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Întrebări de interes general care trebuie adresate 
unui furnizor de servicii de îngrijire a copiilor 
Programele de calitate de îngrijire a copiilor îi fac pe copii să se simtă în siguranţă, sprijiniţi şi îngrijiţi. Acestea 
susţin învăţarea şi dezvoltarea copiilor, consolidând relaţiile cu familiile şi educatorii şi asigurând un mediu atractiv 
şi călduros, care îi ajută pe copii să crească şi să se dezvolte.   

Folosiţi aceste întrebări atunci când căutaţi servicii de calitate de îngrijire a copiilor care să vă convină şi să 
răspundă nevoilor copilului dvs.

COSTURI ŞI DISPONIBILITATE

1. Aveţi locuri disponibile pentru copilul meu? (dacă nu, există o listă de 
aşteptare şi cât de lungă este aceasta?)

2. Cât costă? Există taxe suplimentare? (rugaţi îngrijitorii să vă spună 
dacă există costuri suplimentare, de ex. pentru zilele de vacanţă, zilele 
în care copilul e bolnav, zilele în care copilul este preluat mai târziu ori 
taxe de procesare)

3. Sunt disponibile locuri subvenţionate în acest centru?

4. Faceţi înscrieri pentru program lung şi program scurt?

5. Cât de flexibile sunt orele la care trebuie adus / preluat copilul?

6. Cum comunică îngrijitorii cu părinţii şi când pot face vizite părinţii?

CERTITUDINE:  

Puteţi alege între îngrijirea 
într-un centru autorizat sau la 
domiciliul unui îngrijitor. Unii 
îngrijitori de copii în mediu 
familial sunt asociaţi cu o 
agenţie autorizată, alţii sunt 
neautorizaţi. Costurile variază.

SĂNĂTATE ŞI SIGURANŢĂ

1. Sunteţi autorizat sau neautorizat?

2. Câţi copii aveţi în grijă?

3. Cum asiguraţi sănătatea copiilor? (de ex. somn, curăţenie)

CERTITUDINE:

Îngrijitorii neautorizaţi nu pot 
avea grijă de mai mult de cinci 
copii la domiciliul lor.
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4. Ce se întâmplă atunci când se îmbolnăveşte un copil? (de ex. este trimis acasă ori i se administrează 
medicamente)

5. Ce măsuri de siguranţă sunt luate? (de ex. extinctor, detectoare de fum/monoxid de carbon, trusă de prim-
ajutor, garduri de protecţie şi apărătoare pentru prize)

6. Care este planul dvs. de evacuare în caz de urgenţă?

7. Oferiţi un plan de anafilaxie copiilor cu alergii severe? 

ALIMENTAŢIE  

1. Ce fel de gustări şi mese asiguraţi?

2. Mâncarea este preparată aici ori servită în sistem catering?

3. Există alimente care nu sunt permise aici? (de ex. alune sau alţi alergeni)

4. Puteţi răspunde necesităţilor nutritive ale familiei noastre?

5. Există un frigider pentru păstrarea laptelui matern? Există un program de masă?

CĂUTAŢI:  

Programe alimentare care 
includ toate cele 4 grupuri de 
alimente.

ÎNVĂŢARE ŞI JOACĂ

1. Ce va face copilul meu toată ziua?

2. Cum sprijină materialele de joacă învăţarea, creativitatea şi interacţiunea 
socială?

3. Cum încurajaţi atât joaca în interior, cât şi joaca în aer liber? Cât timp este 
petrecut afară?

4. Cum sunt integrate în program diferitele tradiţii culturale?

5. Cum sunt implicaţi în program membrii familiei?  

6. Ce se întâmplă dacă un copil este furios ori supărat?

CĂUTAŢI:   

• Un mediu care sprijină 
invatarea copiilor prin joacă 
şi explorare.

• Un mediu în care implicarea 
familiei este binevenită şi 
încurajată.

ÎNGRIJITORI ŞI CADRE INSTRUITE

1. Ce calificări sau instruire au personalul şi îngrijitorii? (de ex. Educator 
autorizat de copii preşcolari)

2. Deţine cineva în cadrul instituţiei un certificat de atestare în domeniul 
resuscitării sau acordării primului ajutor?

3. Ce se întâmplă atunci când personalul sau îngrijitorul se îmbolnăveşte ori este plecat?

CĂUTAŢI:  

Personal sau un îngrijitor 
calificat sau instruit în lucrul  
cu copiii.
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