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Studii absolvite mama/tatăl 
Ce studii aţi absolvit? 
(Se va preciza numai nivelul cel mai ridicat de studii absolvite. A se indica pentru ambii 
părinţi!)* 
 Mama Tatăl 
[1] Diplomă de absolvire şcoală generală/şcoală 
primară 

☐ ☐ 

   
[2] Diplomă de absolvire învăţământ secundar 
inferior  
(certificat de absolvire învăţământ obligatoriu de 
zece ani, certificat de absolvire învăţământ 
secundar inferior şi de acces în învăţământul 
postliceal profesional)  

☐ ☐ 

   
[3] Diplomă de absolvire învăţământ secundar 
politehnic (POS) 

☐  ☐ 

   
[4] Bacalaureat specializat, diplomă de absolvire 
învăţământ postliceal profesional 

☐  ☐ 

   
[5] Bacalaureat (liceu, respectiv bacalaureat 
specializat EOS) 

☐  ☐ 

   
[6] Alte studii absolvite ☐  ☐ 

   
[7] Învăţământ şcolar încheiat fără diplomă de 
absolvire/nefrecventarea şcolii 

☐  ☐ 

   
[8] Momentan fără diplomă de absolvire ☐  ☐ 

 

                                                            
* Termenul „părinţi” desemnează tutorii legali actuali. 
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Formare profesională mama/tatăl 
Dispuneţi de formare profesională completă? Dacă da, ce anume? 
(Se va preciza numai nivelul cel mai ridicat de studii absolvite. A se indica pentru ambii 
părinţi!)* 

 
 Mama Tatăl 
[1] Instruire (formare profesională-ocupaţională) ☐ ☐ 
   
[2] Şcoală profesională, şcoală comercială  
(formare profesională-şcolară) 

☐ ☐ 

   
[3] Şcoală profesională (de exemplu şcoală de 
maiştri, şcoală tehnică, colegiu profesional sau 
colegiu tehnic)  

☐  ☐ 

   
[4] Universitate de ştiinţe aplicate, şcoală de 
inginerie 

☐  ☐ 

   
[5] Universitate, facultate  ☐  ☐ 

   
[6] Alte tipuri de formare profesională absolvite ☐  ☐ 

   
[7] Niciun tip de formare profesională absolvită şi 
nici în curs de absolvire 

☐  ☐ 

   
[8] În curs de formare profesională  
(ucenic, student) 

☐  ☐ 

 

                                                            
* Termenul „părinţi” desemnează tutorii legali actuali. 
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Activitate profesională mama/tatăl  
Care dintre indicaţiile următoare privind activitatea profesională vă este aplicabilă?  
(A se indica pentru ambii părinţi!)* 
 Mama Tatăl 
Momentan...   
   
[1] Neangajat 
(casnic, şcolar, student, pensionar etc.) 

☐ ☐ 

   
[2] Şomer ☐  ☐ 

   
[3] Încadrat în muncă cu normă întreagă plus 
indemnizaţie de şomaj II (Hartz IV) 

☐  ☐ 

   
[4] Încadrat în muncă cu normă parţială sau orară 
plus indemnizaţie de şomaj II (Hartz IV) 

☐  ☐ 

   
[5] Scutire temporară (de exemplu concediu 
parental) 

☐  ☐ 

   
[6] Angajat cu normă parţială sau orară ☐  ☐ 

   
[7] Angajat cu normă întreagă ☐  ☐ 

   
[8] Ucenic ☐  ☐ 

 

 

                                                            
* Termenul „părinţi” desemnează tutorii legali actuali. 
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Situaţia familială 
La cine locuieşte copilul dvs. preponderent?  
(A se bifa o singură rubrică!) 
 
[1] Părinţii fireşti ☐ 
  
[2] Mama şi partenerul acesteia ☐ 
  
[3] Tatăl şi partenera acestuia ☐ 
  
[4] Mama ☐ 
  
[5] Tatăl  ☐ 
  
[6] Bunicii sau alte rude ☐ 
  
[7] Părinţii substitutivi/părinţii adoptivi ☐ 
  
[8] Într-un cămin  ☐ 
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