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                  Motto: Aurora este doar un instrument. 

Creierul este la purtător. 

 



 

3 

 

Cuprins 
Motto ................................................................................................................................................................................................ 2 

I. CONSIDERAȚII GENERALE ..................................................................................................................................................... 5 

AURORA ...................................................................................................................................................................................... 6 

PROIECTELE DEMONSTRATIVE - UNICEF ...................................................................................................................... 6 

PREZENTUL MANUAL ............................................................................................................................................................ 8 

II. UTILIZAREA APLICAȚIEI ......................................................................................................................................................... 9 

LOGAREA ÎN APLICAȚIE ...................................................................................................................................................... 10 

SERVICII DE IDENTIFICARE................................................................................................................................................. 10 

ADĂUGARE GOSPODĂRIE ................................................................................................................................................. 11 

DIAGNOSTICARE ................................................................................................................................................................... 13 

Membrii gospodăriei ...................................................................................................................................................... 13 

Secțiuni ................................................................................................................................................................................. 14 

Tipuri de întrebări ............................................................................................................................................................. 15 

FINALIZARE DIAGNOSTICARE .......................................................................................................................................... 20 

VIZUALIZARE REZULTAT ..................................................................................................................................................... 21 

SERVICIILE................................................................................................................................................................................. 22 

III. CONȚINUTUL APLICAȚIEI .................................................................................................................................................. 24 

SECȚIUNEA A: Informații generale....................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Secțiunea A.1. Componența gospodăriei .................................................... Error! Bookmark not defined. 

Secțiunea A.2. Copii și părinți ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Secțiunea A.3. Surse de venit ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 

Secțiunea A.4. Sănătate, nutriție și comportamente la risc .................. Error! Bookmark not defined. 

Secțiunea A.5. Educația copiilor....................................................................... Error! Bookmark not defined. 

SECȚIUNEA B: Date despre membrii gospodăriei cu vârsta până la 1 anError! Bookmark not 

defined. 

Secțiunea B.1. Sănătate ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Secțiunea B.2. Nutriție ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

SECȚIUNEA C: Date despre membrii gospodăriei cu vârsta între 1-5 aniError! Bookmark not 

defined. 

Secțiunea C.1. Sănătate ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Secțiunea C.2. Nutriție ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

SECȚIUNEA D: Date despre membrii gospodăriei cu vârsta între 10-17 ani (adolescenți) .............. Error! 

Bookmark not defined. 

Secțiunea D.1. Sănătate și Nutriție ................................................................. Error! Bookmark not defined. 

Secțiunea D.2. Educație sexuală, timp liber și comportamente la riscError! Bookmark not 

defined. 



 

4 

 

SECȚIUNEA E: Date despre femeile de 10 ani și peste din gospodărie, care au avut vreodată un 

partener .......................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Secțiunea E.1. Contracepție și nașteri............................................................ Error! Bookmark not defined. 

Secțiunea E.2. Copii separați de familie sau la risc ................................... Error! Bookmark not defined. 

Secțiunea E.3. Munca în gospodărie și relații inter-familiale ............... Error! Bookmark not defined. 

Secțiunea E.4. Femeile gravide ......................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Secțiunea E.5. Mame minore și femei care au născut în ultimele 12 luniError! Bookmark not 

defined. 

SECȚIUNEA F: Date despre gospodărie ............................................................. Error! Bookmark not defined. 

Secțiunea F.1. Beneficii sociale la nivel de gospodărie ........................... Error! Bookmark not defined. 

Secțiunea F.2. Venituri și cheltuieli ................................................................. Error! Bookmark not defined. 

Secțiunea F.3. Remitențe .................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Secțiunea F.4. Condițiile de locuire ................................................................ Error! Bookmark not defined. 

Secțiunea F.5. Practicile parentale .................................................................. Error! Bookmark not defined. 

SECȚIUNEA G: Date despre gospodărie. Evaluare făcută de lucrătorul socialError! Bookmark not 

defined. 

IV. VULNERABILITĂȚILE COPIILOR ȘI MAMELOR IDENTIFICATE DE AURORAError! Bookmark not 

defined. 

VULNERABILITĂȚILE DIN PERSPECTIVĂ METODOLOGICĂ ........................ Error! Bookmark not defined. 

DIMENSIUNE 1. SĂRĂCIE ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

DIMENSIUNE 2. SĂNĂTATE .................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

DIMENSIUNE 3. EDUCAȚIE ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

DIMENSIUNE 4. COMPORTAMENTE LA RISC ................................................. Error! Bookmark not defined. 

DIMENSIUNE 5. LOCUIRE ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

DIMENSIUNE 6. FAMILIE ȘI CONDIȚII SOCIALE ............................................. Error! Bookmark not defined. 

V. SERVICIILE PENTRU COPII ȘI ÎNGRIJITORII ACESTORA ADMINISTRATE ȘI MONITORIZATE DE AURORA

 ................................................................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

SERVICIILE DIN PERSPECTIVĂ METODOLOGICĂ ........................................... Error! Bookmark not defined. 

1. IDENTIFICAREA ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

2. EVALUAREA NEVOILOR....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

3. INFORMARE ȘI ORIENTARE ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 

4. CONSILIERE .............................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

5. ACOMPANIERE ȘI SPRIJIN ................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

6. REFERIRE ................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

7. MONITORIZARE ȘI EVALUARE ......................................................................... Error! Bookmark not defined. 

8. REEVALUARE............................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

9. SERVICIUL PRIORITATE ZERO ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 

VI. ANEXE ....................................................................................................................................................................................... 25 

ANEXA 1. Calendarul vaccinărilor ................................................................................................................................... 26 

ANEXA 2. Prevenirea anemiei feriprive la copii și gravide ......................... Error! Bookmark not defined. 



 

5 

 

ANEXA 3. Principalele repere în dezvoltarea copilului ........................................................................................... 31 

ANEXA 4. Alimentația sănătoasă la gravide, la mama care alăptează și la copiiError! Bookmark not 

defined. 

ANEXA 5. Consultația medicală prenatală și postnatală ........................................................................................ 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CONSIDERAȚII GENERALE 
 

 



 

6 

 

 

 

 

AURORA 

Pentru echipele de lucrători comunitari, diagnosticul vulnerabilităților este un pas foarte important, 

deoarece reprezintă baza pe care se decide planul individual de intervenție, inclusiv serviciile care 

urmează să fie furnizate pentru copiii vulnerabili şi familiile lor.  

Pentru evitarea discrepanțelor în identificarea copiilor ’invizibili’, definiţi ca fiind copiii care se confruntă 

cu unul sau mai multe tipuri de vulnerabilităţi şi care sunt identificaţi de lucrătorii comunitari prin 

activitatea de teren, metodologia Aurora permite diagnosticul complet al vulnerabilităților, pornind de 

la o grilă clară de indicatori prin care se culeg informații despre copii și despre toţi membrii gospodăriei 

în care copii trăiesc, aplicată unitar pentru toți copiii și în toate comunitățile.  

Aurora este, în primul rând, o unealtă pentru lucrătorul comunitar. Ea vine în sprijinul acestuia în 

identificarea copiilor vulnerabili din comunitate (diagnosticare),  în crearea unui pachet minim de servicii 

pentru copii vulnerabili identificați dar și pentru a face managementul serviciilor necesare pentru copiii 

vulnerabili. De asemenea, prin platforma cu care Aurora este conectată, ea reprezintă un instrument 

care permite monitorizarea în timp real a activității în teren, precum și agregarea de date la diferite 

niveluri (comună, județ, național) oferind multiple posibilități, de la gestionarea cazurilor de copii 

vulnerabili la ajustarea proiectului în timp util.  

Realizarea metodologiei de definire a vulnerabilităților, precum și a serviciilor aferente a presupus un 

proces amplu de fundamentare teoretică și de consultări cu diferiții actori implicați în proces. 

Metodologia a beneficiat de un feedback constant din partea principalilor parteneri în proiect – 

reprezentanții Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și lucrătorii comunitari 

(sociali și medicali). Mai mult decât atât, Aurora ca instrument este într-un continuu proces de 

îmbunătăţire pe baza sugestiilor primite din partea tuturor utilizatorilor, iar metodologia este şi ea 

dinamică, putând fi îmbunătăţită cu uşurinţă, astfel încât în timp să răspundă din ce în ce mai bine 

nevoiilor din teren.  

În implementarea Aurora, misiunea cea mai importantă este a lucrătorilor comunitari. Aurora este un 

instrument perfectibil, pentru care feed-back-ul primit de pe teren reprezintă potențialul de creștere. 

Este un instrument care a pornit de la o recomandare în evaluare, s-a transformat într-o metodologie 

care acum se definește cu fiecare chestionar aplicat, fiecare gospodărie vizitată, fiecare copil vulnerabil 

identificat și ajutat. Mesajul principal către toți lucrătorii comunitari este să își asume creșterea Aurorei. 

PROIECTELE DEMONSTRATIVE - UNICEF 

Pentru a putea pune Aurora în context, trebuie spus că, începând cu anul 2011, proiectul UNICEF "Prima 

prioritate: nici un copil invizibil!" și-a propus creșterea impactului politicilor de protecție socială pentru 

copiii săraci și excluși social și familiile acestora, printr-o intervenţie în 8 judeţe: Bacău, Botoşani, Buzău, 

Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, și Vrancea.  

Ținând cont de insuficienta dezvoltare a serviciilor de asistență socială la nivel comunitar, teoria din 

spatele proiectului considera că bunăstarea copiilor din România se va îmbunătăți doar dacă și atunci 

când copiii, în special cei mai dezavantajați dintre aceștia, vor avea acces sporit la serviciile sociale 

(educație, sănătate și servicii de asistență socială). Prin toate activitățile desfășurate și componentele pe 

care le-a inclus, proiectul a generat dovezi copleșitoare că situația copiilor "invizibili" este extrem de 

relevantă pentru comunitățile rurale din România și reprezintă o problemă gravă, care are nevoie de un 

răspuns politic urgent și determinat.  
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În primii ani de implementare (2011-2012) proiectul a identificat 5.758 de copii ’invizibili’ care se 

confruntau cu vulnerabilități complexe. Prin intermediul pachetului minim de servicii, mai bine de 3.400 

copii vulnerabili și familiile lor au primit servicii sociale și medicale care le erau necesare. Tot cea de-a 

doua evaluare a proiectului a arătat că demersul UNICEF este unul complex, care implică un număr mare 

de lucrători sociali, un număr și mai mare de beneficiari și un cumul de situații de vulnerabilitate.  

A doua evaluare a proiectului (2013) a arătat că printr-un efort susținut a fost posibilă dezvoltarea de 

servicii comunitare de prevenire în ciuda resurselor umane limitate de la nivel local și a bugetelor locale 

insuficiente și s-au putut desfășurarea activități de informare, esențiale pentru asigurarea dreptului la 

securitate socială pentru copii (și alte grupuri vulnerabile). Mai mult decât atât, a prezentat dovezi clare 

că serviciile comunitare de prevenire sunt mai eficiente și mult mai ieftine și în viața reală, nu doar în 

teorie.  

Evidenţa acumulată în cadrul proiectului, precum şi lecţiile învăţate au fost folosite de UNICEF pentru a 

dezvolta un nou proiect de modelare, denumit „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la 

nivelul comunității” în județul Bacău. Proiectul a fost demarat în anul 2014, pe baza experiențelor 

anterioare acumulate de UNICEF și partenerii săi în intervenții la nivel local, și își propune testarea unui 

model de acordare de servicii comunitare integrate la nivelul județului Bacău. Serviciile vor fi în primul 

rând asigurate de către lucrători comunitari, respectiv: asistent social, asistent medical comunitar, 

mediator școlar și sanitar la care se vor adăuga consilierii școlari precum și alți furnizori de servicii de 

educație pre-școlară și școlară inclusive și de calitate, toate sub coordonarea autorităților locale și cu 

sprijin tehnic și metodologic din partea autorităților județene. 

Activitatea va avea la bază metodologii de lucru care vor aduce profesioniştii să lucreze împreună și care 

vor facilita identificarea şi utilizarea resurselor şi partenerilor de la nivelul comunității (autorități locale, 

organizații neguvernamentale, biserica, etc). O atenție specială va fi acordată identificării timpurii și 

prevenirii situațiilor de risc la nivelul familiilor și copiilor. Intervenția de furnizare de servicii la nivel 

comunitar va fi completată de activități de comunicare și schimbare de comportamente care să adreseze 

normele sociale, discriminarea și stigmatizarea cărora trebuie să le facă față comunitățile de romi. 

Intervenția se așteaptă să aducă beneficii majore pe mai multe niveluri. Primul nivel este cel legat de 

îmbunătățirea situației copiilor vulnerabili și a familiilor acestora prin reducerea riscurilor de violenta și 

separare, prin îmbunătățirea situației de sănătate, prin creșterea accesului și rezultatelor școlare, prin 

oferirea unei șanse mai bune de integrare sociala și profesională pentru adolescenții la risc.  

Un al doilea nivel este cel al autorităților locale, respective al primăriilor care vor beneficia astfel de un 

mecanism funcțional și flexibil la dispoziția lor pentru a identifica, preveni și rezolva cazurile de 

excluziune socială. Mai mult, autoritățile locale vor fi sprijinite să identifice și să asigure finanțarea 

pozițiilor de furnizori de servicii și după încheierea proiectului prin accesarea de finanțări publice și 

nerambursabile. Pe termen mediu se așteaptă ca investiția făcută în aceste servicii cu o componentă 

puternică de prevenire să ducă și la reducerea costurilor majore înregistrate la nivelul serviciilor 

specializate care trebuie să remedieze cazurile grave care prin proiect pot fi prevenite.  

Un al treilea nivel este cel județean care va beneficia de formarea unui grup de experți care să poată 

administra și continua astfel de intervenții și care va beneficia de dezvoltarea unui mecanism de 

coordonare la nivel județean a serviciilor de sănătate, educație și sociale în linie cu tendințele și 

necesitatea descentralizării și acoperirii adecvate cu servicii a populațiilor vulnerabile.  

Un ultim nivel este cel național. Conceptul de furnizare de servicii integrate la nivel comunitar a fost 

formulat ca rezultat al unei inițiative comune a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice, Ministerului Educației Naționale și Ministerului Sănătății cu facilitarea UNICEF. 

Acest proiect demonstrativ va pune în practică conceptul și va oferi documentarea și lecțiile necesare 

pentru ca acest concept să se transforme în metodologii, norme și standarde de practică, programe și 

legislație care să ducă la aplicarea acestui concept la o scară cât mai largă și să influențeze pozitiv viețile 

cât mai multor familii și copii. Se așteaptă ca acest concept să poată sta la baza unor programe naționale 
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cu finanțare publică și din Fonduri Europene și de asemenea să stea la baza strategiilor viitoare de 

incluziune social.  

PREZENTUL MANUAL 

Prezentul manual își propune să fie un instrument de ajutor lucrătorilor comunitari, coordonatorilor 

judeţeni, dar şi tuturor persoanelor care vor să utilizeze Aurora sau care vor să înţeleagă toate 

informațiile care nu sunt vizibile în Aurora. 

Informațiile cuprinse aici, corespund versiunii 1.1.1 a aplicației Aurora și sunt organizate pe șase capitole: 

Capitolul I - Considerații generale – Prezintă pe scurt Aurora şi dezvoltarea în contextul proiectelor 

demonstrative „Prima prioritate: Niciun copil invizibil!” şi "Incluziune socială prin furnizarea de servicii 

integrate la nivelul comunității” în județul Bacău. Capitolul II - Utilizarea aplicației, prezintă pe scurt, 

într-o manieră foarte vizuală, ce vede utilizatorul atunci când deschide aplicația, de la logare până la 

efectuare serviciu, ce ecrane sunt, ce fac diferite butoane sau cum se afișează diferite tipuri de întrebări. 

Capitolul III - Conținutul aplicației, prezintă într-o manieră comprehensibilă cele 213 întrebări care sunt 

cuprinse în aplicație, oferind informații suplimentare despre conceptele care sunt utilizate, cine ar trebui 

să răspundă la întrebare, pentru cine se completează întrebarea și cum se completează și ce se întâmplă 

în cazul în care nu se completează răspunsul la respectiva întrebare. De asemenea, acolo unde este 

cazul, manualul oferă informații suplimentare despre condițiile logice utilizate pentru afișarea 

întrebărilor sau la completarea lor. Capitolul IV - Vulnerabilitățile copiilor și mamelor identificate de 

Aurora, oferă o privire de ansamblu asupra dimensiunilor avute în vedere în stabilirea vulnerabilităților. 

Capitolul V - Serviciile pentru copii și îngrijitorii acestora administrate și monitorizate de Aurora, 

prezintă serviciile pe care lucrătorii sociali le asigură, oferind informații suplimentare despre 

vulnerabilitățile care declanșează serviciul respectiv, cui îi este adresat serviciul sau ce acțiuni trebuie 

efectuate. Capitolul VI - Anexe, include o serie de materiale informative ajutătoare privind aspecte ce 

ține de sănătatea și nutriția copiilor și gravidelor, vaccinuri și consultații medicale, etc. 
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LOGAREA ÎN APLICAȚIE 

Primul pas pentru utilizarea aplicației îl reprezintă înregistrarea lucrătorului comunitar pe tabletă. 

Logarea se face folosind numele de utilizator (user) și parola care au fost primite cu tableta. 

Ecran 1. Logarea în aplicație 

 

Numele de utilizator și parola sunt personalizate. În cazul în care lucrătorul comunitar nu se mai poate 

loga în aplicație (a uitat/ a pierdut numele de utilizator sau/ și parola) se va contacta echipa tehnică 

pentru rezolvarea problemei.  

Atât user-ul cât și parola țin cont de majuscule și/ sau cifre. Prin urmare, pentru logare, acordați atenție 

modului în care sunt definite cele două, aplicația face diferența dintre litere mari și litere mici, spații, 

cifre.  

Aplicația se va de-loga zilnic. Pentru desfășurarea activității trebuie să introduceți în fiecare zi 

utilizatorul și parola.  

La fiecare logare, pe ecranul principal de logare găsiți versiunea curentă a aplicației: Aurora v.1.1.1. 

Orice modificări operate de către echipa tehnică în aplicație vor fi instalate automat pe tabletă dacă 

aceasta este conectată la internet și vor modica versiunea prezentă pe ecranul de logare. 

SERVICII DE IDENTIFICARE 

Prima activitate în cadrul proiectului este re-diagnosticarea copiilor vulnerabili care au fost deja 

identificați în proiect conform cu baza de copii vulnerabili utilizată pentru cea de-a doua evaluare a 

proiectului din 2013, cazurile nou identificate până în iulie 2014. 

O dată cu implementarea Aurora fiecare județ a avut de efectuat un număr de servicii inițiale, conform 

tabelului de mai jos.  
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Tabel 1. Număr copii vulnerabili identificați anterior în proiect pe județ 

Județ Număr copii  Județ Număr copii 

Bacău 557  Neamț 505 

Botoșani 580  Suceava 313 

Buzău 555  Vaslui 436 

Iași 679  Vrancea 401 

Aceste servicii inițiale conțin informații despre numele copilului și adresa la care poate fi găsit. Este 

necesar să se viziteze gospodăria copilului și să se realizeze diagnosticarea (aplicarea chestionarului).  

O dată încheiată diagnosticarea, serviciul inițial va fi marcat ca fiind efectuat. Din lista de gospodării nou 

introduse se va selecta inițial care este gospodăria din care face parte copilul, și ulterior care este copilul 

identificat vulnerabil anterior din gospodărie. 

Activitatea lucrătorului comunitar nu se va rezuma doar la re-diagnosticarea copiilor anterior identificați 

în proiect. În paralel, acesta va face identificarea cazurilor noi din comunitate, ajungând în timp să 

realizeze recensământul comunității.  

Ecran 2. Selecție gospodărie copil vulnerabil  

 

  

ADĂUGARE GOSPODĂRIE 

Înainte de adăugarea unei gospodării noi este obligatoriu să se verifice dacă gospodăria respectivă nu 

a fost deja introdusă. Doar în cazul în care gospodăria nu a fost creată anterior se va adăuga ca 

gospodărie nouă în aplicație.  
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Ecran 3. Adăugare gospodărie nouă 

 

Gospodăriile sunt ordonate după distanța față de locația în care vă situați cu tableta. Poziția GPS a 

gospodăriei este înregistrată automat. 

Ecran 4. Poziționare GPS automată 

 

La crearea unei noi gospodării, numele gospodăriei va fi dat de numele de familie al capului gospodăriei.  

Deși strada și numărul gospodăriei nu sunt câmpuri obligatorii, recomandarea este să completeze cât 

mai multe informații despre gospodărie pentru a fi ușor de reperat în viitor. De asemenea, orice mențiuni 

suplimentare vor ajuta la o mai rapidă localizare a gospodăriei.  
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DIAGNOSTICARE 

În cadrul fiecărei gospodării create se vor adăuga toți membrii acesteia. Lista membrilor gospodăriei 

poate fi editată/ modificată prin adăugarea de membri noi, modificarea informației referitoare la 

membrii existenți sau ștergerea de membri, doar înainte de finalizarea chestionarului.  

Există seturi de întrebări care se adresează fiecărui membru al gospodăriei în parte și o serie de întrebări 

care fac referire la toată gospodăria.  

Pentru diagnosticare s-au utilizat mai multe tipuri de întrebări: 

1. Întrebări cu variante de răspuns Da/Nu 

2. Întrebări cu variante definite de răspuns 

3. Întrebări care necesită ca răspuns elaborarea unui text/ numirea unei persoane/ număr/ procent/ dată 

(zi calendaristică, lună, an).  

Întrebările din aplicație sunt grupate pe secțiuni și subsecțiuni. Fiecare secțiune conține o descriere a 

modului în care vor fi abordate întrebările din ea. De asemenea, întrebările au recomandări și detalii 

specifice. 

Membrii gospodăriei 

Pentru fiecare membru din gospodărie se va completa numele complet (nume, prenume). Pentru a 

înregistra un membru al gospodăriei se va apăsa butonul Adăugare membru.  

Lista cu membrii gospodăriei conține toți membrii introduși. Membrii din listă pot fi sterși sau modificați 

(în cazul în care ați greșit numele).  

Înainte de a merge mai departe cu completarea datelor referitoare la membrii gospodăriei, mai verificați 

încă o dată dacă ați introdus toate persoanele din gospodărie. Pe durata diagnosticării gospodăriei 

(aplicării chestionarului) puteți reveni la această listă pentru a adăuga noi membri sau pentru a îi 

modifica pe cei deja introduși. 

Ecran 5. Editare membri 
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Pentru toți copiii din gospodărie se vor introduce la componența gospodăriei, în mod obligatoriu, 

părinții, chiar dacă aceștia lipsesc din gospodarie sau nu au locuit niciodată în gospodărie. 

Ecran 6. Lista membrilor gospodăriei 

 

 

Secțiuni 

Cele 213 întrebări adresate membrilor gospodăriei sunt grupate 7 secțiuni, după cum urmează: 

- SECȚIUNEA A: Informații generale (Componența gospodăriei, Date despre copii și părinți, Surse de 

venit, Sănătate, nutriție și comportamente la risc, Educația copiilor)  

- SECȚIUNEA B: Date despre membrii gospodăriei cu vârsta până la 1 an (Sănătate, Educație) 

- SECȚIUNEA C: Date despre membrii gospodăriei cu vârsta între 1-5 ani (Sănătate, Nutriție) 

- SECȚIUNEA D: Date despre membrii gospodăriei cu vârsta între 10-17 ani (Sănătate și nutriție, 

Educație sexuală, timp liber și comportamente la risc)  

- SECȚIUNEA E: Date despre femeile de 10 ani și peste din gospodărie, care au avut vreodată un 

partener (Contracepție și nașteri, Copii separați de familie sau la risc, Munca în gospodărie și relații 

inter-familiale, Femeile gravide, Mame minore și femei care au născut în ultimele 12 luni) 

- SECȚIUNEA F: Date despre gospodărie (Beneficii sociale la nivel de gospodărie, Venituri și cheltuieli, 

Remitențe, Condițiile de locuire, Practicile parentale). 

- SECȚIUNEA G: Date despre gospodărie. Evaluare făcută de lucrătorul social 

Fiecare secțiune are o pagină de prezentare cu subsecțiunile și cu informații importante despre modul 

în care se va răspunde la întrebările din aceasta.  
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Ecran 7. Pagină de prezentare secțiune 

 

Pentru o utilizare cât mai eficientă a aplicației se poate naviga între secțiuni folosind meniul se secțiuni 

din partea de sus a ecranului. Navigarea între secțiuni este posibilă după completarea informațiilor 

aferente fiecărei secțiuni.  

Ecran 8. Navigare secțiuni 

 

Tipuri de întrebări 

Întrebări individuale pentru membrii gospodăriei 

La aceste întrebări se va înregistra un răspuns pentru fiecare membru din gospodărie. Întrebările se 

aplică doar pentru membrii pentru care are sens întrebarea. Prin urmare, lucrătorul social va putea 

completa răspunsul doar în dreptul membrului gospodăriei care nu este marcat cu gri.  
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Dacă în gospodărie sunt mai mulți membri decât se pot vedea pe ecranul tabletei, coborâți pe pagină 

cu (scroll) pentru a vizualiza toată gospodăria și pentru a înregistra răspunsurile tuturor membrilor. 

Ecran 9. Întrebări individuale 

 

Întrebări pentru întreaga gospodărie  

La întrebările pentru gospodărie se va înregistra un singur răspuns pentru toată gospodăria. 

Ecran 10. Întrebări pentru întreaga gospodărie 

 

Întrebări feminin/ masculin 

La aceste întrebări se va alege o opțiune din cele 2: masculin/feminin sau da/nu. 

  



 

17 

 

Ecran 11. Întrebări feminin/masculin 

 

Întrebări numerice 

Pentru întrebările cu răspuns numeric, pe ecranul tabletei va apărea o tastatură de unde pot fi introduse 

numere. În funcție de specificul întrebării, se va introduce CNP –ul care are 13 cifre, greutăți în grame 

sau kilograme, etc. 

Pentru a introduce informația pentru următorul membru al gospodăriei se va apăsa butonul Înainte, din 

partea dreaptă a tastaturi numerice.  

Ecran 12. Întrebări numerice 
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Întrebări cu variante definite de răspuns  

La aceste întrebări se va răspunde prin alegerea unei variante din listă. Atenție: unele liste au mai multe 

variante decât cele care se văd și poate fi necesar să se facă scroll pe lista de variante pentru a vedea 

toate opțiunile. 

Ecran 13. Întrebări cu variante definite de răspuns 

 

Întrebări tip dată 

Pentru completarea întrebărilor de tip dată se va selecta ziua, luna și anul pentru fiecare membru al 

gospodăriei. Atenție: unele liste (ani) au mai multe variante decât cele care se văd și este necesar să se 

facă scroll pe lista de variante pentru a vedea toate opțiunile. 

Ecran 14. Întrebări tip dată 
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Întrebări care solicită selectarea unei persoane  

Pentru întrebările de tipul cine este mama copilului/ cine este tatăl copilului se va selecta persoana 

corespunzătoare din lista afișată cu membri ai gospodăriei. Atenție: unele liste au mai multe variante 

decât cele care se văd și este necesar să se facă scroll pe lista de variante pentru a vedea toate opțiunile. 

Ecran 15. Întrebări care solicită completarea unei persoane 

 

Întrebări tip procent 

La acest tip de întrebări se va selecta din lista de procente afișată valoarea exactă sau cea mai apropiată 

de cea declarată de respondent. Atenție: unele liste au mai multe variante decât cele care se văd și este 

necesar să se facă scroll pe lista de variante pentru a vedea toate opțiunile. 

Ecran 16. Întrebări tip procent 
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Întrebări tip text 

În cazul acestor întrebări se completează punctual și sintetic răspunsul.  

Ecran 17. Întrebări tip text 

 

FINALIZARE DIAGNOSTICARE 

După parcurgerea tuturor întrebărilor, în situația în care nu au fost introduse toate răspunsurile,  se va 

afișa un rezultat parțial al completării. Aplicația vă va indica unde trebuie să reveniți și să completați 

răspunsul pentru a putea încheia diagnosticarea. 

Ecran 18. Chestionar incomplet 
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Dacă toate întrebările au fost completate, pe ecranul tabletei va apărea butonul de Finalizare chestionar. 

Doar după finalizarea chestionarului se consideră că diagnosticarea a fost realizată. Din acest moment 

se vor afișa vulnerabilitățile identificate și serviciile pe care lucrătorul comunitar trebuie să le realizeze. 

Atenție: din momentul în care a fost finalizat chestionarul nu se vor mai putea opera modificări ale 

datelor care au fost înregistrate. Pentru a modifica informațiile înregistrate despre gospodărie după 

finalizarea chestionarului, gospodăria introdusă trebuie re-introdusă.   

Ecran 19. Chestionar complet 

 

VIZUALIZARE REZULTAT 

Rezultatele diagnosticării (vulnerabilitățile identificate) vor fi afișate pentru fiecare membru al 

gospodărie în parte.   

Serviciile care trebuie efectuate pentru o gospodărie sunt grupate pe tip de serviciu și sunt afișate 

imediat după lista de persoane din gospodărie.  

Pentru a afla mai multe informații despre persoanele din gospodărie se apasă pe numele lor afișate pe 

tabletă. Pentru fiecare membru din gospodărie se pot vedea  vulnerabilitățile și serviciile aferente. 
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Ecran 20. Listă vulnerabilități gospodărie 

 

 

Ecran 21. Date personale, vulnerabilități, servicii 

 

SERVICIILE 

Ecranul de servicii afișează toate serviciile de pe raza comunei în care lucrătorul comunitar își desfășoară 

activitatea. Se pot căuta servicii în căsuța de căutare după numele gospodăriei sau numele persoanei.  
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Ecran 22. Servicii 

 

Serviciile efectuate se marchează apăsând butonul Efectuare serviciu. Pentru orice serviciu efectuat se 

pot lăsa comentarii (detalii despre efectuarea serviciului sau anumite informații în legătură cu acesta). 

În cazul în care un serviciu nu poate fi efectuat (din motive independente de dumneavoastră) acesta se 

va marca cu Imposibilitate efectuare serviciu.  

Pentru serviciile marcate cu imposibil de efectuat va trebui să adaugați motivul pentru care acestea nu 

s-au putut efectua în comentariile serviciului. 

Ecran 23. Efectuare serviciu 

 

În cazul în care un serviciu s-a marcat ca efectuat din greșeală, acesta se poate reseta.   
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III. CONȚINUTUL APLICAȚIEI 
 

 

 

Poate fi pus la dispoziție la cerere. 
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VI. ANEXE 
 

 



 

ANEXA 1. Calendarul vaccinărilor 
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Anexa 1 – Calendarul vaccinărilor 
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ANEXA 2. Prevenirea anemiei feriprive la copii și gravide 
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ANEXA 3. Principalele repere în dezvoltarea copilului
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ANEXA 4. Alimentația sănătoasă la gravide, la mama care alăptează și la copii 
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ANEXA 5. Consultația medicală prenatală și postnatală 



 

42 

 

ANEXA 5. Consultația medicală prenatală și postnatală 
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