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Nr. Subiect: _______/_________/___________ 

 
CHESTIONAR PRIVIND EXPUNEREA COPIILOR LA VIOLENŢĂ  

 
Copiii în multe părţi ale lumii sunt expuşi violenţei sau relelor tratamente în familie, la şcoală, în comunitate 
sau la locul de muncă. Aceasta este una din problemele importante ale copiilor din întreaga lume. Am dori să 
te întrebăm despre experienţele tale în legătură cu actele de violenţă îndreptate împotriva ta. 
Te rugăm răspunde la întrebări, punând un X în căsuţa din faţa întrebării. 
 
 

Te rugăm să ne spui câteva lucruri despre tine. 
 

1. Eşti băiat sau fată? 
� Fată  
� Băiat  
 

2. Ce vârsta ai (ani împliniţi)?                    ani   
 

4.    Ai repetat vreo clasă? 
�Nu. 

 �Da.     �  De câte ori? 
 
4.1. Unde trăieşti? (Cum se numeşte oraşul sau satul unde stai)    
 
5.1.   Părinţii tăi sunt: (bifează situaţia care se potriveşte) 

�  Căsătoriţi 
� Divorţaţi/Separaţi 
� Nu au fost căsătoriţi dar sunt impreună 
� Unul dintre părinţi este decedat 
� Ambii părinţi sunt decedaţi 
� Nu doresc să răspund 
� Nu ştiu   Altele: _____________________________________________ 
 

5.2. Ultima şcoală absolvită de părinţii tăi: 
Mama    Tata   
� Nu a urmat nici o şcoală   � Nu a urmat nici o şcoală 
� Şcoala primară (clasele I-IV)   � Şcoala primară (clasele I-IV)  
� Gimnaziu (clasele V-VIII)   � Gimnaziu (clasele V-VIII) 
� 10 clase      � 10 clase 
� Şcoală profesională     � Şcoală profesională 
� Liceu       � Liceu 
� Şcoală post-liceală     � Şcoală post-liceală 
� Facultate                                                           � Facultate 

  �Post-universitar � Post-universitar 
     � Nu ştiu � Nu ştiu 

 
5_6.   Cu cine locuieşti în aceeaşi casă/locuinţă ? (bifează în amândouă coloanele persoanele 
cu care locuieşti)  
� Tata  � Mama 
� Tatăl vitreg (soţul mamei mele)   � Mama vitregă (soţia tatălui meu) 
� Asistent maternal sau părinte de plasament    � Asistent maternal sau părinte de plasament 
� Partenerul de viaţă al mamei    � Partenera de viaţă a tatălui 
� Bunic   � Bunica  
� Fraţi (vârsta acestora: ____,____,____,____)  � Surori (vârsta acestora: ____,____,____,___) 
� Alte rude. Cine? _____________________________________________________________   
� Persoane ce nu sunt rude. Cine? _________________________________________________ 
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7.8 Aparţii vreunei religii sau comunităţi religioase?  
� Nu    
� Ortodoxă 
� Greco-catolică 
� Romano-catolică 

� Protestantă 

� Neo-protestantă 
� Alta: __________________________________________   
� Nu vreau să răspund 
� Nu ştiu 
 

9. Care este etnia ta?   
� Română    

�Maghiară    

� Rromă   

� Germană 

� Alta: __________________________________________ 

     � Nu vreau să răspund     

� Nu ştiu 
 

9.1.   Bifează, te rog, în căsuţa potrivită, dacă propoziţiile de mai jos sunt ”adevărate” sau 
”false”: 
  

 Adevărat  Fals 

a.   Eu sunt vesel tot timpul. � � 

b.   Eu întotdeauna împart lucrurile mele cu alţii � � 

c.   Mie îmi place de toată lumea. � � 

d. Eu întotdeauna spun adevărul.  � � 

e.  Părinţii mei mă aprobă întotdeauna.  � � 

 
 

Partea A: Experienţele copiilor în familie 
Vrem să aflăm anumite lucruri privind experienţele copiilor şi adolescenţilor în familie. Acest chestionar este aplicat 
copiilor din diferitele părţi ale lumii pentru a-i întreba despre experienţele pe care le-au avut, aşa încât oamenii să ştie ce 
lucruri trebuie să aibă în atenţie pentru siguranţa copiilor. 
 
Vrem să aflăm despre acele lucruri pe care adulţii le fac copiilor în familie, care îi pot răni, speria sau umili. Întrebările de 
mai jos se referă la lucruri care ţi s-au întâmplat în ultimul an (adică în ultimele 12 luni). Te rugăm să răspunzi la toate 
întrebările conform instrucţiunilor. 
 
Acest chestionar poate să ţi se pară ciudat sau greu de  răspuns. Te rugăm totuşi, să încerci să răspunzi cât mai bine, 
gândindu-te la ultimul an şi/sau la perioda de dinainte. Acesta nu este un test. Nu există răspunsuri corecte şi greşite, doar 
scrie ce ţi s-a întâmplat, aşa cum îţi aduci aminte.  Dacă la un moment dat simţi un disconfort prea mare, te poţi opri.  
 
Dacă vei dori să ceri ajutorul cuiva în legătură cu lucrurile despre care te întrebăm, te rugăm să te adresezi persoanei care 
ţi-a dat chestionarul. În afara situaţiei în care tu ne rogi să discutăm, nimeni niciodată nu va şti că ceea ce ai scris este 
despre tine. 
 

10.1Te simţi în siguranţă în propria ta familie? 
Întotdeauna De obicei Câteodată Niciodată 

� � � � 

 
10.2.  Îţi place să-ţi petreci timpul cu familia ta? 

Întotdeauna De obicei Câteodată Niciodată 

� � � � 
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10.3.  Prin ce te-au convins părinţii tăi să-ţi schimbi comportamentul? (bifează tot ce ţi se 
potriveşte, în ambele coloane 

1.� Discuţii/ Dialog  12.� Prin a nu-mi da mâncare, de băut sau închizându-mă  
   în casă   
2.� Explicarea a ceea ce este corect sau greşit                           13.� Pedepsindu-mă fizic (de ex. lovindu-mă, bătându-mă,        
        pălmuindu-mă) 

3� Interzicerea anumitor lucruri  (de ex. folosirea calculatorului,14.� M-au atenţionat despre consecinţele posibile ale 
a TV-ului, a cumpărăturilor, ale activităţilor sportive,   acţiunilor mele 
folosirea celularului, reţinerea banilor de buzunar) 

4.� Recompense verbale/laude  15.� Au ţipat/urlat la mine 

5.� Promiterea anumitor lucruri (de ex.cumpărând ceva) 16.� Prin stabilirea regulilor împreună cu mine 

6.� Compararea ta cu alţii  17.� Prin satabilirea unor reguli stricte   

7.� Au încercat să mă convingă să fac ceva                        18.� Prin stabilirea unor reguli ferme şi consecvente 

8.� Prin sfaturi  19.� Au acţionat ei înşişi aşa cum îmi cer mie (dându-mi un 

        9.� Nu au vorbit cu mine când am făcut ceva nedorit 
  exemplu bun)  

10.� M-au lăsat să suport consecinţele pentru     20.� Altfel (notează cum): ________________________ 
a învăţa din greşeli     _________________________________________   

11.� Au ascultat explicaţiile mele despre comportamentul 21.� Altfel (notează cum ): ________________________ 
respectiv  _________________________________________ 
   

 
 

Uneori, adulţii (precum părinţii naturali, adoptivi, frate, sora, unchi, matusă, verişori etc.) din casă/familie se 
comportă în aşa fel încât îi fac pe copii sau adolescenţi să se simtă stânjeniţi sau chiar speriaţi. În ultimul an sau când 
ai fost mai mic: 
 
 
11. Cineva din familia ta a consumat alcool sau droguri şi apoi a făcut ceva ce te-a speriat? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de 
două ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, dar 

s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 
 

 
12. S-au întâmplat certuri între membrii adulţi ai familiei tale care  te-au speriat? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de 
două ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, dar 

s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 
 

 
13. a.  S-au întâmplat bătăi (loviri, îmbrânciri etc.) între membrii adulţi ai familiei tale? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de 
două ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, dar 

s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
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14. Ai văzut pe cineva din familia ta folosind cuţit, piatră, băţ sau arme de foc pentru a speria 
sau vătăma pe cineva din familie? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de 
două ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 

dar s-a 
întâmplat 

 
 

Niciodat
ă 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 

 
 

Alte lucruri ce s-au întâmplat lângă casa ta  
 

15.a.  A fost cineva apropiat ţie (membru al familiei sau vecin, prieten) omorât? 
Da  Nu în ultimulan, dar s-a 

întâmplat Nu Nu ştiu 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 

 
16.Ai locuit odată într-o zonă în care ai văzut bătăi în stradă, oameni împuşcaţi, bombe explodând, 
oameni luptând cu arme?  

Da  Nu în ultimulan, dar s-a întâmplat Nu Nu ştiu 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 

 

16a. Dacă da, din cauză că era un război acolo unde locuiai? 
Da  Nu 

� � 

Ai vrea să comentezi această situaţie?  
 

 
17. A intrat cineva la tine în casă pentru a fura ceva? 

Da  Nu în ultimulan, dar s-a întâmplat Nu Nu ştiu 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
  
 

 
În ultimul an, cineva din familia ta (părinţii naturali, adoptivi, frate, sora, unchi, matuşă, verişori etc.) a 
făcut unul din următoarele lucruri: 

 
18. A. A ţipat/strigat la tine? (foarte tare şi agresiv)  

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de 
două ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, dar 

s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
18.A*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
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Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 

 

19. A. Te-a insultat numindu-te tampit, lenes sau altele de felul acesta? 
În ultimul an (ultimele 12 luni) 

1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 
Odată sau de două 

ori pe an 
Câteva ori pe an Lunar sau mai 

rar 
Câteva ori pe 

lună 
Odată pe săpt. 

sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
19A*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:    (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 

 
   

19.B. Te-a blestemat/înjurat? 
În ultimul an (ultimele 12 luni) 

1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 
Odată sau de două 

ori pe an 
Câteva ori pe an Lunar sau mai 

rar 
Câteva ori pe 

lună 
Odată pe săpt. 

sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
19.B*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 

 
 

19.1. A refuzat să-ţi vorbească (te-a ignorat)? 
În ultimul an (ultimele 12 luni) 

1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 
Odată sau de două 

ori pe an 
Câteva ori pe an Lunar sau mai 

rar 
Câteva ori pe 

lună 
Odată pe săpt. 

sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 
 

19.1*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                     (bifează tot ce se potriveşte) 
Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 

 
 
19.2. Te-a învinuit de proasta lui dispoziţie? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
19.2* Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                      (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
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Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 

 

 
19.3. Ţi-a cerut să faci ceva sau să te opreşti din ceea ce făceai (de ex. Să-ţi începi temele! sau 
Opreşte-te să te uiţi la TV!)? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 
 

19.3*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 
Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 

 
 

19.4 . Ţi s-a explicat de ce un lucru a fost greşit? 
În ultimul an (ultimele 12 luni) 

1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 
Odată sau de două 

ori pe an 
Câteva ori pe an Lunar sau mai 

rar 
Câteva ori pe 

lună 
Odată pe săpt. 

sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
19.4* Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                      (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 

 
 
 
19.5. Ţi-a dat o recompensă pentru comportamentul bun? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
19.5* Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                                               (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 

 
 

19.6. Ţi-a dat altceva de făcut pentru a-ţi distrage atenţia (de ex. ţi-a dat ceva de făcut ca să nu te 
mai uiţi la TV)? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
19.6* Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                     (bifează tot ce se potriveşte) 
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Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 

 
 

19.7. Ţi-a oprit banii de buzunar sau ţi-a retras anumite privilegii? 
În ultimul an (ultimele 12 luni) 

1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 
Odată sau de două 

ori pe an 
Câteva ori pe an Lunar sau mai 

rar 
Câteva ori pe 

lună 
Odată pe săpt. 

sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
19.7 * Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 

 
 
19.8 Ţi-a interzis ceva ce-ţi place. 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
19.8.* Dacă s-a întâmplat, despre cine este vorba:      (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 

 
 
19.9. Ţi-a interzis să ieşi afară. 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
19.9* Dacă s-a întâmplat, despre cine este vorba:     (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 

 
 

19.10. Ţi-a citit jurnalul, sms-urile sau e-mailurile fără permisiunea ta. 
În ultimul an (ultimele 12 luni) 

1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 
Odată sau de două 

ori pe an 
Câteva ori pe an Lunar sau mai 

rar 
Câteva ori pe 

lună 
Odată pe săpt. 

sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
19.10*  Dacă s-a întâmplat, despre cine este vorba:    (bifează tot ce se potriveşte) 
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Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 

 
 

19.11. A umblat în ghiozdanul, buzunarul sau printre lucrurile tale fără permisiunea ta. 
În ultimul an (ultimele 12 luni) 

1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 
Odată sau de două 

ori pe an 
Câteva ori pe an Lunar sau mai 

rar 
Câteva ori pe 

lună 
Odată pe săpt. 

sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
19.11.*Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:   (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 

 
 

19.12. Te-a comparat cu alţi copii într-un mod umilitor. 
În ultimul an (ultimele 12 luni) 

1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 
Odată sau de două 

ori pe an 
Câteva ori pe an Lunar sau mai 

rar 
Câteva ori pe 

lună 
Odată pe săpt. 

sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
19.12.*Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:   (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 

 
 

20.A. Te-a făcut făcut de ruşine sau te-a stînjenit în mod intenţionat în faţa altor persoane,  ceea ce 
te-a făcut să te simţi prost şi umilit? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
20.A*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                        (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 

 
 
 
21.Ţi-a spus că şi-ar fi dorit să mori sau să nu te fi născut? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
21*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 
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Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 

 
 
22. Te-a ameninţat că te va părăsi, abandona? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
22*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 

 
 
22.1 Te-a ameninţat că te va da afară din casă sau că te va trimite departe? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
22.1*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 

 
 
 
23.A.Te-a închis afară din casă ? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
23.A*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:          (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 

 
  
24.A. Te-a ameninţat cu spirite rele, fantome, bau-bau sau oameni răi? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
24.A.* Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                        (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 
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� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 

 
 
24.B Te-a ameninţat cu moartea sau că te va răni? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
24.B*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 

 
 
 
Uneori chiar copiii sau tinerii de vârsta ta care locuiesc în aceeaşi casă cu tine pot să fie neprietenoşi şi să 
te facă să te simţi ruşinat,umilit, sau rău, la modul general.. În ultimul an: 

   

25.  Ai fost necăjit, tachinat, supărat aşa fel încât să ajungi să fii trist, nefericit din cauza unui alt 
copil ce locuieşte cu tine în casă? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 
 
 

 
 
 
Uneori, adulţii care ar trebui să aibă grijă de copii nu ştiu cum să răspundă mai bine nevoilor lor, astfel 
încât aceştia nu beneficiază tot timpul de cele mai bune condiţii. În ultimul an, ai trecut printr-una din 
situaţiile de mai jos?  

  
 

26.A. Nu ai primit suficientă mâncare (când ţi-a fost foame) sau apă (când ţi-a fost sete) deşi era 
destulă pentru toţi, doar pentru a fi pedepsit? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 
 

 
27.A   A trebuit să porţi haine murdare, rupte sau nepotrivite anotimpului doar pentru a fi 
pedepsit? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
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Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

� � � � � � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 
 

 
28. S-a întâmplat să nu fi fost îngrijit atunci când ai fost bolnav (de exemplu, nu ai fost dus la 
medic, nu ţi s-au dat medicamente)? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 
 

 
28.1 S-a întâmplat  să fi fost grav rănit pentru că nici un adult nu te-a supravegheat?  

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 
 

 
 
29. Ai simţit că nimeni nu are grijă de tine? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 
 
 

 
30. Ai simţit că nu contezi pentru familia ta? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 
 
 

 
  
31. Ai simţit că atunci când ai avea cea mai mare nevoie, familia nu este alături de tine, nu te 
sprijină? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 
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� � � � � � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 
 
 
 

Uneori, persoanele care locuiesc cu copiii şi adolescenţii îi rănesc fizic. Gândindu-te la tine în ultimul an, cineva din 
familia ta: 
 

32.A.Te-a împins sau lovit cu piciorul? 
În ultimul an (ultimele 12 luni) 

1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 
Odată sau de două 

ori pe an 
Câteva ori pe an Lunar sau mai 

rar 
Câteva ori pe 

lună 
Odată pe săpt. 

sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
32*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                      (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 

 
 

 
32.1. Te-a prins de haine sau de anumite părţi de-ale corpului şi te-a scuturat? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
32.1*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 

 
 

 
33.A. Te-a pălmuit? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
33. A.* Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 

 
 
33. B. Te-a lovit peste cap cu mâna, pumnul sau cu dosul palmei?  

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 
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33B*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 
Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 

 
33.C. Te-a lovit cu mâna peste fund? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
33.C*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 

 
 
34. A. Te-a lovit peste fund cu cureaua, băţul sau cu un alt obiect? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
34. A*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 

 
 

 
34.B. Te-a lovit altundeva (nu peste fund) cu cureaua, băţul sau cu un alt obiect? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
34.B*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 

 
 

 
34.1. Te-a bătut crunt cu pumnii sau cu alte obiecte? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
34.1*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 
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 Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 

 
35.A A încercat să te sufoce (să te împiedice să respiri cu mâna, cu perna, etc) sausă te strângă de 
gât ? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
35.A*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 

 Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 

 
 
36.A. Ţi-a ars pielea sau te-a opărit în mod intenţionat? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
36A*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 

 Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 

 
 

36.B. Ţi-a pus ardei iute, piper sau mâncare foarte condimentată pe limbă, pentru a-ţi provoca 
durere? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
36.B*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 

 Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 

 
 

 
37.A. Te-a închis singur într-un spaţiu îngust, într-o cameră întunecată? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 
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37. A*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 
 Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 

 
 

37.B. Te-a legat în vreun fel sau te-a înlănţuit? 
În ultimul an (ultimele 12 luni) 

1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 
Odată sau de două 

ori pe an 
Câteva ori pe an Lunar sau mai 

rar 
Câteva ori pe 

lună 
Odată pe săpt. 

sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
37.1*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 

 Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 

 
 
38.A. Te-a tras de urechi? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
38.A*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 

 Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 

 
 
38. B. Te-a tras de păr? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
38.B*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 

 Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 

 
 

 
38.C. Te-a ciupit tare? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
38.C*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 
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 Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 

 
39.A.Te-a forţat să iei o poziţie fizică dureroasă sau umilitoare doar ca să te pedepsească? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
39.A*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 

 Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 

 
 
 
40. Te-a ameninţat cu cuţitul sau cu alte arme? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
40*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 

 Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 

 
 
 
 
 
 
Uneori, adulţii fac sau arată copiilor anumite lucruri cu conotaţie sexuală.  Gândindu-te la tine în 
ultimul an, cineva cunoscut ţie (rudă sau nu) sau o persoană necunoscută te-a făcut să te simţi 
neplăcut sau rău făcându-ţi una din următoarele : 

 
 

41. Te-a supărat vorbind cu tine sau scriind despre tine într-o manieră sexuală? 
În ultimul an (ultimele 12 luni) 

1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 
Odată sau de două 

ori pe an 
Câteva ori pe an Lunar sau mai 

rar 
Câteva ori pe 

lună 
Odată pe săpt. 

sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
41*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil-adolescent băiat Copil/adolescent  fată 

� � � � 

b.Care era relaţia lui cu tine? Care era relaţia ei cu tine? Care era relaţia lui cu tine? Care era relaţia ei cu tine? 
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Persoană 
necunoscută 

Persoană 
apropiată 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
apropiată 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
apropiată 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
apropiată 

Rudă 

� � � � � � � � � � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 
 

42. Te-a determinat să urmăreşti un film pornografic, să te uiţi la poze, reviste sau pe calculator la 
materiale cu tentă sexuală deşi tu nu ai vrut? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
42*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil-adolescent băiat Copil/adolescent  fată 

� � � � 

b.Care era relaţia lui cu tine? Care era relaţia ei cu tine? Care era relaţia lui cu tine? Care era relaţia ei cu tine? 

Persoană 
necunoscută 

Persoană 
apropiată 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
apropiată 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
apropiată 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
apropiată 

Rudă 

� � � � � � � � � � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 

 
43. Te-a determinat să-i priveşti părţile intime ale corpului sau a dorit să le privească pe ale tale? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
43*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil-adolescent băiat Copil/adolescent  fată 

� � � � 

b.Care era relaţia lui cu tine? Care era relaţia ei cu tine? Care era relaţia lui cu tine? Care era relaţia ei cu tine? 

Persoană 
necunoscută 

Persoană 
apropiată 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
apropiată 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
apropiată 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
apropiată 

Rudă 

� � � � � � � � � � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 

 
 
 44. Te-a determinat să-i atingi părţile intime ale corpului sau le-a atins pe ale tale? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 

 
44*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 

Adult bărbat Adult femeie Copil-adolescent băiat Copil/adolescent  fată 

� � � � 
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b.Care era relaţia lui cu tine? Care era relaţia ei cu tine? Care era relaţia lui cu tine? Care era relaţia ei cu tine? 

Persoană 
necunoscută 

Persoană 
apropiată 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
apropiată 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
apropiată 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
apropiată 

Rudă 

� � � � � � � � � � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 

 45.A. A realizat o casetă cu conţinut pornografic cu tine sau cu tine şi/sau cu alte persoane, sau 
te-a pozat făcând lucruri cu conţinut  sexual? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 
 

45.A.*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 
Adult bărbat Adult femeie Copil-adolescent băiat Copil/adolescent  fată 

� � � � 

b.Care era relaţia lui cu tine? Care era relaţia ei cu tine? Care era relaţia lui cu tine? Care era relaţia ei cu tine? 

Persoană 
necunoscută 

Persoană 
apropiată 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
apropiată 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
apropiată 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
apropiată 

Rudă 

� � � � � � � � � � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 

 
 
46. A încercat să întreţină relaţii sexuale cu tine deşi tu nu ai dorit aceasta? 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 ori 

Odată sau de două 
ori pe an 

Câteva ori pe an Lunar sau mai 
rar 

Câteva ori pe 
lună 

Odată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul an, 
dar s-a întâmplat 

 
 

Niciodată 

 
 

Nu vreau să 
răspund 

� � � � � � � � 
 

46*. Dacă s-a întâmplat aceasta, despre cine este vorba:                         (bifează tot ce se potriveşte) 
Adult bărbat Adult femeie Copil-adolescent băiat Copil/adolescent  fată 

� � � � 

b.Care era relaţia lui cu tine? Care era relaţia ei cu tine? Care era relaţia lui cu tine? Care era relaţia ei cu tine? 

Persoană 
necunoscută 

Persoană 
apropiată 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
apropiată 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
apropiată 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
apropiată 

Rudă 

� � � � � � � � � � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 
 

 
 
 
 
 

47. Ţi s-au mai întamplat alte lucruri neplăcute acasă despre care nu te-am întrebat încă? 
 

48. Ai vreo sugestie despre cum s-ar putea stopa violenţa împotriva copiilor? 
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48. Aveţi vreo sugestie pentru prevenirea violenţei împotriva copiilor? 

 
48. Ai vreo sugestie despre cum s-ar putea stopa violenţa împotriva copiilor? 

 
 
 
 
 
 
 

49. A fost dificil să dai răspunsuri la întrebările din chestionar? 
� Da   

� Nu   � treci la Întrebarea 50  
 

49a. Dacă da, ce ai considerat tu, ca fiind dificil? 
 
 
 
 
 
 

 
 
50. S-a întâmplat să nu înţelegi ceva? 

� Da   

� Nu   � treci la Întrebarea 51  
 

50a. Dacă da, ce anume?  
 
 
 
 
 
 

 
51. Ţi-a fost greu să fii sincer, deschis în legătură cu ceea ce ţi s-a întâmplat? 

� Da   

� Nu   � treci la Întrebarea 52 
 

51a. Dacă da, ce anume? 
 
 
 
 
 
 

 
 

52. Mai este ceva ce ai dori să ne spui despre tine sau legat de completarea chestionarului? 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Mulţumim pentru răspunsurile tale! 

 

 

 

 

 


