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Dispoziții generale
Intervenţia primară (timpurie) în asigurarea bunăstării 

fiecărui copil, prin consolidarea capacităţilor serviciilor 
universale care interacționează cu toţi copiii și familiile 
acestora pentru a răspunde îngrijorărilor de bunăstare a 
copiilor. 

Observarea sistematică a fiecărui copil astfel încât la 
apariţia oricărei îngrijorări ce ține de domeniile de 
bunăstare să înceapă imediat procesul de evaluare pentru 
a diminua efectele negative asupra creşterii şi dezvoltării 
copilului, inclusiv prin valorificarea potenţialului familiei. 
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Dispoziții generale
Implicarea profesioniștilor este pro-activă și axată 

pe prevenirea situațiilor de dificultate pentru copil 
şi familie.

Cadru şi limbaj comun pentru înţelegerea
bunăstării copilului şi recunoaşterea îngrijorărilor, 
stabilind procedura de implicare a  specialiştilor
relevanţi, schimbul de informaţii şi activitatea lor 
pentru a răspunde la îngrijorări în cel mai scurt 
timp şi a oferi ajutorul necesar copilului. 

Implicarea copiilor şi familiilor în procesul de luare 
a deciziilor care îi vizează.
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Obiective
• observarea copiilor din perspectiva domeniilor de 

bunăstare;

• suport necesar copilului și familiei, în cadrul 
serviciilor universale, cu implicarea profesioniştilor
relevanţi; 

• încurajarea părintelui/îngrijitorului să declare 
îngrijorările de bunăstare a copilului;

• consolidarea capacităților familiei de creștere și 
educație a copilului;

• conectarea familiei la resursele din comunitate. 
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Observarea sistematică a bunăstării copilului

• Persoana desemnată – observarea (supravegherea) 
şi evaluarea bunăstării copiilor. 

• Responsabilitatea pentru persoana desemnată 
revine serviciului universal respectiv (Asociaţiile
Medicale Teritoriale sau Centrele Medicilor de 
Familie şi, instituţiile de învățământ general şi
Organelor locale în domeniul învățământului). 

• Conducătorii serviciilor universale stipulează în 
fişele de post atribuţiile de persoană desemnată şi
oferă condiţii adecvate pentru activitate.
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Persoana desemnată
Familia copilului şi autoritatea tutelară locală sunt informate în scris 
despre persoana desemnată. 

Persoana desemnată: 

• promovează, susține și protejează bunăstarea copilului;

• acumulează toată informaţia despre tabloul general al vieții copilului;

• este sursa primară de contact în cazul în care părinţii/îngrijitorul 
doresc să vorbească despre orice îngrijorare de bunăstare a copilului 
și au nevoie de informații sau sfaturi, chiar dacă acestea nu ţin de 
serviciul care îl reprezintă; 

• acordă ajutor la contactarea serviciilor necesare;

• este contactată de către angajații serviciilor specializate pentru a 
împărtăşi informațiile şi îngrijorările cu privire la bunăstarea copilului. 
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Persoana desemnată

a) 0-3 ani, precum şi pentru copiii neîncadraţi în 
instituţii preşcolare cu vîrsta de la 3 la 6 (7) ani -
medicul de familie sau asistentul medical din 
localitate;

b) 3-6 (7) ani înmatriculați în instituţii preşcolare –
educatorul grupei în care este înscris copilul; 

c) copii de vârstă școlară – dirigintele de clasă. 
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Persoana desemnată
a) observări sistematice ale bunăstării copilului;

b) suport direct (ascultă, consultă copilul, părintele/îngrijitorul);

c) ajută copilul sau părintele/îngrijitorul să solicite ajutor pentru a evita 
problemele de bunăstare;

d) în caz de îngrijorări, iniţiază evaluarea şi analiza domeniilor de 
îngrijorare, face schimb de informaţie cu profesioniştii; 

e) dacă îngrijorarea se confirmă, discută situația, planifică şi realizează 
acțiunile pentru bunăstarea copilului (cu copilul, familia lui și 
profesioniștii indicaţi); 

f) punct de contact cu alte servicii în cazul problemelor de bunăstare a 
copilului. 
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Observarea bunăstării copilului

Fișa de observare include: 

• Date generale despre copil și numele persoanei 
desemnate și  instituției pe care o reprezintă.

• Bifarea domeniului de bunăstare a copilului afectat.

• Acordul părintelui de a oferi informații în procesul 
de evaluare  și  pentru schimbul de informații cu alți 
specialiști.
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Evaluarea bunăstării copilului

În cazul apariției semnelor de îngrijorare pentru 
bunăstarea copilului, persoana desemnată 
iniţiază neîntârziat procedura de evaluare şi
analiză a bunăstării copilului. 
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Evaluarea bunăstării copilului
1. Ce împiedică asigurarea bunăstării copilului?

2. Am eu toată informaţia necesară pentru a-l ajuta pe acest 

copil și familia lui?

3. Ce pot face eu acum pentru a-l ajuta pe acest copil și familia 

lui?

4. Ce poate face structura/serviciul pe care îl reprezint pentru 

a-l ajuta pe acest copil și familia lui?

5. Ce suport adiţional poate fi necesar de la alţi specialiști, 

servicii sau organizații?
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Evaluarea bunăstării copilului

Decizii:

este necesară iniţierea planului intersectorial 
(Planul de bunăstare a copilului); 

este necesară referirea cazului către un 
serviciu specializat;

nu este necesară continuarea procesului.
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Planul de bunăstare a copilului
• Instrument de coordonare a acţiunilor, adaptat la 

necesităţile individuale ale copilului.

• Planul include:

– domeniile de bunăstare cu semne de îngrijorare;

– acţiunile de intervenţie specializată pe fiecare 
domeniu;

– persoanele responsabile pentru realizarea acţiunilor;

– termenele de realizare şi indicatorii de rezultat.

• Copilul şi familia exprimă acordul sau dezacordul cu 
acţiunile incluse în Plan. 
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Coordonatorul

• Coordonează implementarea Planului de 
bunăstare a copilului. 

• Poate fi identificat din rândul membrilor EMD
în dependenţă de tipul de suport de care are 
nevoie copilul şi familia, aptitudinile și 
competenţa în materie, experiența de lucru cu 
copilul, cu părinții, cu profesioniştii care oferă 
suport copilului, persoana care este mai 
iniţiată în problemă, etc. 
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Coordonatorul

• specialistul principal în asistenţa medicală a 
mamei şi copilului sau medicul de familie din 
localitate;

• directorul sau directorul-adjunct din şcoală
sau șeful sau metodistul în instituţia
preşcolară;

• reprezentantul poliției;

• asistentul social comunitar;

• profesionişti din ONG-uri (alte organizații). 
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Coordonatorul

• Coordonează realizarea măsurilor planificate pentru 
bunăstarea copilului;

• Asigură revizuirea Planului de bunăstare a copilului; 

• Reprezintă echipa de implementare a Planului de 
bunăstare a copilului în relaţiile cu alte structuri şi
servicii relevante.  

• Dacă nu a fost selectat un coordonator, 
responsabilă de implementarea Planului este 
persoana desemnată.
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Monitorizarea implementării Planului
• Fişa de planificare şi materialele aferente sunt păstrate la 

serviciul unde este angajat coordonatorul. Copia Fişei de 
planificare şi un rezumat al implementării Planului se 
prezintă persoanei desemnate şi se păstrează în Dosarul 
copilului. Dacă rolul de coordonator este exercitat de 
persoana desemnată, toate fișele se păstrează în Dosarul 
copilului, la fel și datele despre revizuirea Planului.       

• Dacă măsurile prevăzute în Plan nu au înlăturat îngrijorarea 
şi situaţia s-a agravat, persoana desemnată referă cazul 
pentru examinare conform procedurii stabilite în 
Instrucţiunile privind mecanismul intersectorial de 
cooperare pentru victime şi potenţiale victime ale VNET.


