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ETAPELE INSTRUMENTĂRII CAZULUI

METODE ŞI TEHNICI INSTRUMENTE

1. Data înregistrării în registrul unic juridic

2. Data deschiderii cazului

3. Data planului de intervenţie/permanenţă

4. Prezentare caz către instanțe/instituții/echipă asistență socială

5. Data închiderii cazului

Spectru de intervenție juridic – cercetare cantitativă intervenții avocat

• Observaţia
• Întrevederea cu pacientul
• Întrevederea cu echipa
• Convorbirea telefonică
• Documentarea
• Interviul de identificare a 

problemelor juridice

• Documentarea
• Observaţia
• Convorbirea telefonică
• Întrevederea
• Investigația juridică
• Diagnoza juridică
• Planificarea întâlnirii cu echipa

• Convorbirea telefonică
• Consilierea
• Deplasarea la domiciliul 

pacientului, instituții, sediul 
furnizorului de servicii

• Documentarea
• Demersurile/întocmirea dosarelor 

în vederea intervențiilor la instituții

• Investigația juridică
• Întrevederea
• Convorbirea telefonică
• Documentarea
• Deplasări la instituții
• Soluții juridice finale (obținere 

hotărâri judecătorești, răspunsuri 
institutii, contestații, întâmpinări, 
investire în formulă executorie a 
hotărârii judecătorești, informare 
pacient; demers pentru punerea în 
executare a sentințelor obținute; 
intervenții la instanțele superioare 
pentru hotărârile contestate)

• Ghidul de interviu juridic - parte a 
evaluării inițiale (cuprinde fișa de 
deschidere caz, istoricul juridic, 
raportul întâlnirii/caz, raport de 
evaluare juridică)

• Planul de intervenţie
• Contractul cu pacientul/aparținătorul/ 

furnizorul de servicii
• Fișa de monitorizare juridică
• Raportul de activitate lunară

• Fișa de evidență juridică
• Raportul de întâlnire 
• Fișa de monitorizare juridică
• Fișa de închidere caz

• Fișa de evidență juridică 
• Raportul de întâlnire echipă/pacient
• Fișa de monitorizare juridică

Etapa de 
evaluare iniţială

Etapa de
evaluare

Etapa de
intervenţie

Etapa de
monitorizare

Interviul de 
explorare


