
 

 

METODOLOGIA DE COLECTARE A DATELOR CU AJUTORUL APLICAȚIEI AURORA 

    Prospect octombrie 2020 

 

1. Obiectivele proiectului 

Proiectul „Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul 
copiilor celor mai vulnerabili din România”, are la bază evidențele și lecțiile învățate 
desprinse din proiectele de modelare anterioare ale UNICEF, inclusiv modelul care a vizat 
furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității care a fost implementat în 45 de 
comunități rurale și urbane în județul Bacău. 

Proiectul vizează promovarea incluziunii sociale și distributia echitabilă a oportunităților 
pentru cei mai vulnerabili copii din România, în mod special pentru copiii cu dizabilități, copiii 
care locuiesc în zone urbane sau rurale și copiii de etnie Romă. 

În ciuda eforturilor de a atinge standardele Europene și niveluri înalte de dezvoltare și 
coeziune socială, aproape 42% dintre copiii din România continuă să fie afectați de sărăcie, 
acces limitat la servicii, excluziune și discriminare. Acești copii sunt de asemenea mai expuși 
la violență, la riscul de a fi separați de familie și de a fi plasați în sisteme alternative de îngrijire 
sau școli speciale. Norme sociale și de gen afectează negativ incluziunea socială a acestora 
și le limitează participarea. 

Prin îmbunătățirea serciviilor sociale și de sănătate și prin asigurarea accesului la educație 
de calitate, proiectul va contribui la întreruperea ciclului intergenerațional de sărăcie și 
excluziune și va crea oportunități de dezvoltare și incluziune socială. 

Proiectul își propune de asemenea să adreseze discriminarea și normele sociale negative 
referitoare la incluziunea copiilor de etnie Romă și a copiilor cu dizabilități, promovând în 
același timp metode inovatoare și structurate de participare a copiilor. 

Scopul proiectului este de a extinde tipul de servicii furnizate (inclusiv servicii de specialitate), 
aria geografică (vizând comunități adiționale), precum și de a asigura că sectoarele diferite 
vor lucra într-o manieră coordonată și integrată. 

Prin urmare, proiectul urmărește să îmbunătățească disponibilitatea, accesibilitatea și 
calitatea serviciilor de bază și specializate – incluzând servicii de sănătate, educație și 
sociale – pentru comunități vulnerabile din România, cu scopul de a asigura ca toți copiii 
vizați de noul model de intervenție sunt mai sănătoși, mai educați și protejați pentru 
a-și atinge potențialul maxim. 

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la incluziunea socială a tuturor 
copiilor și adolescenților, în special a celor mai vulnerabili prin servicii de sănătate, 
educație și protecție de calitate, echitabile și coordonate (servicii de bază și 
specializate integrate la nivelul comunității). 

Dincolo de furnizarea serviciilor pentru copiii și familiile acestora vizate de proiect, evidențele 
generate de modelul de intervenție vor putea fi folosite atât în România, cât și în regiune.  



 

 

Copiii și adolescenții din comunitățile vizate de proiect vor fi factori de decizie și vor 
participa în cadrul componentei “Comunități prietenoase cu copiii”, care promovează 
sistematic participarea copiilorăn procesul de dezbatere și creare a politicilor publice, 
programelor și luarea deciziilor, influențând astfel viețile și viitorul lor. 

Rolul principal al colectării de date cu ajutorul aplicației AURORA este obţinerea de 
informaţii detaliate privind vulnerabilitățile individuale (în special cele ale copiilor), care 
ulterior să fie adresate de servicii integrate – de bază și specializate – furnizate la nivelul 
comunității. 

Acest material se referă strict la procesul de colectare a datelor despre copii și 
membrii gospodăriilor în care aceștia trăiesc, și nu la celelalte activități din cadrul 
proiectului care vizează o abordare integrată în furnizarea serviciilor. Etapa de colectare a 
datelor si respective realizarea unui diagnostic cu privire la vulnerabilități reprezintă o etapă 
necesară pentru furnizarea de servicii adecvate nevoilor identificate. Ea nu reprezintă un 
scop în sine și trebuie să fie în permanență legată de celelalte activităţi ale proiectului. 

2. Cadrul legislativ si standarde etice in colectarea datelor 

În cadrul vizitei la domiciliu vor fi oferite copiilor si familiilor acestora toate informaţiile despre 
procesul de colectare de date şi felul în care aceste date sunt stocate, prelucrate si utilizate 
pentru realizarea unui diagnostic al vulnerabilităților și pentru propunerea unui pachet minim 
de servicii integrate ce urmează a fi furnizat de către echipele de intervenție de la nivel local. 

Datele ce vor fi colectate în cadrul proiectului, prin intermediul aplicației Aurora, sunt necesare 
pentru identificarea nevoilor și stabilirea măsurilor de sprijin pentru copii și familiile acestora. 

Conform Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 27 aprilie 2016, privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor), UNICEF, 
partenerii acestuia din cadrul proiectului, precum şi profesionistii implicati in proiect de la toate 
nivelurile: local, judetean, national, au obligaţia de a administra datele personale în condiţii de 
siguranţă şi numai pentru scopurile specificate.  

Cercetările care implică proceduri de colectare a datelor referitoare la copii necesită 
respectarea cadrului legislativ specific acestei categorii de vârstă, precum şi consideraţii etice 
privind asigurarea protecţiei şi respectării drepturilor copilului. În acest sens, colectarea datelor 
pentru recensământul comunitar va respecta prevederile Legii nr 272/2004 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. În sensul acestei legi, copilul este persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi 
nici nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu (Cap 1, art.4, pct. a). 

În colectarea datelor prin intermediul interviurilor cu copii: 

• se va solicita acordul scris al copilului care a împlinit vârsta de 14 ani şi care urmează 
să fie intervievat 

• pentru copiii singuri într-o gospodărie, neînsoţiţi de părinţi sau de un alt reprezentant 
legal, ori care nu se găsesc sub supravegherea legală a unor persoane, se va solicita 
acordul copiilor care urmează să fie intervievați în prezența unui reprezentant 
DGASPC care va fi contactat conform Procedurii pentru interventie in cazul serviciului 
prioritate zero 



 

 

• De asemenea, trebuie menționată Hotărârea de Guvern nr. 6911 din 19 august 
2015, care subliniază nevoia de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a 
copilului și vizează colectarea de date pentru a face un diagnostic cu privire la riscurile 
și vulnerabilitățile cu care se confruntă copiii și familiile acestora. Aplicația Aurora 
transpune în manieră electronică, ușor de utilizat, ghidul de intervievare a gospodăriei 
prezent în Fișa de identificare a riscurilor, respectiv Anexa 2 a HG 691/2015. 

• Nu în ultimul rand, Procedura UNICEF privind standardele etice se aplică pentru 
cercetări, evaluări, colectare şi analiză de date, realizate sau subcontractate de 
UNICEF, desfăşurate în parteneriat sau independent. Elemente cheie de care se va 
ţine seama în colectarea de date se găsesc în Anexa 1. Principiile care stau la baza 
procedurii sunt următoarele: respect; acţiunile întreprinse promovează bunăstarea 
indivizilor, a comunităţii şi a societăţii; nu aduc prejudicii sau afectează negativ prin 
acte de angajare sau omisiune; justiţie.  

3. Organizarea colectării de date 

UNICEF România2 a elaborat Metodologia de colectare de date cu ajutorul aplicației 
Aurora pornind de la experiența anterioară și lecțiile învățate și folosind instrumentele 
dezvoltate și testate în modelul de intervenție anterior3, urmărind în același timp cadrul legal 
în vigoare. 

UNICEF România, împreună cu partenerii instituționali de la nivel județean și național, a 
asigurat formarea tuturor profesioniștilor locali și județeni care utilizează instrumentul Aurora, 
referitor la conceptele fundamentale care stau la baza modelului de intervenție, a repartizat 
ariile de intervenție coordonatorilor județeni (acolo unde este cazul), a realizat și distribuit 
materialele și instrumentele necesare. 

Personalul implicat în activitatea de colectare de date 

Colectarea datelor în cadrul proiectului este coordonată în toate localitățile din județul Bacău 
și Brașov de către UNICEF România care, alături de partenerii instituționali de la nivel județean 
si/sau local supervizează toate activitățile realizate în cadrul proiectului. 

În calitatea de coordonator al întregului proces, UNICEF România va menține comunicarea cu 
toți coordonatorii judeteni si coordonatorii locali și va intermedia schimbul de informații între 
aceștia și experții tehnici care gestionează aplicația AURORA, prin: 

1) Voica Tomuș – Specialist Protecția Copilului: email: vtomus@unicef.org 

2) Alexandra Grigorescu – Consultant Protecția Copilului: email: agrigorescu@unicef.org 

3) Nicoleta Elisei – Asistent Programe: email: nelisei@unicef.org  

 
1 HG 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi 
plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea 
Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi 
serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea 
2 Prezenta metodologie are la bază „Recensământ comunitarul de diagnostic al vulnerabilităților”, metodologia 
care a fost dezvoltată de UNICEF România, în parteneriat cu Institutul Național de Statistică, Autoritatea 
Națională pentru Protecția Copilului și Adopție și Centrul Român de Modelare Economică, în cadrul proiectului 
demonstrative „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comuității”, în județul Bacău. 
3 In cadrul modelului “Incluziune sociala prin furnizarea de servicii integrate la nivel de comunitate” desfasurat in 
45 de comunitati din judetul Bacau, unde a fost desfasurat un recensământ comunitar 



 

 

 
Figure 1. Schema de management al informației 

Coordonatorul județean/local – are rolul de a asigura asistență și sprijin metodologic 
profesioniștilor și instituțiilor de la nivel local. Aceștia supervizează colectarea datelor, 
dezvoltarea și implementarea planurilor de servicii, precum și furnizarea serviciilor integrate 
la nivelul comunităților.  
Coordonatorul judetean, asa cum este ilustrat în Figura 1, este profesionistul care lucrează la 
nivelul instituțiilor de la nivelul județului descentralizate și deconcentrate în domeniul sănătății 
publice, educației și protecției copilului, respectiv: Direcția de Sănătate Publică, Centrul 
Județean de Resurse și Asistență Educațională, Direcția Generală pentru Asistență Socială 
și Protecția Copilului. 
Coordonatorul local este profesionistul de la nivelul autorității publice locale de la nivelul 
municipiilor, din cadrul Direcțiilor de Asistență Socială. 
Din perspectiva Aurora, rolul coordonatorilor este de a monitoriza activitatea profesioniștilor 
de la nivel local, oferirea de sprijin și suport methodologic, precum și transmiterea informațiilor 
către UNICEF România și/sau expertii tehnici care gestioneaza aplicatia Aurora. 
În ceea ce privește strict activitatea de colectare de date, responsabilitățile coordonatorilor 
județeni/local includ: 

• coordonarea realizării colectarii de date în zonele de intervenție care le-au fost repartizate, 

prin următoarele acţiuni: 

1. organizarea de întâlniri de pregătitoare cu toți profesionistii de la nivel local;  



 

 

2. repartizarea profesionistilor în cadrul zonei de intervenție (i.e. pe sate în rural, pe străzi 

în urban);  

3. distribuirea materialelor (manuale, aplicație online, materiale de identificare, fişă de 

gospodării etc.) si asigurarea ca toti profesionistii locali au parcurs materiale; 

4. planificarea activităților și a indicatorilor de performanță pentru profesionistii de la nivel 

local (i.e. numărul estimat de gospodării vizitate, numarul de chestionare completate 

etc.).  

• supravegherea, îndrumarea şi controlul activităţii de înregistrare a datelor în teren prin:  

1. vizite pe teren, incluzând și acompanierea profesionistilor/lucrătorilor comunitari la 1-2 

vizite în gospodări;  

2. suport pentru mobilizarea Structurii Comunitare Consultative și a altor actori relevanți la 

nivel local în vederea susținerii activității de teren și explicitării modului în care vor fi 

utilizate rezultatele obținute pentru îmbunătățirea calității vieții în comunitate;  

3. colectarea de feedback din teren și asigurarea schimbului de informații între nivelul local, 

județean și coordonatorii UNICEF. 

4. monitorizarea în cadrul platformei online a stadiului colectării datelor in fiecare localitate 

si pentru fiecare profesionist local. 

• pentru activitatea de colectare de date, verifică rata de răspuns. Verificarea se realizează 

săptămânal, pe baza fişei gospodăriilor, prin analiza proporţiei chestionarelor completate din 

totalul gospodariilor vizitate. 

 
Lucrătorul comunitar – profesionistul4 la nivel local care furnizează pachetul minim de 
servicii, în cadrul activităților de teren. În această categorie intră asistenții sociali, asistenții 
medicali comunitari, mediatorul sanitar și mediatorul școlar. 
Din perspectiva colectării de date, lucrătorii comunitari desfășoară activități privind: 

• identificarea gospodăriilor și adreselor corespondente acestora sau alte repere (pentru 

locuințe improvizate) ce vor fi înregistrate in AURORA; 

• completarea fiselor de gospodarie, conform modelului din Anexa 2. 

• coordonarea activităților de teren cu ceilalți lucrători comunitari, conform planificării realízate 

împreună cu coordonatorii județeni/locali; 

• înregistrarea datelor colectate în aplicația Aurora în vederea realizării diagnosticului 

vulnerabilităților. Datele sunt colectate prin metoda interviurilor faţă în faţă; 

• Pentru feedback și/sau comunicarea situațiilor întâlnite pe teren, lucrătorii comunitari au la 

îndemână atât butonul de feedback pe aplicație AURORA, dar pot utiliza și comunicarea 

directă cu coordonatorul județean, prin e-mail sau telefon. Rezultatele acestor discuții vor fi 

menționate de coordonatorii județeni în rapoartele de activitate înaintate către UNICEF.

 

Materiale puse la dispoziție 

UNICEF România a pus la dispoziție materialele necesare:  

1) Manualul pentru aplicația online AURORA – instrumentul este accesibil atât în 
platforma www.auroraproject.ro, dar și ca aplicație separată pe dispozitivele mobile 

 
4 Profesionistii la nivel local sunt toti cei cu rol in furnizarea pachetului minim de servicii, inclusiv cei care 
lucreaza in cadrul scolii, respectiv consilierul scolar. 

http://www.auroraproject.ro/


 

 

(tablete) care se instalează automat odată cu instalarea aplicației Aurora și poate fi 
consulată oricând de profesioniștii cu drept de acces în Aurora; 

2) Documente utile și video demonstrative – accesibile în platforma 
www.auroraproject.ro; 

3) Prezenta Metodologie de colectare a datelor cu ajutorul aplicației Aurora, cu 
anexele corespunzătoare, respectiv fişa gospodăriilor etc.; 

4) Metodologia pentru furnizarea seviciilor integrate, inclusiv Procedura pentru 
furnizarea Serviciului Prioritate Zero; 

Perioada de colectare a datelor 

Datele vor fi colectate continuu, în funcție de situația de la nivel local și a planificării întocmite 
de lucrătorii comunitari, validate la nivel local și ulterior de coordonatorii județeni/locali. 
Procesul de colectare va fi monitorizat de coordonatorii județeni/locali și raportat periodic către 
UNICEF. 

Hotărârea de Guvern nr. 691 din 2015 precizează termenul de 2 ani de la intrarea acesteia în 
vigoare în care „serviciul public de asistență socială are obligația de a vizita la domiciliu toate 
familiile cu copii (…), din unitatea administrativ-teritorială, în vederea identificării tuturor 
copiilor aflați în situație de risc”. 

Localități acoperite 

Proiectul „Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor 
celor mai vulnerabili din România”, se desfăşoară în 20 de localități rurale și urbane din județul 
Bacău şi în municipiul Brașov. 

Prezenta metodologie nu se limitează la localitățile participante în cadrul proiectului, ci poate 
fi folosită în toate localitățile unde, la inițiativa instituțiilor locale sau județene, este implementat 
pachetul minim de servicii și folosită aplicația Aurora. 

4. Serviciul de identificare  

Se referă la identificarea copiilor și familiilor în nevoie sau la risc de excluziune socială, a 
situațiilor care impun acordarea de servicii integrate și/sau beneficii sociale pentru garantarea 
respectării drepturilor copilului. Identificarea5 include: sesizarea, semnalarea, autosesizarea, 
evaluarea inițială și verificarea informațiilor.  

Identificarea este finalizată după parcurgerea tuturor etapelor care duc la luarea unei decizii 
de confirmare sau infirmare a situației de risc. 

Populația urmărită 

Aria de cuprindere include toate persoanele din toate gospodăriile cu copii identificate în 
comunitățile rurale și urbane. Participarea respondenților la procesul de colectare a datelor 
este voluntară. 

 
5 Vezi art.6 din HG. 691/2015. 

http://www.auroraproject.ro/


 

 

Gospodăria reprezintă un grup de două sau mai multe persoane, cu sau fără copii, care, în 
mod obişnuit, locuiesc împreună, au în general legături de rudenie şi se gospodăresc (fac 
menajul, folosesc resursele) în comun, participând integral sau parţial la bugetul de venituri şi 
cheltuieli al gospodăriei. După caz, membrii gospodăriei lucrează împreună terenul sau cresc 
animale, consumă şi valorifică în comun produsele obţinute. Gospodăria poate fi compusă şi 
dintr-un grup de două sau mai multe persoane, cu sau fără copii, între care nu există legături 
de rudenie, dar care declară că, prin înţelegere, locuiesc împreună şi au buget comun. 
Persoanele care nu aparţin de altă gospodărie şi care locuiesc şi se gospodăresc singure se 
consideră gospodării formate dintr-o singură persoană. 

Se consideră membri ai gospodăriei și sunt înregistrați în aplicație:  

• persoanele prezente, cele temporar absente sau plecate pentru o perioadă mai 
îndelungată din gospodărie, dar nu mai mare de 12 luni (la studii în alte localităţi, în 
vacanţă, la rude, la case de odihnă, internate în spitale sau în sanatorii); 

• copiii care locuiesc în gospodărie, aflându-se în plasament la rude sau alte persoane 
sau fiind în asistență maternală (pentru aceștia trebuie trecuți și părinții, chiar dacă nu 
locuiesc în gospodărie); 

• persoanele plecate la lucru (în ţară sau străinătate), care nu au format o altă gospodărie 
sau nu şi-au stabilit domiciliul în altă localitate, care nu lipsesc din gospodărie o perioadă 
mai mare de 12 luni; 

• persoanele instituţionalizate (centre rezidenţiale destinate copilului, persoanei adulte cu 
dizabilităţi, persoanelor vârstnice etc. cum ar fi: centre de plasament, centre de îngrijire 
şi asistenţă, cămine de bătrâni,  mănăstire etc.) care fac parte din gospodărie, sunt 
absente în luna de referinţă, dar nu lipsesc din gospodărie o perioadă mai mare de 12 
luni; 

• persoanele private de libertate (în detenţie sau arestate) care fac parte din gospodărie, 
sunt absente în perioada de colectare a datelor, dar nu lipsesc din gospodărie o perioadă 
mai mare de 12 luni; 

• bătrânii şi alte persoane aflate în întreţinerea gospodăriei; 

• se înregistrează ca membri ai gospodăriei și părinții copiilor din respectiva gospodărie 
chiar dacă aceștia nu sunt prezenți în gospodărie sau nu au fost prezenți niciodată. 

NU se consideră membri ai gospodăriei şi nu sunt înregistrați în aplicație:  

• persoanele aflate în gazdă sau cu chirie, precum şi persoanele angajate pentru 
efectuarea de servicii în gospodărie, în general persoanele care nu au buget comun cu 
membrii gospodăriei; 

• oaspeţii care se află temporar în gospodărie. Copiii aflați în vacanță la bunici nu sunt 
înregistrați în aplicație.    

Persoanele care locuiesc permanent în unităţi de locuit în comun (cămine de 
bătrâni, pentru persoane cu dizabilități, sanatorii etc.) sau în locuinţe sezoniere nu 
sunt cuprinse în anchetă. 



 

 

La nivel local echipa comunitară, împreună cu coorodonatorii județeni/locali, poate hotărî să 
colecteze date despre toate gospodăriile care sunt de interes, beneficiază de alte servicii 
furnizate la nivelul autorității publice locale. 

Aria de cuprindere – comunități Bacău 

Pentru comunitățile rurale și urbane din județul Bacău, în cadrul cărora a fost implementat 
proiectul anterior „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate de bază la nivelul 
comunității”, identificarea va viza: 

1. gospodăriile deja existente în baza de date Aurora, pentru care se fac re-evaluări si 
colectări periodice de date actualizate; 

2. gospodării nou formate sau gospodării formate din personae care se mută în 
comunitate, care ajung în atenția echipelor de profesioniști de la nivel local prin 
diferite metode. 

Aria de cuprindere – alte localități 

În cazul celorlalte localități, care încep din 2020 să colecteze date, participante în cadrul 
proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în 
cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, dar nu numai, identificarea va viza toate 
gospodăriile cu copii din comunitate, urmând criteriile sugerate în prezenta metodologie, 
precum și alte criterii stabilite la nivel local. 

O etapă esențială în procesul de colectare a datelor o va reprezenta etapa de planificare. 
Echipele de profesioniști comunitari, alături de coordonatorii județeni/locali vor dezvolta un 
plan detaliat pentru derularea activității legate de identificarea gospodăriilor.  

În vederea îndeplinirii atribuțiilor de monitorizare a situației copiilor din localitate și a furnizării 
serviciilor necesare pentru prevenire separării copilului de familia sa, autoritatea publică locală 
identifică cu precădere situațiile de risc la care este supus copilul și care impun acordarea de 
servicii și benefici sociale. Confrom HG 691/2015, profesioniștii de la nivel local au obligația 
de a identifica în primul rând acele gospodării în care se află copii vulnerabili. Mai jos puteți 
găsi o sugestie a pașilor de avut în vedere pentru planificarea activității de colectare de date. 

1. Întocmirea unor liste cu gospodăriile cunoscute în care locuiesc copii în situație de 
risc6, ținând cont de modul în care sunt menționați în actele normative în vigoare, 
după cum urmează:  

a. Copil care locuiește în sărăcie( H.G.691/2015, Anexa 2, art.5); 

b. Copil neînregistrat la medicul de familie; 

c. Copil cu vârsta până la 1 an inclusiv, în situație de risc; 

d. Copil cu vârsta între 1-5 ani, în situație de risc; 

e. Copil cu boală cronică sau care locuiește într-o gospodărie în care există 
persoane cu boli cronice;  

 
6 Așa cum este descrisă în legislația în vigoare, detaliată în art. 5 din HG 691/2015. 



 

 

f. Copil care nu a fost înscris la școală, care a abandonat școala sau este la 
risc de abandon școlar;  

g. Adolescent/copil cu comportament la risc; (272/2004, art.93); 

h. Copil în familie cu risc de violență, abuz sau neglijare a copiilor; (272/2004, 
art. 89, art.91, art.94; HG 49/2011); 

i. Copil cu condiții precare de locuire; (HG 691/2014, Anexa 2, art.5); 

j. Copil fără acte de identitate(HG 1103/2014);  

k. Copil fără un părinte sau ambii părinți acasă(272/2004, art.104; HG 
691/2014, Anexa 1); 

l. Copil cu dizabilități( 272/2004, art.49, art.50, Ordinul 1985/1305/5805/2016); 

m. Copil separat de familie sau cu risc de a fi separat de familie (272/2004, 
art.54, HG 691/2014, art.5; HG 1103/2014); 

n. Femeie însărcinată în situație de risc (HG 1103/2014) sau femei care au 
născut în ultimii 2 ani; 

o. Alte situații de vulnerabilitate menționate în Legea 272/2004: copiii cetățeni 
români aflați în străinătate, în special acei copii lipsiți de protecția unui adult; 
copiii fără cetățenie aflați pe teritoriul României; copiii care solicită sau 
beneficiază de o formă de protecție în condițiile reglementărilor legale privind 
statutul și regimul refugiaților în România; copiii cetățeni străini aflați pe 
teritoriul României, în situații de urgenta constatate, în condițiile legii, de către 
autoritățile publice române competente; copilul care a săvârșit o faptă penală 
și nu răspunde penal etc. 

Listele pot fi întocmite cu sprijinul școlilor și a cabinetelor de medicină de familie de pe raza 
unității administrativ teritoriale, a serviciilor de evidență a populației și a diverselor organizații. 
Listele vor fi verificate și vor fi eliminate gospodăriile care se regăsesc pe listă din mai multe 
surse. Gospodăriile trebuie prioritizate în funcție de deciziile și consultările de la nivel local, 
inclusiv organizate în funcție de adrese. 

2. Împărțirea listelor în funcție de zone/arii geografice care să asigure eficiența muncii 
de teren, urmând modelul anexat Fișa gospodăriilor. Alocarea lucrătorilor comunitari 
pe zonele delimitate. 

3. Consultarea coordonatorilor județeni/locali și validarea de către aceștia a listelor 
gospodăriilor și a alocărilor făcute. 

4. Solicitarea unei întâlniri a Structurii Comunitare Consultative în cadrul căreia să fie 
prezentată abordarea, listele și planificarea realizate. 

4. Etapele colectării datelor 

La momentul vizitei în gospodărie în vederea colectării datelor, lucrătorii comunitari vor 
respecta următoarele etape: 



 

 

1. Se vor legitima și vor prezenta adeverinţa/legitimaţia şi cartea de identitate; 

2. Vor explica, pe scurt, scopul colectării de date şi necesitatea acestuia. Vor prezenta 
de la început durata de timp necesară interviului (aprox. 30-45 de minute pentru o 
gospodărie medie cu 2 adulți și 2 copii, cu un număr mai mic de 3 de vulnerabilități) 
şi vor explica importanţa colaborării sincere, pentru că de completarea 
chestionarelor cu informaţii corecte furnizate de persoanele intervievate depinde în 
mare măsură obţinerea unei imagini fidele asupra nevoilor individuale de furnizare 
de servicii integrate; 

3. Se vor asigura că fiecare persoană intervievată este convinsă că ancheta nu 
urmăreşte scopuri care ar leza cât de puţin interesele sale personale sau familiale, 
că aceasta se efectuează în interesul general al comunităţii. Vor fi făcute precizările 
necesare cu privire la asigurarea confidențialității și protecția datelor cu character 
personal, vezi anexa Nota de informare; 

4. Vor fi solicitate informaţii privind componenţa gospodăriei şi actele de identificare ale 
membrilor gospodăriei (de exemplu: certificat de naştere, buletin sau carte de 
identitate, paşaport). Persoanele care nu au acte de identitate – vor fi înregistrate 
exclusiv pe baza propriilor declarații; 

5. În mod obligatoriu vor fi completate date despre părinții copiilor din gospodărie, chiar 
dacă aceștia nu locuiesc în gospodărie, nu și-au exercitat niciodată drepturile și 
obligațiile părintești sau sunt necunoscuți. Părinții care lipsesc sunt introduși la final, 
după ce sunt introduși toți ceilalți membrii din gospodărie. Pentru părinții necunoscuți 
se va înregistra Tată necunoscut, respectivă Mamă necunoscută în dreptul numelui; 

6. În cazul minorilor, va fi solicitat și respectiv completat acordul 
părinţilor/reprezentantului legal. În cazul copiilor care au împlinit 14 ani va fi solicitat 
și respectiv completat și acordul copilului în cazul în care va participa la interviu; 

7. În cazul copiilor care nu au împlinit vârsta de 10 ani, vor fi solicitate informaţii de la 
persoana adultă care se ocupă de creșterea și îngrijirea acestora; 

8. Pe cât posibil, vor fi desfăşurate interviul cu fiecare membru al gospodăriei, în parte, 
inclusiv cu fiecare copil de 10 ani și peste pentru care există un acord scris. 
Răspunsurile copilului cu vârsta cuprinsă între 10 şi 14 ani vor fi luate în considerare 
ţinându-se seama de vârsta si gradul de maturitate al acestuia.  

9. Pentru completarea chestionarului, secţiunea referitoare la evaluarea stării de 
sănătate a copiilor – informaţii privind situaţia vaccinurilor, se va solicita carnetul de 
vaccinuri pentru fiecare copil în cauză din cadrul gospodăriei; 

10. Se va solicita numele şi adresa medicului de familie în evidenţa căruia se află copiii 
și se explică faptul că aceste informaţii sunt necesare pentru confruntarea ulterioară 
a informaţiilor declarate de membrii gospodăriei cu informaţiile de la medicul de 
familie; 

11. Pentru copiii de vârstă școlară se solicită adresa școlii la care sunt înscriși, explicând 
faptul că această informație este necesară pentru confruntarea ulterioară a 
informațiilor declarate de membrii gospodăriei cu informații de la școală. 

 
 



 

 

Instrucţiuni generale referitoare la colectarea datelor: 

• Pentru persoanele greu de găsit, care lucrează în schimburi/ture7 – se va lăsa la domiciliu/ 
reședința acestora, datele de contact cu rugămintea de a fi contactat(ă) în mod direct sau 
prin intermediul primăriei în vederea stabilirii de comun acord a unui interval de timp pentru 
stabilirea unei întâlniri ulterioare; 

• Pentru a obţine răspunsuri exacte şi sincere, întrebările trebuie să fie clar formulate şi 
adresate în mod politicos. Indiferent de atitudinea gospodăriei, pe tot parcursul vizitei se 
impune un comportament corect şi politicos, fiind convinşi că gradul de cooperare al 
persoanelor din gospodărie şi solicitudinea cu care vor răspunde depind în cea mai mare 
măsură de lucrătorul comunitar; 

• În cazul întrebărilor cu mai multe variante de răspuns, să fie prezentată persoanei 
intervievate lista completă a acestora, în scopul alegerii celei mai potrivite variante; 

• Persoana intervievată nu va fi întreruptă înainte ca aceasta să termine formularea 
răspunsului, chiar dacă ezită (care poate fi datorată faptului cǎ respondentul încearcă să-şi 
amintească diferite aspecte legate de informaţiile solicitate); 

• Dacă se observă că persoana intervievată oferă un răspuns nehotărât, lucrătorul comunitar 
se va asigura că aceasta a înţeles întrebarea; persoana intervievată nu va fi contrazisă şi 
răspunsul său nu va fi pus la îndoială; 

• În situația în care întrebarea nu a fost înţeleasă, lucrătorul comunitar va reveni la întrebare și 
va oferi persoanei intervievate explicațiil și clarificările necesare; 

• În cazul în care lucrătorul comunitar nu a obţinut toate informaţiile pentru finalizarea 
interviului, acesta are la dispoziţie 14 zile pentru revenirea la adresă şi încheierea procedurii 
de colectare a datelor din respectiva gospodărie; 

• În cazul unui refuz de răspuns definitiv al gospodăriei, se va menţiona distinct situaţia în fişa 
gospodăriilor; 

• Lucrătorul comunitar va menține periodic legătura cu coordonatorul județean/local pentru a 
comunica toate actualizările cu privire la procesul de colectare de date. 
 
Situații particulare: 

• Se vor înregistra copiii și persoanele adulte cu deficiențe mintale severe (care nu pot da 
răspunsuri corecte) – pe baza declarațiilor celorlați membrii ai gospodăriei sau ale 
persoanelor cu care aceștia conviețuiesc și a consultării certificatelor de naștere, respectiv a 
actelor de identitate; 

• Persoanele care nu știu să citească și să scrie – pot solicita prezența unui cunoscut de-al lor 
(vecin, rudă) care să le ajute să cunoască și să înțeleagă obiectivul colectării de date și a 
furnizării pachetului minim de servicii, precum și specificul informațiilor solicitate.  

 
7 Această recomandare se aplică în cazul în care nu puteți identifica nici o persoană la adresa vizitată.   



 

 

1. Anexe 

Anexa 1. Elemente cheie de care se va ţine seama în colectarea de date 

a. Prejudicii şi beneficii 

• evaluarea riscurilor şi beneficiilor printr-o analiză a situaţiei şi stabilirea unor metode 
în acest sens  

• minimizarea stresului 

• asigurarea securităţii/siguranţei şi protecţiei 

• codificarea datelor – protecţia datelor de identificare 

b. Consimţământul informat 

• obţinerea consimţământului tuturor participanţilor 

• respectarea prevederilor legale în vigoare 

• la obţinerea consimţământului se va ţine seama de competenţe/capacitate 

• participarea este voluntară 

• consultări locale 

c. Intimitate şi confidenţialitate 

• codificarea datelor 

• protocoale de stocare/protecţie/punere la dispoziţie a datelor 

• indicarea clară a persoanelor care au acces la date 

• asigurarea confidenţialităţii (grupuri deosebit de vulnerabile) 

• raportarea problemelor/măsurilor luate pentru a asigura intimitatea 

d. Plată şi compensaţii 

• se va evita plata pentru a forţa, a face presiuni sau a mitui - pot fi distorsionate 
răspunsurile 

• se va lua în considerare contextul social şi cel cultural 

• strategii de evitare a dezamăgirii (evitarea promisiunilor) 

e. Conflict de interese – identificarea unor posibile conflicte



 

 

Anexa 2. Fisa gospodariilor 

 
Screening comunitar de diagnostic al vulnerabilităților 
Fișa gospodăriilor 
 

LUCRĂTOR COMUNITAR ______________________________________   
 

LOCALITATEA ____________________________________          
 
 

NRG - Numărul de gospodării din locuinţă – se va nota numărul exact de gospodării întâlnite la adresa dată. 
NRGL - Numărul de ordine al gospodăriei în cadrul locuinţei se indică numai în cazul în care pe acelaşi lot 
(curte) există două sau mai multe gospodării şi reprezintă un număr asociat fiecărei gospodării din locuinţă, atribuit secvenţial începând cu valoarea 1. 
Exemplificare: pentru o adresă la care locuiesc 2 gospodării, se vor face 2 intrări separate care vor avea NRG=2, iar NRGL = 1, respectiv 2. În Aurora vor fi înregistrate 2 
gospodării separate. 
 

Nr. 
crt. 

Nume gospodărie Adresa completă 

Dată/-e 
vizită/-e 

la 
adresă 

 
NRG 

 
NRGL 

RI 
Nume şi prenume 

respondent 
(pentru RI=1) 

1.        
 
 
 

 

 

2.        
 
 
 

 

 

Rezultatul interviului (RI) 
 
 1 – acceptă interviul 
 2 – gospodărie contactată, dar refuză interviul 
 3 – gospodărie plecată din localitate toată luna 
 4 – gospodărie prezentă, dar imposibil de contactat 
 5 – locuinţă inexistentă 
 6 – locuinţă neocupată 
 7 – locuinţă sezonieră 



 

 

Anexa 3. Notă de informare  


