

Utilizarea  mijloacelor de comunicare □ Singură □ Necesită ajutor             □ Depinde de alţii 

______________________________________________________________________________ 

Hrănirea                                                  □ Singură        □ Necesită ajutor      □ Depinde de alţii 

______________________________________________________________________________ 

Activităţi gospodăreşti   □ Singură     □ La activităţi uşoare se descurcă:   

                            □ Este incapabilă     □ total 

                                                                           □  parţial 

______________________________________________________________________________ 
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Efectuarea de cumpărături  □ Singură          □ Necesită ajutor     □ Depinde de alţii 

______________________________________________________________________________ 

Conformarea la recomandările medicale      □ Singură    □ Necesită dozare şi pregătire           

                                                   □ Depinde de alţii 

______________________________________________________________________________

Utilizarea  mijloacelor de transport   □ Singură     □ Numai însoţită 

______________________________________________________________________________ 
Participare la activităţi pe timp liber : 

□ Activităţi realizate  (ascultă radio, vizionează TV, citeşte) :  □  spontan  □  antrenat                                                              
                                                            □ nu poate / este indiferentă 

 
14. Evaluarea statusului senzorial şi psihoafectiv al persoanei: 

Acuitate vizuală   □ Acuitate vizuală completă 
                    □ Distinge feţe, obiecte de dimensiuni mari; 

                              □ Cecitate relativă (se poate orienta, evită obstacole) 

                              □ Cecitate absolută ( vede numai umbre şi lumini) 

______________________________________________________________________________ 

Comunicarea       □ Vorbeşte bine şi inteligibil, foloseşte un limbaj care poate fi înţeles 

                              □ Unele dificultăţi în vorbire;lipsa clarităţii şi fluenţei (are tendinţa de a se       

bâlbâi), dar foloseşte un limbaj care poate fi înţeles  

                              □ Dificultăţi în vorbire, este înţeles doar de cei care il cunosc bine 

                              □ Se foloseşte de gesturi atunci când vrea să comunice 

                    □ Nu răspunde când i se vorbeşte, cu excepţia propriului său nume 

______________________________________________________________________________ 

Orientare              □ Fără probleme  □ Dezorientare :   □ în spaţiu 

                                                                                           □ în timp  

                                                                                           □ faţă de alte persoane 

______________________________________________________________________________ 

Memorie  □ Neafectată  □ Afectată parţial  □ Afectată în totalitate 

______________________________________________________________________________ 

Probleme comportamentale  □  Persoana evaluată se răneşte singură  

                                                  □  Agresiune fizică faţă de alţii    
                                  □  Distruge obiecte                                  
                                  □  Are nevoie de multă atenţie            
                                  □  Nu este cazul 

15) Nevoile copilului şi ale familiei identificate 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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16.  Oferta locală de servicii  ce poate acoperi nevoile  identificate________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
17)Recomandările asistentului social_______________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Întocmit, 
Nume şi prenume_______________________Funcţia_______________________ 
Semnătura_________________Data__________________ 
 
Nume şi prenume_______________________Funcţia_______________________ 
Semnătura_________________Data__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Notă: Se vor anexa factorii de mediu (anexa 6).   
          Planul de servicii (numai dacă se identifică situații de risc). 


