FIŞĂ TRIMESTRIALĂ de monitorizare
DATE GENERALE
Tabel 1
Număr de structuri comunitare consultative înfiinţate
Serviciu Public de Asistenţă Socială ? (da/nu)
Personal angajat cu atribuţii de asistenţă socială ? (da/nu)
Număr de angajaţi ai SPAS, din care:
- cu studii superioare de specialitate
- cu studii postliceale de specialitate
- fără studii de specialitate
Număr de persoane cu atribuţii de asistenţă socială, din care:
- cu studii superioare de specialitate
- cu studii postliceale de specialitate
- fără studii de specialitate
Număr de angajaţi ai SPAS care au participat la cursuri de formare pe
tema drepturilor copilului *
Număr de persoane cu atribuţii de asistenţă socială care au participat la
cursuri de formare pe tema drepturilor copilului **
Total persoane care au participat la cursuri de formare

Instrucţiuni de completare
1. Datele nu se cumulează, raportarea se referă numai la trimestrul raportat;
2. La numărul persoanelor care au participat la cursuri de formare pe tema drepturilor copilului se
vor înregistra doar cei care au diplomă/certificat de absolvire.
La completarea acestui tabel vor fi avute in vedere prevederile art. 112, art.113, art. 114 şi art. 115 din
Legea 292/2011 a asistenţei sociale.

ÎNREGISTRAREA NAŞTERII COPILULUI PESTE TERMENUL LEGAL
Tabelul 2.
Înregistrarea naşterii copilului

Copii declaraţi în intervalul
de după expirarea termenelor Copii declaraţi după 1 an de la
de declarare a naşterii –şi
naştere
până la 1 an de la naştere
în perioada raportată
în perioada raportată**

Copii cu ambii părinţi înregistraţi pe certificatul de naştere

Copii cu un singur părinte înregistrat pe certificatul de naştere
Copii fără părinţi înregistraţi în certificatul de naştere
Total

Instrucţiuni de completare
1. În cazul coloanei referitoare la copiii declaraţi după expirarea termenelor privind înregistrarea
naşterii şi împlinirea vârstei de 1 an în interiorul perioadei raportate, se vor raporta copiii născuţi
vii înregistraţi cu aprobarea primarului peste termenul de 15 zile şi cei găsiţi, declaraţi
peste termenul de 30 de zile de la data găsirii;
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2. În cazul coloanei referitoare la copiii declaraţi după împlinirea vârstei de 1 an vor fi raportaţi
copiii a căror înregistrare a naşterii se face pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile
(înregistrările tardive prin instanţă);
3. Datele nu se cumulează, raportarea se referă numai la trimestrul raportat;

COPII AI CĂROR PĂRINŢI SUNT PLECAŢI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE
Tabelul 3. 1
Număr de familii în care părinţii sunt
plecaţi la muncă în străinătate
la sfârşitul perioadei raportate

Număr de copii
Număr de
aflaţi în îngrijirea
copii la
rudelor până la
sfârşitul
gradul IV , fără
perioadei
măsură de
raportate
protecţie

Număr de copii cu măsură de protecţie la sfârşitul
perioadei raportate
Alte situaţii
în centre de
(precizaţi)
plasament la rude până
la alte
la AMP
publice sau la gradul IV persoane/familii
private

- cu ambii părinţi plecaţi la
muncă în străinătate
- cu un singur părinte plecat la
muncă în străinătate
- cu părinte unic susţinător al
familiei monoparentale plecat la
muncă în străinătate
Total

Instrucţiuni de completare
1. Copiii cu un singur părinte aflat la muncă în străinătate şi aflaţi în ţară în îngrijirea celuilalt
părinte vor fi raportaţi la rubrica referitoare la copiii aflaţi în îngrijirea rudelor până la
gradul IV, fără măsură de protecţie;
2. Numărul total al copiilor din tabelul 3.1 trebuie să fie egal cu cel al copiilor din tabelul 3.2 şi 3.3.
De asemenea, trebuie să fie verificată corectitudinea şi corespondenţa sumelor rezultate în aceste
tabele atât pe orizontală (suma de coloane) cât şi pe verticală (sumă de rânduri);
3. Se raporteaza cazurile active la sfarsitul trimestrului raportat

Tabel 3.2
Distribuţia pe sexe

Număr de copii ai căror părinţi sunt
plecaţi la muncă în străinătate

M

F

Obs. Numărul de copii la sfârşitul perioadei raportate din tabelul 3.1 trebuie să fie egal cu numărul copiilor din coloana 1 a tabelului 3.2

Tabel 3.3
Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate pe grupe de vârstă
<1 ani

1-2 ani

3-6 ani

7-9 ani

10-13 ani

14-17 ani

Obs. Numărul de copii la sfârşitul perioadei raportate din tabelui 3.1 trebuie să fie egal cu suma numărului copiilor din coloanele 1-6
ale tabelului 3.3
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SERVICII DE ÎNGRIJIRE DE ZI
Tabelul 4

Nr.crt

Denumirea serviciului**

1

Exemplu: Centrul de zi "Brânduşa"

Adresă/ telefon/persoană de contact

Categoria de
copii beneficiari
ai serviciului***

Capacitatea

Număr de copii
care beneficiază
de serviciu****

Număr de
personal
angajat în
cadrul
serviciului

Sursa de
finanţare la
înfiinţare*****

2
3
**centre de zi, centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi, creşe , servicii after school şi orice alt serviciu de îngrijire de zi
***copii cu dizabilităţi -D, copii abuzaţi/neglijaţi/exploataţi - A/N/E; copii ai străzii – S, copii romi – R, ,tineri - T (în cazul în care sunt mai multe categorii de copii beneficiari ai aceluiaşi serviciu, se va menţiona categoria
majoritară), Altele
****vor fi menţionaţi toţi copiii beneficiari ai serviciului la sfârşitul perioadei raportate, indiferent de categorie
***** PIN –ANPDC, PHARE (1999, 2001, 2002), Banca Mondiala, ONG-uri (precizaţi), buget local, buget judeţean

Instrucţiuni de completare
1. „Centrul de zi Brânduşa”, menţionat în tabel are un caracter pur exemplificator, fiind o locaţie imaginară, prin urmare nu trebuie transmis
de DGASPC, cu excepţia cazului în care la nivelul judeţului din care faceţi parte există, prin coincidenţă, o locaţie cu această denumire;
2. La acest capitol vor fi avute în vedere şi creşele, precum şi orice alt serviciu de îngrijire de zi, indiferent de denumirea lui;
3. În categoria “Altele” vor fi incluşi beneficiarii care provin din familii sărace, precum şi alte categorii care nu se regăsesc în cele
codificate;
4. În ceea ce priveşte categoria de copii care beneficiază de serviciile de îngrijire de zi pentru fiecare dintre servicii va fi completată numai
categoria majoritară de beneficiari (astfel încât la rubrica „Categoria de beneficiari ai serviciului” să apară o singură codificare dintre
cele menţionate în subsolul acestui tabel). Nu trebuie combinate între ele codurile existente şi nici adăugate altele noi;
5. Completarea coloanei „Număr de personal angajat în cadrul serviciului" şi “sursa de finanţare la înfiinţare” este, de asemenea,
obligatorie ;
6. Va fi raportat în cadrul acestui tabel numărul total al copiilor care beneficiază de acest serviciu la sfârşitul perioadei raportate (cazuri
active).
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COPIII STRĂZII
Tabelul 5.1
Număr de copii care trăiesc în stradă şi beneficiază de
servicii în perioada raportată**
Categorii de copii ai
străzii

Număr de copii ai străzii
la sfârşitul raportate
Adăpost de zi şi
de noapte

Centru de zi

Total copii ai străzii
care beneficiază de
servicii

Altele (precizaţi)

copii care trăiesc în stradă
cu familia
copii care trăiesc în stradă
fără familie
copii care muncesc în
stradă şi se reîntorc seara
în familie
Total
** copilul care este admis de mai multe ori într-un serviciu pe perioada raportată va fi luat în considerare o singură dată

Tabel 5.2
Număr copii ai străzii

Distribuţia pe sexe
Masculin

Feminin

copii care trăiesc în stradă cu familia
copii care trăiesc în stradă fără familie
copii care muncesc în stradă şi se
reîntorc seara în familie

Total

Tabel 5.3
Distribuţia copiilor străzii pe grupe de vârstă

<1 ani

1-2 ani

3-6 ani

7-9 ani

10-13 ani

14-17 ani

Instrucţiuni de completare
1. Copiii care în intervalul perioadei raportate sunt admişi de mai multe ori în cadrul aceluiaşi
serviciu vor fi raportaţi o singură dată;
2. Numărul total al copiilor din tabelul 5.1 va trebui să fie egal cu cel al copiilor raportaţi în
tabelelor 5.2 şi 5.3.
3. Trebuie verificată corespondenţa datelor atât pe orizontală cât şi pe verticală.
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COPII AFLAŢI ÎN SITUAŢII DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINŢI
Tabel 6
Număr de copii care au plan de servicii întocmit şi
beneficiază de prestaţii şi servicii

Număr de copii aflaţi în
situaţie de risc*

Număr de familii în
care sunt îngrijiţi
copii aflaţi în
situaţie de risc Centre de zi

Număr de
copii referiţi
Centre de consiliere
si sprijin pentru
Altele (precizaţi) DGASPC
părinţi

din care,
Număr de familii
Număr de copii
monoparentale în care
aflaţi în situaţie de
sunt îngrijiţi copii aflaţi în
risc
situaţie de risc

Număr de copii care au plan de servicii întocmit şi
beneficiază de servicii de zi

Centre de zi

Număr de
copii referiţi
Centre de consiliere
şi sprijin pentru Altele (precizaţi) DGASPC
părinţi

** situaţiile care ar putea conduce la separarea copilului de părinţii săi

Instrucţiuni de completare
1. Datele aferente acestui tabel vor fi solicitate de la nivelul comunităţilor locale. Prin situaţie de
risc se va înţelege orice situaţie care ar putea conduce la separarea copilului de către părinţii
săi;
2. Se raportează inclusiv copiii din familiile care beneficiază de venitul minim garantat;
3. Prin „copii referiţi DGASPC” se va înţelege acea categorie de copii pentru care planul de
servicii a eşuat, iar în urma acordării de către primărie a serviciilor şi prestaţiilor nu mai pot
fi menţinuţi în familia naturală.

Locuri de joacă
Tabel 7
Comune

Oraşe

Municipii

Total

LOCURI DE JOACA
Număr de locuri de joaca publice amenajate de
primării
Număr de locuri de joaca private
Total locuri de joacă
*datele vor fi solicitate de către DGASPC de la nivelul consiliilor locale
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