
Evaluare mediul familial

Factori evaluare mediul familial:
uComponentă familia
uRelații de familie
uAtașament dezvoltat 
uValori promovate 
uAsumarea responsabilitatilor

familiale/parentale
uDistribuția rolurilor/sarcinilor
uProbleme/dificultăți familiale
uModalitati de soluționare 
u Implicarea familiei în susținerea 

persoanei
uPerspective de schimbare 



Evaluare loc de trai 

Loc de trai:
u Condiții de locuit
u Precizarea statutului locuintei
u Vecinătate/influențe
u Atitudinea faţă de locuință (grad de 

satisfacere)
u Disponibilitate de schimbare

Rețeaua socială comunitară:
u Imaginea familiei în comunitate
u Poziția in comunitate
u Modele promovate în comunitate
u Atitudinea față de valorile comunitații



Extras referat I:
u Inculpatul B Nicolae este în vârstă de 37 de ani şi a fost 

căsătorit cu numita Ramona O, căsătoria încheindu-se prin 
divorţ în anul 2007; din relaţia de căsătorie a rezultat un 
copil minor, în vîrstă de 7 ani, care este în grija mamei. 
Inculpatul afirmă că menţine legătura cu fosta soţie şi îşi 
achită obligaţiile faţă de copilul său.

u Familia de provenienţă a inculpatului se compune din părinţi, 
B Nicolae şi B Maria şi fratele mai mare al acestuia, B Radu-
Ioan. Ambii părinţi sunt pensionari, au fost cadre didactice în 
perioada anterioară pensionării; tatăl a activat profesional în 
mediul universitar (decan, catedra de drept a Facultăţii de 
drept şi sociologie din cadrul Universităţii), iar mama în 
învăţămîntul de masă. Fratele inculpatului este căsătorit şi 
este implicat profesional în domeniul societăţilor comerciale 
particulare.

u Inculpatul este de părere că are o bună relaţionare cu 
membrii familiei sale şi nici un alt membru nu s-a aflat în 
conflict cu legea penală. 



Exercitiu:

uExtrageti factorii relevanti din 
extrasul de mai sus 

uDezvoltati un ghid de explorare



Extras referat II:
u În ceea ce privește situația locativă, inculpatul 

domiciliază  împreună cu concubina și fiul, cu mama și 
concubinul acesteia și cu cei 3 frați ai săi, într-o 
locuință socială ce aparține Primăriei M (apartament 
cu două camere și dependințe). La momentul vizitei 
efectuate la domiciliul numitei Ioana s-au observat 
condiții precare de locuit cauzate atât de numărul 
mare de persoane raportat la suprafața imobilului  cât 
și de condițiile insalubre. 

u S-au înregistrat îmbunătățiri sub aspectul stabilității 
locative prin mutarea la mamă  (dacă ne raportăm la  
perioada minoratului când inculpatul nu beneficia de o 
locuință constantă, fiind în supravegherea fie a mamei, 
fie a tatălui, iar anterior internării în centru  locuia la 
domiciliul concubinei sale). 



Exercitiu:

uExtrageti factorii relevanti din 
extrasul de mai sus

uDezvoltati un ghid de explorare


