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CAPITOLUL A. PREGĂTIREA ŞI OBLIGAŢIILE CERCETĂTORILOR 

A.1. Calificările cercetătorilor 

Cercetătorii au un rol decisiv într-un studiu, mai ales dacă studiul 

vizează probleme delicate precum abuzul asupra copiilor sau teme care se 

consideră a fi „probleme de familie”, cum ar fi relaţiile în familie. Copii, la fel ca 

şi adulţii, s-ar putea să nu se simtă confortabil atunci când participă la o 

cercetare sau când vorbesc despre experienţele lor personale cu cercetătorii. 

Ei s-ar putea să nu se simtă în largul lor când vorbesc despre anumite 

probleme cu o persoană de un anumit sex (de obicei, cu o persoană de sex 

opus).  

Vă rugăm să vă evaluaţi următoarele trăsături pentru a vedea cât de 

potrivit sunteţi ca cercetător: Un bun cercetător pentru studiul BECAN trebuie 

(ISPCAN, 2006a, pp.4-5):  

1) Să creadă în importanţa studiului. 

2) Să se simtă în largul său faţă de subiectul cercetării, să nu se 

şocheze uşor. 

3) Să fie familiarizat cu obiceiurile locale ale respondenţilor care vor 

participa la cercetare. 

4) Să poată să se raporteze cu uşurinţă la diferite tipuri de persoane (cu 

educaţie/ statut socio-economic/ personalitate diferită). 

5) Să fie complet familiarizat cu instrumentele de cercetare şi cu 

procedurile studiului. 

6) Să fie “meticulos” în urmărirea pas-cu-pas a TUTUROR procedurilor 

stabilite în cadrul cercetării (administrarea chestionarului, prezentarea 

explicaţiilor pre-definite standard şi oferirea răspunsurilor pre-definite la 

întrebări, înregistrarea răspunsurilor, oferirea de asistenţă respondenţilor 

care îl/o abordează, etc.). 

7) Să poată să rămână neutru şi să nu judece; să nu se comporte ca un 

“sfătuitor” al participanţilor la studiu (mai ales pe parcursul interviurilor, 

dar şi pe parcursul şi după auto-completarea chestionarelor). 

8) Să fie de încredere; să poată şi/sau să vrea să: 

a. urmeze procedurile exact aşa cum a fost instruit, 

b. ofere rapoarte precise şi sigure despre proces, 
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c. păstreze strictă confidenţialitate. 

9) Să fie bine informat despre legislaţie, despre obligaţiile sale de a 

raporta cazurile de abuz şi despre sursele de sprijin disponibile pentru 

ca să a) ofere informaţii şi/sau promisiuni valide, b) să nu pună în pericol 

siguranţa victimei care cere asistenţă. 

10) Să fie atent să nu pună în pericol siguranţa proprie sau pe cea a 

respondenţilor. 

 

A.2. Familiarizarea cu instrumentele 

Toţi cercetătorii trebuie să fie familiarizaţi cu procedurile tipice cercetării 

şi cu instrumentele; în cazul interviurilor trebuie să fiţi familiarizat cu 

instrumentele dintr-un motiv suplimentar: pentru a putea citi întrebările şi 

înregistra răspunsurile cu uşurinţă, rapiditate şi naturaleţe.  

După formare şi înaintea începerii cercetării, trebuie să completaţi fişa 

cu obligaţiile dvs. post-seminar, obligaţii care includ colectarea de date pilot 

prin ambele metode, anume auto-completarea şi interviul cu copii şi părinţi 

pentru a vă familiariza cu instrumentele şi cu procedurile care trebuie urmate. 

Mai precis, va trebui să administraţi chestionarele ICAST-CH şi ICAST-P la 

copii şi părinţi prin a) auto-completare (de la cel puţin 2 copii şi 2 părinţi) şi b) 

interviuri structurate (cu cel puţin 2 copii şi 2 părinţi). După ce verificaţi 

calitatea completării, va trebui să completaţi Formularele de Raport (Anexele 

2a şi 2b) şi să participaţi la o sesiune de consultare cu formatorul dvs., unde 

veţi putea raporta şi discuta orice dificultate întâmpinată pe parcursul culegerii 

datelor.  

Trebuie să vă gândiţi că în timpul cercetării toţi cercetătorii trebuie să 

se COMPORTE CA UNUL în ce priveşte: 

o modul în care prezintă ancheta în faţa respondenţilor (şi în public) 

o modul în care prezintă instrucţiunile şi realizează interviurile  

o modul în care răspunde întrebărilor din partea respondenţilor  

o modul în care raportează procedurile şi progresul la şedinţele zilnice  

o modul în care păstrează confidenţialitatea  

o modul în care administrează cazurile critice de CAN descoperite  

o modul în care asigură siguranţa respondentului şi siguranţa proprie 
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A.3. Descrierea pas-cu-pas a unei “zile tipice de cercetare de 

teren”  

O “zi tipică de cercetare de teren” durează mai mult decât o zi de 24 de ore; 

aceasta înseamnă că cercetătorul are şi alte sarcini pre- şi post- colectare a 

datelor, care nu pot fi îndeplinite într-o zi. Textul care urmează este un efort 

de a descrie pas cu pas toate obligaţiile dvs. în ordine cronologică, de la 

colectarea datelor de la elevi şi părinţii lor folosind chestionare auto-

completate până la verificarea calităţii datelor şi participarea la şedinţele de 

supervizare.   

    

1. Ziua anterioară colectării datelor  

1.1. Veţi primi de la coordonatorul local materialele pentru cercetare 

necesare pentru a doua zi   

1.2. Pe baza Listei de Verificare, veţi verifica să aveţi toate materialele 

necesare  

1.3. Localizaţi pe hartă punctele de destinaţie şi organizaţi-vă detaliile 

legate de călătorie (acestea sunt foarte importante, mai ales în cazul 

în care mai multe perechi de cercetători vor călători cu aceeaşi 

maşină). Ca alternativă, acest pas poate fi făcut doar de unul dintre 

cercetători, care va fi „şoferul” grupului (fie unul dintre cercetători, fie 

coordonatorul local). 

1.4. Stabiliţi locul şi ora la care echipa trebuie să se întâlnească în ziua 

următoare, aşa încât să puteţi ajunge la şcoală mai devreme decât 

aveţi programată prima întâlnire.  

2. Ziua colectării datelor în şcoală   

2.1. Ajungeţi la timp, ca să nu cauzaţi întârzieri pentru întreaga echipă de 

cercetare 

2.2. Urmăriţi cu precizie maximă şi fără nici o deviere toţi paşii proceselor 

pentru care aţi fost pregătit 

2.3. Cât de repede posibil, notaţi-vă toate observaţiile (de exemplu, 

întrebări care vi s-au adresat şi la care nu aţi putut răspunde pentru că 

nu existau răspunsuri pre-definite, dacă aţi întâmpinat dificultăţi, 

comportamente „ciudate” pe care le-aţi observat la un elev sau 

profesor, sau la directorul şcolii), având grijă să vă asiguraţi că nimeni 

nu are acces la aceste notiţe.  
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2.4. Când călătoriţi de la o şcoală la alta, preocupaţi-vă de transportarea în 

siguranţă a chestionarelor (completate sau goale). Dacă se poate, 

luaţi cu dvs. în fiecare şcoală doar chestionarele pentru şcoala 

respectivă şi lăsaţi restul în maşină. Înainte de a părăsi clasa/şcoala, 

verificaţi:  

• că nu aţi uitat nimic (ar fi util să vă folosiţi lista de verificare, până 

când acest proces va deveni automat), 

• că ştiţi la care dintre cei doi membrii ai echipei se află chestionarele 

(sau că fiecare persoană are o parte din ele dar dvs. le aveţi pe 

toate), 

• că aţi primit Formularele de Consimţământ ale părinţilor (în cazul în 

care au fost colectate de către şcoală). 

2.5. Nu discutaţi niciodată probleme legate de cercetare când vă aflaţi în 

public sau când călătoriţi cu transportul public sau cu taxiul. 

2.6. După ce aţi terminat de colectat datele din toate şcolile, trebuie să 

depozitaţi toate chestionarele într-un loc sigur (la hotelul la care locuiţi 

sau la Biroul din instituţia dvs.) unde trebuie ca, împreună cu colegul 

dvs., să verificaţi şi să sortaţi chestionarele pe clase şi să completaţi 

Formularul de Raportare (Anexa 2a) pentru fiecare clasă de la care aţi 

colectat date. Mai precis, trebuie să:  

• verificaţi completarea chestionarelor aşa încât să identificaţi orice 

problemă care trebuie înregistrată la secţiunea Remarci din 

Chestionare de pe Formularul de Raportare (Anexa 2a) 

(asigurându-vă că raportaţi numărul subiectului unde este cazul) 

pentru a le raporta şi discuta ulterior, la şedinţa cu coordonatorul 

local. Dacă descoperiţi chestionare care nu par valide (de exemplu,  

copilul a completat în bătaie de joc) trebuie de asemenea să 

înregistraţi numărul subiectului.  

• completaţi rubricile rămase din Formularul pentru Raportare (Anexa 

2a) care au legătură cu ICAST-CH. Atenţie specială trebuie 

acordată completării ultimei rubrici, unde trebuie să indicaţi dacă aţi 

descoperit cazuri de abuz (mărturisite în chestionar sau verbal)  

• sortaţi chestionarele în funcţie de şcoală şi clasă şi depozitaţi-le 

într-un loc sigur până când colectaţi şi chestionarele de la părinţii 

acestor copii.  
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• adunaţi toate chestionarele ICAST-CH necompletate pentru a le 

preda coordonatorului local (ar trebui să raportaţi de la ce clase 

provin, din ce motiv au rămas necompletate, spre exemplu, refuzul 

sau retragerea copilului, copii care lipseau în acea zi sau copii care 

au renunţat la şcoală) 

• participaţi activ la şedinţa de supervizare cu coordonatorul local. 

 

3. Prima şedinţă de supervizare. Prezenţa dvs. la toate şedinţele este 

OBLIGATORIE, fiindcă va trebui să:  

3.1. Raportaţi cum decurge procesul şi ce probleme aţi întâmpinat pe 

parcursul colectării datelor sau completării chestionarelor. 

3.2. Raportaţi orice caz de abuz asupra copiilor pe care l-aţi descoperit sau 

pe care îl suspectaţi spre a fi discutat şi pentru a se lua o decizie 

asupra modului în care se va rezolva fiecare caz. 

3.3. Predaţi toate chestionarele goale pe care le deţineţi şi raportaţi 

motivele pentru care nu au fost completate, pentru a fi înregistrate . 

3.4. Primiţi materialele pentru cercetare de care veţi avea nevoie în ziua 

următoare şi organizaţi colectarea la şcoală (Paşii 1.1 - 1.4), dar şi 

modul în care veţi colecta chestionarele părinţilor din ziua anterioară.  

• În cazul în care colectarea chestionarelor ICAST-P este realizată de 

alt cercetător decât cei care au fost în clasă în ziua anterioară, el/ea 

trebuie să primească o listă cu numerele subiecţilor chestionarelor 

care trebuiau colectate din fiecare clasă; acest lucru îl/o va ajuta să 

organizeze un plan alternativ de colectare a chestionarelor de la 

părinţii care nu au completat chestionarele în ziua programată, dar 

doresc să le trimită (spre exemplu, pot fi trimise prin poştă sau 

cercetătorul poate lua detaliile de contact ale părinţilor pentru a 

comunica direct cu ei). 

 

4. În ziua de după colectarea datelor în şcoala trebuie să:    

4.1. Primiţi chestionarele părinţilor (fie personal de la copii, fie prin 

intermediul cercetătorului care a fost desemnat să le colecteze – în 

funcţie de cum s-a hotărât la pasul 3.4)  

4.2. Contactaţi (dacă aţi obţinut datele de contact) părinţii ale căror 

chestionare nu au fost returnate la timp pentru a stabili dacă au 
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intenţia de a le completa şi modalitatea de livrare; s-ar putea să fie 

nevoie să programaţi o vizită acasă sau în altă parte (fie pentru a 

desfăşura un interviu cu un părinte sau doar pentru a intra în posesia 

chestionarului completat). 

4.3. Faceţi perechi din chestionarele copiilor (ICAST-CH), pe care le-aţi 

sortat deja după clasă şi şcoală, şi cele ale părinţilor lor (ICAST-P).  

4.4. Verificaţi completarea chestionarelor ICAST-P pentru a identifica 

probleme ce ar putea fi incluse în Formularul pentru Raportare (Anexa 

2a). Trebuie să înregistraţi toate numerele subiectelor oricăror 

chestionare care par a nu fi valide (spre exemplu, foarte puţine 

răspunsuri au fost marcate).  

4.5. Înregistraţi numărul subiect al chestionarelor ICAST-P care nu au fost 

returnate şi orice observaţii pe care le-aţi putea face (spre exemplu,  

dacă ştiţi motivul refuzului, sau comunicarea ulterioară cu părinţii şi 

concluziile la care s-a ajuns).  

4.6. Depozitaţi chestionarele într-un loc sigur dacă aşteptaţi ca pentru o 

anumită clasă să mai primiţi chestionare de la părinţi (în cazul în care 

consideraţi că le-aţi colectat pe toate, înmânaţi-le coordonatorului local 

la şedinţa următoare). 

4.7. Adunaţi toate chestionarele ICAST-P goale pentru a le preda 

coordonatorului local (va trebui să raportaţi motivele pentru care au 

rămas necompletate (spre exemplu, refuzul sau alt motiv care vi s-a 

comunicat) 

4.8. Completaţi rubricile rămase în Formularul pentru Raportare (Anexa 

2a) care se referă la ICAST-P. 

 

5. Şedinţa de Supervizare: În a doua şedinţă şi în următoarele:    

5.1. Paşii 3.1-3.4 se repetă pentru noi chestionare ICAST-CH, dar şi pentru 

chestionarele ICAST-P de la părinţii copiilor din ziua anterioară.  

5.2. Pentru fiecare clasă la care predarea chestionarelor ICAST-P a fost 

finalizată, perechile complete de chestionare copii-părinţi sunt predate 

coordonatorului împreună cu raportul corespunzător; aveţi grijă să 

livraţi un set pe clasă, care să includă toate chestionarele ICAST-CH 

şi –P şi Raportul pentru acea clasă şi să le etichetaţi clar pentru a nu 

amesteca teancurile.   



 9 

Durata unei “zile tipice de cercetare de teren” este mai redusă când 

datele sunt colectate prin interviuri structurate, pentru că datele se obţin de 

la copil şi de la părintele său în acelaşi timp; această înseamnă că verificarea 

calităţii, raportarea şi predarea chestionarelor poate fi făcută la şedinţa de 

supervizare care are loc în ziua colectării datelor. Paşii şi sarcinile de dinainte 

şi de după colectarea datelor sunt cei descrişi mai sus.  

A.4. Materiale necesare pentru colectarea datelor 

Înainte de a merge pe teren pentru colectarea datelor, fiecare pereche 

de cercetători trebuie să aibă materialele necesare pentru ziua respectivă; vă 

rugăm să verificaţi şi să vă asiguraţi că aţi primit toate materialele trecute în 

listele de verificare din Tabelele 1a şi 1b de mai jos.   

 

Tabelul 1a. Lista de verificare pentru cercetători  

COLECTAREA DATELOR ÎN ŞCOLI  
(CHESTIONARE AUTO-COMPLETATE) 

1  Agenda programărilor mele la şcoală (data şi ora), adresa şcolii şi 

informaţiile despre eşantion  

2  O hartă a locaţiilor care trebuie vizitate şi detaliile de contact ale 

fiecărei şcoli  

5  Pixuri (cel puţin două) 

 

6 

7 

8 

9 

 Un pachet de materiale per clasă care să conţină: 

Copii ale ICAST-CH făcute perechi cu 

Plicurile părinţilor 

Scrisori de mulţumire pentru elevi 

Un plic mare 

 

10 

11 

12 

 “Materialele pentru demonstraţie” 

Hârtie pentru flipchart-uri cu scalele de răspuns 

Bandă adezivă 

Plicurile pentru părinţi 

13  O Listă cu serviciile locale (surse de ajutor în zona respectivă)  

14  O listă cu numere de telefon utile 

15  Telefonul meu mobil (setat pe silenţios) 

16  Formularul/ele pentru raportare (Anexa 2a) 

17  Copia mea după “Ghidul pentru cercetători” 
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Tabelul 1b. Lista de verificare pentru Intervievatori 

COLECTAREA DATELOR LA DOMICILIUL RESPONDENŢILOR 
(INTERVIURI STRUCTURATE) 

1  Agenda cu programările (detaliile de contact, detaliile intervievatului) 

2  O hartă a locaţiilor care trebuie vizitate  

5  Pixuri (cel puţin două pentru mine) 

 

6 

7 

8 

9 

 Cercetătorul nr.1 (Părinţi) 
Scrisoarea de informare şi 
mulţumire  
Consimţământul informat 
ICAST-P 
Cardurile de interviu pentru 
părinţi 

Cercetătorul nr.2 (Copii) 
Scrisoarea de informare + 
formularul de consimţământ al 
copilului 
ICAST-CH 
Scrisoarea de mulţumire  
Cardurile de interviu pentru copil 

10  O Listă cu serviciile locale (surse de ajutor în zona respectivă) 

11  O listă cu numere de telefon utile 

12  Telefonul meu mobil (setat pe modul silenţios) 

13  Formularul pentru Raportare (Anexa 2b) 

14  Copia mea după “Ghidul pentru Cercetători” 
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CAPITOLUL B. DESFĂŞURAREA CERCETĂRII 

 

Înainte de a merge pe teren pentru colectarea datelor trebuie să fie clar 

că a fost completat corect Codul cu Numărul Subiectului (cod identic pentru 

fiecare pereche de chestionare părinte – copil). Aceasta este de importanţă 

crucială pentru că dacă chestionarele nu se potrivesc după cod, va fi imposibil 

să fie aranjate în perechi şi ambele chestionare vor trebui eliminate din 

analiza datelor din eşantioane-pereche. Din acest motiv codul trebuie 

completat înainte de începerea interviurilor şi înainte de distribuirea 

chestionarelor în rândul elevilor (trebuie să fiţi foarte atent/ă pentru a vă 

asigura că le daţi elevilor un chestionar pentru părinţi care să aibă un cod 

identic cu cel de pe chestionarul copilului).  

Trebuie, de asemenea, să subliniaţi în faţa participanţilor cât de 

important este să dea răspunsuri sincere, din moment ce colectarea de 

informaţii inutile este o pierdere de vreme şi resurse şi, cel mai important, 

distorsionează rezultatele studiului. Puteţi realiza acest lucru insistând pe 

dreptul lor de a refuza să răspundă la orice întrebare la care nu vor să 

răspundă şi pe faptul că nu există răspunsuri corecte sau greşite, şi că tot ce 

contează este opinia şi experienţa lor.   

B.1. Chestionarul auto-completat  

Instrumentele vor fi aplicate copiilor din clasă în acelaşi timp astfel 

încât răspunsurile lor să fie anonime. Paşii pe care trebuie să îi urmăriţi sunt: 

 Pasul 1: Informaţi-i pe elevi despre anchetă şi distribuiţi-le Scrisoarea de 

informare pentru părinţi şi Formularul pentru consimţământul informat 

(pentru participarea copilului la studiu); acest lucru va fi făcut fie de către 

şcoală, fie de către dvs.  

 Pasul 2 (după o perioadă prestabilită, e.g. 1-3 zile): Colectarea 

formularelor pentru consimţământul informat1 � identificarea refuzurilor � 

distribuirea de chestionare2  elevilor care au consimţământul părinţilor 

(activ sau pasiv), precum şi distribuirea plicului cu chestionarul pentru 

părinte (care trebuie să aibă acelaşi cod ca cel de pe chestionarul 

                                                 
1  Din moment ce Consimţământul informat cerut de la părinţi este pasiv, dacă nu îl primiţi înapoi până 

la data aplicării chestionarului, puteţi considera că părintele nu are nici o obiecţie legată de 
participarea copilului său la studiu.   

2  În cazul în care unii părinţi refuză, va trebui să urmaţi procedura prestabilită 
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copilului), împreună cu scrisoarea de informare şi Formularul pentru 

consimţământul informat � colectarea datelor. 

 Pasul 3 (în ziua următoare): Colectarea chestionarelor părinţilor. Acest 

lucru se poate realiza în două moduri:  

o Dvs. (dacă se poate, aceiaşi cercetători care au colectat datele din 

fiecare clasă) veţi vizita din nou şcoala în ziua următoare pentru a 

colecta de la elevi plicul cu chestionarele părinţilor (o a doua vizită 

trebuie anunţată în cazul în care unii copii – sau părinţi – au uitat 

chestionarul acasă; o alternativă de primire a chestionarului poate fi 

stabilită şi pentru cazuri individuale).   

o Puteţi colecta chestionarele părinţilor şi de la domiciliul acestora, în 

cazul în care vă contactează prin telefon.   

B.1.1. Instrucţiuni pentru auto-completarea chestionarului  

Această secţiune oferă instrucţiuni cu privire la procesul pe care trebuie 

să îl urmaţi pe parcursul colectării datelor din clasă. Se recomandă strict ca în 

timpul colectării datelor numai cei 2 cercetători să fie prezenţi în clasă şi 

nimeni altcineva (spre exemplu, profesori, directorul şcolii). Nu le daţi voie 

profesorilor să rămână în clasă pe perioada completării chestionarelor, 

folosind un ton politicos, dar ferm.  

Trebuie să ajungeţi la şcoală în ziua programată pentru colectarea 

datelor, a) cu ceva timp înainte de ora programată, b) purtând ecusonul, şi c) 

având la dvs. toate materialele necesare. Mai întâi trebuie să vizitaţi biroul 

directorului, pentru a rezolva toate problemele şi pentru a fi condus în clasă.     

Pasul 1: prezentaţi scopul anchetei şi invitaţi-i pe elevi să participe a) fără a-i 

face să se simtă obligaţi să facă acest lucru, b) dar fără a insista prea 

mult pe dreptul lor de a se retrage. Înainte de a începe să distribuiţi 

chestionarele în rândul elevilor trebuie să memoraţi următorul fragment 

(pentru a putea să le daţi elevilor instrucţiuni standard, dar fără a citi 

de pe hârtie):  

 

Bună dimineaţa; mă numesc _______ şi acesta este colegul meu ________; suntem de la <numele 

organizaţiei şi zona>. Motivul pentru care am venit astăzi aici este că desfăşurăm un studiu cu copii de 

vârsta voastră cu privire la factorii care influenţează viaţa copiilor şi sănătatea lor fizică şi mentală. Acest 

studiu este realizat în diferite regiuni ale României şi se desfăşoară simultan în 9 ţări balcanice. Aşadar, 

azi suntem aici să vă rugăm să răspundeţi la nişte întrebări despre lucrurile pe care oamenii le fac uneori 

copiilor şi adolescenţilor şi care pot să îi rănească sau să îi facă să se simtă rău.  
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Pasul 2: explicaţi ce se află în plicurile pentru părinţi şi ce trebuie să facă 

părintele (utilizaţi materialul demonstrativ pentru plicul părinţilor). 

 

Pasul 3: explicaţi cum trebuie să completeze elevii scalele folosindu-vă de 

flipchart-ul pentru demonstraţii. Se recomandă neapărat să le explicaţi 

elevilor cum să completeze chestionarul prezentându-le pe un 

flipchart pregătit din timp – care va fi lipit pe tablă  sau pe perete cu 

badă adezivă – structura variantelor de răspuns şi cum să completeze 

scalele folosind ca exemplu o întrebare (a se vedea Imaginea 1).  

 

 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 

1-2 3-5 6-12 13-50 more 
than 50 

O dată sau 
de două 
ori pe an 

De mai 
multe ori 

pe an 
Lunar sau 

bilunar 
De mai 

multe ori 
pe lună 

Săptămân
al sau mai 

des 

 
Nu în ultimul an, 

dar mi s-a 
întâmplat 

înainte 

 
 

Niciod
ată în 
viaţă 

 
 

Nu vreau 
să răspund 

� � � � � � � � 
Ai vrea să spui mai multe? 
 

 

Vă vom da imediat un chestionar şi un plic sigilat pe care trebuie să îl daţi astăzi unuia dintre 
părinţii sau tutorii voştrii sau unei alte persoane care are grijă de voi.  

În plic se află o scrisoare de informare pentru părinţii voştri, o hârtie pe care trebuie să o 
completeze şi un chestionar. Ultimele două trebuie să ni le trimiteţi înapoi.    

* Nu le distribuiţi elevilor chestionarele înainte de a le prezenta instrucţiunile şi a le explica cum să 
completeze scalele, pentru că este posibil să înceapă să îl completeze şi să nu audă instrucţiunile. 
instructions. 

Chestionarul pe care o să vă rugăm să îl completaţi nu este un test. Nu există răspunsuri 

„corecte” sau „greşite”. Trebuie să răspundeţi la întrebări cât puteţi de bine.  

Acum o să vă explic cum să completaţi chestionarul: cele mai multe întrebări vă întreabă dacă 

cineva din families au de la voi din casă v-a făcut ceva; de ex. dacă cineva “v-a explicat de ce 

ceva este greşit”. Dacă nu vi s-a întâmplat niciodată în viaţă bifaţi această căsuţă. Dacă vi s-

a întâmplat, veţi bifa una dintre căsuţele albastre. Dacă s-a întâmplat în ultimul an (adică 

în ultimele 12 luni) veţi bifa una dintre căsuţele care indică de câte ori vi s-a intâmplat.  

� Această căsuţă dacă s-a întâmplat o dată sau de două ori pe an 

� Această căsuţă dacă s-a întâmplat de 3-5 ori, adică de mai multe ori pe an 

� Această căsuţă dacă s-a întâmplat de 6-12 ori, adică lunar sau bilunar  

� Această căsuţă dacă s-a întâmplat de 13-50 ori, adică de câteva ori pe lună 

� Această căsuţă dacă s-a întâmplat de mai mult de 50 ori, adică săptămânal sau mai des.  

Dacă nu vi s-a întâmplat în ultimul an ci înainte, veţi bifa această casuţă. Dacă nu vreţi să 

răspundeţi la această întrebare, puteţi bifa această căsuţă. 
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Dacă ţi s-a înâmplat, autorul a fost:  (te rugăm să bifezi toate variantele care se potrivesc) 

Bărbat adult Femeie adultă Copil/adolescent băiat Copil/adolescentă fată 
� � � � 

Ai vrea să spui mai multe? 
 
 

 
 

În ultimul an (ultimele 12 luni) 

1-2 3-5 6-12 13-50 more 
than 50 

O dată sau 
de două 
ori pe an 

De mai 
multe ori 

pe an 
Lunar sau 

bilunar 
De mai 

multe ori 
pe lună 

Săptămân
al sau mai 

des 

 
Nu în ultimul an, 

dar mi s-a 
întâmplat 

înainte  

 
 

Niciod
ată în 
viaţă 

 
 

Nu vreau 
să răspund 

� � � � � � � � 
Dacă ţi s-a întâmplat, autorul a fost:     (te rugăm să bifezi toate variantele care se potrivesc) 

Bărbat adult Femeie adultă Copil/adolescent 
băiat 

Copil/adolescentă 
fată 

� � � � 
b. În ce relaţie se află faţă 

de tine? 
În ce relaţie se află faţă de 

tine? 
În ce relaţie se află faţă de 

tine? 
În ce relaţie se află faţă de 

tine? 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
apropiată 

O 
rudă 

Persoană 
necunoscută 

Persoană 
apropiată 

O 
rudă 

Persoană 
necunoscută 

Persoană 
apropiată 

O 
rudă 

Persoană 
necunoscută

Persoană 
apropiată 

O 
rudă 

� � � � � � � � � � � � 

Ai vrea să spui mai multe? 

Dacă nu bifaţi nici o căsuţă albastră veţi trece la următoarea întrebare cu căsuţe albastre. 

Dar dacă bifaţi o căsuţă albastră, adică dacă ceva vi s-a înâmplat, trebuie să 

completaţi şi tabelul portocaliu care urmează, marcând persoana care v-a făcut lucrul 

respective:  

� Un bărbat adult 

� O femeie adultă 

� Un copil/adolescent băiat 

� Un copil/adolescent fată?  

Aici puteţi bifa mai multe căsuţe, de exemplu dacă acest lucru v-a fost făcut de un 

bărbat adult şi de o fată adolescent. Și din nou, în partea de jos a acestui table aveţi spaţiu 

să daţi mai multe detalii sau să explicaţi ceva, dacă doriţi. 

Aici aveţi loc să scrieţi, dacă doriţi, ceva legat de experienţa voastră. Vă rugăm să fiţi 

foarte atenţi când vedeţi aceste tabele albastre să bifaţi o singură căsuţă la fiecare 

întrebare; dacă faceţi o greşeală, vă rugăm să o corectaţi clar, ştergând sau mâzgălind 

răspunsul greşit. Dacă credeţi că corectura nu e clară, puteţi încercui răspunsul pe care 

vreţi să îl luăm în considerare.       

Există anumite întrebări care, în caz că ţi s-au întâmplat acele lucruri, îţi cer să marchezi 

cine ţi le-a făcut, dar şi în ce relaţie te afli cu persoana respectivă, anume cât de bine 

cunoşti persoana respectivă (este o persoană străină, cineva cunoscut sau o rudă?).  
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Pasul 4: distribuiţi în rândul elevilor care au consimţământul părinţilor, a) 

chestionarul şi formularul de consimţământ (ataşat de prima pagină a 

chestionarului) şi b) plicul sigilat pentru părinţi (maximă atenţie este 

necesară ca plicurile codate să nu se amestece)3. În clasele cu puţini 

copii puteţi înmâna fiecărui copil plicul pentru părinţi (şi scrisoarea de 

mulţumire pentru copil) în momentul în care el/ea va predă 

chestionarul completat. În acest caz, următoarele instrucţiuni trebuie 

modificate corespunzător.  

 

                                                 
3 FIŢI ATENT/Ă: vă reamintim că ambele chestionare (al copilului şi al părintelui) trebuie pre-codate cu 

acelaşi cod (puteţi nota pe plic codul chestionarului din interior). Distribuiţi-le elevilor chestionarul 
propriu deodată cu chestionarul pentru părinţi.    

Acum vă vom înmâna chestionarele şi plicurile sigilate pe care trebuie să le daţi astăzi 
părinţilor sau tutorilor voştri sau altei personae care are grijă de voi. Nu uitaţi să le daţi plicul 
imediat ce ajungeţi acasă pentru că mam/tata/altcineva trebuie să îl completeze astăzi, apoi 
să vi-l dea să îl aduceţi cu voi la şcoală; mâine vom veni să strângem aceste plicuri.  

Legat de chestionarul vostru, vă rugăm să citiţi cu atenţie prima pagină, care conţine 
informaţii despre studiul nostru şi să bifaţi căsuţa corespunzătoare din josul paginii. Dacă 
nu vreţi să răspundeţi la întrebări puteţi să nu îl completaţi, dar noi sperăm că veţi vrea să 
răspundeţi.   
Dacă aveţi alte întrebări, ridicaţi mâna şi unul din noi va veni să vă ajute. Când terminaţi, 
ridicaţi mâna şi vom veni să colectăm chestionarul. Vă rugăm să nu povestiţi despre 
răspunsuri cu ceilalţi! Pe noi ne interesează să aflăm PROPRIILE VOASTRE opinii şi 
experienţe: vă rugăm să raspundeţi SINGURI la toate întrebările.  

Reţineţi că puteţi marca acel răspuns care descrie cel mai potrivit experienţele şi opiniile 

voastre. Vă rugăm să citiţi cu atenţie toate instrucţiunile şi toat eîntrebările şi să reţineţi că 

trebuie să răspundeţi la fiecare întrebare. După ce aţi terminat o pagină, puteţi trece la 

următoarea pagină. 

Răspunsurile voastre sunt anonime, ceea ce înseamnă că numele vostru nu apare niciunde 

pe chestionar; vă rugăm să NU vă scrieţi numele pe chestionar. Răspunsurile voastre sunt 

confidenţiale, ceea ce înseamnă că nimeni nu va şti ce aţi răspuns la întrebări – nici 

profesorii, nici părinţii, nici alţi elevi sau alţi oameni – decât dacă viaţa cuiva este în pericol 

sau veţi cere să vorbiţi cu cineva. 

Nimeni – nici măcar noi – nu va şti ce aţi răspuns pentru că, imediat ce aţi terminat, veţi pune 

chestionarul în acest plic, laolaltă cu chestionarele celorlaţi colegi ai voştri.  

Aş vrea să vă amintesc că nu există răspunsuri „corecte” sau „greşite”. Ne interesează 

foarte mult NUMAI părerile şi experienţele voastre personale, aşa că vă rugăm să nu 

vorbiţi între voi şi încercaţi să răspundeţi la toate întrebările cât de sincer puteţi.  
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Pasul 5: Instrucţiuni pe durata colectării datelor 

1. Fiţi disponibil/ă pe durata completării pentru a oferi explicaţii  

� Apropiaţi-vă de fiecare copil care vă cheamă dar să fie evident că nu 

vreţi să vă uitaţi la ce a scris   

� Oferiţi doar răspunsurile pre-definite; pentru întrebări la care nu 

există răspunsuri pre-definite folosiţi răspunsul standard “aşa cum 

înţelegi tu” sau “încearcă să dai cel mai potrivit răspuns” 

2. nu le daţi voie elevilor să vorbească între ei (politicos) 

3. adunaţi chestionarele completate (într-o cutie/plic mare)  

4. distribuiţi-le elevilor scrisoarea de mulţumire şi invitaţi-i (în cazul în 

care au întrebări sau solicitări) a) să vă sune (sau să sune o agenţie din 

zonă) b) să vină să vă vorbească în pauză (dar numai dacă veţi fi într-

adevăr disponibilă în timpul pauzei). 

Pasul 6: când adunaţi chestionarele completate de la elevi înmânaţi-le 

scrisoarea de mulţumire şi spuneţi-le să iasă din clasă:  

 

Colectarea datelor de la părinţi: cercetătorii trebuie de asemenea să 

colecteze chestionarele auto-completate de către părinţi. Astfel, trebuie să 

viziteze din nou clasa în ziua următoare şi să colecteze plicurile de la elevi 

(aceiaşi cercetători, dacă se poate). O a doua vizită trebuie efectuată (sau o 

alternativă, spre exemplu, telefonaţi părintelui şi programaţi o întâlnire cu 

el/ea) în caz că unii elevi au uitat să aducă cu ei chestionarele părinţilor. O 

altă posibilitate este să programaţi o întâlnire cu părinţii, dacă ei cer asta; în 

acest caz puteţi verifica gradul de completare şi corectitudinea chestionarului 

(dacă se poate). Nu în ultimul rând, se poate programa un interviu cu părinţii 

numai în cazul în care ei solicită acest lucru.    

 

 

 

 

Vă mulţumim mult pentru ajutor <distribuiţi scrisorile de mulţumire>. Această scrisoare vă oferă 

informează pe cine trebuie să contactaţi dacă vreţi să ne întrebaţi mai multe despre cercetare şi 

pe cine trebuie să contactaţi dacă vreţi să discutaţi cu cineva despre ceva ce vi s-a întâmplat 

vouă sau altcuiva. Vă rugăm să nu uitaţi să le daţi părinţilor voştri plicul; şi nu uitaţi să îl 

aduceţi înapoi mâine. Vă mulţumim mult!   
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B.2. Interviuri Structurate 

B.2.1. Recomandări utile pentru intervievatori în timpul 
interviurilor 

Toţi cercetătorii trebuie să urmeze aceeaşi procedură şi să ia în 

considerare următoarele recomandări (ISPCAN, 2006b, pp. 9-10):  

Ca Intervievator trebuie să FACEŢI: 

• Citiţi instrucţiunile şi întrebările:  
o Exact aşa cum sunt scrise în chestionar  
o Urmăriţi ordinea din chestionar (sau ordinea desemnată de întrebările 

filtru) 
o Puneţi fiecare întrebare excepţie făcând cazul în care vi se dau alte 

indicaţii. 

• Vorbiţi rar şi clar.  

• Repetaţi aceeaşi întrebare de mai multe ori dacă e nevoie sau de câte ori vă 
cere un participant 

• Legaţi o relaţie personală cu respondentul:  
o Încercaţi să staţi faţă-în-faţă cu respondentul, dacă se poate 
o Stabiliţi contact vizual bun (dacă este în regulă din punct de vedere 

cultural  
o Priviţi respondentul în ochi cât mai des (dar nu atât de des încât să-l/o 

faceţi să se simtă jenat) 
o Folosiţi numele respondentului de câte ori aveţi ocazia  
o Folosiţi numele copilului în timpul interviului cu părintele, dacă aveţi 

ocazia, pentru că personalizează interviul, dar îi şi aminteşte unui părinte 
care are mai mulţi copii, despre care copil e vorba.    

• Urmăriţi procedura stabilită pentru obţinerea consimţământului informat al 
părintelui (atât pentru propria sa participare, cât şi pentru participarea copilului la 
studiu) şi formularul de  consimţământ al copilului 

• Notaţi răspunsurile la TOATE întrebările (în afara întrebărilor care nu îl privesc pe 
participant)  

o La finalul interviului verificaţi dacă aţi sărit vreo întrebare; fiecare întrebare 
trebuie să aibă un răspuns.  

• Dacă respondentul se plânge că o întrebare (sau mai multe) seamănă cu alta 
anterioară, spuneţi: “aveţi dreptate; se pare că întrebările seamănă unele cu 
altele, dar nu sunt identice”. Dacă participantul insistă că două întrebări sunt 
identice: “poate par a fi identice, dar trebuie să vă pun aceste întrebări, va 
supăraţi dacă răspundeţi din nou?”      

• Dacă un participant dă acelaşi răspuns la o serie de întrebări, opriţi-vă şi 
întrebaţi: “sunteţi sigur/ă că doriţi să daţi acelaşi răspuns la ultimele  <numărul de 
întrebări> întrebări?”    

• Bifaţi opţiunea “Nu vreau să răspund” numai în cazul în care respondentul 
spune clar că nu vrea să răspundă la acea întrebare. 

• Unde nu există o variantă de răspuns “Nu ştiu”, încercaţi să evitaţi un răspuns 
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Nu ştiu spunându-i respondentului: “vă rog să-mi spuneţi ce credeţi dvs. sau 
încercaţi să vă daţi cu părerea cât de bine puteţi” 

 
 
 

Ca cercetător NU FACEŢI: 

• NU încercaţi să explicaţi sau să reformulaţi o întrebare/cuvânt  
o dar numai în cazul în care s-a decis folosirea unei explicaţii pre-definite / 

reformulări 
o dacă nu, spune respondentului: "Din păcate, eu nu pot schimba formularea 

întrebării. Încercaţi să răspundeţi în conformitate cu cel mai bun mod de 
înţelegere al dumneavoastră". 

o notaţi toate întrebările/comentariile participantului (după sfârşitul interviului) 

• NU citiţi:  
o întrebările de urmărire care nu îi privesc pe participanţi datorită 

răspunsurilor date anterior (spre exemplu, dacă un părinte răspunde “Nu” 
la întrebarea 6, trebuie să săriţi întrebarea 7, după cum este indicat în 
chestionar) 

o întrebările care pot fi completate „în linişte”, adică răspunsurile pe care le 
ştiţi deja (spre exemplu, sexul părintelui pe care îl intervievaţi sau al 
copilului său) 

• NU completaţi nici o întrebare doar pentru că DVS CONSIDERAŢI că ştiţi 
răspunsul, indiferent cât de sigur sunteţi de răspuns (singura excepţie o fac 
întrebările “silenţioase”). Dacă, de exemplu, în timp ce răspunde la o întrebare 
participantul oferă răspuns şi la întrebarea următoare, veţi citi întrebarea când îi 
vine rândul şi veţi aştepta răspunsul participantului. Puteţi spune următoarele ca 
introducere la întrebarea respectivă, pentru a-i arăta respondentului că aţi fost 
atent: “Am mai vorbit despre asta mai devreme / aţi  mai menţionat acest lucru 
şi acum am o întrebare pe această temă”. Citiţi întrebarea aşa cum apare, 
pentru a-i da participantului posibilitatea de a da propriul său răspuns – nu 
presupuneţi că ştiţi care va fi răspunsul. 

• Nu vă exprimaţi acordul/dezacordul sau aprobarea/dezaprobarea (nici explicit, 
nici implicit) faţă de răspunsurile respondentului, chiar dacă vă cere părerea 

• Nu vă pierdeţi stăpânirea de sine, neutralitatea şi nu judecaţi (indiferent ce 
auziţi). Reacţia dvs. emoţională ar putea influenţa răspunsurile ulterioare ale 
respondentului la întrebările care urmează. 

• NU luaţi (sau întrerupeţi) interviul:  
o dacă nu există o încăpere disponibilă per persoană sau 
o dacă o altă persoană insistă să fie prezentă 
o dacă nu există un loc retras în care să desfăşuraţi interviul, 

intervievatorul poate anula interviul spunându-i persoanei adulte din 
casă: “Dacă acesta este un moment nepotrivit, puteţi să ne spuneţi când 
am putea reveni şi o să facem interviurile altă dată. Dacă este mai greu 
să avem puţină intimitate la dvs. acasă, putem să organizăm interviul în 
altă parte, dacă sunteţi de acord”. 
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B.2.2. Cardurile interviurilor cu părinţii 

 

Când ajungeţi la domiciliul respondenţilor unul dintre dvs. va lua un 

interviu de la unul dintre părinţii copilului, iar celălalt va intervieva în acelaşi 

interval de timp copilul. Înainte de a începe interviurile, insistaţi asupra faptului 

că interviurile trebuie să se desfăşoare în două încăperi separate unde să nu 

fiţi întrerupţi şi unde să nu fie prezentă nici o altă persoană.  

Când ajungeţi la domiciliul respondenţilor [vă prezentaţi şi 

prezentaţi organizaţia] 

 

 
 

Pasul 1. Deschiderea interviului [prezentaţi tema cercetării, informaţi-i 

despre confidenţialitate şi despre posibilitatea de a se retrage]  

 

 

 

 

 

Bună dimineaţa/ziua! 

Mă numesc <nume> şi lucrez la <numele organizaţiei şi zona> şi o să vă iau un interviu. 

Acesta este colegul meu <nume>, care îi va lua un interviu <Numele copilului>.    

Unde am putea sta pentru a putea discuta fără a fi auziţi sau deranjaţi de alte persoane din 

casă?  

După cum ştiţi deja, desfăşurăm o cercetare despre sănătatea şi experienţele părinţilor 

şi copiilor.  

Toate informaţiile sunt considerate confidenţiale, ceea ce înseamnă că răspunsurile dvs. 

nu vor fi discutate cu nimeni decât dacă viaţa cuiva este în pericol sau  dacă DVS cereţi 

să vorbiţi cu cineva despre o problemă care vă preocupă.  

Nu există răspunsuri “corecte” sau “greşite” la întrebările din acest interviu. Suntem 

interesaţi doar de opiniile şi experienţele dvs. pe aceste teme, şi din acest motiv este 

foarte important să răspundeţi cât mai spontan şi mai sincer. 

Participarea dvs. la anchetă este absolut voluntară; ceea ce înseamnă că puteţi să nu 

răspundeţi la orice întrebare la care nu vreţi să răspundeţi sau chiar să opriţi interviul 

oricând doriţi, fără a fi nevoie să motivaţi acest lucru. Dar eu sper că nu veţi dori să faceţi 

asta.   
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Pasul 2. Obţinerea Consimţământului Informat* [daţi-i părintelui 

consimţământul informat]  

 

 
Pasul 3. Colectarea datelor 

În timpul colectării datelor: 

1. ţineţi chestionarul în mână şi “citiţi fără a citi” TOATE întrebările (în 

ordinea în care apar) [nu îi daţi respondentului chestionarul] 

2. de câte ori este nevoie înmânaţi-le intervievaţilor Cardurile de interviu 

necesar (doar pentru ca intervievatul să poată citi) pentru că pe 

respondent îl ajută să aibă variantele de răspuns în faţă 

3. nu citiţi  

• întrebările “de la sine înţelese”, referitoare la “sexul părintelui sau 

copilului” 

• întrebările de “urmărire” care nu îl privesc pe respondent, pe baza 

răspunsurilor anterioare (spre exemplu, întrebările cu căsuţe portocalii 

dacă răspunsul la întrebarea anterioară a fost “Nu” sau “Nu vreau să 

răspund”)    

• întrebările la care un filtru (� mergi la întrebarea X”) vă determină să le 

săriţi  

4. aşteptaţi răbdători răspunsul [dar “nu o veşnicie”!] 

                                                 
* Semnătura de pe Formularul de consimţământ Informat trebuie obţinută doar în ţările unde este 

obligatorie. Dacă legislaţia naţională nu prevede necesitatea semnăturii, nu-i cereţi părintelui să 
semneze, ci doar să bifeze căsuţele respective.  

“Înainte să începem, vă rog să citiţi şi să semnaţi* această hârtie din care reiese că 

sunteţi de acord să ne lăsaţi să vă luam un interviu dvs. şi copilului dvs.”. 

Dacă părintele ezită sau nu doreşte să-şi dea acordul pentru participarea sa sau a coplilului 

său la cercetare, cercetătorul poate spune următoarele:  

“Aş vrea să vă reamintesc că chestionarele sunt anonime; semnătura dvs. ne foloseşte 

doar nouă pentru că toate sondajele sunt verificate de Comisia de Etică şi de şcoală, de 

Ministerul Educaţiei, de <numele organizaţiei> şi Comisia Europeană ne-ar putea cere 

consimţământul informat semnat care dovedeşte că respondenţii au acceptat de bunăvoie 

să participe la cercetare.  

Nu este nevoie să vă scrieţi numele, dacă nu doriţi, dar avem nevoie de o semnătură 

de la dvs. sau ceva asemănător.   

Aş vrea de asemenea să vă reamintesc faptul că puteţi să nu răspundeţi la orice 

întrebare la care nu vreţi să răspundeţi sau chiar să opriţi interviul oricând doriţi”.  

Dacă părintele continuă să refuze să semneze dar este de acord să fie intervievat, puteţi 

amâna semnarea până la finalul interviului.  
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5. notaţi răspunsurile cât mai complet cu putinţă dar foarte repede 

(pentru ca respondentul să nu-şi piardă atenţia); în caz că primiţi 

răspunsuri lungi le puteţi nota pe scut şi completa imediat după 

terminarea interviului. 

 
Pasul 4. Închiderea interviului  

Înainte de a încheia interviul verificaţi repede dacă aţi bifat toţi itemii să 

vă asiguraţi că nu aţi uitat nimic. Nici o întrebare nu trebuie sărită, decât daca 

aţi primit informaţii să faceţi aşa. Mulţumiţi-i părintelui/tutorelui şi oferiţi-i 

ocazia să pună întrebări, să comenteze ancheta sau să ceară informaţii sau 

ajutor. 

 

După ce răspundeţi la întrebările respondentului, înmânaţi-i scrisoarea 

de mulţumire unde se menţionează clar pe cine poate contacta dacă are 

întrebări legate de anchetă sau dacă mai are vreo nelămurire.  

Fiţi extrem de atent/ă să nu oferiţi informaţii scrise care, în cazul în care 

va fi găsită de abuzator, poate periclita siguranţa victimei.    

În cazul în care respondentul vă cere asistenţă, trebuie să urmaţi cu 

stricteţe procedurile descrise în Capitolele D8 şi D9.  

B.2.3. Cardurile interviurilor cu copii 

Odată ce sunteţi faţă-în-faţă cu un copil, prezentaţi studiul ghidându-vă 

la următorul text.  

Pasul 1. Deschiderea interviului [prezentaţi tema cercetării, informaţi-i 

despre confidenţialitate şi despre posibilitatea de a se retrage]  

 

După cum presupun că ştii deja,suntem aici pentru ca să te rugăm să ne ajuţi la o 
cercetare pe care îl realizăm despre sănătatea şi experienţele de viaţă ale părinţilor şi 
copiilor.  
Nimeni nu va afla ce o să vorbim; totul va rămâne între noi doi în afara situaţiei în care 
viaţa cuiva este în pericol sau dacă TU ceri să vorbeşti cu cineva despre o problemă care 
te preocupă.  
Aş vrea să ştii că poţi să nu răspunzi la orice întrebare la care nu vrei să răspunzi sau 
chiar să opreşti interviul oricând doreşti, fără a fi nevoie să motivezi acest lucru. Dar eu 
sper că nu vei face asta.   

“Vă mulţumesc mult de tot pentru timpul acordat şi pentru că ai fost de acord să ne 

împărtăşiţi din opiniile şi experienţele dvs. personale; aceste informaţii sunt foarte 

valoroase pentru noi şi ne pot ajuta să îmbunătăţim relaţiile dintre părinţi şi copii. 

Mai este ceva ce aţi vrea să mă întrebaţi legat de cercetarea noastră sau de vreo temă 

pe care am discutat-o?”  
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Pasul 2. Obţinerea formularului de consimţământ al copilului [daţi-i 

copilului formularul de consimţământ]  

 

Pasul 3. Colectarea datelor 

În timpul colectării datelor  

1. ţineţi chestionarul în mână şi “citiţi fără a citi” TOATE întrebările (în 

ordinea în care apar) [nu îi daţi copilului chestionarul] 

2. de câte ori este nevoie înmânaţi-i copilului Cardul de interviu necesar 

(doar pentru ca intervievatul să poată citi) pentru că pe copil îl ajută să 

aibă variantele de răspuns în faţă 

3. nu citiţi  

• întrebările “subînţelese”, referitoare la “sexul părintelui sau copilului” 

• întrebările de “urmărire” care nu îl privesc pe respondent, pe baza 

răspunsurilor anterioare (spre exemplu, întrebările cu căsuţe portocalii 

dacă răspunsul la întrebarea anterioară a fost “Nu” sau “Nu vreau să 

răspund”)    

• întrebările la care un filtru (� mergi la întrebarea X”) vă determină să le 

săriţi  

4. aşteptaţi răbdători răspunsul [dar “nu o veşnicie”!] 

5. notaţi răspunsurile cât mai complet cu putinţă dar foarte repede 

(pentru ca respondentul să nu-şi piardă atenţia); în caz că primiţi 

răspunsuri lungi le puteţi nota pe scut şi completa imediat după 

terminarea interviului. 

 

Pasul 4. Închiderea interviului  

Înainte de a încheia interviul verificaţi repede dacă aţi bifat toţi itemii să 

vă asiguraţi că nu aţi uitat nimic. Nici o întrebare nu trebuie sărită, decât daca 

<numele copilului> înainte să începem, te rog să citeşti hârtia asta, pe care scrie ce ţi-am 

spus deja şi să bifezi casuţa potrivită din josul paginii. 

După ce obţineţi formularul de consimţământ al copilului subliniaţi următoarele:  

Aş vrea să subliniez că nu există răspunsuri “corecte” sau “greşite” la întrebările pe 

care o să ţi le pun; singurul lucru care contează pentru ancheta noastră este ca tu să 

răspunzi sincer la întrebări, pentru că suntem interesaţi doar de opiniile şi experienţele 

tale.   

Eşti gata să începem? 
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aţi primit informaţii să faceţi aşa. Mulţumiţi-i copilului şi oferiţi-i ocazia să pună 

întrebări, să comenteze ancheta sau să ceară informaţii sau ajutor. 

 

După ce răspundeţi la întrebările respondentului, înmânaţi-i scrisoarea 

de mulţumire unde se menţionează clar pe cine poate contacta dacă are 

întrebări legate de anchetă sau dacă mai are vreo nelămurire.  

Fiţi extrem de atent/ă să nu oferişi informaţii scrise care, în cazul în 

care va fi găsită de abuzator, poate periclita siguranţa victimei.    

În cazul în care respondentul vă cere asistenţă, trebuie să urmaţi cu 

stricteţe procedurile descrise în Capitolele D8 şi D9.  

 
 

 

 

“Îţi mulţumesc mult de tot pentru timpul acordat şi pentru că ai fost de acord să ne 

împărtăşeşti din opiniile şi experienţele tale personale; aceste informaţii sunt foarte 

valoroase pentru noi şi ne pot ajuta să îmbunătăţim relaţiile dintre părinţi şi copii/să oferim 

asistenţă copiilor care au nevoie de ajutor.  

Mai este ceva ce ai vrea să mă întrebi legat de cercetarea noastră sau de vreo temă pe 

care am discutat-o?”   
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CAPITOLUL C. DUPĂ COLECTAREA DATELOR 

 

C.1. Verificarea calităţii datelor 

După colectarea datelor fiecare cercetător se va asigura că fiecare 

chestionar ICAST are un cod unic care se potriveşte cu perechea sa. Trebuie 

să vă revizuiţi chestionarele şi să verificaţi completarea datelor (date lipsa, 

bifări neclare şi inconsistenţe). Trebuie, de asemenea, să îi predaţi 

coordonatorului local toate chestionarele completate (şi goale) în timpul 

„întâlnirilor zilnice”, iar acesta le va verifica (date lipsa, neclarităţi şi 

inconsistenţe).  

Trebuie să vă înregistraţi toate observaţiile în Formularele de 

Raportare pentru fiecare clasă (Formularul din Anexa 2a) sau pentru fiecare 

interviu (Formularul din Anexa 2b) pentru a le discuta cu coordonatorul local 

în cadrul şedinţelor zilnice de supervizare (a se vedea şi descrierea din 

Capitolul A3).  

Trebuie să participaţi şi în întâlnirile de supervizare şi să îi raportaţi 

verbal coordonatorului local:  

o orice date lipsă sau alte probleme cu care vă confruntaţi pe parcursul 

colectării datelor, 

o clarificări solicitate de respondenţi (atât cele la care aţi putut răspunde, 

cât şi cele la care nu aţi putut răspunde pentru că nu exista răspuns 

standard pentru ele), 

o cazuri raportate şi/sau suspectate de abuz (pentru a fi discutate şi pentru 

a se decide care este cea mai potrivită modalitate de a le rezolva).  
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CAPITOLUL D. PROBLEME DE ETICĂ ŞI SIGURANŢĂ 

 

D.1. Intimitate şi confidenţialitate  

 

Se vor lua măsuri în scopul de a proteja caracterul privat al interviurilor 

şi al chestionarelor auto-completate, precum şi pentru a menţine 

confidenţialitatea datelor şi informaţiilor obţinute de către participanţi în timpul 

şi după colectarea datelor. 

O regula important pe care trebuie să o urmaţi este aceea de a nu 

discuta în public cu ceilalţi cercetători (spre exemplu, în timp ce călătoriţi între 

şcoli cu transportul public sau cu taxiul, în cafenele sau restaurante) nici o 

informaţie obţinută prin chestionare auto-completate sau prin interviuri.  

Chestionarele auto-completate: trebuie să vă asiguraţi că 

răspunsurile copiilor nu sunt văzute de ceilalţi copii: 

 Copiilor care completează chestionarul în clasă trebuie să li se interzică să 

îşi întrebe colegii cum au răspuns la întrebări sau să se uite la răspunsurile 

acestora. Prin urmare, copiilor li se va interzice să vorbească pe parcursul 

completării chestionarelor, ei fiind plasaţi cât mai departe unul de altul 

pentru a li se asigura intimitatea. 

 Copii trebuie să vă returneze chestionarul fără ca ceilalţi copii să le vadă 

răspunsurile. Astfel, toate chestionarele completate în clasă trebuie 

colectate în 1-2 plicuri mari sau într-o cutie.  

Mai mult, răspunsurile la chestionar trebuie tratate confidenţial şi nici 

un nume al respondentului nu trebuie să apară pe instrument (anonimitate). 

Interviuri structurate: Interviurile nu trebuie, sub nici o formă, să se 

desfăşoare în prezenţa unei terţe persoane; numai dvs. şi respondentul 

trebuie să fiţi prezenţi pe durata interviului (din motive ce ţin de sinceritate, dar 

şi din motive de siguranţă); singura excepţie o constituie cazul în care este 

prezent un bebeluş şi nu există nici o altă persoană care să aibă grijă de el.  

 Dacă nu se poate asigura confidenţialitatea, este preferabil să se 

anuleze interviul şi să fie reprogramat (probabil în altă locaţie) decât să se 

renunţe la intimitate 
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 În cazul în care o terţă persoană intră în camera în care are loc interviul, 

interviul se va opri până când această persoană părăseşte camera 

 În cazul în care o terţă persoană insistă să fie prezentă pe durata 

interviului, va trebui să o refuzaţi politicos spunându-i: “Îmi pare rău, dar 

acest lucru este interzis. Este posibil totuşi, dacă vreţi să completaţi 

chestionarul, să programez o altă întâlnire cu dvs.” 

Chiar dacă acest lucru se menţionează şi în scrisoarea de informare 

pentru părinţi, este important să informaţi şi verbal participantul – copil sau 

părinte –  înainte de colectarea datelor, despre limitele confidenţialităţii: “… 

decât dacă viaţa cuiva este în pericol sau dacă TU ceri să vorbeşti cu 

cineva despre o problemă care te preocupă.” Acest lucru le clarifică 

participanţilor faptul că, în anumite circumstanţe, dvs. puteţi încălca dreptul la 

confidenţialitate promis; fiţi extrem de atenţi cum prezentaţi această 

informaţie aşa încât să nu speriaţi persoana şi să o faceţi să nu mai vrea să 

participe la studiu.   

 

D.2. Ascunderea parţială 

Ascunderea parţială faţă de participanţi a fost hotărâtă în contextul 

cercetării BECAN cu privire la subiectul studiat, pentru că s-a considerat că 

este justificabilă şi necesară; mai precis, ascunderea parţială a adevăratului 

scop al studiului faţă de participanţi a fost hotărâtă pentru a evita ca a) 

participanţii (părinţi şi copii) ar adopta o poziţie defensivă, care poate avea ca 

rezultat răspunsuri ne-sincere (invalide), şi b) autorii actelor de abuz şi 

neglijare a copilului ar putea refuza să participe (sau să le dea voie copiilor să 

participe) la o cercetare descrisă ca studiu al abuzului şi neglijării copilului. 

Ascunderea parţială faţă de participanţi face şi mai importantă 

obligaţia dvs.:  

• de a sublinia faptul că participanţii au dreptul de a refuza să participe sau 

de a se retrage (a se vedea capitolele D.3 şi D.4), 

• de a clarifica pentru toţi participanţii faptul că, în anumite circumstanţe, veţi 

putea încălca dreptul la confidenţialitate pe care l-aţi promis (fiţi extrem de 

atent să furnizaţi această informaţie în mod foarte natural, pentru a nu 

speria copii sau părinţii aşa încât să refuze să participe la studiu).  
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Ascunderea parţială măreşte importanţa procedurii de interogare a 

participanţilor, anulând  orice disconfort (pe termen scurt sau lung) sau alte 

consecinţe adverse (spre exemplu, compromiterea siguranţei) care ar putea 

fi cauzate de participarea la studiu (a se vedea capitolul D.5).   

 

D.3. Dreptul de a refuza să participe sau de a se retrage  

Trebuie să reţineţi că participanţii au dreptul de a refuza să participe la 

cercetare, de a refuza să răspundă la întrebări şi de a-şi întrerupe 

participarea. La începutul interviului şi/sau aplicării chestionarului informaţi 

participantul că are dreptul să:  

 decidă să refuze să participe la cercetare 

 refuze dă răspundă la orice întrebare/i la care nu doreşte să răspundă 

 întrerupă completarea chestionarului sau a interviului oricând doreşte, 

fără urmări şi fără a trebui să dea explicaţii nimănui.   

Totuşi, în caz de întrerupere sau de refuz din partea unui participant 

încercaţi, fără să-l/o presaţi, să aflaţi (dacă se poate) din ce motiv vrea să se 

retragă sau să nu participe, fiindcă: 

 cauza retragerii/deciziei de a nu participa se poate datora unui 

factor/barieră pe care o puteţi discuta (spre exemplu. sentimente de 

ruşine sau frica de represalii din partea abuzatorului) sau pe care 

trebuie să o discutaţi (spre exemplu, disconfort emoţional cauzat de 

întrebările puse), fie pe loc, fie mai târziu.     

 colectarea informaţiilor de acest tip este foarte utilă pentru asemenea 

cercetări viitoare.    

 

D.4. Consimţământul informat  

Câteva probleme etice importante sunt inerente anchetei noastre 

datorită naturii sale, pentru că:  

a) subiecţii sunt copii, prin urmare consimţământul informat pentru 

participarea lor la cercetare trebuie obţinut de la altcineva (părinte sau 

gardian)  

b) în cazul în care veţi fi informat (sau veţi suspecta) că un copil (a cărui 

identitate vă este cunoscută) este victima abuzului/neglijării, sunteţi mandatat 
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(aveţi obligaţia legală şi/sau etică) să raportaţi acest lucru autorităţilor 

competente. Fiindcă raportarea unui caz de maltratare a copilului poate avea 

ca rezultat punerea părinţilor copilului sub acuzare sau luarea copilului din 

familia sa, va trebui să acordaţi atenţie specială principiilor etice din 

consimţământul informat.  

Pentru a putea consimţământul pe care îl obţineţi de la părinţi să fie 

considerat „consimţământ informat”, trebuie să le furnizaţi acestora cel puţin 

următoarele informaţii:  

1) scopul cercetării (cu minimum de amăgire considerat justificabil), durata 

aproximativă, şi descrierea procedurilor  

2) faptul că datele furnizate (fie in chestionar fie in interviu) sunt anonime   

3) faptul că au dreptul de a refuza să participe şi de a se retrage din 

cercetare  

a. în orice moment  

b. fără urmări  

4) toate limitele de confidenţialitate 

5) pe cine să contacteze dacă au întrebări legate de cercetare, oferindu-le 

participanţilor ocazia de a pune întrebări şi de a primi răspunsuri  

Chiar dacă scrisoarea de informare pentru părinţi şi formularul pentru 

consimţământul informat includ aceste informaţii, este foarte important să îi 

informaţi şi verbal pe copii în clasă, precum şi pe fiecare părinte pe care 

urmează să îl intervievaţi (sau care vă va contacta, fie pentru asistenţă, fie 

pentru clarificări).   

 
 

D.5. Răspunsul la întrebări  

A răspunde la întrebări este cu atât mai important cu cât participanţilor 

li s-a ascuns parţial adevăratul scop al cercetării. Pe parcursul completării 

chestionarului/interviului, devine clar că cercetarea studiază expunerea 

copiilor la violenţă. Dar datorită înşelării iniţiale, este mai important ca, la 

finalul colectării datelor, să puteţi oferi participanţilor ocazia de a obţine orice 

informaţie despre cercetare (verbal şi prin intermediul scrisorilor de mulţumire) 

şi să lămuriţi orice neînţelegere a participanţilor.   
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În plus, s-ar putea ca un copil sau un părinte să vrea să vorbească 

despre sau să primească ajutor pentru anumite întâmplări care apar incluse în 

întrebările instrumentului. Trebuie să fiţi pregătit/ă să oferiţi tuturor subiecţilor 

răspunsuri generale sau sfaturi legate de cum pot cere ajutor sau povesti cu 

cineva despre problemele acoperite în chestiona (ISPCAN, 2006a). din acest 

motiv, scrisoarea de mulţumire include următorul paragraf standard: 

chestionarul poate să includă teme care sunt neplăcute sau stânjenitoare şi 

orice participant care are întrebări poare contacta organizaţia dvs. şi/sau 

anumite agenţii/organizaţii în cazul în care vor să vorbească cu cineva şi să 

ceară ajutor. Pe lângă acestea, veţi avea cu dvs. o Listă detaliată a 

serviciilor locale disponibile în cazul în care veţi avea nevoie să faceţi o 

sesizare legată de un copil/părinte care vă întreabă unde poate primi 

asistenţă (in acest caz fiţi foarte atent să nu puneţi în pericol siguranţa 

persoanei).   

 
 

D.6. Siguranţa datelor 

Trebuie să fiţi extrem de precaut când transportaţi chestionarele (goale 

dar mai ales completate) de la clasă la clasă sau de la şcoală la şcoală, 

pentru a nu le pierde sau rătăci şi/sau pentru a nu permite nimănui să aibă 

acces la date. Sigilaţi plicul cu chestionarele completate dintr-o clasă şi nu îl 

deschideţi până nu ajungeţi într-un loc sigur. 

Protejaţi prin toate mijloacele confidenţialitatea informaţiilor obţinute în 

urma culegerii datelor (a se vedea de asemenea instrucţiunile incluse în 

capitolul A.3)   

Nu trebuie să daţi sub nici o formă chestionare (nici goale, nici 

completate), chiar dacă persoana care vi le cere este un 

părinte/profesor/director de şcoală/doctor, spunând: “Îmi pare rău, dar nu am 

chestionare de rezervă”. Dacă persoana insistă în continuare, trimiteţi-o la 

coordonatorul ştiinţific al anchetei spunând: “Îmi pare rău, dar acest lucru nu 

este permis, puteţi să îl/o contactaţi pe dl/dna <Numele Coordonatorului 

ştiinţific> la <detalii de contact> să discutaţi cu el/ea”.   
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D.7. Descrierea cercetării pentru public 

Acordaţi atenţie specială modului în care descrieţi subiectul cercetării 

pentru public, mai ales la nivel de şcoală, comunitate şi individ (spre exemplu, 

profesori/ directorul şcolii / persoana care deschide uşa locuinţei sau 

răspunde la telefon).  

Întotdeauna descrieţi cercetarea într-o manieră consistentă, ca: „un 

studiu care îşi propune să investigheze problemele relevante pentru 

sănătatea copiilor precum şi problemele legate de educarea copiilor şi de 

relaţiile dintre părinţi şi copii, dar şi dintre copii”.  

Ori de câte ori descrieţi cercetarea (pentru membrii comunităţii şi 

membrii unor instituţii publice sau private din comunitate) trebuie să vă gândiţi 

în primul rând la siguranţa participanţilor. În caz că aveţi dubii despre 

siguranţa unui copil sau adult (sau în cazul în care respondentul îşi face griji 

legate de propria siguranţă), îl/o puteţi sfătui să discute în acelaşi fel despre 

cercetare atunci când este întrebat/ă.   

 

D.8. Cum se reacţionează faţă de cazurile de CAN  

Mai jos este prezentat plan de siguranţă  cu instrucţiuni pentru 

cercetător legate de modul în care trebuie să reacţioneze (atât în clasă, cât şi 

la domiciliu) dacă descoperă sau suspectează un caz de CAN sau IPV. 

Ca strategie generală pentru cercetătorii BECAN din toate ţările, atunci 

când un copil îi abordează ca să le ceară ajutorul (fie în clasă, fie la domiciliu), 

includeţi următoarele:   

Când un copil vă abordează pentru a cere ajutor: reacţia dvs. la această 

dezvăluire este extrem de importantă. Încurajaţi copilul să vorbească deschis 

şi nu îl judecaţi. Arătaţi-i că înţelegeţi şi că luaţi în serios ceea ce vă spune. 

Nu arătaţi nici un semn de neîncredere.  

Sprijiniţi copilul spunându-i:   

• Ai făcut foarte bine că ai vorbit cu mine despre asta. 

• Îmi pare foarte rău că ţi s-a întâmplat aşa ceva.  

• Nimeni nu merită să fie tratat în acest fel. 

• Ceea ce ţi s-a întâmplat nu este din vina ta.  

Spuneţi-i copilului că există oameni care ar putea să-l/o ajute şi că îi 

poţi da un număr de telefon al serviciilor locale unde poate suna pentru 
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asistenţă. Dar aveţi grijă ca copilul să memorizeze numărul de telefon şi nu i-l 

lăsaţi în scris pentru că în cazul în care este găsit de abuzator, el/ea va fi într-

un pericol şi mai mare. 

Încercaţi să obţineţi cât mai multe informaţii cu privire la:  

• datele de contact ale copilului  

• identitatea abuzatorului 

• tipul şi severitatea abuzului  

• persoanele/instituţiile de la care copilul a cerut anterior ajutorul (dacă e 

cazul) şi ce s-a întâmplat (dacă e cazul) 

Mai ales cu copii mai mari (şi în principal pentru cazurile mai puţin 

severe de abuz), puteţi să investigaţi şi ce soluţie consideră copilul că ar fi cea 

mai potrivită.       

În cazul unui abuz sever (spre exemplu, cazuri în care estimaţi că 

siguranţa copilului este pusă în pericol sau pe care sunteţi mandataţi să le 

raportaţi), trebuie să informaţi copilul că trebuie să raportaţi cazul 

autorităţilor competente şi sa-i spuneţi la ce să se aştepte ca va urma după 

raport. Dacă dvs. nu sunteţi persoana care va lua această decizie, tot trebuie 

să informaţi copilul că veţi discuta problema sa cu supervizorul dvs. şi că 

există posibilitatea ca acesta sau autorităţile competente să îl contacteze pe 

el şi pe familia sa.  

NICIODATĂ sa nu faceţi (sau să lăsaţi impresia că faceţi) promisiuni pe 

care nu sunteţi sigur/ă că le puteţi îndeplini.  

 

D.9. Siguranţa participanţilor şi a cercetătorilor 

Siguranţa participanţilor trebuie să fie prima dvs. preocupare; 

siguranţa dvs. personală este la fel de importantă.  

Ori de câte ori apar preocupări legate de siguranţă, dvs. trebuie să 

reacţionaţi corespunzător. Câteva reguli generale ar putea fi:  

• Niciodată nu ar trebui să mergeţi singur/ă pe teren (şcoală sau domiciliu); 

luaţi întotdeauna cu dvs. cel puţin încă un (chiar şi atunci când vizitaţi o 

casă doar pentru a înmâna un chestionar).  

• Cât timp sunteţi pe teren trebuie să vă purtaţi întotdeauna ecusonul cu 

care vă identificaţi ca angajat al organizaţiei care desfăşoară cercetarea.   
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• Coordonatorul dvs. local trebuie să ştie întotdeauna unde vă aflaţi; 

informaţi-l/o despre orice modificare neprevăzută a programului dvs.  

• Cercetătorul/ii  

o trebuie să oprească interviul de fiecare dată când o terţă persoană intră 

în locaţia unde se desfăşoară interviul, până când aceasta pleacă, sau 

când alte persoane ar putea auzi discuţia  

o niciodată nu administraţi chestionarele când alte persoane (spre 

exemplu, profesori) sunt prezente în clasă.  

• Coordonatorul cercetării de teren va fi contactat serviciile locale pentru 

cazurile de mărturisire a abuzului pe car le-aţi raportat.  

• Întotdeauna trebuie să descrieţi sondajul în public într-o manieră coerentă, 

utilizând descrierea menţionată în Capitolul D7 

• Urmăriţi cu stricteţe Planul de siguranţă cu privire la cazurile de abuz 

descoperite / suspectate (Capitolul D8) 

 

Plan de Siguranţă în cazul în care credeţi că dvs. (sau un copil) 

sunteţi în pericol:  

• Încercaţi să evaluaţi corect dacă există într-adevăr un pericol şi cât de 

serios este acesta. 

• Să aveţi întotdeauna cu dvs.:  

o un telefon mobil care să fie deschis (dar setat pe modul silenţios) şi pe 

care să existe un număr de telefon de urgenţă (spre exemplu, al 

coordonatorului dvs. local) în memoria sa, astfel încât, daca este 

nevoie, să puteţi să sunaţi cât mai repede; 

o lista dvs cu “numere de telefon utile” (pentru apelare în cazuri de 

urgenţă). 

• Nu vă manifestaţi agresiv, indiferent cât de mult vă provoacă cineva.  

• Nu încercaţi să rezolvaţi singur/ă o situaţie periculoasă. În funcţie de 

situaţie:  

o cereţi ajutorul cercetătorului care vă însoţeşte, coordonatorului dvs. 

local, autorităţilor competente 

o părăsiţi locul împreună cu cercetătorul care vă însoţeşte; dacă acest 

lucru nu este posibil, sunaţi-l/o să îl/o informaţi că a trebuit să plecaţi, 

pentru a vă putea urma  
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o sunaţi-vă coordonatorul local cât mai repede cu putinţă pentru a-l/o 

informa despre incident. 

• Raportaţi la şedinţa zilnică de supervizare toate problemele care vă 

îngrijorează, indiferent cât de neimportante le consideraţi dvs. – sau 

cercetătorul care vă însoţeşte. 

    

D.10. Ce o să faceţi dacă… 

Ce să faceţi dacă un 
copil:  

 

refuză să completeze 
chestionarul (bifează 
“Nu” în formularul de 
consimţământ al 
copilului)? 

<informaţie specifică în funcţie de ţară – este nevoie de 
un acord cu şcoala> 

cere să completeze 
chestionarul în clasă dar 
părintele NU şi-a dat 
consimţământul? 

  

dezvăluie experienţe 
CAN în chestionarul 
lui/ei anonim sau 
verbal? 

  
 

dezvăluie forme severe 
de abuz dar îi cere 
cercetătorului să nu 
spună nimănui? 

Nu îi promiteţi că veţi păstra secretul, mai ales dacă 
sunteţi mandatat să raportaţi CAN.  
 
  

Ce să faceţi dacă un 
profesor: 

 

insistă să fie prezent în 
clasă pe parcursul 
completării  

Îi spuneţi politicos dar ferm: “Ne pare rău dar nu este 
voie să fie prezente în clasă alte persoane în afară 
de cercetători şi elevi”. Dacă insistă trimiteţi-l la 
directorul şcolii (dacă s-a stabilit în prealabil cu acesta) 
sau la coordonatorul local  

le cere cercetătorilor să 
îi dea un chestionar 
pentru a-l citi sau 
păstra? 

Îi spuneţi: “ne pare rău, dar nu avem voie” 

îşi exprimă atitudinea 
negativă cu privire la 
temă sau cercetare sau 
cercetători 

Dacă trebuie să îi răspundeţi, spuneţi politicos ceva 
neutru, de tipul: “în cele mai multe ţări aceasta este o 
problemă importantă” sau “pentru unii oameni această 
problemă este importantă” 

reclamă că nu a fost 
informat/ă despre 

“Îmi pare rău. Probabil aveţi dreptate, dar s-a trimis o 
scrisoare de la Ministerul Educaţiei; de asemenea, am 
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cercetare? trimis o scrisoare de informare atât la directorul şcolii 
cât şi la Asociaţia profesorilor”  
 

dezvăluie un caz 
(suspectat) de CAN 
acasă sau la şcoală? 

Încercaţi să obţineţi cât mai multe informaţii puteţi 
despre copil şi tipul de abuz (în caz că va trebui să 
faceţi un raport) 
Dacă profesorii sunt obligaţi de lege să raporteze 
cazurile de CAN, informaţi-l/o despre acest lucru şi 
încercaţi să înţelegeţi din ce motive evită să facă 
raport. 
Încercaţi să înţelegeţi dacă el/ea intenţionează să 
raporteze cazul   
În orice caz, cercetătorul ar trebui să menţioneze cazul 
în şedinţa zilnică de supervizare, pentru a fi discutat cu 
coordonatorul local  

dezvăluie un caz de 
CAN dar vrea să îşi 
păstreze anonimitatea? 

La fel ca mai sus 
 
Dacă cazul este diferit (spre exemplu, şi copilul vă 
raportează), puteţi face raportul fără a dezvălui numele 
profesorului. 

Ce să faceţi dacă un 
părinte: 

 

cheamă cercetătorul 
pentru a-i reclama 
conţinutul unor 
întrebări? 

Încercaţi să vă daţi seama ce anume reclamă părintele.  
Informaţi-l că problemele legate de CAN sunt teme 
serioase în întreaga lume şi au consecinţe serioase 
asupra sănătăţii fizice şi mentale a multor copii care 
sunt abuzaţi sau neglijaţi. Puteţi să-i explicaţi că toţi 
copii (inclusiv ai săi) beneficiază de acest tip de 
anchete pentru că ele transmit un mesaj preventiv 
ajutând copii să realizeze că nu trebuie să le fie ruşine 
dacă sunt abuzaţi, că este o problemă care se discută 
la ei în familie şi în şcoală; de asemenea, îi ajută pe 
copii să îşi exerseze opţiunile (ce pot face) în cazul 
nefericit în care vor avea o asemenea experienţă; vor 
cere ajutor de la cineva şi de la cine anume?. 
Dacă părintele continuă să fie nemulţumit sau are 
nevoie de explicaţii suplimentare pe care nu i le puteţi 
furniza, îndrumaţi-l politicos către coordonatorul local 
şi/sau coordonatorul ştiinţific, dându-i datele de contact 
ale acestora.   
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ANEXE 

 
 
 

 

Anexa 1:  

Posibile întrebări ale participanţilor şi răspunsuri standardizate 

 
Următoarele întrebări pot fi adresate de către participanţi (părinţi sau 

copii). Mai jos sunt furnizate răspunsurile standard la unele dintre întrebările 

pe care le puteţi primi. Familiarizaţi-vă cu acestea şi toate procedurile 

proiectului, astfel încât să puteţi răspunde cu încredere la orice întrebare a 

respondenţilor. 

Dacă nu este altfel specificat, răspunsurile furnizate de mai jos sunt 

valabile atât pentru copii, cât şi pentru părinţi şi pentru ambele modalităţi de 

colectare a datelor (şi anume, chestionar auto-completat şi interviuri). 

Pentru întrebări neanticipate nu inventaţi propriile răspunsuri: este 

suficient să înregistraţi întrebarea şi să o discutaţi la şedinţa de supervizare. 
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 Cine realizează această cercetare (sau exprimarea de suspiciuni cu 

privire la organizaţia parteneră sau scopul studiului)? 

Acest sondaj este realizat de Universitatea Babeş-Bolyai în colaborare 

cu Departamentul de Sănătate Mintală şi Protecţie Socială al Institutul de 

Sănătatea Copilului, care se află în Grecia. Acelaşi studiu se efectuează în 

acelaşi timp, în 9 ţări balcanice (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, 

Croaţia, FRI Macedonia, Grecia, România, Serbia şi Turcia). Toate aceste ţări 

colaborează pentru a încerca să înţeleagă mai bine problemele care 

afectează sănătatea fizică şi psihică a copiilor, precum şi problemele cu care 

părinţii se pot confrunta în timp ce îşi educă copii. 

Fiecare cercetător va avea la el/ea o scrisoare de verificare care va 

indica relaţia sa cu organizaţia care conduce ancheta, precum şi o carte de 

identitate (insignă personalizată pentru studiu), special concepute pentru 

acest scop. Puteţi arăta această scrisoare oricărei persoane care are ezitări 

sau suspiciuni. Se poate face, de asemenea, referire şi la faptul că studiul 

este aprobat de către Uniunea Europeană şi de autorităţile locale (e.g. 

Ministerul educaţiei) şi/sau de directorul şcolii.  

  Cine sponsorizează această cercetare? 

Acest studiu este co-finanţat prin Programul Cadru 7 al Comisiei 

Europene şi de către organizaţiile partenere (mai precis, pentru România, de 

către Universitatea Babeş-Bolyai>.    

 
  Îmi veţi folosi numele? Cum mă pot asigura că veţi păstra 

confidenţialitatea? 

Părinţi Copii 

Numele dvs. nu apare pe chestionar. Suntem interesaţi 

doar să cumulăm răspunsurile date de toţi părinţii şi de 

copii lor, care au participat la studiu. Răspunsurile 

individuale nu vor fi raportate. Toţi cercetătorii care 

lucrează la acest studiu au fost special instruiţi cu privire 

la problemele legate de confidenţialitate şi sunt obligaţi 

să urmeze anumiţi paşi, care au fost proiectaţi pentru a 

se asigura că informaţiile furnizate de către fiecare 

participant vor rămâne confidenţiale. Nimeni nu va fi 

informat de răspunsurile dvs. / de ceea ce-mi veţi spune, 

cu excepţia cazului în care viaţa cuiva este în pericol sau 

dacă veţi dori să vorbiţi cu cineva despre o problemă.  

Numele tău nu apare pe chestionar. 

Suntem interesaţi doar să adunăm 

răspunsurile date de toţi copii care 

completează acest chestionar / cu 

care discutăm. Toţi cercetătorii au 

fost special instruiţi pentru acest 

lucru. Nimeni nu va fi informat de 

răspunsurile tale / de ceea ce-mi vei 

spune, cu excepţia cazului în care 

viaţa cuiva este în pericol sau dacă 

vei dori să vorbeşti cu cineva despre 

o problemă.  
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 Ce se întâmplă dacă nu vreau să particip sau dacă o să doresc să 

mă retrag mai târziu? 

Părinţi Copii 

Nimic! Dvs. nu sunteţi obligat să participaţi. 

Totuşi, sperăm că veţi dori să participaţi, 

deoarece este foarte important pentru noi să 

aflăm opiniile cât mai multor părinţi şi copii. 

Răspunsurile dvs. şi ale copilului dvs. ne vor 

ajuta să ne dăm seama ce fel de servicii ar fi 

utile pentru familiile şi copii în ţara noastră şi / 

sau în comunitatea dvs. În plus, aş dori să vă 

reamintesc că puteţi refuza să răspundeţi la 

orice întrebare la care nu doriţi să răspundeţi, 

sau să opriţi interviul / întrerupeţi completarea 

chestionarului în orice moment; şi acelaşi lucru 

este valabil şi pentru copilul dvs.  

Nimic! Nu eşti obligat să participi. Totuşi, 

sperăm că vei dori să participi, deoarece este 

foarte important pentru noi să aflăm opiniile 

cât mai multor copii. Răspunsurile tuturor 

copiilor ne vor ajuta să ne dăm seama ce fel 

de servicii ar fi utile pentru copii în ţara 

noastră şi / sau în comunitatea ta. În plus, aş 

dori să îţi reamintesc că poţi refuza să 

răspunzi la orice întrebare la care nu doreşti 

să răspunzi, sau să opreşti interviul / întrerupi 

completarea chestionarului în orice moment. 

 
 Cât durează toate acestea? 

Chestionar auto-completat 

Părinţi Copii 

De obicei durează 15-30 de minute; timpul 

diferă în funcţie de persoană, în funcţie de cât 

doreşte să scrie.  

De obicei durează 35-80 de minute; timpul 

diferă în funcţie de persoană, în funcţie de cât 

doreşte să scrie.    

Interviu 

Părinţi Copii 

Nu se cunoaşte durata interviului; timpul diferă 

în funcţie de persoană, în funcţie de cât doriţi 

să vorbiţi. 

De obicei durează 110-140 de minute; timpul 

diferă în funcţie de persoană, în funcţie de cât 

vrei să vorbeşti. 

 
 De unde aveţi numele/ adresa/ telefonul meu? 

Chestionar auto-completat 

Părinţi Copii 

Ministerul Educaţiei ne-a dat o listă cu toate 

şcolile din <numele judeţului/zonei>. Noi am 

selectat aleator (întâmplător) câteva şcoli şi 

şcoala la care merge copilul dvs. a fost 

selectată dintre toate şcolile din <zona>. 

Acesta este modul în care am ajuns la dvs., 

Ministerul Educaţiei ne-a dat o listă cu toate 

şcolile din <numele judeţului/zonei>. Noi am 

selectat aleator (întâmplător) câteva şcoli şi 

şcoala ta a fost selectată să participe la 

studiu. Aşa am ajuns la tine. Noi nu ştim (şi nu 

avem nevoie să ştim) cum te cheamă.     
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pentru ca suntem interesaţi nu numai de  

punctul de vedere al copilul dvs., ci şi de 

opiniile părinţilor săi. Noi nu ştim (şi nu avem 

nevoie să ştim) numele dvs.   

Interviu 

Părinţi Copii 

Organizaţia din oraşul dumneavoastră care se 

ocupă cu copiii cu abandon şcolar ne-a dat o 

listă cu toate adresele persoanele care se afla 

în această situaţie. Noi am ales să intervievăm 

pe toţi părinţii şi copiii aflaţi în evidenţele 

organizaţiei. Aşa am ajuns la dumneavoastră. 

Noi nu ştim (şi nu avem nevoie să ştim) cum vă 

cheamă.    Singurul motiv pentru care am cerut 

datele dvs. de contact este că am dorit să vă 

contactăm şi să vă invităm să participaţi la 

studiul nostru. 

 

Organizaţia din oraşul dumneavoastră care se 

ocupă cu copiii cu abandon şcolar ne-a dat o 

listă cu toate adresele persoanele care se afla 

în această situaţie. Noi am ales să 

intervievăm pe toţi părinţii şi copiii aflaţi în 

evidenţele organizaţiei. Aşa am ajuns la tine. 

Noi nu ştim (şi nu avem nevoie să ştim) cum 

te cheamă. Singurul motiv pentru care am 

cerut datele de contact ale părinţilor tăi este 

că am dorit să vă contactăm şi să vă invităm 

să participaţi la studiul nostru.  

 

 
 Ce mă veţi întreba? / Care este tema acestei cercetări? / De ce 

realizaţi această cercetare? 

Suntem interesaţi să înregistrăm orice probleme pe care părinţii şi copii 

le pot avea în cadrul relaţiilor lor, metodele pe care le-au găsit pentru 

rezolvarea problemelor, precum şi eficienţa acestor metode. Suntem de 

asemenea, interesaţi să investigăm mai multe probleme legate de sănătate şi 

sănătatea mintală a copiilor, în contextul familiei. Răspunsurile dvs. şi ale 

copilul dvs./ răspunsurile părintelui dvs. ne vor ajuta să  aflăm ce fel de servicii 

ar putea fi utile familiilor şi copiilor.  

 
 Cum / De ce mi-aţi selectat copilul? 

Chestionar Autocompletat Interviu 

Am selectat aleator câteva [tipul şcolii 

spre exemplu, clasele I-IV] din numărul 

total de şcoli din <numele zonei/ 

judeţul>.  

Părinţi: şcoala la care merge fiica/fiul 

dvs. a fost selectată în eşantionul 

Singurul criteriu pe care l-am folosit 

pentru a ajunge la dvs. este că vrem 

să aflăm nu doar punctele de vedere 

ale copiilor care merg la şcoală şi ale 

părinţilor lor, ci şi cele ale copiilor care 

au abandonat şcoala, precum şi ale 
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nostru şi toţi copii din clasa ei/lui (şi 

părinţii lor) au fost invitaţi să participe la 

studiul nostru.  

Copii: şcoala ta a fost selectată în 

eşantionul nostru şi aşa am ajuns la 

tine în clasă. 

părinţilor lor.     

 

 
 Această cercetare se desfăşoară în toată România sau doar în 

zona/oraşul/satul nostru? 

Această cercetare este realizat simultan în România şi în alte opt ţări 

balcanice  (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, FRI Macedonia, 

Grecia, Serbia şi Turcia). În ţara noastră vom merge în mai multe judeţe.     

 
 Vreţi să aflaţi dacă îmi abuzez copilul? 

Studiul nostru îşi propune să investigheze experienţele de acasă ale 

copiilor. Suntem deosebit de interesaţi de metodele folosite de părinţi şi copii 

pentru a comunica pe diferite teme, si de aceea vrem să punem întrebări atât 

părinţilor cât şi copiilor. Printre aceste probleme este inclusă disciplinarea 

copiilor, şi câteva ori se întâmplă într-adevăr ca unii părinţi să îşi abuzeze sau 

să îşi neglijeze copii. 

 
 O să-i puneţi aceleaşi întrebări şi copilului meu? 

Noi le punem aceleaşi întrebări şi copiilor, dar chestionarul nu este 

identic cu al dvs. În plus, îi vom pune copilului întrebări şi despre experienţele 

lui cu alţi copii la aceeaşi vârstă sau vârste diferite. 

 

 Răspunsuri standardizate pe care trebuie să le furnizaţi 

participanţilor dacă, pe parcursul colectării datelor, au nevoie de 

clarificări despre: 

Întrebări despre ICAST-CH (copii)  Răspuns 

Q. 5.2: Ce sunt studiile post-

universitare?  

 

Studiile pe care cineva le face după 

ce are o diplomă universitară  

Q. 5_6: Ce înseamnă alte rude? Ar 

trebui să le scriem numele?  

Alte rude sunt persoanele care îţi sunt 

rude de sânge, ca mătuşile, unchii, 
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verii şi aşa mai departe. Te rugăm să 

nu le scrii numele şi te rugăm să nu 

treci nici un nume în chestionar, 

pentru a putea sa păstrăm 

anonimitatea.  

Q. 11, 12, 13a, 19A: Doar persoanele 

din familia mea care locuiesc în 

aceeaşi casa cu mine sau şi alte rude?  

 

Bifează doar dacă acest lucru a fost 

făcut de o persoană care locuieşte în 

aceeaşi casă cu tine; dacă a fost făcut 

de alte rude, care locuiesc în altă 

casă, trebuie să răspunzi nu.  

“Ai vrea să spui mai multe”: Este 

obligatoriu să scriu ceva la această 

rubrică?   

 

Nu. Doar dacă doreşti să scrii ceva, 

ca de exemplu cine ţi-a făcut acest 

lucru sau cum s-a întâmplat sau dacă 

vrei să explici ceva.   

Orice Întrebare: Un copil vă descrie 

ceva şi vă întreabă, “ar trebui sa scriu 

asta la această întrebare”?   

 

Dacă, pe baza răspunsurilor de mai 

sus, nu sunteţi sigur dacă răspunsul 

corect este “DA/NU”, trebuie să 

spuneţi: “bifează în funcţie de ce 

anume înţelegi” sau “încearcă să dai 

răspunsul care ţi se pare cel mai bun”; 

dar puteţi de asemenea să-i spuneţi 

copilului: “poţi să scrii asta aici, la 

rubrica “Ai vrea să spui mai multe?”      

Q.42. Tentă sexuală 
 

aluzie, cu intenţie, sugerând lucruri 
sexuale, relaţiile sexuale, care se referă la 
organele genitale/sexuale,  

Q.41. Manieră sexuală Mod sexual 

Q.42. Pornografic 
 

Imagini cu persoane dezbrăcate, goale 
care îţi provoacă senzaţii ciudate 

Texte explicative: Experienţă Situaţie prin care ai trecut, ceea ce ţi s-a 
întâmplat 
 

Q.19.12., Q.39.A umilitor 
Q.20.a. umilit 

A te face să te simţi inferior, mai prejos, 
desconsiderat 
 

Q. 19.7. Privilegii A avea anumite avantaje, favoruri în plus 
 

Titlu: Violenţă = violare Agresat, forţat la ceva printr-un mod 
neplăcut 
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Introducere: Rele tratamente Ţi s-au făcut lucruri neplăcute şi nedorite 
de tine, simţite de tine ca nedorite 
 

Textele explicative: Disconfort Nu te-ai simţit bine, ai simţit că faci ceva 
ce nu vrei, nu îţi face plăcere 
 

Q.10.3. Consecvent În mod repetat, de fiecare dată când a fost 
necesar, când ai făcut un anumit lucru, la 
fel, în aceleaşi situaţii 
 

 
Numărul 
întrebării 

Întrebări despre ICAST-
CH (copii) 

Răspuns 

Q.5.2  Nivel de educaţie Care este ultima clasă pe care părinţii tăi au făcut-o 
 

Q. 7.  Vrei să spui, dacă eu sunt 
creştin sau dacă cred în 
Dumnezeu? Dacă eu cred în  
ceva?  

Ne referim, de exemplu, dacă sunteţi un creştin, 
musulman sau de orice altă religie căreia s-ar putea să îi 
aparţineţi. 

Q. 9 Ce înseamnă 
etnie/naţionalitate? 

Aceasta înseamnă că dacă sunteţi greci, albanezi, bulgari, 
români ... sau altă cetăţenie 

Q. 10.1  Ce înseamnă „siguranţă”? Înseamnă să te simţi protejat, fără să-ţi fie teamă că cineva 
te va răni, să nu ai sentimentul că eşti în pericol 

Q. 10.3 Pot să bifez doar unul sau 
mai multe răspunsuri?  

La această puteţi bifa multe căsuţe, după cum doriţi. 

Q.11 Ce este „alcool”? Băuturi care conţin alcool, ca vin, bere, ţuică şi alte 
lichioruri 

Q.15a Ce înseamnă „a omorî” Dacă o persoană ucide o altă persoană 
Q.19B Ce înseamnă te-a blestemat? Blestem este o dorinţă rea şi anume, atunci când cineva 

doreşte să se întâmple o nenorocire sau ceva rău cuiva 
Q.19.4 Se referă la lucrurile 

importante sau 
neimportante? 

Nu contează dacă a fost ceva important sau nu. 

Q19.5 Înseamnă dacă mi-a dat un 
premiu, cum ar fi un cadou?  

Înseamnă: „Te-a apreciat pentru comportamentul bun?” 

Q19.7 Ce înseamnă bani de 
buzunar? 

Când părinţii tăi îţi dau în mod regulat o sumă de bani pe 
care să îi foloseşti cum doreşti.  

Q. 22 Înseamnă daca el/ea a plecat 
să locuiască altundeva? Pot 
sa scriu da? 

Poţi să scrii da, şi să treci în acest spaţiu liber.  

Q.25 Acesta mi s-a întâmplat, dar 
nu m-am simţit rău sau trist; 
Am ignorat acest copil; Pot 
sa spun da? 

Nu. Trebuie să spui da doar dacă ceea ce ţi-a făcut ţi-a 
rănit sentimentele sau te-a făcut să te simţi rău.  

Q. 45A Când spunem lucruri cu 
conţinut sexual includem 
săruturi/atingeri?  

Da, includem săruturi/atingeri.  

Q –  
oricare  

Da, mi-a făcut asta [….], 
dar a fost în joacă 

Dacă doreşti poţi să notezi în spaţiu liber că a fost în 
joacă, dar ar fi bine să scrii de câte ori s-a întâmplat 
aceasta.  
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ÎNTREBĂRI GENERALE ALE COPIILOR: 
ÎNTREBĂRI RĂSPUNSURI 

Putem trece la următoarea întrebare şi să 
revenim înapoi?  
 

Este de preferat să respectaţi ordinea 
întrebărilor. Cu toate acestea, dacă aveţi o 
dificultate în a răspunde la o întrebare 
puteţi continua cu următoarea, dar vă 
rugăm să nu uitaţi să vă întoarceţi înapoi.  

Dacă ceva nu sa întâmplat anul trecut, dar 
s-a întâmplat înainte şi doar o singură 
dată, ce ar trebui să bifez? Niciodată sau 
că sa întâmplat înainte? 

Trebuie să bifaţi în căsuţa „nu în ultimul 
an, dar mi s-a întâmplat înainte” şi – dacă 
doriţi – puteţi scrie ce s-a întâmplat în 
spaţiul „doriţi să spuneţi mai multe”. 

Cum veţi folosi acest informaţiile pe care 
le strângeţi?  

Vom pune împreună răspunsurile tuturor 
copiilor şi părinţilor, care ne vor ajuta să 
aflăm ce fel de probleme există în 
legătură cu copii şi/sau familiile.  

Aceste chestionare/rezultate vor fi oferite 
Ministerului Educaţiei? 

Nu, chestionarele/ rezultatele nu vor fi 
oferite Ministerului Educaţiei şi nimănui 
altcuiva, cu excepţia instituţiei care 
realizează această cercetare. 

11) La auto-completare: Toate 
chestionare sunt anonime, şi 
nimeni nu va fi vreodată 
informat cu privire la 
răspunsurile dumneavoastră, 
cu excepţia cazului în care 
doriţi să vorbiţi cu cineva 
anumite lucruri şi numai dacă 
se descoperă că viaţa cuiva 
este în pericol. 

12) În timpul interviului: Toate 
informaţiile sunt confidenţiale, 
cu excepţia cazului în care se 
descoperă că viaţa cuiva este 
în pericol. 

Pot vorbi cu părinţii mei unele dintre 
problemele despre care am vorbit?  

Puteţi împărtăşi cu părinţii 
dumneavoastră (sau cu oricine altcineva), 
cât de multe informaţii doriţi. 

Care sunt şcolile pe care le veţi vizita?  Vom vizita şcoli situate în judeţele 
Braşov, Cluj, Galaţi, Costanţa etc., dar nu 
ştiu în mod specific care şcoli. 

 
ÎNTREBĂRI ICAST – P (după studiul pilot) 

Numărul 
întrebării ÎNTREBĂRI RĂSPUNSURI 

Q.5.1 Ar trebui să notez şi numele 
copilului pentru care am răspuns la 
întrebările cum că locuieşte în 
aceeaşi casă?  

Nu, notaţi toate persoanele care locuiesc în 
aceeaşi casă cu copilul, inclusiv pe 
dumneavoastră, dar cu excepţia copilului 
pentru care completaţi acest chestionar. 

Q.6 Vreţi să spuneţi o a treia persoană în 
afară de mine şi soţul meu? 

Nu, aceasta înseamnă în afară de 
dumneavoastră - mai există o altă persoană 
(fie un alt părinte, fie o a treia persoană) care 
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are grijă de copil în mod frecvent. Dacă este 
vorba de mai mult de o persoană vă rog să 
marcaţi la următoarea întrebare doar pentru 
una din aceste persoane (una care are grijă 
cel mai frecvent de copil).  

Q. 8 Pentru care situaţie? Când s-a 
întâmplat ceva important sau 
neimportant? 

Nu contează cât de important a fost ceea ce 
copilul a făcut greşit. 
 

Q.17 • I-am spus că […] dar nu am 
intenţionat să fac asta. Trebuie să 
spun da? 
• Le-am spus copiilor că îi voi 

lăsa la peco şi că bunicul îi va lua 
de acolo. Ar trebui sa spun da? 

Da. Această întrebare vă cere să spuneţi dacă 
l-aţi ameninţat pe copil, fie că aţi făcut-o, fie 
că nu. 
 

Q. 24 Vrei să spui o simplă palmă peste 
fundul copilului sau ceva mai rău?  

Ne referim lovirea peste fundul a copilului, 
indiferent de câte ori s-a realizat şi/sau cât de 
grav l-aţi lovit. 

Q28b Dacă doar l-am ameninţat că voi 
face acest lucru?  

Dacă l-aţi ameninţat că veţi face acest lucru, 
dar nu l-aţi făcut, această situaţie nu e 
inclusă în întrebare, pentru că întreabă doar 
dacă aţi făcut acest lucru. 

Q34a L-am ameninţat că-l voi răni, dar nu 
ucide. 

Nu contează dacă le-aţi făcut pe amândouă 
sau doar pe una din ele.  

Q.38.2 • I-am comparat pe alţii cu 
copilul meu.  Credeţi că s-a simţit 
umilit copilul meu?  
• L-am comparat, dar nu într-

un mod umilitor.  
• Am vrut să îl fac să se simtă 

umilit, dar nu s-a simţit. 

Nu pot spune cum s-a simţit copilul 
dumneavoastră; va trebui să evaluaţi dacă, 
după părerea dumneavoastră, el s-a  simţit 
umilit; ar trebui să răspundeţi afirmativ la 
această întrebare doar în cazul în care 
copilul dumneavoastră s-a simţit umilit, nu 
contează dacă dumneavoastră aţi intenţionat 
să-l faceţi să se simtă în acest fel sau nu. 
 

Q.42.1 Doar acasă sau pot să răspund şi 
pentru situaţia de la şcoală? 

Nu, doar dacă un alt copil acasă a făcut acest 
lucru.  

Q.45 Trebuie să aleg doar un răspuns sau 
mai multe?  

Mai mult de unul; verificaţi TOATE 
metodele pe care le folosiţi cu copilul 
dumneavoastră şi pe care le consideraţi 
eficiente. 

 Ar trebui să răspund la aceste 
întrebare gândindu-mă doar la mine 
sau la ambii părinţi?  

Răspundeţi la această întrebare gândindu-vă 
la amândoi, atât la dumneavoastră, cât şi la 
ce a făcut celălalt părinte.  

Demografi
c 1-6 

Ar trebui să răspund la aceste 
întrebări pentru ambii părinţi sau 
numai pentru mine?  

Da; ar trebui să completaţi în coloana din 
stânga/dreapta pentru dumneavoastră (dacă 
este mama/tata) şi în coloana din 
dreapta/stânga pentru celălalt părinte al 
copilului. 
 

 Dacă celălalt părinte este mort /nu 
locuieşte cu copilul. Trebuie, de 
asemenea, să completez această 
coloană?  

Da  
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 Persoana care locuieşte cu copilul 
nu este celălalt părinte, ci partenerul 
meu/ soţul; pentru care ar trebui să 
completeze această coloană? 

Pentru celălalt părinte al copilului  

Q.47-48 o Cum ar trebui să ştiu? 
o Aceste întrebări sunt prea 

generale. 
o Trebuie să răspundă la toate 

sau doar la cele la care ştiu 
răspunsul?  

Suntem interesaţi doar de opinia 
dumneavoastră personală, adică, această 
întrebare nu vă cere să spuneţi ce s-a 
întâmplat cu adevărat, ci ceea ce credeţi că 
s-a întâmplat. 

 

 

ÎNTREBĂRI GENERALE DE LA PĂRINŢI 
 

ÎNTREBĂRI RĂSPUNSURI 
Este dificil pentru mine/nu este corect/nu 
vreau să răspundă în numele celuilalt 
părinte.  

E în regulă! Nu eşti obligat să faci asta; puteţi 
alege să răspundeţi numai pentru 
dumneavoastră.  

• Ce aţi văzut/găsit la răspunsurile 
copilului meu? 
• Ai văzut ceva ciudat în 

răspunsurile copilului meu? 

Ne pare rău, dar nu putem dezvălui nimănui 
ceea ce mi-aţi spus; acelaşi lucru este valabil 
şi pentru ceea ce mi-a spus copilul 
dumneavoastră. Toate informaţiile pe care 
copilul dumneavoastră mi le-a dezvăluit sunt 
strict confidenţiale şi nu le pot dezvălui 
nimănui altcuiva.  

• Cum poţi fi sigur că părinţii au 
răspuns cu sinceritate la chestionar? 
• Dacă părinţii au făcut lucruri ca 

de exemplu folosirea armelor şi 
cuţitelor, credeţi că ar spune aceasta? 

Nu suntem siguri că ei vor răspunde sau că 
răspunsurile lor vor fi sincere; obligaţia 
noastră este de a pune toate aceste întrebări, 
datorită faptului că ştim că sunt unii copii care 
au avut astfel de experienţe. 

Avem în ţara noastră o lege care interzice 
pedeapsa corporală/abuzul asupra 
copiilor? 

DA, legea 272 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului 

• Există părinţi care fac astfel de 
lucruri copiilor? 
• Se întâmplă astfel de lucruri 

copiilor şi familiilor lor? 
• Este posibil să se întâmple astfel 

de lucruri?  

Eu înţeleg că unele comportamente pot să îţi 
pară ciudate şi extreme, dar uneori, atunci 
când părinţii îşi pedepsesc copiii, se poate 
întâmpla într-adevăr că unii părinţi să 
depăşească limitele. Îţi laşi un pic de timp 
înainte de a răspunde la aceste tipuri de 
întrebări. În cazul în care întrebarea a fost 
retorica (cum se întâmplă adesea), de cele mai 
multe ori părinţii vor răspunde ei înşişi. 

Dacă cercetarea este anonimă, de ce este 
nevoie să îmi scriu numele meu pe 
formular de consimţământ?  

Cercetarea este anonimă, astfel că numele 
dumneavoastră nu va apărea nicăieri pe 
chestionar. Acest formular va fi strâns şi 
păstrat separat de chestionar şi nu este necesar 
să vă scrieţi numele, dacă nu doriţi. Dar avem 
nevoie de semnătura dumneavoastră. 
Semnătura dvs. ne este necesară, deoarece 
toate cercetările sunt supuse unor comitete de 
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etică şi şcoala, Ministerul Educaţiei, 
Universitatea „Babeş Bolyai” sau Comisia 
Europeană ne poate cere consimţământul 
informat semnat, care dovedeşte că 
respondenţii au acceptat în mod liber să 
participe la cercetare.  

• De ce se foloseşte acest 
chestionar? 
• A fost construit de tine? 

Chestionarele iniţiale, atât pentru copii, cât şi 
pentru părinţi, au fost construite de ISPCAN - 
care este o societate internaţională de protecţie 
a copiilor - în colaborare cu UNICEF, în 
scopul de a fi folosite pentru studiul Naţiunilor 
Unite privind protecţia copiilor. Pentru 
construirea acestor chestionare au lucrat 
împreună 130 de experţi din întreaga lume. 
Noi am tradus şi adaptat aceste chestionare în 
limba română. Împreună cu alţi colegi din 8 
ţări, cu care colaborăm în cadrul acestei 
cercetări, am adăugat câteva întrebări şi le-am 
modificat pa altele. 

Arăţi foarte detaşat. Este aceasta din 
cauza rolului tău sau din cauza 
personalităţii tale?  

Ai dreptate! Aceasta este o parte a muncii 
noastre şi suntem special pregătiţi pentru asta. 
Ce mă interesează, este să înregistrez opiniile 
şi experienţe tale cât mai exact cu putinţă, şi 
din acest motiv, rolul meu aici, este doar de a 
întreba şi clarifica aceste întrebări şi nu de a-
mi spune părerea. 

 

Notă Importantă pentru operatorii de teren 

Nu uitaţi că nu aveţi voie să explicaţi nici o întrebare cu propriile 

voastre cuvinte.  

Pentru fiecare întrebare pentru care nu există răspuns standardizat, 
trebuie să îi spuneţi respondentului: „cum înţelegeţi dvs.” sau „încercaţi să daţi 
cel mai potrivit răspuns”.  
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Formular de raportare pentru chestionare auto-completate 

 
Operatori de teren: 1. __________________________________ 

2. __________________________________ 
 
 

Şcoala: ______________________________ adresa şcolii: _____________________ 

Clasa: a ____________, Numărul de elevi prezenţi: __________,  din care băieţi: 

__________, fete: _______ 

Data aplicării: _________________, de la ora________ la ora _________ 

Codurile chestionarelor distribuite: _______________________________________ 

 

 
CHESTIONARUL COPIILOR 

 

 
CHESTIONARUL PĂRINŢILOR 

 
Refuzul părinţilor:.......... Plicuri mari sigilate distribuite în clasă: …………. 

Plicuri mari sigilate primite înapoi de la părinţi: …… 

verbale 

……….. 

scrise 

……….. 

Accept scris de la 

părinţi:……………….. 

Cu chestionare 
completate în 
plic: ………….. 

Cu chestionare 
necompletate în 
plic:  …………. 

Fără chestionare 
în plic: ……….. 

Refuzul copiilor de a completa: 

Nr. copii care au refuzat: …………………. 

Motive:  

 

Plicuri care nu au fost returnate: …………………. 

Codul plicurilor: …………………………………….. 

Motivele: 

Metoda de completare a chestionarelor: 

Auto-completare: ………….. Interviu: ………….. 

Remarci pe marginea completării chestionarului:  

 

 

 

 

Metoda de colectare a chestionarelor: 

De la şcoală: …………..prin vizită la părinţi: ……… 

Predat plic auto-timbrat: ……………………………. 

Cazurile de abuz descoperite/suspectate: 

Număr de cazuri: ………………. 

Caracteristici:  

 

 

 

Remarci:  



 

 

 

Anexa 2b: Formular pentru Raport – Interviuri structurate 

 

Nume intervievator:  Nume cercetător nr.2:   
 
 

Data & Ora: _____/________/_____
___ 

De la: _____: ______ 

Până la: _____: 
______ 

Persoana intervievată: 
 Părinte                       
 Copil 

 

A/A Nr.Subiec
t  

Refuzul părintelul/ţilor Remarci 

 pentru participarea copilului  
 pentru participarea părintelui  

Motive/note 

 

 

Refuzul Copilului 

1  

Motive/note 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 pentru participarea copilului  
 pentru participarea părintelui  

Motive/note 

 

 
Refuzul Copilului 

2  

Motive/note 
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A/A Nr.Subiec
t  

Refuzul părintelul/ţilor Remarci 

 pentru participarea copilului  
 pentru participarea părintelui  

Motive/note 

 

 

Refuzul copilului/copiilor 

3  

Motive/note 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3a: Cardurile de interviu cu părinţii  

(a se lista pe ambele părţi) 

 

 

 

 

Tăiaţi cardurile acolo unde este marcat şi distribuiţi-le 

cercetătorilor. Din cauza că scalele de răspuns nu 

sunt identice la toate întrebările, pe una dintre părţile 

cardurilor este trecut numărul întrebărilor cărora le 

corespunde.     
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Întrebarea 4.  
 
 
 
 

SINGURUL 

COPIL 

PRIMUL 

COPIL 
MIJLOCIUL 

ULTIMUL 

COPIL 
GEMENII 

NU ESTE 

COPILUL 

MEU 

BIOLOGIC 

� � � � � � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Întrebarea 7.  
 
 
 
 
 

FOARTE 

PROASTĂ 
PROASTĂ 

MODERATĂ 

NICI REA NICI 

BUNĂ 

BUNĂ 
FOARTE 

BUNĂ 

� � � � � 
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Întrebările 8-39 şi 40-42 
 
 
 
 

În ultimul an (12 luni) 

1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 

Odată, de 
două ori 

pe an 

De câteva 
ori pe an 

Lunar sau 
la 2 luni 

De câteva 
ori pe 
lună 

O dată pe 
săpt. sau 
mai des 

Nu în 
ultimul an, 

dar s-a 
întâmplat 

Niciodată 
în viaţa 

mea 

Nu doresc 
să răspund 

� � � � � ���� ���� ���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întrebarea 50.  
 
 
 
 
 

NU,  
nu este niciodată 

eficientă 

CEL MAI 
ADESEA 

INEFICIENTĂ 

CEL MAI 
ADESEA 

EFICIENTĂ 

DA,  
este întotdeauna 

eficientă 

 

� � � � 
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Întrebările 47.a – 48.h ŞI 49 
 
 
 
 

 
 

ADESEA 
 
 

UNEORI 
O DATĂ, DE 
DOUĂ ORI 

NICIODATĂ 
NU ŞTIU/NU 

ÎMI 
AMINTESC 

NU DORESC 
SĂ 

RĂSPUND 

� � � � � � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întrebările 46, 50.a, 52 
 
 
 
 

 

NU 

 

MAI DE GRABĂ 

NU 

MAI DE GRABĂ 

DA 
DA 

� � � � 
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Întrebarea  43.1. 
 
 

ADULT BĂRBAT 
 

ADULT FEMEIE 
 

COPIL/ADOLESCENT 
- BĂIAT 

COPIL/ADOLESCENT - 
FATĂ 

� � � � 
 

 
RELAŢIA COPILULUI CU ACEASTĂ PERSOANĂ 

 

persoană 
necunoscută 

persoană cunoscută 
 

rudă 
 

� � � 
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Anexa  

 

 

 

 

 

 

3b: Carduri pentru interviurile cu copii  

(a se lista pe ambele părţi) 

 

 

 

 

Tăiaţi cardurile –oriunde este marcat cu foarfeca - şi 

distribuiţi-le cercetătorilor. Din cauza ca scalele de 

răspuns nu sunt identice la toate întrebările, pe una dintre 

părţile cardurilor este trecut numărul întrebărilor cărora le 

corespunde.   

 

 

Notă: În cazul în care în limba dvs. există forme diferite pentru 

genul masculin şi feminin, vă rugăm să faceţi carduri diferite 

pentru băieţi şi fete la întrebările 15-17  
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Părinţii tăi sunt: 

 
• Căsătoriţi 

• Divorţaţi / Separaţi 

• Nu au fost căsătoriţi niciodată  

• Este văduv(ă) (unul dintre părinţi nu mai trăieşte) 

 

 

• Nu vreau să răspund  

• Nu ştiu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nivelul de educaţie al părinţilor tăi este/era: 

 
• Nu a mers la şcoală 

• Câteva clase primare (câte? _______) 

• Gimnaziu 

• Liceu 

• Şcoală profesională / tehnică 

• Universitate  

• Studii post-universitare (masterat, doctorat) 

 

• Nu ştiu 
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Copil: Întrebarea 5.1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Copil: Întrebarea 5.2 
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• Întotdeauna 

• De obicei 

• De câteva ori 

• Niciodată 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
• Niciodată în viaţă 

 
În ultimul an (ultimele 12 luni): 

• 1 - 2 ori (odată sau de două ori pe an) 

• 3 - 5 ori (de câteva ori pe an) 

• 6 - 12 ori (lunar sau de două ori pe lună) 

• 13-50 (de mai multe ori pe lună) 

• de mai mult de 50 de ori (o dată pe săptămână sau mai des) 

 

• Nu în ultimul an dar s-a întâmplat înainte 

 

• Nu vreau să răspund  
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Copil: Întrebările 10.1 – 10.2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Copil: Întrebările (11-14) & (18A – 46) 
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• Da 

• Nu sunt sigură   

• Nu 

 

• Nu în ultimul an dar s-a întâmplat înainte  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

• Da 

• Nu sunt sigur 

• Nu 

 

• Nu în ultimul an dar s-a întâmplat înainte  
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Copil (sau Fată): Întrebările (15a - 17) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Copil (sau Băiat): Întrebările (15a - 17) 
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�  Discuţie/ Dialog  �  Nu îmi dau mâncare, apă, sau mă închid în casă   

�  Îmi explică de ce ceva este bine sau rău            �  Mă pedepsesc fizic (de exemplu, lovit/bătut, plesnit)

�  Îmi interzice ceva (de exemplu, accesul la calculator, TV,�  Mă avertizează despre potenţialele consecinţe  

cumpărături, activităţi sportive, bani de buzunar,     ale comportamentului meu 

   telefon mobil)                                                                             

�  Recompensă verbală/ Laude  �  Ţipă la mine / mă critică  

�  Îmi promite recompense (de exemplu, îmi                        �  Stabilesc regulile împreună cu părinţii mei  

cumpără cadouri)  

�  Mă compară cu alţi copii  �  Părinţii mei stabilesc reguli stricte  

�  Încearcă să mă conving să fac ceva              �  Părinţii mei stabilesc reguli ferme/consistente 

�  Îmi dă sfaturi  �  Părinţii mei  se comportă ca şi cum m-ar sfătui   

�  Nu mai vorbeşte cu mine când fac ceva ce                          (dându-mi un exemplu bun) 

    nu vrea sa fac                        �  Altceva   

�  Mă lasă să suport consecinţele ca să învăţ din greşeli   

�  Ascultă ce explicaţii îi dau despre  

   comportamentul meu                                                   
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Copil: Întrebarea 10.3 
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Anexa 4a: Chestionarul auto-completat ICAST-CH – modificat 

(11 ani) 
 

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 
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� 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? _________________________________________________ 
 

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. 
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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 

� � � � 
 

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? 
 
 

 
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? 
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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? 

 
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? 
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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? 
 
 

 
 

19.7. 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? 
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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) 

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? 
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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) 

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? 
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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.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?  
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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 

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. 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? 
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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 

� � � � � � � � 
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? 
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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 

� � � � � � � � 

 
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? 
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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) 

 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? 
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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 

� � � � � � � � 

 
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? 
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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) 

 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 : 
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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? 

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? 
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 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 

� � � � 

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? 
 
 

 
 

Întrebările următoare sunt despre sănătatea ta, despre sentimentele şi stările tale 
sufleteşti. 

 

46.A Cât de bine te descriu următoarele propoziţii?  

 Nu 
Mai de 

grabă nu 
Mai de 

grabă da 
Da 

a) Mă simt bine aşa cum sunt.     

b) Îmi place de mine aşa cum sunt.     

c) Sunt capabil(ă) să fac lucrurile la fel de bine ca cei mai mulţi oameni.     

d) Am multe calităţi.     

e) Am încredere în mine.     
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46.B Cât de bine te descriu următoarele propoziţii?  

 Nu 
Mai de 

grabă nu 
Mai de 

grabă da 
Da 

a) De multe ori mă gândesc să fug de acasă.     

b) De multe ori mă întreb dacă cuiva îi pasă cu adevărat de mine.     

c) De multe ori mă simt trist/ă.     

d) De multe ori mă simt pierdut/ă sau confuz/ă.     

e) De multe ori mă simt singur/ă pe lume.     

f) De multe ori mă gândesc cu teamă la viitorul meu.     

 

46.C În ultima săptămână, în câte zile ai avut vreuna din problemele următoare?  

 În nici o zi În 1-2 zile 
În 3 sau mai 
multe zile 

a) Nu ai avut energie pentru nimic.    

b) Nu ai putut să dormi în timpul nopţii, deşi nu era nimic care să te 
deranjeze. 

   

c) Te-ai simţit obosit sau ţi-a fost somn aproape toată ziua.    

d) Te-a durut stomacul.    

e) Te-a durut capul.    

f) Ţi-a venit să vomiţi sau ai vomitat (vărsat).    

g) Ai avut ameţeli sau ai leşinat.    

h) Te-a durut altceva sau ai avut altfel de probleme de sănătate.    

i) Ai fost nervos, agitat.    

 
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? 

 
 
 
 

 
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   
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� 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! 
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Anexa 4b: Chestionarul auto-completat ICAST-CH – modificat 

(13 ani) 
 

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. 
 

3. Eşti băiat sau fată? 
� Fată  
� Băiat  
 

4. 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) 
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� 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? _________________________________________________ 
 

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. 
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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 

� � � � 
 

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? 
 
 
 

 
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? 
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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? 
 

 
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 

� � � � 
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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? 
 
 

 
 
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 

� � � � � � � � 
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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? 
 

 
 

19.5 . 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) 

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 
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� � � � � � � � 

 
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) 

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 
 

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 

� � � � � � � � 

 
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) 

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 

 
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 

� � � � � � � � 

 
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 

� � � � 
Ai vrea să comentezi această situaţie? 
 

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

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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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 

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

� � � � � � � � 

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

� � � � 
 

 
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 

� � � � � � � � 
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34.1*. 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? 
 
 

 
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 
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� � � � � � � � 

 
38.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? 
 
 

 
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) 
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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? 
 
 
 
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 
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� � � � � � � � 

 
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 

� � � � 

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? 
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Întrebările următoare sunt despre sănătatea ta, despre sentimentele şi stările tale 

sufleteşti. 
 

46.A Cât de bine te descriu următoarele propoziţii?  

 NU 
Mai de 

grabă nu 
Mai de 

grabă da 
DA 

a) Mă simt bine aşa cum sunt.     

b) Îmi place de mine aşa cum sunt.     

c) Sunt capabil(ă) să fac lucrurile la fel de bine ca cei mai mulţi oameni.     

d) Am multe calităţi.     

e) Am încredere în mine.     

 

46.B Cât de bine te descriu următoarele propoziţii?  

 NU 
Mai de 

grabă nu 
Mai de 

grabă da 
DA 

a) De multe ori mă gândesc să fug de acasă.     

b) De multe ori mă întreb dacă cuiva îi pasă cu adevărat de mine.     

c) De multe ori mă simt trist/ă.     

d) De multe ori mă simt pierdut/ă sau confuz/ă.     

e) De multe ori mă simt singur/ă pe lume.     

f) De multe ori mă gândesc cu teamă la viitorul meu.     

 

46.C În ultima săptămână, în câte zile ai avut vreuna din problemele următoare?  

 În nici o zi În 1-2 zile 
În 3 sau mai 
multe zile 

a) Nu ai avut energie pentru nimic.    

b) Nu ai putut să dormi în timpul nopţii, deşi nu era nimic care să te 
deranjeze. 

   

c) Te-ai simţit obosit sau ţi-a fost somn aproape toată ziua.    

d) Te-a durut stomacul.    

e) Te-a durut capul.    

f) Ţi-a venit să vomiţi sau ai vomitat (vărsat).    

g) Ai avut ameţeli sau ai leşinat.    

h) Te-a durut altceva sau ai avut altfel de probleme de sănătate.    

i) Ai fost nervos, agitat.    

 
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! 
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Anexa 4c: Chestionarul auto-completat ICAST-P - modificat  

Nr. subiect.: ______/________/_________§ 
 

 
 

CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI:  DISCIPLINA ŞI PEDEAPSA  ÎN FAMILIE 
 
 

Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări gândindu-vă la copilul care v-a adus acest chestionar. 
 
 

5.  Genul copilului    
� masculin   �    feminin 
 

6. Data naşterii a copilului  zi: ……………. luna:.................... an:................ 
 
 

7. Vârsta copilului (în ani împliniţi): __________ 
 

8. Care este rangul copilului în cadrul familiei (ţinând cont de poziţia actuală în rândul 
copiilor) (vă rugăm să bifaţi tot ce se potriveşte): 

� Singurul copil 
� Primul copil 
� Mijlociul 
� Ultimul copil 
� Gemeni 
� Nu este copilul meu biologic 

 
 

9. Care este relaţia dvs. vizavi de copil? (vă rugăm să bifaţi NUMAI O posibilitate)     
dacă sunteţi femeie,alegeţi din coloana de mai jos:  dacă sunteţi bărbat, alegeţi din coloana  

de mai jos: 
� Mamă      � Tată    
� Mamă vitregă     � Tată vitreg 
� Mamă adoptivă/asistent maternal   �Tată adoptiv/asistent maternal  
� Soră       � Frate 
� Bunică      �  Bunic 
� Altă rudă (mătuşă, verişoară)    � Altă rudă (unchi, verişor) 
� Alta. Care?_______________   � Alta. Care?_________ 
  
 

5.1. Cine mai trăieşte în aceeaşi casă cu copilul (pe baza relaţiei pe care o au cu copilul? (vă 
rugăm să bifaţi tot ce se potriveşte, în amândouă coloanele) 
 Tata Mama 
 Tatăl vitreg (soţul mamei)    Mamă vitregă (soţia tatălui) 
 Părinte social/asistent maternal   Părinte social/Asistent maternal 
 Partenerul mamei  Partenera tatălui 
 Bunicul  Bunica 
 Fraţi (vârsta lor: ___  ___  ___  ___)     Soră(surori) (vârsta lor: ___  ___  ___  ___) 
 Altă rudă(e). Cine? _________________________________________________________________  
  Alte persoane care nu sunt rude. Cine? ______________________________________________________ 
 

 

10. În afara de dvs., mai există un alt părinte sau adult care are grijă de copil în mod frecvent ? 

                                                 
§ Dacă primiţi două chestionare de acest tip de la doi dintre copii dumneavoastră şi doriţi să completaţi doar unul dintre ele vă 
rugăm să notaţi „nr. subiect” de pe chestionarul pe care nu îl veţi completa pe acest chestionar. 
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� Da  
� Nu � săriţi la întrebarea 7.1. 
 
 
 

11. Dacă da, care este relaţia acestuia cu copilul?( vă rugăm să bifaţi NUMAI o variantă) 
Dacă această persoană este femeie,   Dacă această persoană este un bărbat, 
alegeţi din coloana de mai jos:                    alegeţi din coloana de mai jos:     
� Mamă     �     Tată  
� Mamă vitregă    �     Tată vitreg 
� Părinte social/asistent maternal  � Părinte social/asistent maternal 
� Soră      �     Frate 
� Bunică     �     Bunic 
� Altă rudă (mătuşă, verişoară)  �     Altă rudă (unchi, verişor) 
� Alta. Care?_____________  � Alta. Care?____________ 

 
 

Toţi adulţii/părinţii utilizează anumite metode pentru a-şi educa copilul şi pentru a corecta anumite 
comportamente problematice. Veţi citi în continuare diferite metode şi vă rugăm să bifaţi cât de des 
dumneavoastră (sau după caz partenerul dumneavoastră, adultul care-l îngrijeşte pe copil) le-aţi utilizat în 
ultimul an pentru copilul care v-a adus chestionarul. 

Vă rugăm să bifaţi în primul rând (rândul alb) pentru a arăta dacă dvs, aţi utilizat metoda respectivă cu copilul 
care a adus chestionarul. Dacă aţi utilizat-o în cursul anului trecut  (deci în ultimele 12 luni) bifaţi una dintre căsuţe 
pentru a arăta de câte ori aţi utilizat-o: 1-2 ori (o dată sau două ori); 3-5 ori (câteva ori într-un an); 6-12 ori (lunar 
sau în fiecare două luni); 13-50 ori (de câteva ori pe  lună); mai mult de 50 ori (o dată pe săptămână sau mai 
des). Dacă dvs nu aţi utilizat metoda în ultimul an, dar aţi utilizat-o înainte indicaţi-ne, bifând căsuţa: Nu în 
ultimul an,dar s-a întâmplat înainte. Dacă dvs niciodată nu aţi utilizat-o bifaţi, vă rog căsuţa ”niciodată în viaţa 
mea” .   

Vă rugăm să bifaţi căsuţele din rândul al doilea (rândul gri) pentru a arăta dacă soţul/partenerul dvs sau altă 
persoană care are grijă de copil a utilizat metoda respectivă cu copil în anul trecut sau înainte. 
 
 
7.1. Ce-a de-a doua persoană (celălalt părinte/adult) pentru care voi completa întrebările de la 
8 la 39 este: 

� Celălalt părinte al copilului 
� Soţul meu/partenerul meu, care nu este părintele natural al copilului 
� Persoana despre care am declarat la întrebarea nr. 7 că  îl îngrijeşte în mod frecvent pe copil 
� Altă persoană; cine?___________________________________________________ 
� Nu este nici o altă persoană în interacţiune regulată cu copilul; voi răspunde doar în numele 
meu 
 
 
 
 

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

EU –părintele 
care 

completează S-a întâmplat de-a lungul 
ultimului an sau înainte: CELĂLALT - 

altă persoană 
care îngrijeşte 

copilul 

O dată-
două ori 

pe an 

Câteva ori 
pe an 

Lunar sau 
la două 

luni  

Câteva ori 
pe lună 

O dată pe 
săpt. sau 
mai des 

Nu în 
ultimul an, 

dar s-a 
întâmplat 

înainte 

Niciodată 
în viaţa 

mea 

Nu doresc 
să răspund 

EU � � � � � � � � 8.    I-aţi explicat ceea ce este 
greşit? CELĂLALT � � � � � � � � 

8.1. I-aţi dat o recompensă EU � � � � � � � � 
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În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 

EU –părintele 
care 

completează S-a întâmplat de-a lungul 
ultimului an sau înainte: CELĂLALT - 

altă persoană 
care îngrijeşte 

copilul 

O dată-
două ori 

pe an 

Câteva ori 
pe an 

Lunar sau 
la două 

luni  

Câteva ori 
pe lună 

O dată pe 
săpt. sau 
mai des 

Nu în 
ultimul an, 

dar s-a 
întâmplat 

înainte 

Niciodată 
în viaţa 

mea 

Nu doresc 
să răspund 

pentru comportamentul 
bun? 

CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 9.   I-aţi spus să înceapă sau să 
înceteze să facă ceva (ex. 
să înceapă temele, să 
înceteze să se mai uite la 
TV)? 

CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 10a.   L-aţi prins de haine sau 
de anumite părţi ale 
corpului şi l-aţi 
scuturat/zgâlţâit? 

CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 11.    L-aţi lovit peste fund cu 
un băţ, mătură, nuia sau 
cureaua? CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 12.    L-aţi lovit altundeva (nu 
peste fund) cu un obiect 
ca un băţ, mătură, nuia sau 
cureaua ? 

CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 
13.     I-aţi dat altceva de făcut 

pentru a-i distrage atenţia 
(ex. i-aţi spus să facă 
altceva în loc să se uite la 
TV)? 

CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 
14a. L-aţi tras de ureche tare? 

CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 15.  L-aţi lovit peste cap cu 
pumnul sau dosul palmei? CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 
16.  L-aţi tras de păr? 

CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 17a. L-aţi ameninţat că o să-l 
abandonaţi? CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 18a. Aţi ţipat, strigat la el 
foarte tare şi agresiv? 

 CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 19.  L-aţi ameninţat cu bau-
bau, spirite rele, oameni 
răi? CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 20a. L-aţi împins, l-aţi lovit cu 
piciorul? CELĂLALT � � � � � � � � 

21. I-aţi pus piper, boia de ardei EU � � � � � � � � 
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În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 

EU –părintele 
care 

completează S-a întâmplat de-a lungul 
ultimului an sau înainte: CELĂLALT - 

altă persoană 
care îngrijeşte 

copilul 

O dată-
două ori 

pe an 

Câteva ori 
pe an 

Lunar sau 
la două 

luni  

Câteva ori 
pe lună 

O dată pe 
săpt. sau 
mai des 

Nu în 
ultimul an, 

dar s-a 
întâmplat 

înainte 

Niciodată 
în viaţa 

mea 

Nu doresc 
să răspund 

iute sau alte condimente pe 
limbă pentru a-i provoca 
durere? 

CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 22.a. L-aţi forţat să stea într-o 
poziţie dureroasă sau 
umilitoare pentru a-l 
pedepsi? 

CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 22.1. I-aţi citit jurnalul, sms-
urile sau emailurile fără 
permisiunea lui ? 

 
CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 22.2.   I-aţi umblat în geantă,  
sertar, buzunar etc. fără 
permisiunea lui? CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 
23.  L-aţi înjurat?  

CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 24.  L-aţi lovit cu palma peste 
fund? CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 
25a. L-aţi sufocat (l-aţi 
împiedicat să respire cu perna sau 
palma) sau l-aţi strâns de gât cu 
mâna sau altceva? CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 26a.    L-aţi ameninţat că îl veţi 
da afară din casă? CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 
27. L-aţi dat afară din casă? 

CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 28a.    I-aţi reţinut banii de 
buzunar sau l-aţi deprivat de 
privilegii? CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 28b.   I-aţi interzis ceva ce-i 
place? CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 
28c.   I-aţi interzis să iasă afară? 

CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 29. L-aţi insultat prin 
adresarea de cuvinte 
urâte, porecle (ex. prost, 
leneş)? 

CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 
30a.   L-aţi ciupit tare?  

CELĂLALT � � � � � � � � 

31a.    L-aţi plesnit? EU � � � � � � � � 
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În ultimul an (ultimele 12 luni) 
1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 

EU –părintele 
care 

completează S-a întâmplat de-a lungul 
ultimului an sau înainte: CELĂLALT - 

altă persoană 
care îngrijeşte 

copilul 

O dată-
două ori 

pe an 

Câteva ori 
pe an 

Lunar sau 
la două 

luni  

Câteva ori 
pe lună 

O dată pe 
săpt. sau 
mai des 

Nu în 
ultimul an, 

dar s-a 
întâmplat 

înainte 

Niciodată 
în viaţa 

mea 

Nu doresc 
să răspund 

CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 32.  Aţi refuzat să-i vorbiţi, l-
aţi ignorat? CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 32.1. L-aţi blamat pentru 
proasta dispoziţie?  

 CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 33.1.   I-aţi spus că v-aţi fi dorit 
ca el/ea să fie mort sau să 
nu se fi născut niciodată? CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 34a.    L-aţi ameninţat că-l veţi 
răni sau chiar ucide? 

 CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 35a.    L-aţi ars sau opărit în 
mod intenţionat? CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 36.     L-aţi lovit în mod repetat 
cu mâna, pumnul sau cu 
un obiect? CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 37. L-aţi ameninţat cu un cuţit 
sau cu o armă ? CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 38a.   L-aţi închis într-o cameră 
întunecată sau într-un 
spaţiu întunecat ? CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 38.1.  L-aţi legat de ceva cu o 
sfoară sau cu lanţuri ? CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 38.2.  L-aţi comparat cu alţi 
copii într-un mod umilitor 
? CELĂLALT � � � � � � � � 

EU � � � � � � � � 39a.  L-aţi ruşinat sau stânjenit 
în mod intenţionat în faţa 
altora, ca să se simtă prost 
şi umilit? 

CELĂLALT � � � � � � � � 

 
 
 

� S-a întâmplat ca în ultimul an copilul dvs. să nu fi primit îngrijiri medicale de fiecare dată 
când a avut nevoie? (de ex. nu  a fost examinat de medic când a fost bolnav sau rănit, nu a primit tratamentul 
medical necesar) 

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

O dată-două ori 
pe an 

Câteva ori pe 
an 

Lunar sau la 
două luni 

Câteva ori pe 
lună 

 O dată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul ani, dar 
s-a întâmplat  înainte 

 
 

Niciodată 
în viaţa 

mea 

 
 

Nu doresc să 
răspund 

� � � � � � � � 
Doriţi să spuneţi mai multe? 
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� S-a întâmplat ca în ultimul an copilul dvs., drept pedeapsă, să nu fi primit hrană, apă de 
fiecare dată când a avut nevoie şi cât a avut nevoie? 

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

O dată-două ori 
pe an 

Câteva ori pe an 
Lunar sau la 

două luni 
Câteva ori pe 

lună 
O dată pe săpt. 

sau mai des 

Nu în ultimul ani, dar 
s-a întâmplat  înainte 

 
Niciodată 
în viaţa 

mea 

Nu doresc să 
răspund 

� � � � � � � � 

Doriţi să spuneţi mai multe? 

 
 
 
 
20 1. S-a întâmplat ca în ultimul an, copilul dumneavoastră, drept pedeapsă, să fi fost nevoit să 

poarte haine murdare, rupte sau nepotrivite anotimpului? 
În ultimul an (ultimele 12 luni) 

1-2 3-5 6-12 13-50 > 50 

O dată-două ori 
pe an 

Câteva ori pe 
an 

Lunar sau la 
două luni 

Câteva ori pe 
lună 

O dată pe săpt. 
sau mai des 

Nu în ultimul ani, dar 
s-a întâmplat  înainte 

 
Niciodată 
în viaţa 

mea 

Nu doresc să 
răspund 

� � � � � � � � 

Doriţi să spuneţi mai multe? 

 
 
 

� a. În ultimul an copilul dvs. a fost lovit sau s-a lovit (a suferit tăieturi, arsuri, fracturi etc.) 
pentru că nu l-a supravegheat nici un adult? 

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

O dată-două ori 
pe an 

Câteva ori pe 
an 

Lunar sau la 
două luni 

Câteva ori pe 
lună 

O dată pe săpt. 
sau mai des 

 
Nu în ultimul ani, dar 
s-a întâmplat  înainte 

Niciodată 
în viaţa 

mea 

Nu doresc să 
răspund 

� � � � � � � � 

Doriţi să spuneţi mai multe? 

 
 
 

 
42.1. S-a întâmplat vreodată să aflaţi/să fiţi informat că fiul sau fiica dvs. a fost tachinat, 
supărat, deranjat  acasă de către un alt copil? 

�  Da   
�  Nu    � treceţi la Întrebarea nr. 43.1 
�  Nu doresc să răspund  � treceţi la Întrebarea nr. 43.1 

42.1.a. Dacă DA, doriţi să spuneţi mai multe? 
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43.1. S-a întâmplat vreodată să aflaţi, să fiţi informat că fiul sau fiica dvs. a fost necăjit de către 
cineva care i-a vorbit sau i-a scris lucruri cu tentă sexuală despre el sau ea? 

 Da   
 Nu      treceţi la Întrebarea nr. 43.2 
 Nu doresc să răspund   treceţi la Întrebarea nr. 43.2 

43.1.ª  Dacă DA, această persoană a fost:                (bifaţi  tot ce se potriveşte) 
Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
43.1.b. Care era relaţia acestuia cu 

copilul? 
Care era relaţia acesteia cu 

copilul? 
Care era relaţia acestuia cu 

copilul? 
Care era relaţia acesteia cu 

copilul? 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
cunoscută 

Rudă 
Persoană 

necunoscută
Persoană 
cunoscută 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
cunoscută 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
cunoscută 

Rudă 

� � � � � � � � � � � � 

Doriţi să spuneţi mai multe? 
 
 
 

 
 
43.2. S-a întâmplat vreodată să aflaţi sau să fiţi informat că fiul sau fiica dvs. a fost obligat să 
urmărească o înregistrare video cu temă sexuală sau să privească fotografii cu această temă într-o 
revistă sau pe internet chiar dacă el nu a dorit acest lucru? 

 Da   
 Nu      treceţi la Întrebarea nr. 43.3 
 Nu doresc să răspund   treceţi la Întrebarea nr. 43.3 

43.2.ª  Dacă DA, această persoană a fost:                (bifaţi  tot ce se potriveşte) 
Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
43.2.b. Care era relaţia acestuia cu 

copilul? 
Care era relaţia acesteia cu 

copilul? 
Care era relaţia acestuia cu 

copilul? 
Care era relaţia acesteia cu 

copilul? 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
cunoscută 

Rudă 
Persoană 

necunoscută
Persoană 
cunoscută 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
cunoscută 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
cunoscută 

Rudă 

� � � � � � � � � � � � 

Doriţi să spuneţi mai multe? 
 

 
 
 

 
43.3. S-a întâmplat vreodată să aflaţi sau să fiţi informat că fiul sau fiica dvs. a fost obligat de 
cineva să-i privească părţile intime ale corpului sau că a dorit să le privească pe cele ale copilului 
dvs.? 

�  Da   
�  Nu    � treceţi la Întrebarea nr. 43.4 
�  Nu doresc să răspund  � treceţi la Întrebarea nr. 43.4 

43.3.ª  Dacă DA, această persoană a fost:                (bifaţi  tot ce se potriveşte) 
Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
43.3.b. Care era relaţia acestuia cu 

copilul? 
Care era relaţia acesteia cu 

copilul? 
Care era relaţia acestuia cu 

copilul? 
Care era relaţia acesteia cu 

copilul? 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
cunoscută 

Rudă 
Persoană 

necunoscută
Persoană 
cunoscută 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
cunoscută 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
cunoscută 

Rudă 

� � � � � � � � � � � � 

Doriţi să spuneţi mai multe? 
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43.3.ª  Dacă DA, această persoană a fost:                (bifaţi  tot ce se potriveşte) 
Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
43.3.b. Care era relaţia acestuia cu 

copilul? 
Care era relaţia acesteia cu 

copilul? 
Care era relaţia acestuia cu 

copilul? 
Care era relaţia acesteia cu 

copilul? 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
cunoscută 

Rudă 
Persoană 

necunoscută
Persoană 
cunoscută 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
cunoscută 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
cunoscută 

Rudă 

� � � � � � � � � � � � 

 

 
 
43.4. S-a întâmplat vreodată să aflaţi sau să fiţi informat că cineva a realizat un film 
pornografic sau cu tentă sexuală cu copilul dumneavoastră sau v-a fotografiat fiul sau fiica 
dvs. singur sau împreună cu alte persoane, având activităţi sexuale? 

�  Da   
�  Nu    � treceţi la Întrebarea nr. 43.5 
�  Nu doresc să răspund  � treceţi la Întrebarea nr. 43.5 

43.4.ª  Dacă DA, această persoană a fost:                (bifaţi  tot ce se potriveşte) 
Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
43.4.b. Care era relaţia acestuia cu 

copilul? 
Care era relaţia acesteia cu 

copilul? 
Care era relaţia acestuia cu 

copilul? 
Care era relaţia acesteia cu 

copilul? 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
cunoscută 

Rudă 
Persoană 

necunoscută
Persoană 
cunoscută 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
cunoscută 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
cunoscută 

Rudă 

� � � � � � � � � � � � 

Doriţi să spuneţi mai multe? 
 
 

 
 
43.5. S-a întâmplat vreodată să aflaţi sau să fiţi informat că cineva v-a atins copilul în părţile 
lui intime sau într-un mod sexualizat sau l-a obligat să atingă părţile intime ale altei persoane? 

�  Da   
�  Nu    � treceţi la Întrebarea nr. 44.A 
�  Nu doresc să răspund  � treceţi la Întrebarea nr. 44.A 

43.5.ª  Dacă DA, această persoană a fost:                (bifaţi  tot ce se potriveşte) 
Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 

� � � � 
43.5.b. Care era relaţia acestuia cu 

copilul? 
Care era relaţia acesteia cu 

copilul? 
Care era relaţia acestuia cu 

copilul? 
Care era relaţia acesteia cu 

copilul? 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
cunoscută 

Rudă 
Persoană 

necunoscută
Persoană 
cunoscută 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
cunoscută 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
cunoscută 

Rudă 

� � � � � � � � � � � � 

Doriţi să spuneţi mai multe? 
 
 

 
 

 
44. A. S-a întâmplat vreodată să aflaţi sau să fiţi informat că cineva a încercat să întreţină 
relaţii sexuale cu fiul sau fiica dvs. fără voia acestuia? 

�  Da   
�  Nu    � treceţi la întrebarea nr. 45 
�  Nu doresc să răspund  � treceţi la întrebarea nr. 45 

44.A.ª  Dacă DA, această persoană a fost:                (bifaţi  tot ce se potriveşte) 
Adult bărbat Adult femeie Copil/adolescent băiat Copil/adolescent fată 
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� � � � 
44.A.b. Care era relaţia acestuia cu 

copilul? 
Care era relaţia acesteia cu 

copilul? 
Care era relaţia acestuia cu 

copilul? 
Care era relaţia acesteia cu 

copilul? 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
cunoscută 

Rudă 
Persoană 

necunoscută
Persoană 
cunoscută 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
cunoscută 

Rudă 
Persoană 

necunoscută 
Persoană 
cunoscută 

Rudă 

� � � � � � � � � � � � 

Doriţi să spuneţi mai multe? 
 
 
 

 
 
 
45. Care dintre următoarele metode l-au convins copilul să-şi schimbe comportamentul? (bifaţi 
TOT ce se potriveşte din ambele coloane) 
 

� Discuţiile, dialogul.   
� Explicarea motivului pentru care ceva e bine sau rău  
� Interzicerea anumitor lucruri (ex. folosirea 
calculatorului, să se uite la TV, a cumpărătorilor, să 
meargă la sport, a utilizării celularului, reţinerea banii de 
buzunar)   
� Recompense verbale/laude    
� Promiterea recompenselor (ex. cadouri)   
�Compararea lui cu alţi copii   
� Încercarea de a-l convinge să facă ceva   
� Sfaturi   
� Dacă nu am vorbit cu el/ea când a făcut ceva 
nedorit      
� Lăsându-l să suporte consecinţele să înveţe din greşeli   
� Ascultându-i explicaţiile despre comportamentul 
respectiv    
 

� Nu-i dau să mănânce sau să bea 
� Prin pedepse fizice (ex. lovituri, bătăi, plesniri) 
� L-am atenţionat asupra consecinţelor potenţiale 
ale acţiunilor 
� Am strigat/ţipat la el/ea 
� Stabilirea regulilor împreună cu el/ea  
� Prin stabilirea de către mine a regulilor stricte 
pentru el/ea  
� Îi stabilesc reguli ferme/consistente 
� Mă comport şi eu aşa cum îi pretind (prin 
exemplu bun) 
� Altceva (descrieţi, vă rog): ____________________    
____________________________________________ 
� Altceva (descrieţi, vă rog): ____________________ 
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    46. Credeţi că  pedeapsa corporală trebuie folosită ca metodă de disciplinare? 
 Nu   
 Mai degrabă nu 
 Mai degrabă da 
 Da 

 

S-a întâmplat vreodată, în copilărie, să 
aveţi parte de situaţii în care:  

Adesea Uneori 
O dată, 
de două 

ori 
Niciodată 

Nu ştiu/ 
nu îmi 

amintesc 

 Nu 
doresc să  
răspund 

47a. părinţii v-au explicat ce aţi greşit? 
 � � � � � � 

47b. părinţii v-au interzis anumite lucruri 
care vă făceau plăcere (vi s-a oprit 
banii de buzunar, ieşirile în oraş)? 

� � � � � � 

48a. părinţii v-au pus să staţi într-o poziţie 
nemişcat (ex. în genunchi, în picioare la 
colţ, etc.) sau să faceţi anumite exerciţii 
fizice pentru a vă provoca durere? 

� � � � � � 

48b.   părinţii v-au insultat? 
 � � � � � � 

48c.   părinţii v-au lovit cu palma (peste 
fund, peste faţă etc.)?  

 
� � � � � � 

48d. părinţii v-au lovit cu mâna, piciorul 
astfel încât să vă producă răni? 

 
� � � � � � 

48e. părinţii v-au lovit cu obiecte? 
 � � � � � � 

48f. s-a întâmplat ca dvs., drept pedeapsă, 
să nu fi primit hrană, apă de fiecare dată 
când aţi avut nevoie? 
 

� � � � � � 

48g. s-a întâmplat ca un adult să se apropie 
de dvs. cu intenţie sexuală? 
 

� � � � � � 

48h. vreun adult v-a obligat să întreţineţi 
relaţii sexuale? 
 

� � � � � � 

49a.  Tatăl dvs. natural sau vitreg a insultat-o 
sau înjurat-o pe mama dvs. naturală sau 
vitregă?  

 

� � � � � � 

49b.  Tatăl dvs. natural sau vitreg a lovit-
o pe mama dvs. naturală sau vitregă? 

 
� � � � � � 

49c.  Tatăl dvs. natural sau vitreg a obligat-o 
pe mama dvs. naturală sau vitregă să 
întreţină relaţii sexuale cu acesta? 

 

� � � � � � 

49d.  Mama dvs. naturală sau vitregă l-a 
insultat sau înjurat pe tatăl dvs. natural 
sau vitreg? 

 

� � � � � � 
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50.  Credeţi că pedeapsa corporală este o metodă eficientă de disciplinare a 
copiilor? 
   Nu, nu este niciodată eficientă 

 Cel mai adesea este ineficientă 
 Cel mai adesea este eficientă 
 Da, este întotdeauna eficientă 

 
50.a. După părerea dvs. pedeapsa corporală are efecte negative asupra 
copilului? 

� Nu 
� Mai degrabă nu 
� Mai degrabă da 
� Da 

 
51.Există în România o lege care să interzică pedeapsa corporală aplicată 
copiilor? 

� Nu, nu există 
� Da, există 
� Nu ştiu 
 

52 . Dacă vă gândiţi la calitatea dvs. de părinte, cât de bine vă descriu 
următoarele propoziţii?  

 nu 
mai de 
grabă 

nu 

mai de 
grabă da 

da 

a) Mă simt bine aşa cum sunt.     

b) Îmi place de mine aşa cum sunt.     
c) Sunt capabil(ă) să fac lucrurile la fel de bine 

ca cei mai mulţi oameni.     

d) Am multe calităţi.     
e) Am încredere în mine.     

 

 

 

 

 
 

49e.  Mama dvs. naturală sau vitregă l-a lovit 
sau înjurat pe tatăl tău natural sau 
vitreg? 

 

� � � � � � 

49. Mama dvs. naturală sau vitregă l-a 
obligat pe tatăl tău natural sau vitreg să 
întreţină relaţii sexuale cu aceasta? 

 

� � � � � � 



 

 
3 

Informaţii socio-demografice referitoare la părinţi 
 

               MAMA COPILULUI:  
 
 
1. Vârsta: ______________ ani   
 
 
2. Naţionalitatea mamei:  

� Română    

�Maghiară    

� Rromă   

� Germană 

� Alta: _______________________ 
 
 
3. Statutul dumneavoastră marital:  
    �căsătorită 
    �concubinaj 
    �despărţită 
    �divorţată 
    �mamă singură 
    �văduvă 
    �altele ___________________________ 
 
 

                  TATA COPILULUI:  
 
 
1. Vârsta: ______________ ani 
 
2. Naţionalitatea tatălui:  

� Română    

�Maghiară    

� Rromă   

� Germană 

� Alta: _______________________ 
 
 

4. Domiciliul stabil:  
        Mama 
    �oraş (cu mai mult de 100.000 de locuitori) 
    �oraş (cu 20.000 – 100.000 de locuitori) 
    � oraş (cu 2.000 – 19.999 de locuitori) 
    �localitate (cu mai puţin de 1.999 de 
locuitori) 
    �alt tip: ____________________________ 
 
 

 
Tata  
    �oraş (cu mai mult de 100.000 de locuitori) 
    �oraş (cu 20.000 – 100.000 de locuitori) 
    � oraş (cu 2.000 – 19.999 de locuitori) 
    �localitate (cu mai puţin de 1.999 de 
locuitori) 
    �alt tip: ____________________________ 

5. Nivel de educaţie 
           Mama – a absolvit: 
    �nu a urmat şcoala 
    �şcoală primară  
    �gimnaziu 
    �10 clase 
    �liceu 
    �şcoală profesională 
    �postliceală 
    �universitate 
    �studii post-universitare 
 
 

 
           Tata – a absolvit: 
    �nu a urmat şcoala 
    �şcoală primară  
    �gimnaziu 
    �10 clase 
    �liceu 
    �şcoală profesională 
    �postliceală 
    �universitate 
    �studii post-universitare 
 

6. Loc de muncă 
         Mama: 
    �nu are 
    � da (ocupaţia: ______________________)  
    �şomer (de cât timp:__________________) 
    �pensionat (de cât timp: _______________) 

 
         Tata: 
    �nu are 
    � da (ocupaţia: _______________________)  
    �şomer (de cât timp:_________________) 
    �pensionat (de cât timp: _______________) 
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7. Cum aţi aprecia situaţia dumneavoastră materială? 
� foarte proastă 
� proastă 
� moderată, nici rea nici bună 
�bună 
� foarte bună 

 
 
8.  Aveţi dumneavoastră sau un alt membru al familiei o boală cronică sau o 
dizabilitate? 

� nu � treceţi la Întrebarea 9  
� da 
 
8.a. Dacă da, cine şi ce fel de problemă are? 

 � copilul pentru care completaţi chestionarul: _______________________________ 
� mama copilului: ____________________________________________________ 
� tatăl copilului: _____________________________________________________ 
� sora/fratele copilului: _________________________________________________ 
� alţii: (___________): ________________________________________________ 
  
 
 

  9. Aţi fost dumneavoastră sau un alt membru al familiei internat într-un spital 
de boli psihice pentru o problemă pe care aţi avut-o (ex: depresie severă sau 
anxietate, dificultăţi de concentrare sau probleme de memorie, dificultăţi de control a 
agresivităţii, tentativă de sinucidere)? 

� nu � treceţi la Întrebarea 10  
� da 

  
9.a. Dacă da, cine - şi pentru ce fel de problemă? 

 � copilul pentru care completaţi chestionarul: ______________________________ 
� mama copilului: _____________________________________________________ 
� tatăl copilului: ______________________________________________________ 
� sora/fratele copilului:_________________________________________________ 

    � alţii: (____________): _____________________________________________ 
 
 
 
 
  10. Dumneavoastră sau un alt membru al familiei aţi  luat 
medicamente/tratament pentru o problemă psihică pe care aţi avut-o? 

� nu   
� da 

  
10.a. Dacă da, cine - pentru ce fel de problemă – şi ce fel de medicamente ? 

 � copilul pentru care completaţi chestionarul: ______________________________ 
� mama copilului: ____________________________________________________ 
� tatăl copilului: ______________________________________________________ 
� sora/fratele copilului: ________________________________________________ 

    � alţii: (____________): _____________________________________________ 
 
 
 
 

Vă mulţumim pentru răspunsurile dumneavoastră! 


