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Notă introductivă

Această broşură, creată în contextul proiectului BE WP4, se adresează cercetătorilor implicaţi în
Studiul de monitorizare pe bază individuală a cazurilor de abuz şi neglijare a copilului (CBSS), cu
scopul de a-i ghida pe aceştia cu privire la modul în care trebuie utilizate formularele pentru
prelevarea datelor legate de CAN din dosarele deja existente, identificate în serviciile sociale.
alături de definiţiile conceptuale, broşura conţine şi definiţiile operative ale termenilor cheie, mai
exact ale CAN şi ale formelor sale. Definiţiile conceptuale şi cele operative au scopul de a facilita
cercetarea în privinţa reperăriii cazurilor de CAN în arhivele şi/sau bazele de date existente. În
partea următoare, se face o prezentare a structurii instrumentului de cercetare, precum şi o
trecere în revistă a variabilelor incluse în protocolul de cercetare şi o prezentare a
caracteristicilor formularelor de prelevare de date privind agenţiile şi cazurile particulare de
CAN. La final urmează o prezentare a caracteristicilor fiecărei variabile în parte.
Prezenta broşură cu instrucţiuni se va folosi atât în cadrul workshopului de pregătire pentru
traineri, cât şi în cadrul seminariilor de pregătire a cercetătorilor, după cum se precizează în
“Protocolul pentru prelevarea datelor asupra din arhive şi baze de date”. Împreună cu broşura,
fiecare grup naţional de cercetare va primi şi a. o listă a agenţiilor participante la studiu, cu
datele de contact ale acestora, inclusiv numele persoanelor de contact, precum şi b. Un orar
indicând perioadele de timp pe care grupurile de cercetare le vor petrece lucrând în fiecare
agenţie.
Se atrage atenţia asupra faptului că toate cazurile identificate (de abuz fizic, sexual, psihic şi de
neglijare) întrunesc criteriile pentru a fi extrase conform definiţiilor conceptuale şi /sau
operaţionale prezentate mai jos, indiferent dacă sunt susţinute sau nu de probe în instanţă.
Definirea “unui caz” – Definiţii operaţionale
Cele mai multe dintre arhivele / bazele de date puse la dispoziţie, care vor fi folosite ca “surse de
date” în cadrul BE CBSS nu sunt exclusiv dedicate CAN. În acest scop, cercetătorii din fiecare ţară
ar trebui să identifice cazurile CAN şi să decidă pentru fiecare caz în parte în ce fel se va realiza
înregistrarea datelor, în funcţie de necesităţile studiului. Totuşi, este posibil ca definiţiile
conceptuale să nu ofere suficiente detalii pentru a permite cercetătorilor să determine dacă un
dosar existent într-o bază de date este de domeniul CAN sau nu. Pentru a facilita îndeplinirea
acestei sarcini, a fost elaborat un set de definiţii operaţionale, pentru a-i ajuta pe cercetători să
determine ce anume trebuie să caute atunci când examinează o bază de date sau o arhivă. Însă
aceasta nu înseamnă că definiţiile operaţionale puse la dispoziţie sunt exhaustive. Ele reprezintă
mai degrabă un instrument care are ca scop asigurarea unei metodologii comune în ceea ce
priveşte colectarea de date.
În tabelul de mai jos, alături de definiţiile conceptuale oferite de WHO (OMS) şi ISPCAN (2006),
sunt prezentate şi definiţiile operaţionale propuse spre a fi utilizate în contextul BE CBSS. S-au
făcut eforturi pentru ca acestea să fie cât mai cuprinzătoare ( tocmai pentru a permite
cercetătorilor să identifice o proporţie cât mai mare de cazuri), specifice ( pentru a ghida
cercetătorii şi pentru a înlesni evitarea includerii cazurilor fals pozitive), simple, inteligibile şi
lipsite de ambiguităţi în ceea ce priveşte punerea lor în practică.

Definiţii conceptuale (WHO
& ISP, 2006)
Abuzul fizic: Abuzul fizic al
unui copil se defineşte ca
folosirea intenţionată a forţei
fizice împotriva unui copil,
care are ca rezultat – sau care
prezintă o mare probabilitate
de a avea ca rezultat –
afectarea în sens negativ a

Definiţii operative pentru BE CBSS
Abuzul fizic: Trebuie considerat caz de “abuz fizic” orice dosar
care descrie un incident ce include informaţii referitoare la cel
puţin două elemente, şi anume acţiune şi efect: o acţiune din
partea unei persoane [suspectul / abuzatorul] care produce un
efect asupra copilului. Actele de abuz fizic ( lovirea, bătaia etc .a
se vedea variabila C7), indiferent de intenţie, au ca rezultat
vătămarea fizică non-accidentală a copilului-victimă, incluzânduse aici şi pedepsele corporale excesiv de severe. Efectul poate
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sănătăţii
copilului,
a
supravieţuirii, dezvoltării ori
demnităţii
acestuia.
Sunt
incluse aici lovirea, bătaia ,
lovirea cu piciorul, scuturarea,
muşcarea,
strangularea,
opărirea,
cauzarea
unor
arsuri, otrăvirea şi sufocarea.
Majoritatea actelor de violenţă
comise în familie, împotriva
copilului au ca scop pedepsirea
acestuia.

consta în rănirea fizică a copilului, înţelegându-se prin aceasta
orice act deliberat de agresiune intenţionată, cum ar fi vânătăi pe
faţă, pe spate, arsuri, fracturi, tăieturi şi zgârieturi ( a se vedea de
asemenea variabila C9). În unele cazuri, în afară de sau chiar în
lipsa unor răni fizice vizibile, efectul abuzului fizic poate consta în
adoptarea unui anumit comportament de către copilul-victimă.
Comportamentele care ar trebui examinate ca fiind efecte ale
abuzului fizic pot include, de pildă, comentariile din care rezultă
că respectivul copil nu suportă contactul fizic, manifestă
agresivitate sau este retras, că respectivului copil îi este frică de
părinţi / persoanele responsabile cu îngrijirea lui şi că se teme să
se întoarcă acasă.

Abuzul sexual: Implicarea
unui copil în activităţi de
natură sexuală ale căror
semnificaţie el sau ea nu le
poate înţelege pe deplin, în
legătură cu care este incapabil
să-şi dea un consimţământ
valabil, în deplină cunoştinţă
de cauză, sau pentru care
copilul respectiv nu este
suficient dezvoltat, sau care
încalcă în orice alt fel legea
sau normele sociale. Copiii pot
fi abuzaţi sexual atât de către
adulţi cât şi de câtre alţi copii
care sunt – în virtutea vârstei
sau stadiului lor de dezvoltareîntr-o poziţie de răspundere,
încredere sau putere în raport
cu victima.
Abuzul psihologic: Abuzul
emoţional şi psihic se poate
manifesta fie prin episoade
izolate, fie prin nereuşita
constantă în timp a părintelui
sau a altei persoane care are
în îngrijire copilul de a-i oferi
acestuia din urmă posibilitatea
de a creşte într-un mediu care
să îl susţină şi să fie propice
dezvoltării sale. Abuzurile de
acest tip includ: restrângerea
libertăţii
de
mişcare;
practicarea
constantă
a
umilirii, învinuirii, ameninţării,
înfricoşării, discriminării ori
ridiculizării copilului; precum
şi alte forme non- fizice de
respingere sau comportament
ostil.
Neglijarea: Neglijarea include
atât incidente izolate cât şi
patternuri
care
se

Abuzul sexual: Trebuie considerat caz de “abuz sexual” orice
dosar care în cadrul descrierii unui incident prezintă cel puţin o
informaţie / suspiciune cu privire la comiterea unui act / gest cu
conotaţii sexuale. Dosarele care descriu cazuri de abuz sexual pot
să includă descrieri ale unor incidente care nu implică
atingere fizică ( cum ar fi expunerea indecentă şi expunerea
copilului la pornografie) dar şi ale unor incidente care implică
atingere fizică ( cum ar fi atingerea cu conotaţie sexuală)
precum şi ale exploatării sexuale ( cum ar fi prostituarea
copilului sau folosirea copilului în pornografie) (a se vedea de
asemenea variabila C11). Mai mult decât atât, orice dosar însoţit
de documentaţie, cum ar fi fişe de examen medical şi/sau schiţe
anatomice realizate de medici, indicând abuzul sexual trebuie
înregistrate ca şi cazuri de “abuz sexual”. Dosarele care cuprind
descrierea unor comportamente specifice ale copilului, cum ar fi
cunoştinţe neadecvate despre sex pentru vârsta pe care o are
copilul, precum şi teama inexplicabilă faţă de o persoană sau faţă
de un loc, trebuie examinate mai îndeaproape pentru a se vedea
dacă sunt cazuri de abuz sexual.
Abuzul psihologic: Trebuie considerat “caz de abuz psihologic”
orice dosar care pe parcursul descrierii unui incident cuprinde
informaţii referitoare la modele specifice de comportament
cum ar fi minimalizarea importanţei copilului, ridiculizarea
acestuia, intimidarea, ignorarea sau respingerea lui, manifestări
de indiferenţă faţă de problemele copilului şi metode neobişnuite
de disciplinare exercitate de principalul responsabil de îngrijirea
copilului [ ex. Părintele(vitreg)]. Pentru că acest tip de abuz
poate fi, de asemenea, rezultatul celorlalte două forme de abuz şi
neglijenţă, cercetătorilor li se recomandă să studieze cu atenţie
dosarele în care apar următoarele menţiuni: copil cu probleme de
vorbire, întârziere în dezvoltare, formarea unor deprinderi
negative ca sugerea degetului, muşcatul, legănatul,
comportament distructiv şi antisocial, dereglări ale somnului,
conformism, pasivitate, agresiune, comportament auto-distructiv,
tentative de suicid, mărturii proprii asupra faptului de a găsi
plăcere în chinuirea oamenilor şi animalelor, comportament
delincvent (a se vedea de asemenea variabila C13).

Neglijenţa: Trebuie considerat caz de “neglijare”orice dosar care
pe parcursul descrierii unui incident conţine informaţii legate de
nereuşita îngrijitorului sau îngrijitorilor de a satisface nevoile de
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caracterizează prin eşecurile
repetate ale părintelui sau ale
altui membru al familiei în a
asigura
copilului
condiţii
pentru dezvoltare şi bunăstare
– atunci când părintele are
posibilitatea de a o face – din
următoarele puncte de vedere:
sănătate, educaţie, dezvoltare
emoţională,
alimentaţie,
adăpost şi condiţii sigure de
viaţă.”
Părinţii copilului
neglijat nu sunt întotdeauna
nevoiaşi. Ei pot la fel de bine să
fie şi înstăriţi.

bază ale copilului (hrană, îmbrăcăminte, adăpost), de a asigura o
supraveghere adecvată şi / sau de asigura îngrijirea necesară
pentru sănătatea copilului. Este de aşteptat ca fiecare caz de
neglijare să includă două elemente: o omisiune din parte
persoanei / persoanelor responsabile cu îngrijirea copilului care
are un efect negativ ( de exemplu fizic, comportamental,
emoţional) asupra copilului ( a se vedea, de asemena, C15). În
cazul fiecărui dosar, trebuie să se verifice dacă acesta include
informaţii referitoare la o viaţă de familie dezordonată, fără
structură şi fără elemente de rutină ( cum ar fi oră fixă pentru
masă, pentru culcare, pentru lecţii, intervale regulate de timp
petrecute împreună cu copilul) şi existenţa unor elemente de criză
(pierderea slujbei, boală gravă sau divorţ). În plus, cercetătorii
trebuie să ia în considerare dosarele în care se menţionează
următoarele aspecte: copilul pare subnutrit, înfometat, letargic,
prezintă răni netratate, igienă necorespunzătoare, îmbrăcăminte
neadecvată vremii, mărturisiri ale copilului însuşi cu privire la un
număr mare de accidente, răniri şi comportament rist, consum
excesiv de substanţe( alcool sau droguri) precum şi dificultăţi de
învăţare.
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Instrumente de cercetare
Structură
Instrumentul de cercetare este compus din doua părţi: prima, care se ocupă de problema
agenţiilor participante şi a modalităţii lor de arhivare a datelor CAN şi a doua, care este legată de
cazurile CAN propriu-zise. Fiecare parte include un număr de variabile care trebuie măsurate,
organizate pe categorii, sub anumite titluri generale.
PARTEA I
Pentru a se cunoaşte sursele din care au fost culese datele, această parte a formularului conţine
informaţii privitoare la agenţia / organizaţia care a furnizat datele.
Această parte include două categorii generale, mai precis, prima este legată de identitatea
agenţiei, iar cea de-a doua de arhiva acesteia.
Această parte va fi completată pentru fiecare DGASPC şi centru specializat separat, care oferă
acces la baza sa de date / la arhiva sa, indiferent de numărul de cazuri care vor fi indentificate şi
prelevate în final. Un set de 14 variabile va fi folosit pentru înregistrarea tuturor informaţiilor
necesare pentru identificarea agenţiei care oferă datele şi un al doilea set compus din 7 variabile
va fi folosit pentru identificarea arhivelor / bazelor de date deţinute de agenţia respectivă.
Tabelul 14 conţine o privire de ansamblu asupra variabilelor ce trebuie incluse în respectivele
formulare.
PARTEA a II-a
Această parte include zece categorii generale legate de identificarea cazului, copil, incident,
abuzatori, îngrijitori (în cazurile în care persoana care îngrijeste copilul şi abuzatorul sunt
persoane diferite), familie, gospodărie, abuzuri anterioare, şi monitorizare. Acest formular de
prelevare a datelor va fi completată pentru fiecare caz CAN în parte pentru perioada de timp
prestabilită.. În Tabelul 15 sunt prezentate variabilele care se circumscriu celor zece categorii
generale deja menţionate.

Tabelul 14 : Trecere în revistă a celor 22 de variabile privind identitatea agenţiei şi
caracteristicile bazei de date / ale arhivei:
Pres- Categorie Variabilă
Descriere
curta
re
a1
Agenţie
Cod agenţie
Codul unic de identificare al fiecărei agenţii
participante la studiu
a2
Agenţie
Statut legal
Statutul legal al agenţiei
a3
Agenţie
Statut de
Dacă agenţia funcţionează independent, la nivel
funcţionare
naţional sau regional
a4
Agenţie
Sector de
Cărui sector de activitate îi aparţine agenţia
activitate
a5
Agenţie
Misiunea
Care este orientarea misiunii agenţiei
organizaţiei
a6
a7

Agenţie
Agenţie

a8

Agenţie

a9

Agenţie

a10

Agenţie

Resurse umane
Personalul care
lucrează cu CAN
Numărul
intrărilor CAN
Aria geografică
Surse de referire/
semnalare

Numărul de angajaţi
Numărul angajaţilor care lucrează în mod special cu
CAN
Care este numărul cazurilor CAN în medie pe lună
înregistrat la agenţie
Aria geografică în care agenţia / organizaţia oferă
servicii de protecţie a copilului
Care sunt sursele de referire/semnalare ale agenţiei
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a11
a12

Agenţie
Agenţie

a13

Agenţie

a14

Agenţie

a15
b1

Agenţie
Arhivă/
Baza de
date
Arhivă/
Baza de
date
Arhivă/
Baza de
date
Arhivă/
Baza de
date
Arhivă/
Baza de
date
Arhivă/
Baza de
date
Arhivă/
Baza de
date

b2

b3

b4

b5

b6

b7

Politică de filtrare
Personal format
pentru
înregistrarea CAN
Formare privind
CAN
Personal format
de agenţie
Statistici
Perioada de timp
acoperită

Dacă agenţia are politică de screening de rutină a CAN
Existenţa unui program de formare specializat privind
modul de înregistrare a cazurilor CAN

Dacă agenţia ţine statistici ale cazurilor CAN
Care este perioada de timp acoperită de arhiva/baza
de date păstrată de agenţie

Tipul înregistrării

Formatul arhivei / bazei de date

Existenţa
formularului de
înregistrare
Conţinutul
arhivei/al bazei
de date
Personalul care a
înregistrat cazul

Dacă există vreun “formular CAN” special care se
foloseşte în cadrul agenţiei

Număr de personal format privind problematica CAN
Numărul personalului format în cadrul agenţiei

Ce tipuri de cazuri sunt incluse în baza de date/arhiva
agenţiei
Profesia acelor specialişti care înregistrează cazuri
CAN

Documente
disponibile

Dacă există documentaţie care să însoţească dosarul

Descrierea
textuală a
abuzului

Dacă există vreun text care să descrie cazul de abuz

Tabelul 15: Trecere în revistă a 82 de variabile privind cele 10 categorii generale de informaţii
care trebuie înregistrate pentru fiecare caz identificat.
Lab
Categorie
Variabile
Descriere
el
A1
Caz
Cod de identificare
Codul unic de identificare al cazului
caz
A2
Caz
Codul de
Codul unic de identificare atribuit copilului
identificare a
copilului
A3
Caz
Data raportării
Data când copilul a ajuns la agenţie şi a fost
incidentului
înregistrat abuzul
A4
Caz
Data studiu
Data înregistrării cazului într-un formular de
prelevare de informaţii BE de către cercetător
B1
Copil
Vârsta copilului
Vârsta copilului la data raportării incidentului, în
ani
B2
Copil
Sex ul copilului
Sexul copilului
B3
Copil
Naţionalitate/grup
Naţionalitatea şi apartenenţa sa la un grup etnic
etnic
specific (dacă este cazul)
B4
Copil
Statutul educaţional Statutul educaţional al copilului
B5
Copil
Statut profesional
Statutul de muncă al copilului
B6
Copil
Probleme legate de
Probleme raportate în legătură cu educaţia şi
educaţie
mediul şcolar al copilului
B7
Copil
Probleme legate de
Probleme raportate în legătură cu
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B8

Copil

B9

Copil

comportament
Probleme legate de
abuzul de substanţe
Sănătatea copilului

B10

Copil

Număr de telefon

B11

Copil

Adresă

C1
C2

Incident
Incident

Data incidentului
Durata abuzului

C3

Incident

C4

Incident

Sursa de
referire/semnalare
Locul incidentului

C5
C6

Incident
Incident

C7

Incident

C8

Incident

C9

Incident

C10

Incident

C11

Incident

C12

Incident

C13

Incident

C14
C15
C16

Incident
Incident
Incident

C17

Incident

C18

Incident

C19
C20

Incident
Incident

D1

Abuzator
(i)
Abuzator
(i)
Abuzator
(i)
Abuzator
(i)

D2
D3
D4

Tipul de abuz
Statutul abuzului
fizic
Formele abuzului
fizic
Vătămare provocată
de abuzul fizic
Natura vătămării
fizice
Statutul abuzului
sexual
Formele abuzului
sexual
Statutul abuzului
psihic
Formele abuzului
psihic
Statutul neglijării
Formele neglijării
Evaluarea acuzaţiei
se face de către:
Confirmarea
abuzului
Măsuri judiciare
luate
Plan de protecţie
Plasamentul
copilului
Numărul
abuzatorilor
Statut

comportamentul copilului
Probleme raportate în legătură cu consumul de
alcool, droguri de către copil
Dizabilităţi fizice, psihice şi de dezvoltare sau
probleme de dezvoltare diagnosticate a
copilului,.
Disponibilitatea datelor de contact ale copiluluinumăr de telefon
Disponibilitatea datelor de contact ale copiluluiadresă
Data când a avut loc incidentul
Clarificare cu privire la faptul dacă abuzul
cuprinde unul sau mai multe incidente /
episoade şi durata abuzului
Care a fost sursa de referire/semnalare cu
privire la respectivul incident
Loc (locuri) unde s-a (u) petrecut incidentul (le)
(incident singular sau multiplu, ex. neglijare,
abuz sexual)
Tipul de abuz
Rezultatele investigaţiilor privind abuzul fizic
raportat
Specificarea formelor de abuz fizic raportat
Existenţa şi evaluarea gradului de vătămare
fizică ce a rezultat în urma abuzului fizic
Natura vătămării fizice suferite de copil
Rezultatele investigaţiilor privind abuzului
sexual raportat
Specificarea formelor de abuz sexual raportate
Rezultatele investigaţiilor privind abuzului
psihic raportat
Specificarea formei abuzului psihic / emoţional
raportat
Rezultatele investigaţiilor privind neglijarea
Specificarea formelor de neglijare raportate
Evaluarea acuzaţiei se face pe baza informaţiilor
obţinute din diferite surse
Confirmarea înregistrată privind existenţa
abuzului
Măsuri judiciare luate în urma înregistrării
Plan de protecţie pentru copil
Considerarea plasamentului copilului
Câţi abuzatori au fost implicaţi
Decizia luată în urma investigării abuzatorului

Sex

Sexul abuzatorului

Vârstă

Vârsta abuzatorului
incidentului, în ani

la

data

raportării
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D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12

D13
D14
D15
E1

E2

E3

Abuzator
(i)
Abuzator
(i)
Abuzator
(i)
Abuzator
(i)
Abuzator
(i)
Abuzator
(i)
Abuzator
(i)
Abuzator
(i)

Naţionalitate/grup
etnic
Nivel educaţional

Naţionalitate, apartenenţa la grupuri etnice
specifice ale abuzatorului
Nivelul de educaţie al abuzatorului

Statutul profesional

Statutul încadrării în muncă a abuzatorului

Starea civilă

Starea civilă a abuzatorului

Relaţia cu copilul

Relaţia abuzatorului cu copilul -victimă

Abuzul de substanţe

Abuzator
(i)
Abuzator
(i)
Abuzator
(i)
Îngrijitor

Acuzaţii anterioare
similare
Numărul de telefon

Probleme raportate ale abuzatorului privind
abuzul de substanţe
Dizabilităţi fizice sau mintale ale abuzatorului
(diagnosticate)
Raportări ale unor incidente în care abuzatorul a
fost el însuşi victimă, petrecute în timpul
copilăriei sale sau în timpul vieţii de adult
Acuzaţii anterioare împotriva abuzatorului,
privind săvârşirea unor fapte similare (de CAN)
Disponibilitatea numărului de telefon al
abuzatorului
Disponibilitatea adresei poştale a abuzatorului

Persoana care
îngrijeşte
copilul
Persoana care
îngrijeşte
copilul

Numărul
îngrijitorilor

Dacă îngrijitorul / ii/ este o persoană diferită
(persoane diferite) de abuzator(i)sau de
persoana suspectată de comiterea abuzului
Câte persoane sunt implicate în îngrijirea
copilului

Relaţia cu copilul

Relaţia îngrijitorului cu copilul victimă

Tipul de tutelă
Sex
Vârstă

Care este tipul de tutelă
Sexul îngrijitorului
Vârsta îngrijitorului, în ani

Naţionalitate/grup
etnic
Nivel educaţional
Statut profesional
Starea civilă
Abuzul de substante

Naţionalitate, apartenenţa la grupuri etnice a
îngrijitorului
Nivelul de studii al îngrijitorului
Statutul încadrării în muncă al îngrijitorului
Starea civilă a îngrijitorului
Probleme raportate ale îngrijitorului privind
abuzul de substanţe
Dizabilităţi fizice sau psihice diagnosticate ale
îngrijitorului
Dacă se ştie sau există suspiciuni că îngrijitorul
fost la rândul său victima unui abuz în trecut
Acuzaţii anterioare împotriva persoanei care
îngrijeşte copilul, privind comiterea unor fapte
CAN
Disponibilitatea numărului de telefon al
persoanei care este responsabilă pentru
creşterea copilului

Dizabilităţi
fizice/mintale
Istoricul privind
abuzul

Adresa
Îngrijitorul şi
abuzatorul

E4
E5
E6

Îngrijitorul
Îngrijitorul

E7

Îngrijitorul

E8
E9
E10
E11

Îngrijitorul
Îngrijitorul
Îngrijitorul
Îngrijitorul

E12

Îngrijitorul

E13

Îngrijitorul

E14

Îngrijitorul

Dizabilităţi
fizice/psihice
Istoricul privind
abuzul
Acuzaţii anterioare

E15

Îngrijitorul

Număr de telefon
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E16

Îngrijitorul

Adresă

F1

Familie

Statutul familial

F2

Familie

Număr de coabitanţi

F3

Familie

F4
F5

Familie
Familie

Identitatea
coabitanţilor
Alte victime CAN
Alte tipuri de abuz

F6

Familie

F7

Familie

G1
G2
G3
G4
H1

Gospodărie
Gospodărie
Gospodărie
Gospodărie
Abuzuri
anterioare
Abuzuri
anterioare
Abuzuri
anterioare
Abuzuri
anterioare

Locuinţă adecvată
Veniturile familiei
Sursa de venit
Probleme financiare
Incidente anterioare
de abuz
Cele mai grave
cazuri de abuz
Abuzator(i)

I1

Monitorizare

Monitorizare

J

Dosar

Dosar

H2
H3
H4

Referiri către alte
servicii
Serviciile primite

Agenţiile care au
investigat cazul

Disponibilitatea adresei poştale a persoanei
responsabile pentru creşterea copilului
Statutul familial al familiei în care copilul trăieşte
în prezent
Numărul de persoane care trăiesc în gospodărie,
alţii decît copilul victimă ( incluzind
mama/tata/îngrijitorii)
Identitatea personaleor care trăiesc ăn aceaşi
gospodărie cu copilul victimă
Incidente CAN privind alţi copii din familie
Incidente violente implicând persoane adulte din
familie
Referiri centrate pe copil şi familie
Serviciile primite anterior sau în prezent , legate
de probleme ale copilului / familiei
Familia nu are o locuinţă corespunzătoare
Veniturile raportate ale gospodăriei
Principala sursă de venit în gospodărie
Veniturile familiei nu satisfac cerinţele minime
Indicarea cazurilor de abuz comise anterior
Indicarea celor mai grave cazuri de abuz
survenite anterior probate sau neprobate
Autorul(ii) celor mai grave fapte de abuz
Agenţiile care au fost implicate în oferirea de
servicii în timpul investigării celui mai grav caz
de abuz
Dacă informaţii cu privire la monitorizarea exită
în agenţie
Încadrarea dosarului într-o formă de abuz de
către agenţie
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Caracterizare generală a variabilelor propuse spre analiză
Urmând argumentarea prezentată în studiul intitulat Injury Surveillance Guidelines (Instrucţiuni cu
privire la prelevarea de date referitoare la vătămări corporale) pregătit de OMS (WHO,1), vom
prezenta într-un mod structurat şi uşor de descifrat diferite aspecte ale variabilelor folosite în această
cercetare, aşa cum au fost ele grupate pe categorii principale .

Următorul Tabel prezintă modul în care fiecare informaţie legată de variabile este definită şi
codifcată. In prima coloană sunt prezentate diferite aspecte legate de variabile, iar în a doua coloană,
este dată o scurtă descriere a fiecăruia dintre aceste aspecte.

Tabelul 16: Caracteristicile fiecărei variabile
Informaţie
Descriere
Notarea
Denumirea fiecărei variabile este prescurtată în funcţie de categoria de care
prescurtată a
aparţine şi de ID-ul său unic.
variabilei
Variabila
Denumirea variabilei
Vor fi incluse în protocol un număr total de 104 variabile ( 22 dintre variabilele
înscrise în formularul de prelevare a datelor vor viza agenţiile şi arhivele acestora,
celelalte 82 vor viza cazurile propriu-zise)
Definiţie
Este furnizată o scurtă descriere a ceea ce trebuie să măsoare fiecare variabilă
Categorie
Sunt indicate categoriile generale cu privire la CAN care sunt propuse spre
analiză, arătându-se în care dintre cele 12 categorii se integrează fiecare variabilă.
Categoriile care sunt vizate de acest studiu sunt următoarele:
Formularul de prelevare a datelor cu privire la agenţii / arhive (Partea I)
Categorii
Variabile
a. Agenţie
a.1-a.15
b. Arhive
b.1-b.7

Completarea

1

Formularul de prelevare a datelor din cazuri (Partea II): Trebuie completat
pentru fiecare caz în parte
Categorii
Variabile
A. Identificare caz
A1-A4
B. Informaţii cu privire la copil
B1-B11
C. Informaţii cu privire la incident
C1-C20
D. Informaţii cu privire la abuzator(i)
D1-D15
E. Informaţii cu privire la îgrijitorul
E1-E16
F. Informaţii cu privire la familie
F1-F7
G. Informaţii cu privire la gospodărie
G1-G4
H. Abuzuri anterioare
H1-H4
I. Monitorizare
I1
J Dosar
J1
Este semnalat de fiecare dată dacă completarea unei variabile este obligatorie

Holder, Y., Peden, M., Krug, E. et al (Eds). (2001). Injury surveillCANe guidelines. Geneva, World Health
Organization.

13

sau condiţionată, mai precis dacă variabila este considerată ca fiind esenţială
pentru analizarea categoriei din care face parte (caz în care completarea este
obligatorie), sau condiţionată (aceasta depinde de răspunsurile date pentru
variabilele anterioare).
Dintre cele 83 de variabile incluse în protocol pentru cazurile de CAN, 54 sunt
obligatorii, 28 condiţionate (a se vedea tabelul de mai jos). În ceea ce priveşte
variabilele privind agenţiile, 14 sunt obligatorii, 1 condiţionată, iar pentru arhivă
toate cele 7 variabile sunt obligatorii.

Categorii generale

I. Agenţie
II. Arhive
PARTEA 1-Total
A. Identificare caz
B. Informaţii cu privire la
copil
C. Informaţii cu privire la
incident
D. Informaţii cu privire la
abuzator(i)
E. Informaţii cu privire la
Îngrijitorul
F. Informaţii cu privire la
familie
G. Informaţii cu privire la
mediul familial
H. Abuzuri anterioare
I. Monitorizare
J. Dosar
PART EA a 2-a -Total

Codificare

Nivel de
măsurare
Valoarea
codurilor

Numărul
total de
variabile
15
7
22

Variabile
obligatorii
14
7
21

Variabile
condiţionate
(filtrate)
1
0
1

4
11

4
11

0
0

20

10

10

15

15

0

16

1

5

7

7

0

4

4

0

4
1
1
83

1
1
1
54

3
0
0
28

–Total )=(Part I+II)
105
75
29
Arată dacă codul corespunzător fiecărei variabile este numeric sau alfanumeric;
codurile numerice sunt preferate celor alfanumerice, dat fiind că se presupune că
ele simplifică procesul de prelevare a datelor
Nivelul de măsurare a variabilei (scală, ordinal, nominal)
Valorile pe care le poate avea fiecare variabilă, fiecare valoare fiind înscrisă pe
lista de valori potenţiale ale variabilelor precodate. Este oferită o descriere a
acestui proces. (ex. 0 = NU, 1 = DA etc.)
Pentru elaborarea listelor de variabile şi a valorilor lor potenţiale, au fost luate în
considerare sisteme anterioare de codificare şi / sau alte protocoale.
2
Injury surveillCANe guidelines publicat de WHO (OMS) în 2001,
User's Guide and Codebook of the National Child Abuse and Neglect data
System (NDS) publicat de National Data Archive on Child Abuse and Neglect
(Arhiva naţională a cazurilor de abuz şi neglijare a copilului) Walter R.

2

Holder, Y., Peden, M., Krug, E. et al (Editori). (2001). Injury surveillCANe guidelines. Geneva, World Health
Organization.
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Comentarii

McDonald & Associates în 2003,3
International Classification of External Causes of Injuries (ICECI) pregătit de
ICECI Coordination and MaintenCANe Group în 2004,4
Guidelines on data collection and monitoring systems on child abuse pregătit
de European Network of National Observatories on Childhood (Reţeaua
europeană a agenţiilor naţionale de supraveghere aproblemelor minorilor) în
5
2008,
Report of the Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect
(2001), 6
Conceptual and epidemiological framework for child maltreatment
surveillCANe (2001),7
Guidelines for reporting and classification of child abuse in health care
settings (1998),8
Există două coduri folosite în comun pentru toate variabilele:
Codul "Altele" = 88 şi codul "Informaţie necunoscută" = 99
Pentru fiecare variabilă sunt date comentarii şi explicaţii mai detaliate acolo unde
este cazul. Comentariile pot să apară sub următoarele forme:
a. Instrucţiuni (ex. Selectare multiplă – selectarea mai multor valori care sunt
toate aplicabile într-un anumit caz)
b. Explicare a valorilor (ex. 2=Tutore: Tutorele este persoana desemnată prin
testament sau instituită de instanţă pentru a avea grijă de minori sau adulţi
puşi sub interdicţie) , "3=Părinte vitreg: Părintele vitreg este adultul care şiasumat rolul de părinte ca urmare a decesului părintelui natural, a
recăsătoririi părintelui natural, sau prin adopţie)
c. Explicaţii (alte informaţiile furnizate cercetătorului pentru explicarea
conţinutului variabilei)

3

National Data Archive on Child Abuse and Neglect in collaboration with Walter R. McDonald & Associates, Inc.
(2003). National Child Abuse and Neglect Data System (NDS) Detailed Case Data Component, 1998 – 1999:
User’s Guide and Codebook, New York.
4
ICECI Coordination and MaintenCANe Group (2004). International Classification of External Causes of Injuries
(ICECI) version 1.2. Consumer Safety Institute, Amsterdam and AIHW National Injury SurveillCANe Unit,
Adelaide.
5
Child Europe, European Network of National Observatories on Childhood. (2008). Guidelines on Data Collection
and Monitoring Systems on Child Abuse - Series 1.
6
Trocmé, N., MacLaurin, B., Fallon, B. et al. (2001). adian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect:
Final Report. Ottawa, Ontario: Minister of Public Works and Government Services ada
7
Wolfe, D. A., Yuan, L. (2001). A conceptual and epidemiological framework for child maltreatment surveillCANe.
Ottawa: Minister of Public Works and Government Services ada, Health ada.
8
Health ada (1998). Child Abuse: Reporting and Classification in Health Care Settings, Ottawa: Health ada.
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Formatul formularelor de prelevare a datelor
Pentru ca Formularele de prelevare a datelor să fie uşor de folosit, s-au stabilit câteva elemente de
formatare a textului, aşa cum sunt ele prezentate în cele ce urmează.
Tabelul 17: Caracteristici ale formularelor de prelevare a datelor
Codifi În formularele de prelevare a datelor, sunt folosite 4 simboluri diferite menite să
carea
simplifice munca cercetătorilor în timpul procesului de prelevare a datelor.
simbolică
− Primele două simboluri sunt legate de valorile, variabilele care nu pot fi aplicate
anumitor cazuluri, pe baza informaţiilor existente în arhiva / baza de date din care
este extras cazul. Ambele simboluri sunt folosite exclusiv în Formularele de prelevare
a datelor din cazuri (partea a II-a)
− Celelalte două simboluri se regăsesc în cazul tuturor valorilor, mai puţin atunci când
se cere specificarea unei date sau a unei cifre, spre exemplu, atunci când este cerută
vârsta copilului.
Acest simbol trebuie bifat atunci când o arhivă / bază de date nu include informaţii despre
o anumită categorie generală (spre exemplu, cea referitoare la informaţiile cu privire la
abuzator). Într-un astfel de caz, cercetătorul va lăsa necompletate toate variabilele din
categoria respectivă, dat fiind că nu există informaţii disponibile legate de acea catgorie.
Exemplu:

Acest simbol trebuie bifat în cazurile în care, deşi într-o arhivă sau bază de date există
informaţii cu privire la o anumită categorie generală, lipsesc informaţii cu privire la una
sau mai multe dintre variabilele din conţinutul acelei categorii (spre exemplu, nivelul de
studii al persoanei care îngrijeşte copilul). Într-un astfel de caz, cercetătorul va lăsa
necompletată / necompletate rubricile privind acea / acele variabile, dat fiind că nu sunt
aplicabile în cazul respectiv şi va bifa atât simbolul corespunzător din colţul din drepta sus
al rubricii referitoare la o anumită categorie generală, cât şi căsuţa din dreptul variabilei
respective.
Exemplu:

Acest simbol este folosit pentru a semnala că nu poate fi selectată decât una dintre
valorile unei variabilei, acest lucru însemnând practic faptul că valorile respective se
exclud reciproc (spre exemplu, nu este de conceput ca la aceeaşi întrebare să fie bifate
atât căsuţa cu răspunsul “Da” cât şi cea cu răspunsul ‘Nu”)
Exemplu:

În cazul multor variabile, acest simbol apare împreună cu simbolul “pătratului”, care
indică faptul că mai multe variante de răspuns sunt posibile, acest lucru însemnând fie că
informaţia prelevată poate avea mai multe valori (ceea ce va fi indicat cu simbolul
pătratului) sau că, în anumite cazuri, valoarea nu poate fi decât unică, nefiind posibil să
aibă alternative (ceea ce va fi indicat cu simbolul cercului).
Exemplu:
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O arhivă deţinută de o agenţie poate să includă cazuri raportate de CAN, dar şi alte tipuri
de cazuri (ex. Producerea unei răniri fără intenţie). În astfel de cazuri, cercetătorul trebuie
să selecteze valorile 01 ŞI 03 (însoţite de simbolul ”pătratului”). Dacă, totuşi, conţinutul
arhivei nu este cunoscut, atunci cercetătorul va trebui să bifeze doar codul 99 (însoţit de
simbolul “cercului”). Nu este posibil ca pentru aceleaşi valori ale unei variabile,
informaţiile să figureze în acelaşi timp ca fiind cunoscute şi ca fiind necunoscute.
Acest simbol este folosit pentru a indica că o anumită variabilă poate avea una sau mai
multe valori, putându-se astfel face o selecţie multiplă.
Exemplu:

Aşa cum s-a menţionat mai sus, selecţiile multiple trebuie să includă DOAR acele valori
care sunt însoţite de simbolul “pătratului”. În exemplul de mai sus, codurile 01, 02 şi 88
pot fi aplicate concomitent la un anumit caz, de aceea, ele trebuie bifate. Dacă însă se
selectează fie codul 00 (nici o informaţie), fie codul 99 (informaţie necunoscută), atunci
codurile 01, 02 şi 88 nu vor mai putea fi bifate.
Codul culorilor
Sunt folosite trei culori diferite în formularul de prelevare a datelor.
Culoarea albastră este folosită pentru indicarea categoriei generale în care sunt incluse
variabilele ce urmează a fi enumerate sub ea.
Exemplu:

Celelalte trei culori indică dacă completarea unei variabile este obligatory sau
condiţionată după cum urmează:
Completare obligatorie (dacă sunt disponibile date la dosar)
Exemplu:

Completare condiţionată (dacă sunt disponibile date la dosar)

Referitor la acest tip de completare, apariţia unei note în roşu indică valoarea variabilei
anterioare de care depinde completarea condiţionată.
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În exemplul nostru(C6: Caracterizarea abuzului fizic constatat), variabila va fi înregistrată
doar dacă a fost selectată valoarea “1” din cadrul variabilei C5 (Forme de abuz); în orice
altă situaţie, mai precis dacă valoarea “1” nu este selectată sau variabila C5 nu este
aplicabilă), atunci variabila C6 nu va fi completată.
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Prezentare detaliată a variabilelor
PARTEA I: Formularul de prelevare cu privire la agenţii şi arhive
Notă generală: Acest formular va fi completat pe baza răspunsurilor reprezentatntului fiecărei agenţii
care va participa în studiu. Modul cel mai adecvat pentru colectarea informaţiilor necesare este
realizarea unui interviu scurt şi structurat cu reprezentantul agenţiei. Pentru facilitarea acestui proces
după definiţia fiecărei variabile este prezentată o întrebare (acolo unde este cazul, care trebuie folost
de cercetător pentru completarea formularului).
ID
a1

a. Agenţia
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
99
Comentarii:

Prezentarea variabilelor
Codul agenţie
Mod unic de identificare a fiecărei agenţii care participă la acest studiu
Informaţii legate de modul de înregistrare
Obligatorie
Alfanumerică
Nominal
Cod alcătuit din 9 elemente (litere + cifre)
Informaţie necunoscută
A. Codul este alcătuit din 9 elemente, şi anume din 2 litere,
reprezentând ţara + 4 cifre reprezentând judeţul + ID din 3 cifre
desemnând agenţia, depinzând de ţara în care se află agenţia,
astfel:
cod ţară-RO
cod judeţe: Argeş – ARGE, Bacău- BACA, Braşov- BRAS, Cluj- CLUJ,
Constanţa – CONS, Dolj- DOLJ, Galaţi- GALA, Iaşi- IASI, Prahova –
PRAH, Satu Mare- SAMA, Timiş – TIMI, Vaslui- VASL, BucureştiBUCU
cod agenţie 001
(bazat pe lista de agenţii participante la studiu, a se vedea tabelele 4 şi 12
din Protocol)
Exemplu: ROARGE001=prima agenţie (Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului), din judeţul Argeş, Romania

a2

Variabila:
Definire:
întrebare propusă:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
5
88
99
Commentarii:

Statut legal
Care este statutul legal al agenţiei
Care este statutul legal al organizaţiei dvs? (oferă alternative)
Informaţii cu privire la agenţie
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Non profit, ONG
Agenţie semi-publică
Instituţie publică judeţeană
Instituţie publică centrală
Autoritate independentă (ex. Avocatul copilului)
Alte categorii
Informaţie necunoscută
A. Explicarea valorii
1. ONG: este considerată organizaţia care este independentă de controlul
guvernamental, non-profit, nu este partid politic şi nu este implicat în
activităţi criminale
2. Agenţie semi-publică: o entitate privată sponsorizată în mod regulat de
fonduri de stat din bugetul public, ori o investiţie publică.
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3. Instituţie publică judeţeană, organizaţie care este subordonată
autorităţilor judeţene/locale (aplicabil în ţările cu sistem descentralizat)
4. Instituţie publică centrală, organizaţie care este subordonată unei
structuri guvernamentale sub un anumit minister
5. Autoritate independentă faţă de puterea executivă ca de ex. Avocatul
Copilului.
88. Alte categorii
99. Informaţie necunoscută
a3

Variabila:
Definire:

Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
5
6
88
99
Comentarii:

a4

Variabila:
Definire:
Întrebare propusă:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valori ale codului:
1
2
3
4
88
99

Statutul de funcţionare
Dacă agenţia funcţionează independent la nivel naţional sau local
Care este statutul organizaţiei dvs in ceea ce priveşte funcţionarea şi luarea
deciziilor: este independent? Sau face parte dintr-o structură mai largă
funcţionand pe baza unor reguli stabilite la nivel central (oferă alternative)
Informaţii cu privire la agenţie
Obligatorie
Numerică
Nominală
Valori
Agenţie independentă – la nivel naţional
Agenţie independentă – la nivel local
Autoritate centrală - la nivel naţional
Autoritate judeţeană – la nivel judeţean
Agenţie locală, parte a Autorităţii centrale
Autoritate locală, parte a Autoriţăţii Judeţene
Alte categorii
Informaţie necunoscută
A. Explicarea valorilor:
1. Agenţie naţională independentă : ex. ONG independent care îşi desfăşoară
activitatea la nivel naţional
2. Agenţie locală independentă : ex. ONG independent care îşi desfăşoară
activitatea la nivel local
3. Autoritate centrală: structură independentă (spre exemplu, Centrul
Naţional de Raportare a Cazurilor de CAN) care colectează date de la diverse
agenţii
4. Autoritate judeţeană: o agenţie (spre exemplu,DGASPC) care furnizează
date despre cazurile de CAN unei agenţii naţionale centrale
5, 6 nu este aplicabil în Romănia
88. Alte categorii
99. Această informaţie nu este cunoscută
Sectorul de activitate
Cărui sector de activitate îi aparţine agenţia
Cărui sector de activitate îi aparţine agenţia dvs ?
Informaţii cu privire la agenţie
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Sănătate
Asistenţă socială
Justiţie
Ordine publică / Poliţie
Alte categorii
Informaţie necunoscută

Comentarii:
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a5

Variabila:
Întrebare propusă:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
88
99
Comentarii:

a6

a7

Misiunea organizaţiei
Care este misiunea organizaţiei dvs ceea ce priveşte prevenirea?
Care este misiunea agenţiei
Informaţii cu privire la agenţie
Opţională
Numerică
Nominal
Valori
Prevenire primară
Prevenire secundară/ asistenţă
Prevenire terţiară /tratament
Asistenţă juridică
Alte categorii
Informaţie necunoscută

Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
88
99

A. Selectare multiplă (selectarea tuturor valorile aplicabile)
B. Explicarea valorilor:
1. Prevenţie primară: agenţia organizează, implementează şi
promovează practici şi acţiuni adresate comunităţii şi indivizilor în
tematica violenţei, în special maltratarea copilului, prevenire.
Activitatea agenţiei include promovarea sănătăţii cu scopul de a
reduce incidenţa violenţei în general şi CAN în special.
2. Prevenţie secundară/ suport: agenţia identifică şi tratează o
problematică existentă, şi anume victimizarea prin violenţă care
conduce la probleme de sănătate şi sănătate mintală în fază
precoce înainte de a avea consecinţe grave asupra sănătăţii;
prevenirea revictimizării şi tratarea efectelor incidentului de
violenţă
3. Prevenţie terţiară/ tratament: agenţia are ca scop reducerea
impactului negativ al incidentelor de violenţă care conduc la
probleme de sănătate şi de funcţionare a victimei, respectiv
reducerea complicaţiilor produse de incidentul de violenţă. Agenţia
furnizează servicii de suport şi de reabilitare pentru reducerea
morbidităţii şi creşterea calităţii vieţii în urma CAN sau alt incident
de violenţă
4. Asistenţă juridică: activităţile agenţiei includ un anumit nivel de
suport juridic persoanelor (victimelor CAN şi îngrijitorilor acestora)
pentru ca acestea să aibă cel puţin reprezentare legală şi acces la
sistemul judiciar
88. Alte categorii
99. Informaţie necunoscută
Resurse umane
Numărul de angajaţi care lucrează în agenţie
Căţi oameni lucrează în agenţie în toal, incluzînd personalul permanent,
voluntari etc.
Informaţii cu privire la agenţie
Obligatorie
Numerică
De tip scalar
Număr de angajaţi
Alte categorii (ex. voluntari)
Informaţie necunoscută

Comments:
Variabila:
Definire:
Intrebare propusă:

Resursa umană a organizaţiei în general, incluzând şi voluntarii
Personalul care lucrează cu CAN
Numărul personalului din agenţie care este destinat muncii cu cazuri CAN
“Câţi dintre personalul din organizaţia dvs. lucrează în mod special cu

Variabila:
Definire:
Intrebare propusă:
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a8

a9

a10

Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
88
99

cazurile CAN (incluzând personalul permanent şi voluntari)
Informaţii cu privire la agenţie
Obligatorie
Numerică
De tip scalar
Număr de angajaţi
Alte categorii
Informaţie necunoscută

Comments
Variabila:
Definire:
Întrebare propusă:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
88
99

Personalul care lucrează exclusiv cu cazuri CAN, incluzând voluntarii
Numărul intrărilor CAN
Numărul cazurilor CAN primite de agenţie pe lună în medie
După cunoştinţele dvs care este numărul de cazuri CAN pe medie pe lună?
Informaţii cu privire la agenţie
Obligatorie
Numerică
De tip scalar
Număr
Alte categorii
Informaţie necunoscută

Comentarii:

A. Explicarea valorii:
Număr (aproximativ): numărul mediu al cazurilor de CAN (raportate,
descoperite, trimise) care accesează instituţia lunar CONFORM APRECIERII
PERSOANEI INTERVIEVATE
88. Alte categorii
99. Informaţie necunoscută

Varibila:
Definire:
Întrebare propusă
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
88
99

Arie geografică
Aria geografică în care agenţia oferă servicii de asistenţă socială a copilului
Care este aria geografică în care agenţia oferă servicii de asistenţă socială a
copilului
Informaţii cu privire la agenţie
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Urbană
Suburbană
Rurală
Alte categorii (e.g. întreg teritoriul ţării)
Informaţie necunoscută

Comments:
Variabila:
Definire:
Întrebare propusă:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4

A. Selectare multiplă (a se bifa toate valorile aplicabile)
Sursele de referire/semnalare
Care sunt sursele de referire/semnalare ?
Care sunt sursele de referire/semnalare ?
Informaţii cu privire la agenţie
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Servicii sociale
Personal medical / cadre medicale de specialitate
Cadre / servicii specializate în sănătate mintală
Jurişti
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
88
99
Comentarii:

a11

Variabila:
Definire:
Întrebare propusă:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0

Poliţie
ONG
Cadre didactice
Copilul care pretinde că a fost victimă a abuzului
Părinte / asistent maternal / Îngrijitor
Rudă
Prieten / Vecin
Persoana suspectată de comiterea abuzului
Persoană necunoscută
Alte categorii
Informaţie necunoscută
A. Selectare multiplă (a se bifa toate valorile aplicabile)
B. Explicarea valorilor:
1. Servicii sociale: sunt incluse aici informaţiile primite din partea
departamentelor de asistenţă socială din cadrul spitalului, serviciilor de
asistenţă socială din cadrul primăriilor, asistenţilor sociali, etc.
2. Personal medical: doctori şi asistenţi din spitale şi clinici, asistente din
serviciul public de sănătate
3. Cadre / servicii specializate în sănătate mintală: inclusiv agenţii care oferă
servicii de consiliere pe probleme de familie, centre de sănătate mintală
(altele decât secţiile de psihiatrie ale spitalelor), şi persoane fizice
independente specializate în sănătate mintală (psihologi, asistenţi sociali,
alţi terapeuţi), care nu îşi desfăşoară activitatea în şcoli, spitale sau centre
de asistenţă socială a copilului
4. Jurişti: ex. procurori
5. Poliţie: orice membru al forţelor de poliţie, inclusiv cele ale primăriei
6. ONG care organizează orice fel de activităţi de agrement sau de activităţi
în folosul comunităţii (spre exemplu, centre sportive), adăposturi pentru
victimele violenţei în familie sau pentru persoane fără adăpost; servicii de
îngrijire a copilului sau de îngrijire a copilului pe timpul zilei, sau orice alt
serviciu comunitar
7. Personal angajat în şcoli: angajaţi în şcoli (profesor, director, asistent
profesor, psiholog şcolar – dacă este aplicabil, etc.)
8. Copilul care pretinde că a fost victimă a abuzului: informaţii furnizate de
însuşi copilul care pretinde că a fost abuzat
9. Părinte / asistent maternal / îngrijitor: adulţii implicaţi în îngrijirea şi
creşterea copilului-victimă
10. Rudă: orice fel de rudă a copilului în cauză, în afara părinţilor
11. Prieten / Vecin: orice vecin(i) sau prieten(i) al / ai copilului(iilor), sau al
/ai familiei
12. Persoana suspectată de comiterea abuzului
13. Persoană necunoscută: persoană care a sunat agenţia, dar nu s-a
prezentat
88 Alte categorii
99 Informaţie necunoscută
Politică de filtrare
Dacă este implementată o politică de filtrare periodică a tuturor cazurilor
aflate în evidenţa agenţiei pentru depistarea cazurilor de CAN
Există o politică de filtrare periodică a tuturor cazurilor aflate în evidenţa
organizaţiei Dvs. pentru depistarea cazurilor de CAN?
Informaţii cu referire la agenţie
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Nu
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1
99
Comentarii:

a12

Variabile:
Definire:

Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
99

Da
Informaţie necunoscută
Notă: screeningul de rutină/filtrare înseamnă folosirea unor întrebări de
rutină cu scop de filtrare referitoare la abuz şi neglijare privind părinţii şi
copii. Agenţiile care au o politică de filtrare de rutină (de regulă sunt cei cu
cea mai mare responsabilitate de raportare) realizează o anumită procedură
de evaluare de rutină la intake – de ex. ca parte al managementului de caz.
Întrebări de screening despre CAN pot fi adăugate la formularul de evaluare
al oricărei agenţii, iar personalul agenţiei poate învăţa să pună întrebările
într-un mod blând, fără a provoca anxietate sau frică
Personal format pentru înregistrarea CAN
Dacă înregistrarea datelor din evidenţă se face exclusiv de către personal
specializat, pregătit special pentru a se ocupa de cazuri de CAN
Informaţii cu privire la agenţie
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Nu
Da
Da, dar nu în mod formal
Informaţie necunoscută

Comentarii:
a13

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
99
Comentarii:

a14

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
88
99

Formare privind CAN
Dacă există program de formare specific pe problematica CAN
Informaţii cu privire la agenţie
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Nu
Da
Da, dar nu formal
Informaţie necunoscută
Notă: training formal bazat cu carcateristici specifice ( durată, conţinut,
instrumente etc.) Tarining informal: când un angajat cu experienţă formează
angajatul nou, să îl monitorizează privind înregistrarea CAN pentru o
perioadă de vreme
Personal format de agenţie
Numărul angajaţilor formaţi pe problematica CAN de către agenţie
Informaţii cu privire la agenţie
Condiţionată (a13=1,2)
Numeric
Nominal
Valori
Nici unul
Câţeva
Cu toţii
Altele
Informaţie necunoscută
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a15

Comentarii
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
99

Notă: dacă a13=0, 88 sau 99 atunci sari peste a14
Statistici
Dacă agenţia ţine statistici ale cazurilor de CAN
Informaţii cu privire la agenţie
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Nu
Da
Informaţie necunoscută

Comentarii:
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ID
b1

b. Arhivă
Variabila:
Definire:
Întrebarea propusă:

Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
De la data
Până la data
99
Comentarii:

b2

b3

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
88
99

Prezentare a variabilelor
Perioada de timp acoperită
Care este perioada de timp acoperită de arhiva / baza de date păstrată de
agenţie
Care este perioada de timp acoperită de arhiva / baza de date păstrată de
agenţie şi dacă este adusă la zi?
Informaţii cu privire la dosare
Obligatorie
Date
Nominal
Valori
6-cifre
6-cifre
Informaţie necunoscută
A. Explicare a valorilor
De la data: 6-cifre (Luna /Anul). Exemplu: 031987 (= Martie 1987)
Până la data: 6-cifre (Luna /Anul). Exemplu: 102010 (= Octombrie 2010).
Dacă luna nu este cunoscută exact, treceţi doar anul, în ultimele 4 caractere
99. Informaţie necunoscută
Tipul înregistrării
Care este formatul arhivei / bazei de date
Informaţii cu privire la dosare
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Arhivă pe suport de hârtie
Arhivă electronică
Bază de date electronică
Alte categorii
Informaţie necunoscută

Comentarii:

A. Selectare multiplă (a se bifa toate valorile aplicabile)
B. Explicarea valorilor:
1. arhivă exclusiv pe suport de hârtie care conţine toate documentele
pentru fiecare caz în parte
2. Arhivă electronică care include toate documentele în format
electronic, scanat
3. bază de date incluzând toate informaţiile stocate într-un mod
uniformizat, structurat în format electronic care permite extragerea
datelor în scop de raportare sau analiză
88. Alte categorii
99. Informaţie necunoscută

Variabila:
Definire:

Existenţa formularului de înregistrare
Dacă există un “Formular special de înregistrare a cazurilor de CAN” şi dacă
un astfel de formular este folosit în cadrul agenţiei
Informaţii cu privire la dosar
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori

Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
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0
1
99
Comentarii:

b4

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
88
99
Comentarii:

b5

b6

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
5
6
88
99
Comentarii:
Variabila:
Întrebare:
Definire:
Categorie:
Completare:

Nu
Da
Informaţie necunoscută
A. Dacă răspunsul este “Da”, cercetătorii trebuie să ceară o copie a
Formularului
Notă: Formular special de înregistrare a cazurilor de CAN este un formular
standard pe support de hârtie sau electronic structurat ca un Checklist care
permite înregistrarea cazurilor în mod uniform cu selecţie simplă/multiplă,
incluzând şi întrebări deschise.
Conţinutul arhivei / al bazei de date
Ce tipuri de cazuri sunt incluse în arhiva / baza de date a agenţiei
Informaţii cu privire la dosare
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Cazuri de CAN raportate
Cazuri de CAN descoperite
"Cazuri mixte" (cazuri CAN şi non CAN)
Alte categorii
Informaţie necunoscută
A. Selectare multiplă (selectarea tuturor variabilelor aplicabile)
B. Explicare a valorilor:
1. Cazuri de CAN raportate de către victimă, de către alte persoane sau de
către agenţie
2. Cazuri de CAN descoperite în cadrul procesului de screening a cazurilor
3. Cazuri de CAN şi alte tipuri de cazuri care nu sunt de domeniul CAN,
precum cazurile de vătămare corporală neintenţionată a copilului sau
cazurile de boală (arhive / baze de date “mixte”)
88 Alte categorii
99 Informaţie necunoscută
Personalul care înregistrează cazurile
Ce profesie au angajaţii care au efectuat înregistrarea cazurilor
Informaţii cu privire la dosare
Opţională
Alfanumerică
Nominal
Valori
Asistent social
Personal medical de specialitate
Personal de specialitate din domeniul sănătăţii mintale
Personal din cadrul sistemului de educaţie
Cadru de poliţie
Cadru din sistemul de justiţie
Alte categorii
Informaţie necunoscută
A. Selectare multiplă (a se bifa toate valorile aplicabile)
Documente disponibile
Dacă cazurile înregistrate sunt însoţite de documente referitoare la caz?
Dacă există documente, acte oficiale la dosar
Informaţii cu privire la dosare
Opţională
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Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
99
Comentarii:

b7

Variabila:
Definire:
Întrebare:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
99
Comentarii:

Numerică
Nominal
Valori
Nu
Da
Informaţie necunoscută
Note: Documente, exemple: fişe medicale, desene cu corpul uman indicând
părţile corpului care au fost atinse, vătămate în timpul abuzului, acte
juridice, rapoarte ale experţilor, etc.
Descriere textuală a abuzului
Dacă există o descriere textuală a cazului de abuz
Există o descriere textuală a cazurilor CAN în baza de date a organizaţiei?
Informaţii cu privire la dosar
Opţională
Numerică
Nominal
Valori
Nu
Da
Informaţie necunoscută
Descrierea textuală poate fi un raport elaborat de asistentul social sau
personal medical, evaluare psihologică, raport de semnalare etc.
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PARTEA a II-a: Formulare de prelevare a datelor privind cazurile de CAN
ID
A1

A. Modul de
identificare a cazului
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
Comentarii:

A2

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
Commentarii:

Prezentarea variabilelor
Cod ID caz
Mod unic de identificare a fiecărui caz
Informaţii cu privire la dosare
Obligatorie
Alfanumerică
Nominal
Cod format din 12 elemente
A. Codul este compus din 12 elemente, şi anume un număr de identificare
din 3 cifre (001,002 etc.) + Codul de identificare al agenţiei, format din 9
elemente
Cod de identificare al unui caz - exemplu: 011ROARGE001= cel de-al 11-lea
caz prelevat din arhivele DGASPC jud. Arges, Romania
B. Definirea noţiunii de “caz”. Cazurile vor fi identificate de coordonatorii de
teren, pe baza formulei de eşantionare, dintre cazurile înregistrate de către
agenţie şi categorizate drept cazuri CAN.
Cod ID copil
Mod unic de identificare a fiecărui copil
Informaţii cu privire la dosar
Obligatorie
Alfanumerică
Nominal
Cod format din 9 elemente
Din considerente etice nu poate fi posibil recunoaşterea sau identificarea
copilului după codul de identificare copil de către terţi (în afara
cercetătorilor şi coordonatorilor naţionali). În acelaşi timp însă este necesară
codificarea cazului pentru evitarea dublei înregistrări al aceluiaşi copil pentru
acelaşi incident. De aceea, se propune transformarea datele zilei de naştere
în felul următor: zz/lll/aaaa→l/aaaa/l/zz/l, unde
– l:A treia literă din prescurtarea lunii (IAN, FEB, MAR, APR,
MAI, IUN, IUL, AUG, SEP, OCT, NOI, DEC)
– aaaa:Anul naşterii inversat: 1992→2991
– l:a doua literă din prescurtarea lunii
– zz: ziua de naştere (01-31
– l: prima literă din prescurtarea lunii
Exemplu: copilul nascut pe 13 ianuarie 1995
a. primul element va fi a treia litera din luna: N
b. al doilea pâna al cincilea element va fi anul de naştere inversat
(1995→5991)
c. al şaselea element: a doua litera din luna: A
d. elementul al şaptelea şi al optulea: data naşterii în ordinea normală:
13
e. al nouălea element: prima literă din lună: I
Aşadar, codul ID pentru copilul născut în 13 ianuarie 1995 este
N5991A13I
Exemplul 2: Cod ID pentru copilul născut în 24 iulie 1998 este L8991U24I
Notă: Cazurile şi copiii au coduri diferite de identificare pentru că este posibil
ca pentru unul şi acelaşi copil să fie identificate mai multe cazuri (această
măsură a fost luată pentru a se evita duplicarea unui abuz, dat fiind că
interesul nostru este acela de a identifica copiii abuzaţi)
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A3

Variabila:
Definire:
Category:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valori ale codului:
99
Comentarii:

A4

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
99
Comentarii:

Data raport
Data la care a fost raportat abuzul
Informaţii cu privire la dosare
Obligatorie
Dată
Nominal
Cod format din 8 elemente
Informaţie necunoscută
A. Codul care este compus din 8 elemente care reprezintă data la care a fost
raportat abuzul (zz / ll / aaaa)
Exemplu: 01011995
Data studiu
Data la care cercetătorul înregistrează cazul într-un formular BECAN de
prelevare a datelor
Informaţii cu privire la dosare
Obligatorie
Dată
Nominal
Cod format din 8 elemente
Informaţie necunoscută
A. Codul care este compus din 8 elemente, care reprezintă data la care a fost
înscris cazul într-un formular BECAN de prelevare a datelor (zz / ll / aaaa).
Exemplu: 01102010
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ID
B1

B. Informaţii cu
privire la copil
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
99
Comentarii:

B2

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
99
Comentarii:

B3

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
Naţionalitate:
Grup etnic:
99
Comentarii:

Prezentarea variabilelor
Vârsta copilului
Vârsta copilului la data raportării incidentului, în ani
Informaţii cu privire la copil
Obligatorie
Numerică
Nivel scalar
Vârsta în ani
Informaţie necunoscută
B.

Termenul de “copil” desemnează orice persoană care nu a împlinit
încă vârsta de 18 ani la data raportării cazului de CAN (conform
Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului)
În studiu sunt incluse doar cazurile copiilor de 11, 13 şi 16 ani, care s-au
născut în 2000 (copii care au 11 ani în 2011, şi au avut 10 ani în 2010), 1998
(copii care au 13 ani în 2011 şi au avut 12 ani în 2010) şi 1995 (copii care au
16 ani în 2011 şi au avut 15 ani în 2010).
Sexul copilului
Sexul copilului
Informaţii cu privire la copil
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Sex masculin
Sex feminin
Informaţie necunoscută
Notă: În domeniul monitorizării cazurilor de CAN, este nevoie de o abordare
care să ia în considerare sexul copilului. Este important să apară o
diferenţiere a informaţiilor culese în funcţie de sexul copilului, ceea ce va
permite ca datele culese să evidenţieze experienţele diferite prin care trec
băieţii şi fetele (spre exemplu, pot apărea diferite rate de incidenţă a
victimizării la băieţi şi la fete, în funcţie de tipurile de abuz).
Naţionalitate/grup etnic
Naţionalitatea şi apartenenţa la un grup etnic specific
Informaţii cu privire la copil
Obligatorie
Alfanumerică
Nominal
Valori
[a se specifica naţionalitatea]
[a se specifica grupul etnic specific, dacă nu este aplicabil, notează nu este
aplicabil]
Informaţie necunoscută
Notă: Vulnerabilitatea socială a anumitor grupuri reprezintă un alt aspect pe
care Comisia Convenţiei cu privire la drepturile copilului l-a recomandat spre
a fi investigat şi monitorizat, spre exemplu, s-a propus să se verifice şi să se
consemneze eventuala apartenenţă a copilului la un anumit grup etnic.
Definiţii:
Naţionalitate: Naţiunea din care o persoană face parte prin naştere sau
naturalizare
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B4

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului
1
2
3
88
99
Comentarii:

B5

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
88
99
Comentarii:

B6

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2

Grup etnic: Un grup de oameni care fac parte dintr-o cultură comună şi
dinstinctă. Un grup etnic poate fi determinat pe baza unui set complex de
caracteristici, incluzând rasă, naţionalitate, religie, strămoşi şi limbă.
Statut educaţional
Statutul educaţional al copilului
Informaţii cu privire la copil
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Nu merge deloc la şcoală
A renunţat la şcoală  specificaţi ultima clasă absolvită
Merge la şcoalăspecificaţi în ce clasă este copilul:
Altele
Informaţie necunoscută
1. Nu merge deloc la şcoală: copilul nu a fost niciodată înscris la şcoală
2. A renunţat la şcoală: copilul a urmat şcoala pentru o perioadă de timp
după care a renunţat sau dacă copilul merge la şcoală în fiecare an operioadă
limitată de timp. Vă rugăm specificaţi ultima clasă absolvită.
3. Merge la şcoalăspecificaţi în ce clasă este copilul:
88.Altele
99. Informaţie necunoscută
Statut profesional
Încadrarea în muncă a copilului
Informaţii cu privire la copil
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Nu lucrează
Lucrează (domestic/neplătit)specificaţi:
Lucrează (salariat)specificaţi
Altele
Informaţie necunoscută
A. Selecţie multiplă
B. B. Explicarea valorilor:
0.Nu lucrează – copilul are sarcini exclusiv legate de şcoală
1. Lucrează (domestic/neplătit)specificaţi: copilul are responsabilităţi în
gospodărie sau sprijină familia în munci agricole
3. Lucrează (salariat)  copilul lucrează ca salariat sau prestează munci în
sectoare informale (practici ilegale, ex. vinde lucruri pe stradă, spală parbrize
etc. )
88. Altele
99. Informaţie necunoscută
Probleme legate de educaţie
Probleme raportate în legătura cu educaţia şi mediul şcolar al copilului
Informaţii cu privire la copil
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Niciuna
Tulburări de învăţare
Clasă cu nevoi speciale
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3
88
99
Comentarii:

B7

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
88
99
Comentarii:

Frecvenţă neregulată a şcolii
Altele
Informaţie necunoscută
A. Selectare multiplă (a se bifa toate valorile aplicabile)
B. Explicare a valorilor:
0. Niciuna
1. S-a consemnat că minorul suferă de o tulburare de învăţare, precum
dislexia,disgrafia, alte tulburări de vorbire, ADHD etc.
2. Copilul a fost inclus într-un program special de educatie datorită unor
dizabilităţi de învăţare, nevoi speciale sau probleme de comportament
3. S-a consemnat că copilul nu merge la şcoală în mod regulat şi că chiuleşte
(mai mult de 5 zile pe lună)
88 Alte categorii
99 Informaţie necunoscută
Probleme legate de comportament
Probleme raportate în legătură cu comportamentul copilului
Informaţii cu privire la copil
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Niciuna
Probleme la şcoală
Probleme acasă
Comportament violent
Violenţă în grupuri de egali (bullying)
Comportament autoagresiv
Fugă de acasă
Prieteni cu influenţă negativă
Comportament sexual nepotrivit
Participare la comiterea unor infracţiuni
Altele
Informaţie necunoscută
A. Selectare multiplă (a se bifa toate valorile aplicabile)
B. Explicare a valorilor:
0. Nici o problemă
1. Probleme la şcoală: s-a consemnat că minorul are cel puţin o problemă de
comportament la şcoală: ex., izolare, auto-excludere, absenteism,
comportament agresiv faţă de colegi, refuzul de a merge la şcoală,
alăturarea la un grup / o grupare cu comportament îndoielnic sau chiar
infracţional
2. Probleme acasă: s-a consemnat că minorul are cel puţin o problemă de
comportament acasă, de exemplu agresivitate, refuzul de a asculta pe
îngrijitor în mod repetat, nepoliticos şi are puseuri de furie, are
comportament ieşit din comun (mai mult decât neastâmpărare sau
comportament rebel obişnuit) şi refuză să respecte regulile familiei.
3. Manifestări violente îndreptate împotriva altor persoane: s-a consemnat
că minorul a manifestat un comportament agresiv şi violent împotriva
altor copii şi adulţi (loveşte sau dă cu piciorul frecvent) sau distruge
bunuri ale comunităţii, sparge lucruri care sunt dragi cuiva, este
neascultător şi nepoliticos în mod repetat
4. Violenţă în grupuri de egali (bullying): copilul ameninţă şi intimidează
copii mai slabi, îi constrânge la ceva
5. Comportament autoagresiv: comportament cu risc ridicat sau care îi
ameninţă viaţa, tentative de sinucidere, sau de mutilare fizică
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6. Fugă de acasă: s-a consemnat că minorul a fugit de acasă (sau din orice
alt loc în care locuia) cel puţin o dată, neîntorcându-se acasă timp de cel
puţin o noapte
7. Prieteni cu influenţă negativă: s-a raportat că minorul împreună cu grupul
său de “prieteni” au fost implicaţi în activităţi cu grad mare de pericol,
precum în acţiuni periculoase ale grupului, acte de vandalism sau consum
excesiv de droguri sau alcool
8. Comportament sexual nepotrivit: s-a raportat că minorul a avut un
comportament sexual nepotrivit pentru vârsta sa faţă de prietenii săi sau
faţă de membrii familiei.
9. Participare la comiterea unor infracţiuni: s-a consemnat că minorului i sau adus acuzaţii penale în trecut, că a fost închis, sau că i s-au aplicat
anumite măsuri sancţionatorii, altele decât cea a pedepsei cu închisoarea.
88 Alte categorii
99 Informaţie necunoscută
B8

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
88
99
Comentarii:

B9

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
3
4
88
99
Comentarii:

Probleme legate de abuzul de substanţe
Probleme raportate în legătură cu consumul de alcool, droguri sau alte
substanţe de către copil
Informaţii cu privire la copil
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Niciuna
Consum de droguri
Abuz de alcool
Altele
Informaţie necunoscută
A. Selectare multiplă (a se bifa toate valorile aplicabile)
B. Explicare a valorilor:
0. Nici o problemă
1. S-a consemnat că minorul are probleme cu consumul ilegal de droguri,
precum, haşiş, marihuana, heroină etc.
2. S-a consemnat că minorul are probleme cu consumul excesiv de alcool
88 Altele: S-a raportat că minorul are probleme legate de consumul de orice
alt tip de substanţe, precum medicamente prescrise sau dizolvanţi
99 Informaţie necunoscută
Sănătatea copilului
Dizabilităţi fizice sau probleme de dezvoltare a copilului, raportate şi / sau
diagnosticate
Informaţii cu privire la copil
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Nici o problemă
Handicap fizic sau boală
Deficienţă de vedere, de auz, de vorbire
Tulburări de dezvoltare cognitivă
Afecţiune psihiatrică
Alte categorii
Informaţie necunoscută
A. Selectare multiplă (a se bifa toate valorile aplicabile)
B. Explicare a valorilor
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0. Nici o problemă
1. Handicap fizic sau boală: s-a raportat că minorul are un handicap fizic,
spre exemplu, afecţiune ortopedică, neuromusculară sau pulmonară, fie
congenitală, fie apărută în urma unui accident, SAU copilul a fost
diagnosticat ca având dizabilităţi fizice sau de dezvoltare sau prezintă
simptomele ce indică astfel de dizabilităţi (spre exemplu, autism,
paralizie, encefalopatie infantilă sechelară) SAU copilul a fost diagnosticat
de boală cronică sau sănătate precară
2. Deficienţă de vedere, de auz, sau de vorbire: s-a raportat o deficienţă de
auz, de vedere sau de vorbire a copilului SAU i s-a pus un diagnostic clinic
cu o astfel de deficienţă
3. Tulburări de dezvoltare cognitivă: s-a consemnat că minorul are o
capacitatea cognitivă generală cu mult sub capacitatea medie SAU că
copilul a fost diagnosticat cu întârziere în dezvoltare, sau această
întârziere se poate observa în mod direct din înfăţişarea sau
comportmamentul copilului
4. Afecţiune psihiatrică: s-a raportat că copilul este depresiv sau instabil
emoţional, având sentimente intense de tristeţe, lipsă de speranţe sau
inutilitate SAU copilul a fost diagnosticat cu anxietate sau depresie sau
prezintă simptomele caracteristice unei stări de anxietate sau de depresie
intense; Afecţiune psihiatrică: copilul a fost diagnosticat cu o afecţiune
psihiatrică de către un psihiatru (spre exemplu, tulburări de
comportament, de anxietate)
88 Alte categorii: copilul suferă de o boală de durată (spre exemplu, boală
cronică, internări frecvente în spital)
99 Informaţie necunoscută

B10

B11

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
99
Comments:
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
99

Notă: Informaţiile cu privire la vulnerabilitatea anumitor grupuri cu
caracteristici speciale – spre exemplu, copiii care suferă de o dizabilitate reprezintă un alt aspect recomandat de Comisia Convenţiei cu privire la
drepturile copilului spre a fi investigat şi monitorizat.
Disponibilitatea numărului de telefon al copilului
Disponibilitatea numărului de telefon la care poate fi contactat copilul
Informaţii cu privire la copil
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Nu
Da
Informaţie necunoscută (există informaţia, dar nu este disponibilă –
informaţia nu este înregistrată)
Disponibilitatea adresei copilului
Disponibilitatea adresei poştale a copilului
Informaţii cu privire la copil
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Nu
Da
Informaţie necunoscută (există informaţia, dar nu este disponibilă –
informaţia nu este înregistrată)

Comentarii:
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ID
C1

C. Informaţii cu
privire la incident
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
99

C2

Data incident
Data la care a avut loc incidentul
Informaţii cu privire la incident
Obligatorie
Date
Nominal
Valori
Dată: Cod format din 8 cifre
Nu este aplicabil
Nu este dată exactă
Informaţie necunoscută

Comentarii:

Cod format din 8 cifre (zz/ll/aaaa). Exemplu: 01012010
Nu este aplicabil – nu există un incident specific, ex. neglijarea sau
abuzul de lungă durată
2. A fost un eveniment specific, dar această dată nu este înregistrată
99. Informaţie necunoscută: din datele existente nu reiese dacă a fost sau nu
un incident specific

Variabila:
Definire:

Durata abuzului
Clarificare cu privire la numărul episoadelor de abuz, mai precis cu privire la
faptul dacă dacă abuzul a constat într-un singur incident sau în mai multe
incidente şi clarificare cu privire la durata abuzului
Informaţii cu privire la incident
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Un singur incident
Mai multe incidente,- durata
Altele
Informaţie necunoscută

Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
88
99
Comentarii:

C3

Prezentarea variabilelor

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
5
6

C.
1.

A. Explicare a valorilor:
1. Un singur incident
2.Mai multe incidente,- durata – specifică durata în luni
88 Alte categorii
99 Informaţie necunoscută
Surse de referire/semnalare
Care sunt sursele de la care agenţia a obţinut informaţiile cu privire la
incident
Informaţii cu privire la incident
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Servicii sociale
Personal medical
Cadre / Servicii specializate în sănătate mintală
Jurişti
Poliţie
ONG
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7
8
9
10
11
12
13
88
99
Comentarii:

Cadre didactice
Copilul – care pretinde că a fost victimă a abuzului
Părinte / asistent maternal / Îngrijitor
Rudă
Prieten / Vecin
Persoana suspectată de comiterea abuzului
Persoană necunoscută
Altele
Informaţie necunoscută
A. Selectare multiplă (a se bifa toate valorile aplicabile)
B. Explicare a valorilor:
1. Servicii sociale: sunt incluse aici informaţiile primite din
partea departamentelor de asistenţă socială din cadrul
spitalului, serviciilor de asistenţă socială din cadrul
primăriilor, asistenţilor sociali, etc.
2. Personal medical: doctori şi asistenţi din spitale şi clinici,
asistente din serviciul public de sănătate
3. Cadre / servicii specializate în sănătate mintală: inclusiv
agenţii care oferă servicii de consiliere pe probleme de
familie, centre de sănătate mintală (altele decât secţiile de
psihiatrie ale spitalelor), şi persoane fizice independente
specializate în sănătate mintală (psihologi, asistenţi sociali,
alţi terapeuţi), care nu îşi desfăşoară activitatea în şcoli,
spitale sau centre de asistenţă socială a copilului
4. Jurişti: ex. procurori
5. Poliţie: orice membru al forţelor de poliţie, inclusiv cele ale
primăriei
6. ONG care organizează orice fel de activităţi de agrement
sau de activităţi în folosul comunităţii (spre exemplu,
centre sportive), adăposturi pentru victimele violenţei în
familie sau pentru persoane fără adăpost; servicii de
îngrijire a copilului sau de îngrijire a copilului pe timpul
zilei, sau orice alt serviciu comunitar
7. Personal angajat în şcoli: angajaţi în şcoli (profesor,
director, asistent profesor, psiholog şcolar – dacă este
aplicabil, etc.)
8. Copilul care pretinde că a fost victimă a abuzului:
informaţii furnizate de însuşi copilul care pretinde că a fost
abuzat
9. Părinte / asistent maternal / îngrijitor: adulţii implicaţi în
îngrijirea şi creşterea copilului-victimă
10. Rudă: orice fel de rudă a copilului în cauză, în afara
părinţilor
11. Prieten / Vecin: orice vecin(i) sau prieten(i) al / ai
copilului(iilor), sau al /ai familiei
12. Persoana suspectată de comiterea abuzului
13. Persoană necunoscută: persoană care a sunat agenţia, dar
nu s-a prezentat
88. Alte categorii
99. Informaţie necunoscută
Notă: Culegerea de date privind rolul pe care îl au persoanele sau serviciile
care raportează cazurile de abuz sau neglijare este foarte utilă, deoarece le
oferă posibilitatea cercetătorilor şi funcţionarilor publici din domeniu să
cunoască care dintre cadrele şi agenţiile de specialitate dintre cele care
lucrează cu copii şi familii raportează cel mai mare număr sau cel mai mic
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număr de copii abuzaţi. Aceste date, de asemenea, oferă informaţii cu
privire la următoarele aspecte: nevoile specifice de pregătire a angajaţilor în
vederea îmbunătăţirii capacităţii lor de depistare a unor astfel de cazuri,
posibilităţile de a adopta şi de a încheia acorduri sau un protocoale în
vederea facilitării procesului de cooperare şi raportare a cazurilor de CAN
(spre exemplu, între servicii sociale, agenţii de protecţie a copilului şi poliţie).
Acest gen de informaţii, de asemenea, descriu natura şi caracteristicile
reţelei de agenţii care colaborează cu autorităţile (ex. agenţii de protecţie a
copilului de stat sau poliţia): cu cât este mai largă reţeaua de colaborare, cu
atât este mai dezvoltat nivelul de conştientizare şi de responsabilizare
socială în cadrul comunităţii."9
C4

C5

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
5
6
7
88
99

Locul incidentului
Locul în care a avut loc incidentul sau incidentele
Informaţii cu privire la incident
Opţională
Numerică
Nominal
Valori
Acasă/la asistentul maternal
Raza şcolii
Raza instituţiei medicale
Raza unui spaţiu comercial
Stradă, transport public & zona din jur
Bază sportivă / Zonă de agrement
Instituţie de protecţie a copilului
Altele (ex. locuinţa celuilalt părinte)
Informaţie necunoscută

Comentarii:
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
88
99

Selecţie multiplă
Tipul de abuz
Tipul de abuz
Informaţii cu privire la incident
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Abuz fizic
Abuz sexual
Abuz psihic
Neglijare
Alte categorii
Informaţie necunoscută

Comentarii:

A. Selectare multiplă (a se bifa toate valorile aplicabile)
B. Explicare a valorilor
Notă: Pentru informaţii detaliate cu privire la tipurile de CAN, vă rugăm să
citiţi “Definiţiile conceptuale şi operaţionale”
1. Abuz fizic: copilul a fost sau nu o victimă, confirmată sau încă
neconfirmată, a unui abuz fizic
2. Abuz psihic: copilul a fost sau nu o victimă, confirmată sau încă
neconfirmată, a unui abuz psihic
3. Abuz sexual: copilul a fost sau nu o victimă, confirmată sau încă

9

Child Europe, European Network of National Observatories on Childhood. (2008). Guidelines on Data
Collection and Monitoring Systems on Child Abuse - Series 1.
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neconfirmată, a unui abuz sexual
4. Neglijare: copilul a fost sau nu o victimă, confirmată sau încă
neconfirmată, a neglijării
88 Alte tipuri de abuz, spre exmplu, exploatare economică
99 Alte categorii

C6

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
88
99
Comentarii:

Notă: Exploatarea economică nu este inclusă ca formă separată de abuz de
către WHO-ISPCAN (2006), ci este o subcategorie a neglijării.
Instrucţiuni pentru cercetători: la forme multiple de abuz, unde persoana
abuzatorului nu este aceeaşi, trebuie completat formular diferit pentru
formele diferite de abuz, pastrând acelaşi cod de identificare caz. Daca sunt
identificate mai multe forme de abuz, dar acestea sunt comise de aceeaşi
persoană/persoane, se completează un singur formular, cu formulare
adiţionale D, dacă numărul abuzatorilor este mai mare decât 2.
Statutul abuzului fizic
Rezultatele investigaţiei asupra abuzului comis, asociate cu conţinutul
declaraţiilor făcute cu ocazia raportării / reclamării faptei
Informaţii cu privire la incident
Condiţionată: Variabilă prealabilă  C5="1"
Numerică
Nominal
Valori
Caz confirmat
Caz unde există suspiciunea de abuz
Caz infirmat
Anchetă în desfăşurare
Alte categorii
Informaţie necunoscută
A. Explicare a valorilor
1. Caz confirmat: un caz este confirmat dacă probele existente indică faptul
că a avut loc un abuz sau o neglijare. Termenul este sinonim cu “caz
susţinut de probe substanţiale” sau “caz verificat”, care sunt folosiţi în
anumite jurisdicţii.”
2. Caz cu privire la care există suspiciunea de abuz: există doar suspiciuni cu
privire la comiterea unui abuz dacă nu există probe suficiente pentru a
susţine comiterea abuzului. Rămâne totuşi o suspiciune că a avut loc un
abuz
3. Caz infirmat, cu privire la care s-a exclus varianta comiterii unui abuz:
Această soluţie este dată dacă există dovezi suficiente pentru a
concluziona că minorul nu a fost abuzat.
4. Anchetă în desfăşurare: procesul de investigaţie este în desfăşurare în
cadrul organizaţiei, nu sunt disponibile concluzii
88 Alte categorii
99 Informaţie necunoscută
Notă: Situaţia probelor operează o distincţie între cazurile în care abuzul a
fost confirmat de către serviciile poliţiei, de către avocaţi sau servicii sociale,
şi cazurile în care abuzul nu a fost confirmat. În contextul acestui studiu, se
va folosi un sistem de clasificare pe 4 nivele, în cadrul căruia nivelul de
“suspectare” introduce o distincţie important pentru anumite cazuri, şi
anume acele cazuri în care nu există dovezi suficiente pentru a dovedi abuzul
dar în care varianta comiterii unui abuz nu poate fi exclusă. (Loo S K et al
(1999). Child abuse: reporting and classification in health care settings.
Minister of Public Works and Government Services Canada)
Notă 2: Dacă organizaţia consideră cazul a fi caz confirmat, atunci se
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C7

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
88
99
Comentarii:

înregistrează ca şi caz confirmat. Însă dacă instanţa se pronunţă în mod
contrar, atunci se consideră caz neconfirmat. Atenţie: se pot lua în
considerare doar informaţiile consemnate în dosar.
La Altele terbuie consemnate inclusive deciziile contradictorii cuprivire la
confirmarea cazului. Deasemenea, ancheta în desfăşurare se referă la
investigaţia întreprinsă de agenţie.
Formele abuzului fizic
Indicarea formelor de abuz fizic care au fost raportate
Informaţii cu privire la incident
Conditionată: Variabila prealabilă  C5="1"
Numerică
Nominal
Valori
Împingere / lovire cu piciorul / aruncare
Înşfăcare / scuturare
Pălmuire / bătaie
Lovire în cap
Pălmuire peste şezut
Lovire cu un obiect
Bătaie cu pumnii sau cu obiecte
Strangulare / Sufocare / strângere de gât
Ardere / Opărire
Impunerea unor mâncăruri condimentate
Închiderea copilului (lipsire de libertate)
Imobilizarea copilului prin legare / sau legarea copilului de un obiect
Tragere de urechi
Muşcare
Tragere de păr
Ciupire
Obligarea copilului să rămână într-o poziţie care îi provoacă durere
Ameninţare cu cuţit sau armă
Înjunghiere / Împuşcare
Alte categorii
Informaţie necunoscută
A. Selectare multiplă (a se bifa toate variabilele aplicabile)
B. Explicare a valorilor
1. Împingere / Lovire cu piciorul / aruncare
2. Înşfăcarea copilului de haine sau de o parte a corpului şi zgâlţâirea
copilului
3. Pălmuire / bătaie
4. Lovire în cap cu articulaţiile degetelor sau cu dosul palmei
5. Pălmuire peste şezut
6. Lovire peste şezut sau peste o altă parte a corpului cu un obiect ,
spre exemplu, băţ, mătură, nuia sau curea
7. Bătaie cu pumnii sau cu obiecte: lovituri repetate cu un obiect sau cu
pumnul
8. Strangulare sau sufocare (împiedicare copilului să respire prin
folosirea mâinii sau a unei perne) sau strângere de gât prin folosirea
mâinilor (sau a altui obiect)
9. Ardere / opărire
10. Punerea unei cantităţi de chili, ardei iute sau mâncare condimentată
în gura copilului
11. Închidere într-un loc strâmt sau întunecat
12. Legarea copilului sau legarea copilului de un obiect folosind o funie
sau un lanţ
13. Tragerea puternică de urechi
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14.
15.
16.
17.

Muşcare
Tragere de păr
Ciupire puternică
Obligarea copilului să rămână, drept pedeapsă, într-o poziţie care îi
provoacă durere sau umilinţă
18. Ameninţare cu un cuţit sau cu o armă
19. Înjunghiere / Împuşcare
88. Altele
99. Informaţie necunoscută
Notă: Violenţă fizică indreptată împotriva copilului, precum arderea
intenţionată a copilului sau lovirea acestuia sunt executate într-un mod care
nu are ca scop pedepsirea copilului, sau cel puţin au această aparenţă.
Diferenţa dintre această categorie şi cea legată de pedpesirea fizică a
copilului constă în faptul că, în cazul primeia, actul abuziv nu este executat în
contextul aplicării unei pedepse, pe când în cazul celei de-a doua categorii
menţionate există un context punitiv sau corecţional.

C8

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
3
4
99

Comentarii:

C9

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
5

Vătămarea provocată de abuzul fizic
Existenţa şi evaluarea gradului de vătămare fizică ce a rezultat în urma
abuzului fizic
Informaţii cu privire la incident
Condiţionată: Variabila prelabilă  C5="1"
Numerică
Nominal
Valori
Nicio vătămare corporală
Vătămare corporală minoră
Vătămare corporală medie
Vătămare corporală gravă
Care pune în pericol viaţa copilului
Informaţie necunoscută
A. Selectare multiplă (a se bifa valorile aplicabile de la numerele 1, 2, 3 şi 4)
B. Explicare a valorilor
0. Nici o vătămare fizică: nu există nici o rană aparentă
1. Vătămare fizică de mică gravitate: răni superficiale, spre exemplu,
zgârieturi sau mici tăieturi
2. Vătămare fizică de gravitate moderată: răni necesitând un tratament de
specialitate, spre exemplu, fracturi sau suturi
3. Vătămare fizică gravă: răni necesitând tratament medical intensiv sau
operaţii chirurgicale complexe, spre exemplu, hemoragii interne, organe
perforate / străpunse, vase de sânge secţionate
4. Care poate cauza moartea copilulu
99. Informaţie necunoscută
Natura vătămării fizice
Natura vătămării fizice suferite de copil.
Informaţii cu privire la incident
Condiţionată: Variabila prealabilă  C8="1" OR "2" OR "3"
Numerică
Nominal
Valori
Fractură
Luxaţie / Întindere
Tăietură, muşcătură, rană deschisă
Vânătaie
Arsură

41

6
7
88
99
Comentarii:
C10

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
88
99
Comentarii:

C11

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
5
6
7
88
99

Comoţie
Vătămare a funcţionării unui organ
Alte categorii
Informaţie necunoscută
A. Selectare multiplă (a se bifa toate valorile aplicabile)
Statutul abuzului sexual
Rezultatele investigaţiei asupra abuzului sexual, asociate cu conţinutul
declaraţiilor făcute cu ocazia raportării / reclamării faptei
Informaţii cu privire la incident
Condiţionată: Variabila prealabilă  C5="2"
Numerică
Nominal
Valori
Caz confirmat
Caz cu privire la care există suspiciunea de abuz
Caz infirmat
Anchetă în desfăşurare
Alte categorii
Informaţie necunoscută
A. Explicare a valorilor
1. Caz confirmat: un caz este confirmat dacă probele existente indică faptul
că a avut loc un abuz sau o neglijare. Termenul este sinonim cu “caz
susţinut de probe substanţiale” sau “caz verificat”, care sunt folosiţi în
anumite jurisdicţii.”
2. Caz cu privire la care există suspiciunea de abuz: există doar suspiciuni cu
privire la comiterea unui abuz dacă nu există probe suficiente pentru a
susţine a comiterea abuzului. Rămâne totuşi o suspiciune că a avut loc un
abuz
3. Caz infirmat, cu privire la care s-a exclus varianta comiterii unui abuz:
Această soluţie este dată dacă există dovezi suficiente pentru a
concluziona că minorul nu a fost abuzat.
4. Anchetă în desfăşurare: procesul de investigaţie este în desfăşurare în
cadrul organizaţiei, nu sunt disponibile concluzii
88 Alte categorii
99 Informaţie necunoscută
Formele abuzului sexual
Indicare formelor de abuz sexual care au fost raportate
Informaţii cu privire la incident
Condiţionată: Variabila prealabilă  C5="2"
Numerică
Nominal
Valori
Act sexual consumat (de specificat: vaginal, anal, oral)
Tentativă de a comite un act sexual (de specificat: vaginal, anal, oral)
Atingerea / mângâierea organelor genitale
Expunerea/uitare la organele genitale
Exploatare sexuală
Hărţuire sexuală
Voyeurism
Alte categorii
Informaţie necunoscută
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Comentarii:

C12

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
88
99
Comentarii:

A. Selectare multiplă (a se bifa toate valorile aplicabile)
B. Explicare a valorilor
1. Prin act sexual consumat se înţelege un act sexual oral, vaginal sau anal
2. Prin tentativa de a comite un act sexual cu un copil se înţelege încercarea
de a întreţine o relaţie sexuală orală, vaginală sau anală cu copilul
3. Atingerea sau mângâierea organelor genitale se referă la orice activitate
sexuală care implică atingerea sau mângâierea organelor genitale.
4. Expunerea/uitare la organele genitale presupune nu numai fapta
adultului de expunere a organelor sale genitale ci şi dorinţa adultului de a
vedea organele genitale ale copilului
5. Exploatarea sexuală se referă la implicarea copilului în activităţi de
prostituţie sau pornografie şi include situaţiile în care un adult
exploatează un copil pentru a obţine un folos financiar sau un alt tip de
profit.
6. Hărţuirea sexuală se referă la propuneri, încurajări sau sugestii de natură
sexuală. Exemple: adultul necăjeşte copilul, vorbindu-I pe un ton sau
folosind cuvinte cu conotaţii sexuale, sau adultul scrie lucruri sexuale
despre copil, sau îl obligă să se uite la casete cu conţinut sexual, sau la
poze cu conţinut sexual într-o revistă sau pe calculator, iar copilul nu
doreşte să se uite la atfel de filme, poze.
7. Voyeurism-ul se referă la activităţile în cadrul cărora copilul a fost
încurajat să se dezbrace fie pentru satisfacerea sexuală a abuzatorului, fie
pentru participarea copilului la activităţi pornografice, precum producţia
unei casete video cu conţinut sexual sau fotografiere copilului singur, sau
însoţit de alte persoane, în timpul unui act sexual.
88.Altele
99. Informaţie necunoscută
Statutul de abuz psihic
Rezultatele investigaţiei asupra abuzului psihic, asociate cu conţinutul
declaraţiilor făcute cu ocazia raportării / reclamării faptei
Informaţii cu privire la incident
Condiţionată: Variabila prealabilă  C5="3"
Numerică
Nominal
Valori
Caz confirmat
Caz cu privire la care există suspiciunea de abuz
Caz infirmat
Anchetă în desfăşurare
Alte categorii
Informaţie necunoscută
A. Explicare a valorilor
1. Caz confirmat: un caz este confirmat dacă probele existente indică faptul
că a avut loc un abuz sau o neglijare. Termenul este sinonim cu “caz
susţinut de probe substanţiale” sau “caz verificat”, care sunt folosiţi în
anumite jurisdicţii.”
5. Caz cu privire la care există suspiciunea de abuz: există doar suspiciuni cu
privire la comiterea unui abuz dacă nu există probe suficiente pentru a
susţine a comiterea abuzului. Rămâne totuşi o suspiciune că a avut loc un
abuz.
6. Caz infirmat, cu privire la care s-a exclus varianta comiterii unui abuz:
Această soluţie este dată dacă există dovezi suficiente pentru a
concluziona că minorul nu a fost abuzat.
7. Anchetă în desfăşurare procesul de investigaţie este în desfăşurare în
cadrul organizaţiei, nu sunt disponibile concluzii
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88 Alte categorii
99 Informaţie necunoscută
C13

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
5
6
7
88
99
Comentarii:

10

Formele abuzului pshic
Indicarea formelor de abuz psihic care au fost raportate
Informaţii cu privire la incident
Condiţionată: Variabila prealabilă  C5="3"
Numerică
Nominal
Valori
Respingere prin abuz verbal
Izolare
Ignorare
Corupere
Exploatare
Terorizare
Asistarea la episoade de violenţă în familie
Alte categorii
Informaţie necunoscută
A. Selectare multiplă (a se bifa toate valorile aplicabile)
10
B. Explicare a valorilor
1. Respingere prin abuz verbal: Umilirea constantă a copilului şi refuzul
satisfacerii nevoilor sale, folosind metode precum: copilul este constant
criticat, adultul i se adresează copilului cu apelative negative, i se spune
copilului că este urât/ă, se strigă la copil sau copilul este înjurat, se
folosesc adesea calificative umilitoare la adresa copilului, spre exemplu,
“prost”, “idiot”, se fac constant glume înjositoare pe seama copilului, este
practicată umilirea verbală, se fac frecvent observaţii umilitoare şi
supărătoare la adresa copilului, folosindu-se “etichete” negative la adresa
copilului, spre exemplu, observaţii referitoare la corpul sau / şi greutatea
copilului, exprimarea regretului că mai bine ar fi fost copilul de celălalt
sex (băiat, în cazul unei fete), sunt respinse îmbrăţişările sau gesturilor de
iubire ale copilului, copilul este abandonat fizic, copilul este exclus de la
activităţile familiale, un adolescent este tratat ca şi cum ar fi încă copil,
copilul este alungat din familie, copilul nu este lăsat să ia decizii pe cont
propriu
2. Izolare: Copilul este ţinut departe de ceilalţi membri ai familiei şi de
prieteni, folosindu-se următoarele tactici: lăsarea copilul nesupravegheat
într-o cameră pentru perioade lungi de timp, copilul este ţinut departe de
familie, copilul nu este lăsat să aibă prieteni, copilul nu este lăsat să
interacţioneze cu alţi copii, copilul nu este lăsat să petreacă timp cu
cealaltă persoană responsabilă pentru creşterea lui dacă adulţii sunt
separaţi, copilul este răsplătit pentru că s-a abţinut de la contacte sociale,
adultul ia măsuri pentru ca copilul să arate şi să se poarte diferit faţă de
ceilalţi copii de vârsta lui, copilul este izolat într-o încăpere strămtă sau în
toaletă, copilul este obligat să studieze excesiv de mult şi / sau să execute
multe sarcini grele, copilul este împiedicat să participle la activităţi
recreaţionale în afara casei şi este pedepsit dacă s-a implicat în
experienţe sociale obişnuite, precum, petreceri, excursii, excursii
organizate de şcoală, activităţi organizate după şcoală (sport, întâlnire cu
prieteni, etc.)
3. Ignorare: adultul nu a reuşit să răspundă sau să interacţioneze cu copilul
deloc, mai precis, nu a avut nici o reacţie la comportamentul social
spontan al copilului, adultul a refuzat să accepte că copilul este al său,
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copilului i s-au refuzat îngrijiri medicale, tratamente dentare, adultul nu a
reuşit să-l integreze pe copil în activităţile sale de zi cu zi, nu a reuşit să-i
ofere protecţie, nu a acordat atenţie evenimentelor importante din viaţa
copilului, nu a acordat atenţie evoluţiei şcolare a copilului, etc., a refuzat
să discute despre activităţile şi interesele copilului şi a planificat activităţi
şi vacanţe în absenţa adolescentului
4. Corupere: Copilul a fost încurajat să comită acte ilegale sau a primit
încurajări dăunătoare educaţiei sale, spre exemplu, a fost recompensat în
cazul în care a fost bătăuş sau a hărţuit o persoană, i-au fost inoculate idei
rasiste sau de discriminare etnică, a fost încurajat să aibă un
comportament violent în cadrul activităţilor sportive, copilul a fost
încurajat în mod inadecvat să îşi înceapă / dezvolte viaţa sexuală, copilul a
fost recompensat pentru minciună sau furt, comsum abuziv de substanţe
sau activităţi sexuale, copilul a primit droguri, alcool şi alte substanţe
ilegale, a fost încurajat să desfăşoare activtăţi ilegale, spre exemplu, să
vândă droguri sau să iniţieze alte persoane în prostituţie şi să încurajeze
practicarea acesteia
5. Exploatare: Copilului i se cere să facă faţă unor responsabilităţi care
depăşesc cu mult capacitatea unui copil de vârsta sa, spre exemplu, nu
are voie să plângă, adultul se înfurie când copilul nu reuşeşte să facă faţă
unei anumite trepte de dezvoltare; există pretenţia ca minorul să îşi
îngrijească părintele; există pretenţia ca un copil de vârstă încă fragedă să
îi îngrijească pe fraţii săi mai mici, copilul este învinovăţit pentru greşelile
fraţilor săi / surorilor sale, copilului i se dau responsabilităţi excesive în
ceea ce priveşte îndeplinirea unor sarcini pe lângă casă, sau se pretinde
ca copilul să îşi sprijine familia financiar. Este, de asemenea, inclusă aici şi
folosirea copilului în scopul obţinerii unui profit, precum cazurile în care
copilul este folosit în activităţi de pornografie sau de exploatare sexuală.
6. Terorizare: Înspăimântarea copilului prin utilizarea constantă a
ameninţărilor sau / şi a unui comportament intimidant. Exemple de astfel
de comportamente sunt: copilul este necăjit excesiv, se strigă la copil,
adultul are reacţii imprevizibile la comportamentul copilului, care îi
provoacă spaimă acestuia, ameninţări verbale extreme, acestea alternând
cu perioade de “afecţiune” superficială, copilul este ameninţat cu
abandonarea, cu distrugerea unui obiect care îi este drag, cu rănirea unui
animal pe care îl îndrăgeşte, copilul este obligat să se uite la chinuirea
unui animal, se cer lucruri contradictorii de la copil, reacţiile emoţionale
faţă de copil sunt contradictorii, se schimbă “regulile jocului”, copilului i
se spune că a fost adoptat şi că nu face parte din familie, copilul este
ridiculizat în public, copilul este ameninţat cu dezvăluirea celor mai
jenante caracteristici ale sale şi că va fi dat afară din casă.
7. Asistarea la episoade de violenţă în familie: Copilul este martor, adică
copilul sau tânărul vede actele de violenţă, le aude, sau ştie că au loc acte
de violenţă în casă. Atunci când copilul este expus violenţei în familie, în
mod frecvent, copilului îi este teamă de reacţiile părintelui / persoanei
care îl îngrijeşte, el începe să anticipeze cu frică stările adulţilor, are grijă
de fraţii şi surorile sale pentru a-i proteja, suferă de insomnii, asistă la
agresarea unor membri de familie, este pus în situaţia de a minţi cu
privire la ceea ce se întâmplă în casă, şi poate să fie rănit în timp ce
încearcă să îşi proteze fraţii / surorile sau / şi persoana care are de grijă
de el şi care este agresată.
88 Alte categorii
99 Informaţie necunoscută
Notă: Abuzul emoţional este o categorie cu privire la care se obţin informaţii
cu dificultate, pentru că, de multe ori, nu presupune producerea unui
incident anume sau provocarea unei răni vizibile. În plus, efectele abuzului
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emoţional, deşi de multe ori sunt grave, nu devin evidente decât cu timpul
(spre exemplu, deficienţe cognitive, probleme privind dezvoltarea socială,
emoţională). Dat fiind că acest studiu se va axa pe cazurile care au avut loc în
ultimele 12 luni, este posibil ca efectele abuzului emoţional să nu fie încă
evidente.
Notă: Categoriile de abuz psihologic se bazează pe clasificarea standard şi
larg acceptată al maltratării psihologice (Garbarino, Guttman,&Seeley, 1986;
Baily and Baily, 1986; Wolfe, 1999)
C14

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
88
99

C15

Statutul negiljării
Rezultatele investigaţiei asupra neglijării, asociate cu conţinutul declaraţiilor
făcute cu ocazia raportării / reclamării faptei
Informaţii cu privire la incident
Conditionată: Variabila prealabilă  C5="4"
Numerică
Nominal
Valori
Caz confirmat
Caz cu privire la care există suspiciunea de abuz
Caz infirmat
Anchetă în desfăşurare
Alte categorii
Informaţie necunoscută

Commentarii:

A. Explicare a valorilor
1. Caz confirmat: un caz este confirmat dacă probele existente indică faptul
că a avut loc un abuz sau o neglijare. Termenul este sinonim cu “caz
susţinut de probe substanţiale” sau “caz verificat”, care sunt folosiţi în
anumite jurisdicţii.”
8. Caz cu privire la care există suspiciunea de abuz: există doar suspiciuni cu
privire la comiterea unui abuz dacă nu există probe suficiente pentru a
susţine a comiterea abuzului. Rămâne totuşi o suspiciune că a avut loc un
abuz.
9. Caz infirmat, cu privire la care s-a exclus varianta comiterii unui abuz:
Această soluţie este dată dacă există dovezi suficiente pentru a
concluziona că minorul nu a fost abuzat.
10.Anchetă în desfăşurare procesul de investigaţie este în desfăşurare în
cadrul organizaţiei, nu sunt disponibile concluzii
88 Alte categorii
99 Informaţie necunoscută

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
5
6
7

Formele neglijării
Indicare formelor de neglijenţă care au fost raportate
Informaţii cu privire la incident
Conditionată: Variabila prealabilă  C5="4"
Numerică
Nominal
Valori
Neglijare fizică
Neglijare din punct de vedere medical
Neglijarea educaţiei copilului
Exploatarea economică
Incapacitatea de a supraveghea / proteja copilul de vătămări fizice
Incapacitatea de a supraveghea / proteja copilul de abuzuri sexuale
Incapacitatea de a asigura un tratament pentru problemele de sănătate
mintală ale copilului
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8
9
88
99
Comentarii:

Îngăduirea unui comportament infracţional, sau care denotă o slabă
capacitate de adaptare
Abandonul copilului / refuzul de a-l lua sub tutelă
Alte categorii
Informaţie necunoscută
A. Selectare multiplă (a se bifa toate variabilele aplicabile)
B. Explicare a valorilor11
1. Neglijare fizică: copilul a suferit – sau fost pus în pericol de a suferi – o
vătămare fizică datorită incapacităţii adultului de a-l îngriji pe copil sau de
a-i asigura o îngrijire adecvată. Se pot enumera aici următoarele
elemente: alimentaţie / îmbrăcăminte neadecvată, condiţii de viată
neigienice (baie, îngrijire dentară) sau periculoase. Trebuie să existe
dovezi care să ateste că persoana care îngrijeşte copilul este cel puţin
parţial responsabilă pentru această situaţie.
2. Neglijare din punct de vedere medical: atunci când copilul a avut nevoie
de îngrijiri medicale pentru vindecarea, prevenirea, sau tratarea unei
vătămări sau suferinţe fizice, persoana care îngrijeşte copilul nu i-a
asigurat acestuia un tratament, a refuzat să i-l asigure, sau nu a fost
disponibilă pentru a consimţi la tratament sau nu a fost capabilă să îşi dea
consimţământul la tratament.
3. Neglijarea educaţiei: persoana care este reponsabilă de îngrijirea
copilului, cu bună ştiinţă, a permis chiulul repetat al copilului de la şcoală
(mai multe zile pe lună), nu l-a înscris la şcoală sau l-a ţinut acasă pe copil
în repetate rânduri.
4. Exploatare economică: constrângerea copilului de a se implica în activităţi
ilegale pentru a produce profit.
5. Incapacitatea de a supraveghea sau proteja copilul de vătămări fizice:
copilul a suferit – sau a fost pus în pericol de a suferi – o vătămare fizică
datorită incapacităţii adultului de a-l supraveghea pe copil sau de a-l
proteja într-un mod adecvat. Se includ aici şi situaţiile în care copilul a
fost rănit sau i-a fost pusă în pericol sănătatea, ca urmare a acţiunilor
îngrijitorului (spre exemplu, adultul a condus beat maşina în care se afla şi
copilul, adultul s-a implicat în activităţi infracţionale periculoase,
punându-l şi pe copil în pericol)
6. Incapacitatea de a supraveghea sau proteja copilul de abuzuri sexuale:
copilul a fost molestat sau exploatat sexual – sau a fost pus în pericolul de
a fi molestat sau exploatat sexual, iar îngrijitorul cunoştea sau trebuia să
cunoască pericolul de molestare sexuală în care se afla copilul dar nu l-a
protejat aşa cum ar fi trebuit.
7. Incapacitatea de a asigura un tratament al problemelor de sănătate
mintală, problemelor emoţionale sau de dezvoltare ale copilului. Copilul
era clar în pericol de a avea o suferinţă emoţională, având în vedere
simptomele copilului de anxietate severă, depresie, izolare,
comportament autodistructiv sau agresiv, sau o suferinţă de ordin mintal,
emoţional, sau de dezvoltare, care ar putea aduce o vătămare gravă
dezvoltării copilului. Persoana care îngrijeşte copilul nu i-a asigurat
acestuia un tratament, a refuzat să i-l asigure, sau nu a fost disponibilă
pentru a consimţi la tratamentul sau nu a fost capabilă să îşi dea
consimţământul la tratamentul respective, necesar pentru remedierea
sau ameliorarea afecţiunii copilului. Se include aici eşecul de a asigura un
tratament copilului în vederea rezolvării problemelor sale de învăţare şi
de comportament la şcoală, precum şi a problemelor de dezvoltare, spre
exemplu, întârzieri în dezvoltare care nu se datorează unor afecţiuni

11

Trocmé, N., MacLaurin, B., Fallon, B. et al. (2001). Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and
Neglect: Final Report. Ottawa, Ontario: Minister of Public Works and Government Services Canada
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organice.
8. Îngăduirea unui comportament infracţional, sau care denotă o slabă
capacitate de adaptare a copilului. Copilul a comis o faptă infracţională cu
încurajarea persoanei care îl îngrijeşte, sau datorită lipsei de
supraveghere sau a incapacităţii adultului de a supraveghea copilul întrun mod adecvat. Alternativ, a fost nevoie de anumite servicii sau de un
anumit tratament pentru prevenirea unei recidive, dar îngrijitorul
copilului nu a asigurat aceste măsuri de prevenire, sau a refuzat să i le
asigure, sau nu a fost disponibil pentru a consimţi la tratamentul sau
acordarea serviciului respectiv. Această formă de neglijare se suprapune
parţial atât peste incapacitatea de a supraveghea copilul cât şi peste
incapacitatea de a-i oferi un tratament. Dacă o situaţie include atât
desfăşurarea unei activităţi infracţionale cât şi provocarea efectivă a unei
vătămări, sau punerea copilului într-o situaţie riscantă, atunci se vor
consemna ambele forme de abuz.
9. Abandonarea copilului / refuzul de a-l lua sub tutelă: s-a produs decesul
persoanei care îngrijea copilul, sau persoana care ar fi trebuit să îngrijească
copilul nu a fost capabilă să îi ofere îngrijirea de care avea nevoie copilul,
dar nici nu a luat măsurile necesare pentru îngrijirea şi punerea sub tutelă a
copilului, sau copilul era internat într-un centru de plasament, iar persoana
care ar fi trebuit să îngrijească copilul a refuzat sau a fost incapabilă să îl ia
sub tutelă.

C16

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
5
6
88
99

Notă: Neglijarea copilului presupune acele situaţii în care copiii au fost
suspuşi unei suferinţe, sau în care siguranţa şi dezvoltarea lor au fost puse în
pericol ca urmare a incapacităţii persoanei care îngrijeşte copilul de a-i
asigura o creştere şi o îngrijire corespunzătoare. Spre deosebire de abuz,
care presupune producerea unui anumit incident, fenomenul neglijării se
caracterizează, deseori, prin existenţa unor situaţii cronice, care sunt mai
greu de identificat decât incidentele specifice.
Evaluarea acuzaţiei
Evaluarea acuzaţiei se face pe baza informaţiilor oferite de către mai multe
surse
Informaţii cu privire la incident
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Servicii medicale
Servicii de sănătate mintală
Servicii educaţionale
Servicii sociale
Poliţie
Sistemul de justiţie
Altele
Informaţie necunoscută

Comentarii
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C17

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
5
6
88
99

C18

Comentarii
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
3
4
5
88
99

Confirmarea abuzului
Confirmarea consemnată a faptului că abuzul s-a întâmplat
Informaţii cu privire la incident
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Servicii medicale
Servicii de sănătate mintală
Servicii educaţionale
Servicii sociale
Poliţie
Sistemul de justiţie
Altele
Informaţie necunoscută

Măsuri juridice luate
Măsurile juridice luate în urma înregistrării CAN
Informaţii cu privire la incident
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Nu a fost luată nicio măsură juridică
Implicarea serviciilor sociale/poliţie – fără instanţă
Măsuri de protecţie în regim de urgenţă
Acţiune în instanţă pentru protejarea victimei
Acţiune pentru retragerea drepturilor părinteşti
Urmărirea abuzatorului de poliţie/parchet
Altele
Informaţie necunoscută

Comentarii

C19

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
88
99

Plan de protecţie
Plan de protecţie pentru copil
Informaţii cu privire la incident
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Copilul rămâne în familie fără intervenţie
Copilul rămâne în familie cu servicii oferite
Copilul separat de familie (cu acordul părinţilor)
Copilul separat de familie cu hotărârea instanţei
Altele
Informaţie necunoscută

49

Comentarii

C20

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
3
4
5
6
88
99

1. Copilul rămâne în familie fără intervenţie
2. Copilul rămâne în familie cu servicii oferite
3. Copilul separat de familie (cu acordul părinţilor) – cu hotărârea Comisiei
de Protecţia Copilului
4. Copilul separat de familie cu hotărârea instanţei- fără acordul părinţilor
88. Altele
99. Informaţie necunoscută
Plasamentul copilului
Forma de plasament
Informaţii cu privire la incident
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Nu există măsura plasamentului
Instituţie de protecţie fără îngrijitor individual
Centru maternal (adăpost pentru mama şi copilul, ei rămânând împreună)
Plasament familial în familia lărgită
Plasament familial în asistenţă maternală
Adopţie
Abuzatorul părăseşte căminul familial
Altele
Informaţie necunoscută

Comentarii

ID
D1

D. Informaţii cu
privire la abuzator(i)
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
88
99
Comentarii:

D2

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1

Prezentarea variabilelor
Numărul abuzatorilor
Câţi abuzatori au fost implicaţi
Informaţii cu privire la abuzator(i)
Obligatorie
Numerică
Scală
Valori
1
2
3
4 sau mai mulţi
Alte categorii
Informaţie necunoscută
Notă: În cazul în care există mai mult de 1 abuzator vă rugăm să completaţi
următoarele informaţii (D2-D15) pentru până la cel mult doi dintre ei şi
folosiţi formulare separate pentru ceilalţi abuzatori
Statut
Decizia luată în urma investigării abuzatorului
Informaţii cu privire la abuzator(i)
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Abuzator
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2
99
Comentarii:

D3

D4

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
99

A. Explicarea valorilor:
1. Abuzator: Termenul de “abuzator – autor al unui abuz sau al neglijării
copilului” se referă la părinţi, la alţi îngrijitori (spre exemplu, rude, bone, şi
asistenţi maternali) precum şi la alte persoane (spre exemplu, cunoştinţe sau
persoane străine) care au făcut rău unui copil (pentru cazurile confirmate
de abuz de către autorităţi judiciare).
2. Suspect de abuz: Termenul de “suspect” se referă la persoana sau
persoanele care au fost suspectate de a fi comis un abuz asupra copilului în
urma unor anchete făcute de autorităţi judiciare.
99. Informaţie necunoscută
Sexul
Sexul abuzatorului
Informaţii cu privire la abuzator
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Masculin
Feminin
Informaţie necunoscută

Comentarii:
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
99

Vârsta
Vârsta abuzatorului la data raportării incidentului, în ani
Informaţii cu privire la abuzator
Numerică
Numerică
Scală
Vârstă (ani)
Informaţie necunoscută

Comentarii:
D5

D6

Persoană suspectată de abuz
Informaţie necunoscută

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
Naţionalitatea:
Grup etnic
99

Notă: Vă rugăm să treceţi vârsta pe care o avea abuzatorul la data raportării
abuzului
Naţionalitate/grup etnic
Naţionalitatea şi apartenenţa la un grup etnic specific
Informaţii cu privire la copil
Obligatorie
Alfanumerică
Nominal
Valori
[a se specifica naţionalitatea]
[a se specifica grupul etnic specific]
Informaţie necunoscută

Comentarii:
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0

Variabila va fi prelucrată pe categorii stabilite
Nivelul de studii
Nivelul de studii al abuzatorului
Informaţii cu privire la abuzator
Obligatorie
Numerică
Ordinal
Valori
Nu a mers la şcoală
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1
2
3
4
5
6
88
99

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
88
99

Notă: Dacă există informaţii în dosar, menţionaţi părăsirea timpurie a şcolii
la nivelul specificat.
Statutul profesional
Statutul profesional al abuzatorului
Informaţii cu privire la abuzator
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Angajat
Şomer
Pensionar
Altele
Informaţie necunoscută

Comentarii:
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
3
4
5
88
99

Starea civilă
Starea civilă a abuzatorului
Informaţii cu privire la abuzator
Opţională
Numerică
Nominal
Valori
Necăsătorit
Căsătorit
Concubinaj
Despărţit
Divorţat
Văduv/ă
Altele
Informaţie necunoscută

Comentarii:
Variable:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
5
6
7

Relaţia abuzatorului cu copilul
Relaţia abuzatorului cu copilul -victimă
Informaţii cu privire la abuzator
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Mamă
Tată
Mamă vitregă
Tată vitreg
Frate/Soră
Frate/Soră pe linie maternă sau paternă
Frate/Soră vitreg/ă

Comentarii:
D7

D8

D9

Şcoală elementară
Şcoală generală
Liceu
Şcoală profesională
Universitate
Studii postuniversitare
Alte categorii
Informaţie necunoscută
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
88
99
Comentarii:

D10

Variable:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
88
99
Comentarii:

Bunic(ă)
Altă rudă de sânge. Specifică______________
Rude prin alianţă
Asistent maternal
Persoana angajată într-o instituţie, responsabilă pentru îngrijirea copilului
Cadru medical
Partener al părintelui
Iubit(ă)
Coleg de cameră
Persoană de la locul de muncă
Vecin
Prieten
Reprezentant legal / funcţionar
Persoană străină
Bonă
Profesor
Profesor/antrenor la activităţi extraşcolare
Prieten al familiei
Altele
Informaţie necunoscută
Notă: specifică fiecare forma de abuz pentru fiecare abuzator în parte (şi
anume fizic, psihic, sexual, neglijare) lângă identitatea abuzatorului
Notă: Pentru a îmbunătăţi calitatea colectării datelor şi a monitorizării
abuzurilor comise asupra copiilor este important să se colecteze informaţii
cu privire la relaţia dintre abuzator şi copil.
De asemenea este important să se urmărească legătura dintre victimă şi
abuzator pentru a avea o reprezentare corectă a evenimentelor şi pentru a
putea lua măsurile potrivite de prevenţie şi protecţie. Dată fiind creşterea
numărului de cazuri de tiranizare de către colegi sau de violenţă între fraţi,
este important ca atunci când se efectuează colectări de date să se facă
distincţia între cazurile de violenţă împotriva minorilor ca urmare a
comportamentului agresiv al unui adult şi cele comise de tineri sau minori
12
împotriva colegilor sau a copiilor.
Abuzul de substanţe
Probleme ale abuzatorului legate de consumul de alcool, droguri şi alte
substante
Informaţii cu privire la abuzator
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Niciuna
Consum de droguri
Consum abuziv de alcool
Alte substanţe
Informaţie necunoscută
A. Selectare multipla (a se bifa toate valorile aplicabile)
B. Explicarea valorilor:
0. Niciuna
1. S-a raportat că abuzatorul are probleme cu consumul de droguri ilegale
2. S-a raportat că abuzatorul are probleme cu consumul abuziv de alcool

12

Child Europe, Reţeaua Europeană a Observatoarelor Naţionale ale copilăriei. (2008). Linii directoare
cu privire la colectarea datelor şi sistemele de monitorizare a abuzurilor împotriva copiilor - Seria 1.
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D11

D12

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
3
88
99
Comentarii:

A. Selectare multipla (a se bifa toate valorile aplicabile)
B. Explicarea valorilor
0. Nu există un istoric de dizabilităţi fizice sau psihice
1. Handicap fizic: s-a raportat că abuzatorul are un handicap fizic fie
congenital, fie ca rezultat al unei vătămări corporale
2. Tulburare psihiatrică: abuzatorul a fost diagnosticat cu tulburare
psihiatrică de către un psihiatru (de ex. A fost diagnosticat ca fiind extrem
de anxios sau depresiv)
3. Tulburări de dezvoltare cognitivă: abuzatorul a fost diagnosticat cu
întârziere în dezvoltarea cognitivă
88. Atele
99. Informaţie necunoscută

Variabila:
Definire:

Istoricul privind abuzul
Raportări ale unor incidente, petrecute în copilărie sau la maturitate, în care
abuzatorul a fost el însuşi victimă.
Informaţii cu privire la abuzator
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Niciunul
Da, a fost victima unui abuz fizic în copilărie
Da, a fost victima unui abuz psihic în copilărie
Da, a fost victima unui abuz sexual în copilărie
Da, a fost neglijat în copilărie
A trăit în instituţie în copilărie
Da, a fost victima unui abuz fizic la maturitate
Da, a fost victima unui abuz psihic la maturitate
Da, a fost victima unui abuz sexual la maturitate
Alte categorii
Informaţie necunoscută

Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
88
99

D13

88. Alte substanţe: S-a raportat că abuzatorul are probleme cu consumului
oircărui alt tip de substanţe, precum medicamentele cu prescripţie
99. Informaţie necunoscută
Dizabilităţi fizice/mintale
Dizabilităţile fizice sau mintale ale abuzatorului (raportate sau diagnosticate)
Informaţii cu privire la abuzator
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Niciuna
Handicap fizic
Tulburare psihiatrică
Tulburări de dezvoltare cognitivă
Alte categorii
Informaţie necunoscută

Comentarii:
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:

A. Selectare multipla (a se bifa toate valorile aplicabile)
Acuzaţii anterioare similare
Acuzaţii anterioare aduse împotriva abuzatorului, privind săvârşirea unor
fapte similare (de CAN)
Informaţii cu privire la abuzator
Obligatorie
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Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
88
99
Comentarii:

D14

D15

Numerică
Nominal
Valori
Niciuna
Abuz fizic asupra unui copil
Abuz psihic asupra unui copil
Abuz sexual asupra unui copil
Neglijarea copilului
Abuz fizic asupra unui adult
Abuz psihic asupra unui adult
Abuz sexual asupra unui adult
Participare la activităţi criminale
Alte categorii
Informaţie necunoscută

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
99

A. Selecţie multiplă (a se bifa toate valorile aplicabile)
B. Explicarea valorilor:
0. Niciuna
1. Abuz fizic asupra unui copil
2. Abuz psihologic asupra unui copil
3. Abuz sexual asupra unui copil
4. Neglijarea copilului
5. Abuz fizic asupra unui adult (de ex. partener de viaţă, persoane în vârstă,
alţi adulţi)
6. Abuz psihologic asupra unui adult (de ex. partener de viaţă, persoane în
vârstă, alţi adulţi)
7. Abuz sexual asupra unui adult (de ex. partener de viaţă, persoane în
vârstă, alţi adulţi)
8. Participare la activităţi infracţionale: abuzatorul are un istoric de punere
sub acuzare sau de încarcerare
88. Alte categorii
99. Informaţie necunoscută
Număr de telefon
Disponibilitatea numărului de telefon al abuzatorului
Informaţii cu privire la abuzator
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Nu
Da
Informaţie necunoscută

Comentarii:
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
99

Adresă
Disponibilitatea adresei poştale a abuzatorului
Informaţii cu privire la abuzator
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Nu
Da
Informaţie necunoscută

Comentarii:
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ID

E1

E. Informaţii cu
privire la îngrijitorul
copilul
Variabila:
Definire:

Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
88
99
Comentarii:

E2

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
88
99
Comentarii:

E3

Variable:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
5
6

Prezentarea variabilelor
Îngrijitor(i) şi abuzator(i)
Dacă persoana/persoanele care îngrijeşte/esc copilul este ( sunt) o persoană
diferită (persoane diferite) de abuzator(i) sau de persoana suspectată de
comiterea abuzului
Informaţii cu privire la persoana care îngrijeşte copilul
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Aceeaşi persoană/persoane
Persoană / persoane diferită/diferite
Altele
Informaţie necunoscută
A Explicarea valorilor
0. Aceeaşi persoană(e): toţi îngrijitorii sunt abuzatori
1. Niciunul dintre îngrijitori nu sunt abuzatori
2. Altele: notaţi, dacă unul dintre îngrijitori este şi abuzator, al doilea nu, ex.
îngrijitori: mama şi tată, abuzator: tată. În acest caz la Secţiunea E se
completează doar informaţiile privind îngrijitorul care nu este abuzator.
Numărul persoanelor care îngrijesc copilul
Câte persoane sunt implicate în îngrijirea copilului
Informaţii cu privire la persoana care îngrijeşte copilul
Condiţionată: Valoare prealabilă E1="1"
Numerică
Scală
Valori
1
2
3
4 sau mai multe
Alte categorii
Informaţie necunoscută
A. Variabilele E3-E16 trebuie completate NUMAI în cazurile în care persoana
care îngrijeşte copilul este diferită de abuzator/ persoana suspectată de
comiterea abuzului
B. În cazul în care există mai mult de o persoană care îngrijeşte copilul, vă
rugăm să completaţi variabilele E3-E16 pentru cel mult două dintre aceste
persoane
Relaţia cu copilul
Relaţia îngrijitorului cu copilul -victimă
Informaţii cu privire la îngrijitor
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Mamă
Tată
Mamă vitregă
Tată vitreg
Bunică
Bunic
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7
8
9
10
11
12
13
14
88
99

E4

Comentarii:
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
5
88
99
Comentarii:

Frate/Soră
Frate/Soră vitreg/ă
Altă rudă: Specificaţi
Rude prin alianţă
Mamă asistent maternal
Tată asistent maternal
Îngrijitor într-o instituţie
Partener al părintelui
Altele
Informaţie necunoscută

Tipul de tutelă
Care este tipul de tutelă
Informaţii cu privire la persoana care îngrijeşte copilul
Condiţionată Valoare prealabilă E1="1"
Numerică
Nominal
Valori
Părinte
Tutore
Părinte vitreg
Asistent maternal
Persoana care îngrijeşte copilul
Alte categorii
Informaţie necunoscută
A. Selectare multipla (a se bifa toate valorile aplicabile)
B. Explicarea valorilor / Definiţii operaţionale
1. Părinte: persoana care procrează, dă naştere, sau îngrijeşte şi creşte un
copil; tatăl sau mama (biologic/ă) a copilului
2. Tutore: Tutorele este persoana sau instituţia desemnată printr-un
testament sau desemnată de instanţă pentru a îngriji un copil minor sau
un adult incompetent
3. Părinte vitreg: Părintele vitreg poate fi acel adult care a preluat rolul de
părinte ca urmare a morţii părintelui copilului, recăsătoririi unui părinte,
sau al adopţiei
4. Asistent maternal: Orice adult care este licenţiat de o unitate
administrativă să ofere un cămin temporar copiilor ai căror părinţi
biologici nu pot să îi îngrijească. Aceste servicii pot fi oferite cu sau fără
compensaţii şi pot uneori să dureze timp de luni sau chiar ani, în funcţie
de circumstanţele copilului şi ale asistentului maternal.
5. Persoana care îngrijeşte copilul: Termen generic ce se referă la o
persoană (membru al familiei, de ex. bunici sau o persoană remunerată
sau care lucrează voluntar, de ex. bonă), în grija căreia a fost lăsat un
copil de către părintele biologic sau adoptiv sau de către tutore şi care
exercită autoritatea parentală în calitate de persoană însărcinată cu
îngrijirea copilului
88. Alte categorii
99. Informaţie necunoscută
Notă: Poate fi persoană responsabilă de îngrijirea unui copil: părintele
copilului, tutorele, asistentul maternal, angajatul unui centru de îngrijire
privat sau public, al unei agenţii sau instituţii sau orice altă persoană care, în
conformitate cu legislaţia naţională, are responsabilitatea legală de a asigura
bunăstarea copilului într-un cadru rezidenţial; sau orice membru de personal
ce oferă îngrijire în afara domiciuliului, inclusiv în centre de zi, sau îngrijire pe
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E5

E6

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
99
Comentarii:
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
99
Comentarii:

E7

E8

timp de zi a mai multor copii din familii diferite la domiciliul său sau înalte
locaţii special amenajate
Sex
Sexul persoanei care îngrijeşte copilul
Informaţii cu privire la persoana care îngrijeşte copilul
Condiţionată Valoare prealabilă E1="1"
Numerică
Nominal
Valori
Masculin
Feminin
Informaţie necunoscută

Vârsta
Vârsta persoanei care îngrijeşte copilul la data raportării incidentului, în ani
Informaţii cu privire la persoana care îngrijeşte copilul
Condiţionată Valoare prealabilă E1="1"
Numerică
scală
Vârstă (ani)
Informaţie necunoscută
Notă: Vă rugăm să treceţi vârsta pe care o avea persoana care îngrijeşte
copilul la data raportării abuzului

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
Naţionalitatea:
Grup etnic
99

Naţionalitate/grup etnic
Naţionalitatea şi apartenenţa la un grup etnic specific
Informaţii cu privire la îngrijitor
Obligatorie
Alfanumerică
Nominal
Valori
[a se specifica naţionalitatea]
[a se specifica grupul etnic specific]
Informaţie necunoscută

Comentarii:
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
3
4
5
6
88
99

Variabila va fi prelucrată pe categorii stabilite
Nivel educaţional
Nivelul de studii al persoanei care îngrijeşte copilul
Informaţii cu privire la persoana care îngrijeşte copilul
Condiţionată Valoare prealabilă  E1="1"
Numerică
Ordinal
Valori
Nu a mers la şcoală
Şcoală elementară
Şcoală generală
Liceu
Şcoală profesională
Universitate
Studii postuniversitare
Alte categorii
Informaţie necunoscută
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E9

Comentarii:
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
88
99
Comentarii:

E10

E11

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
3
4
5
88
99
Comentarii:
Variable:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
88
99
Comentarii:

E12

Variabila:

Statutul profesional
Statutul profesional al persoanei care îngrijeşte copilul
Informaţii cu privire la persoana care îngrijeşte copilul
Condiţionată Valoare prealabilă  E1="1"
Numerică
Nominal
Valori
Angajat
Şomer
Pensionar
Alte categorii
Informaţie necunoscută
Notă: Dacă există informaţii în dosar, menţionaţi părăsirea timpurie a şcolii
la nivelul specificat.
Starea civilă
Starea civilă a persoanei care îngrijeşte copilul
Informaţii cu privire la persoana care îngrijeşte copilul
Condiţionată Valoare prealabilă  E1="1"
Numerică
Nominal
Valori
Necăsătorit/ă
Căsătorit/ă
Concubinaj
Despărţit/ă
Divorţat/ă
Văduv/ă
Alte categorii
Informaţie necunoscută

Abuzul de substanţe
Probleme ale îngrijitorului legate de consumul de alcool, droguri şi alte
substante
Informaţii cu privire la îngrijitor
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Niciuna
Consum de droguri
Consum abuziv de alcool
Alte substanţe
Informaţie necunoscută
A. Selectare multipla (a se bifa toate valorile aplicabile)
B. Explicarea valorilor:
0. Niciuna
3. S-a raportat că abuzatorul are probleme cu consumul de droguri ilegale
4. S-a raportat că abuzatorul are probleme cu consumul abuziv de alcool
88. Alte substanţe: S-a raportat că abuzatorul are probleme cu consumului
oircărui alt tip de substanţe, precum medicamentele cu prescripţie
99. Informaţie necunoscută
Dizabilităţi fizice/mintale
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Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
3
88
99

E13

Comentarii:

A. Selectare multipla (a se bifa toate valorile aplicabile)
B. Explicare valorilor
0. Nu există un istoric de dizabilităţi fizice sau psihice
1. Handicap fizic: s-a raportat că persoana care îngrijeşte
copilul are un handicap fizic fie congenital, fie ca rezultat al
unei vătămări corporale
2. Tulburare psihiatrică: persoana care îngrijeşte copilul a fost
diagnosticată cu tulburare psihiatrică de către un psihiatru
(de ex. A fost diagnosticată ca fiind extrem de anxioasă sau
depresivă)
3. Tulburări de dezvoltare cognitivă: persoana care îngrijeşte
copilul a fost diagnosticată cu întârziere în dezvoltarea
cogniztivă
88. Atele
99. Informaţie necunoscută

Variabila:
Definire:

Istoricul privind abuzul
Dacă se ştie sau există suspiciuni că persoana care îngrijeşte copilul a fost la
rândul său victima unui abuz în trecut
Informaţii cu privire la persoana care îngrijeşte copilul
Condiţionată/Opţională Valoare prealabilă  E1="1"
Numerică
Nominal
Valori
Niciunul
Da, a fost victima unui abuz fizic în copilărie
Da, a fost victima unui abuz psihic în copilărie
Da, a fost victima unui abuz sexual în copilărie
Da, a fost neglijat în copilărie
A trăit în instituţie în copilărie
Da, a fost victima unui abuz fizic la maturitate
Da, a fost victima unui abuz psihic la maturitate
Da, a fost victima unui abuz sexual la maturitate
Altele
Informaţie necunoscută

Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
88
99

E14

Dizabilităţile fizice sau mintale ale persoanei care îngrijeşte copilul (raportate
sau diagnosticate)
Informaţii cu privire la persoana care îngrijeşte copilul
Condiţionată Valoare prealabilă  E1="1"
Numerică
Nominal
Valori
Niciuna
Handicap fizic
Tulburare psihiatrică
Tulburări de dezvoltare cognitivă
Alte categorii
Informaţie necunoscută

Comentarii:
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:

A. Selectare multipla (a se bifa toate valorile aplicabile)
Acuzaţii anterioare de CAN
Acuzaţii anterioare împotriva persoanei care îngrijeşte copilul, privind
comiterea unor fapte similare (de CAN)
Informaţii cu privire la persoana care îngrijeşte copilul
Condiţionată Valoare prealabilă  E1="1"
Numerică
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Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
88
99
Comentarii:

E15

E16

Nominal
Valori
Niciuna
Abuz fizic asupra unui copil
Abuz psihologic asupra unui copil
Abuz sexual asupra unui copil
Neglijarea copilului
Abuz fizic asupra unui adult
Abuz psihologic asupra unui adult
Abuz sexual asupra unui adult
Relaţie violentă
Participare la activităţi infracţionale
Alte categorii
Informaţie necunoscută

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
99

A. Selecţie multiplă (toate valorile aplicabile)
B. Explicarea valorilor:
0. Niciuna
1. Abuz fizic asupra unui copil
2. Abuz psihologic asupra unui copil
3. Abuz sexual asupra unui copil
4. Neglijarea copilului
5. Abuz fizic asupra unui adult (de ex. persoane în vârstă, alţi adulţi)
6. Abuz psihologic asupra unui adult (de ex. persoane în vârstă, alţi adulţi)
7. Abuz sexual asupra unui adult (de ex. persoane în vârstă, alţi adulţi)
8. Relaţie violentă (dacă se ştie sau există suspiciuni că persoana care
îngrijeşte copilul este implicată într-o relaţie violentă, de ex. se întâlneşte
sau are relaţii cu un partener violent)
9. Participare la activităţi infracţionale: abuzatorul are un istoric de
punere sub acuzare şi de încarcerare
88. Alte categorii
99. Informaţie necunoscută
Numărul de telefon
Disponibilitatea numărului de telefon al persoanei care îngrijeşte copilul
Informaţii cu privire la persoana care îngrijeşte copilul
Condiţionată Valoare prealabilă  E1="1"
Numerică
Nominal
Valori
Nu
Da
Informaţie necunoscută

Comentarii:
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
99

Adresă
Disponibilitatea adresei poştale a persoanei care îngrijeşte copilul
Informaţii cu privire la persoana care îngrijeşte copilul
Condiţionată Valoare prealabilă  E1="1"
Numerică
Nominal
Valori
Nu
Da
Informaţie necunoscută

Comentarii
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ID
F1

F. Informaţii cu
privire la familie
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
5
6
88
99

F2

F3

Comentarii:
Variabila:
Definire:

Prezentarea variabilelor
Statut familial
Starea civilă a familiei în care trăieşte copilul în momentul actual
Informaţii cu privire la familie
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Părinţi căsătoriţi (sau care locuiesc împreună)
Părinţi divorţaţi (sau despărţiţi)
Familie monoparentală (sau celălalt părinte nu a fost niciodată prezent, sau a
murit)
Familie vitregă
Asistent maternal
Familie adoptivă
Altele
Informaţie necunoscută

Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
88
99

Numărul de coabitanţi
Numărul de persoane care locuiesc în gospodărie alţii decît copilul (incluzând
şi pe mama, tata, etc.)
Informaţii cu privire la familie
Obligatorie
Numerică
Scală
Valori
Altele
Informaţie necunoscută

Comentarii:
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
88
99

Identitatea coabitanţilor
Identitatea persoanelor care locuiesc în casă în afară de copil
Informaţii cu privire la familie
Opţională: Valoare prealabilă  F2 ≠ "0"
Numerică
Nominal
Valori
Mamă
Tată
Frate(fraţi)
(menţionează numărul)
Soră(surori)
(menţionează numărul)
Frate(fraţi) pe linie maternă sau paternă
(menţionează numărul)
Soră(surori) pe linie maternă sau paternă (menţionează numărul)
Frate(fraţi) vitreg(i)
(menţionează numărul
Soră(surori) vitregă(e)
(menţionează numărul)
Bunică
(menţionează numărul)
Bunic
(menţionează numărul)
Alte rude de sânge
(menţionează numărul)
Alte rude prin alianţă
(menţionează numărul)
Partenerul mamei
(menţionează numărul)
Partenera tatălui
(menţionează numărul)
Alte categorii
Informaţie necunoscută
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Comentarii:

F4

F5

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
3
4
5
6
88
99

Alte vicitme CAN
Alte incidente CAN cu privire la un alt copil din familie
Informaţii cu privire la familie
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Niciunul
Frate
Soră
Frate pe linie maternă sau paternă
Soră pe linie maternă sau paternă
Frate vitreg
Soră vitregă
Alte categorii
Informaţie necunoscută

Comentarii:
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
3
88
99

Alte tipuri de abuz
Incidente violente implicând persoane adulte din familie
Informaţii cu privire la familie
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Niciunul
Relaţie intimă violentă
Abuz asupra unei persoane în vârstă
Abuzul fratelui/surorii
Altele
Informaţie necunoscută

Comentarii:
F6

A. Selectare multipla (a se bifa toate valorile aplicabile)
Notă: Dacă este clar, că bunicii satu în aceeaşi clădire, mănâncă şi gătesc
împreună, atunci ei sunt consideraţi coabitanţi

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Notă: La valorile 1,2 şi 3 notează timpul când s-a petrecut abuzul (“în
trecut”, “în prezent” sau ambele)
Referiri către alte servicii
Serviciile la care au mai apelat în trecut pentru a rezolva problemele legate
de copil sau familie
Informaţii cu privire la familie
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Niciunul
Program de sprijin pentru părinţi
Consiliere cu privire la dependenţa de substanţe
Alte tipuri de consiliere familială
Prestaţii financiare
Sprijin cu alimente
Servicii de adăpost
Consiliere cu privire la violenţa domestică
Servicii psihiatrice
Servicii psihologice
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10
11
12
13
14
88
99
Comentarii:

F7

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
3

Referire către servicii de educaţie specială
Program de recreere
Program de sprijinire a victimelor
Servicii medicale / stomatologice
Alt tip de consiliere pentru copii
Alte categorii
Informaţie necunoscută
A. Selecţie multiplă (toate sunt aplicabile-cu excepţia cazului în care valoarea
="0")
B. Explicarea valorilor
0. Niciunul
1. Program de sprijin pentru părinţi: orice grup care oferă sprijin sau
educare (ex. curs de dezvoltare a abilităţilor parentale) [DACĂ ESTE
CAZUL]
2. Consiliere cu privire la dependenţa de substanţe: programe împotriva
dependenţei (orice substanţe) pentru persoanele care îngrijesc copii
3. Alte tipuri de consiliere familială: include programe de terapie/consiliere
familială (de ex. centru de sănătate mintală)
4. Prestaţii financiare : apelarea la diferite ajutoare sociale pentru a aborda
problemele financiare ale familiei
5. Sprijin cu alimente: apelarea la ajutoare alimentare
6. Serviciide adăpost: pentru victimele violenţei familiale, pentru cei fără
cămin, centre maternale, alte centre rezidenţiale
7. Consiliere cu privire la violenţa domestică: violenţă domestică, relaţii
abuzive, sau efectele faptului de a fi martor la un astfel de episod violent
8. Servicii psihologice : trimiterea copilului către servicii psihologice
(traume, comportament cu risc ridicat, sau intervenţie)
9. Servicii psihiatrice: trimiterea copilului către servicii psihiatrice (traume,
comportament cu risc ridicat, sau intervenţie)
10. Referire către servicii de educaţie specială: orice program al unei şcoli
specializate menit să satisfacă nevoile educaţionale, emoţionale sau
comportamentale ale copilului
11. Program de recreere: apelarea la un program recreaţional organizat în
cadrul unei comunităţi (de ex. centre sportive, recreere în comunitate)
12. Program de sprijinire a victimelor: de ex. la Serviciul de Probaţiune
13. Servicii medicale/stomatologice: orice servic iu specializat menit să
satisfacă nevoile medicale şi stomatologice imediate ale copilului
14. Alt tip de consiliere pentru copii: orice alt tip de serviciu de consiliere
destinat copiilor (de ex. centru de consiliere, centru de sănătate
mintală, birouri de servicii familiale, consiliere cu privire la droguri sau
alcool)
88. Alte servicii: orice alt tip de servicii destinate copiilor sau familiilor
99. Informaţie necunoscută
Servicii primite
Serviciile de care a beneficiat famila în trecut sau în prezent
Informaţii cu privire la familie
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Niciunul
Program de sprijin pentru părinţi
Consiliere cu privire la dependenţa de substanţe
Alte tipuri de consiliere familială
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
88
99
Comentarii:

Prestaţii financiare
Sprijin cu alimente
Servicii de adăpost
Consiliere cu privire la violenţa domestică
Servicii psihiatrice
Servicii psihologice
Referire către servicii de educaţie specială
Program de recreere
Program de sprijinire a victimelor
Servicii medicale / stomatologice
Alt tip de consiliere pentru copii
Alte categorii
Informaţie necunoscută
A. Selecţie multiplă (toate sunt aplicabile-cu excepţia cazului în care valoarea
="0")
B. Explicarea valorilor
0. Niciunul
1.Program de sprijin pentru părinţi: orice grup care oferă sprijin sau educare
(ex. curs de dezvoltare a abilităţilor parentale) [DACĂ ESTE CAZUL]
2.Consiliere cu privire la dependenţa de substanţe: programe împotriva
dependenţei (orice substanţe) pentru persoanele care îngrijesc copii
3.Alte tipuri de consiliere familială: include programe de terapie/consiliere
familială (de ex. centru de sănătate mintală)
4.Prestaţii financiare : apelarea la diferite ajutoare sociale pentru a aborda
problemele financiare ale familiei
5.Sprijin cu alimente: apelarea la ajutoare alimentare
6.Serviciide adăpost: pentru victimele violenţei familiale, pentru cei fără
cămin, centre maternale, alte centre rezidenţiale
7.Consiliere cu privire la violenţa domestică: violenţă domestică, relaţii
abuzive, sau efectele faptului de a fi martor la un astfel de episod violent
8.Servicii psihologice : trimiterea copilului către servicii psihologice (traume,
comportament cu risc ridicat, sau intervenţie)
9,.Servicii psihiatrice: trimiterea copilului către servicii psihiatrice (traume,
comportament cu risc ridicat, sau intervenţie)
10.Referire către servicii de educaţie specială: orice program al unei şcoli
specializate menit să satisfacă nevoile educaţionale, emoţionale sau
comportamentale ale copilului
11.Program de recreerel: apelarea la un program recreaţional organizat în
cadrul unei comunităţi (de ex. centre sportive, recreere în comunitate)
12.Program de sprijinire a victimelor: de ex. la Serviciul de Probaţiune
13.Servicii medicale/stomatologice: orice servic iu specializat menit să
satisfacă nevoile medicale şi stomatologice imediate ale copilului
14.Alt tip de consiliere pentru copii: orice alt tip de serviciu de consiliere
destinat copiilor (de ex. centru de consiliere, centru de sănătate mintală,
birouri de servicii familiale, consiliere cu privire la droguri sau alcool)
88. Alte servicii: orice alt tip de servicii destinate copiilor sau familiilor
99. Informaţie necunoscută

65

ID
G1

G. Informaţii privind
gospodăria
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
88
99
Comentarii:

G2

G3

Prezentarea variabilelor
Locuinţă adecvată
Familia nu are o locuinţă corespunzătoare
Informaţii cu privire la mediul familial
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Nu
Da
Altele
Informaţie necunoscută

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:

A. Explicarea valorilor
0. Nu: Există informaţii privind lipsa de energie electrică, canalizare,
racordare la gaz, condiţii de igienă precare, nesigure de locuit (accidente
frecvente), aglomeraţie, zonă cu criminalitate crescută etc.
2. Da: Locuinţă adecvată
3. Altele: condiţii de locuit neobişnuite, fără adăpost
88.Altele
99. Informaţie necunoscută
Veniturile familiei
Venitul pe familie declarat
Informaţii cu privire la mediul familial
Obligatorie
Numerică
Ordinal
Valori

Comentarii:
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
3
4
88
99

Specificaţi suma totală a veniturilor realizate de membrii familiei
Sursa de venit
Principala sursă de venit în gospodărie
Informaţii cu privire la mediul familial
Optională
Numerică
Nominal
Valori
Fără sursă de venit
Loc de muncă cu normă întreagă
Loc de muncă cu jumătate de normă/sezonier
Ajutor social
Nicio sursă sigură
Alte categorii
Informaţie necunoscută

Comentarii:

A. Explicarea valorilor
0. Fără sursă de venit: familia nu are nicio sursă de venit
1. Loc de muncă cu normă întreagă: cel puţin una din persoanele care
îngrijesc copilul are un loc de muncă permanent cu normă întreagă
2. Loc de muncă cu jumătate de normă/sezonier: venitul familei provine în
special dintr-un loc de muncă cu jumătate de normă, sau dintr-un loc de
muncă cu normă întreagă sau jumătate de normă deţinut temporar pe
parcursul anului, sau din mai multe locuri de muncă temporare cu
jumătate de normă. Niciuna dintre persoanele care îngrijesc copilul nu
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G4

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
88
99
Comentarii:

are un loc de muncă permanent, cu normă întreagă
3. Ajutor social /public: venitul familiei provine în special din drepturi de
asigurări sociale (de ex. pensie acordată pentru dizabilitate pe termen
lung, pensie, sau pensie de întreţinere), beneficii obţinute din plata
asigurărilor sociale la locul de muncă, sau din ajutoare sociale (de ex.
asistenţă generală sau asistenţă familială)
4. Nici o sursă sigură: familia nu are nici o sursă sigură de venit. Persoana
care îngrijeşte copilul poate avea locuri de muncă temporare, dar acestea
nu sunt previzibile
88. Alte categorii
99. Informaţie necunoscută
Probleme financiare
Situaţia financiară a familiei nu permite asigurarea nevoilor de bază
Informaţii cu privire la mediul familial
Obligatorie
Numerică
Nominal
Valori
Nu
Da
Altele
Informaţie necunoscută
A. Explicarea valorilor
0. G2=3, 4 sau 5, sau G3=1,2
1. dacă există cel puţin o referire în dosar la probleme financiare sau
G2=1, 2 sau G3= 1, 3, 4
88. Altele
99. Informaţie necunoscută
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ID
H1

H. Informaţii abuzuri
anterioare
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
88
99
Comentarii:

H2

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
88
99
Comentarii:

H3

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
1
2
3
4
5
6
7
8

Prezentarea variabilelor
Incidente anterioare de abuzur
Indicarea cazurilor de abuz comise anterior
Informaţii cu privire la abuzuri anterioare
Obligatorie: Valoare prealabilă  C2="2" OR "3"
Numerică
Nominal
Valori
Nu (incident singular)
Da, caz de abuz confirmat
Da, caz de abuz infirmat
Alte categorii
Informaţie necunoscută
A. Explicaţii valori
0. Nu: e menţionat în mod clar că, nu au existat incidente anterioare
de abuz legat de copilul în cauză
1. Da, caz de abuz confirmat: există dovezi că, copilul a suferit abuzuri
şi în trecut
2. Da, caz de abuz infirmat: există informaţii despre abuzuri anterioare
privind copilul, dar investigaţiile au concludat că, abuzul nu se
confirmă
Cele mai grave cazuri de abuz
Indicarea celor mai grave cazuri de abuz survenite anterior
Informaţii cu privire la abuzurile anterioare
Obligatorie: Valoare prealabilă  H1="1" OR "2"
Numerică
Nominal
Valori
Abuz fizic
Abuz psihic
Abuz sexual
Neglijare
Alte, ex. exploatare prin muncă
Informaţie necunoscută
A. Selecţie simplă, trebuie indicată cea mai gravă formă de abuz care a
avut loc intercut
Atentie, Exploatarea prin munca la această variabilă se trece la Altele.
Abuzator(i)
Autorul(ii) celor mai grave fapte de abuz anterior
Informaţii cu privire la abuzurile anterioare
Obligatorie: Valoare prealabilă  H1="1" OR "2"
Numerică
Nominal
Valori
Mamă
Tată
Mamă vitregă
Tată vitreg
Frate/Soră
Frate/Soră pe linie maternă sau paternă
Frate/Soră vitreg/ă
Bunic(ă)
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
88
99
Comentarii:

H4

Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
2
3
4
5
88
99
Comentarii:

Altă rudă de sânge. Specifică______________
Rude prin alianţă
Asistent maternal
Persoana angajată într-o instituţie, responsabilă pentru îngrijirea copilului
Cadru medical
Partener al părintelui
Iubit(ă)
Coleg de cameră
Persoană de la locul de muncă
Vecin
Prieten
Reprezentant legal / funcţionar
Persoană străină
Bonă
Profesor
Profesor/antrenor la activităţi extraşcolare
Prieten al familiei
Alte categorii
Informaţie necunoscută
A. Selectare multipla (a se bifa toate valorile aplicabile)
Notă: Specificaţi forma de abuz în dreptul abuzatorului
Agenţiile care au investigat cazul
Agenţiile care au fost implicate în investigarea celui mai grav caz de abuz
Informaţii cu privire la abuzuri anterioare
Obligatorie: Valoare prealabilă  H1="1" OR "2"
Numerică
Nominal
Valori
Niciuna
Servicii sociale
Servicii de sănătate mintală
Servicii medicale
Servicii juridice
Poliţie
Alte categorii
Informaţie necunoscută
A. Selectare multipla (a se bifa toate valorile aplicabile)
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ID

I1

I. Informaţii cu
privire la
monitorizare
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:
Nivel de măsurare:
Valorile codului:
0
1
88
99
Comentarii:

ID
J1

Informaţie cu privire
la dosar
Variabila:
Definire:
Categorie:
Completare:
Codificare:

Prezentarea variabilelor

Monitorizarea cazului de către agenţie
Informaţii privind follow-upul cazului sunt disponibile
Informaţii cu privire la monitorizare
Obligatorie
Nominală
Valori
Nu
Da, specifică
Altele
Informaţie necunoscută
0. Nu – caz încheiat, fără rapoarte de monitorizare
1. Da – caz încheiat, există rapoarte de monitorizare a cazului
88. Altele – caz în proces, nu e cazul pentru follow-up
99. Informaţie necunoscută
Prezentarea variabilelor
Dosar
Clasificarea dosarului de către agenţie
Informaţii cu privire la clasificarea dosarulul
Obligatorie
Nominală
Notă: treceţi clasificarea dosarului de către agenţie (abuz fizic, abuz
emoţional, abuz sexual, exploatare prin muncă, exploatare prin comiterea
unor infracţiuni, exploatare sexuală, neglijare)
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Codarea datelor
Ambele formulare de prelevare a datelor sunt pre-codate. Atât în formulare cât şi în Broşura privind
tehnica de lucru destinată cercetătorilor, la secţiunea “Prezentarea detaliată a variabilelor”, sunt
disponibile codurile numerice şi alfanumerice specifice pentru valorile fiecărei variabile individuale.
În momentul completării formularelor, datele prelevate vor fi introduse într-un fişier SPSS ce va fi
creat pentru acest set de date specifice.
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ANEXĂ
Formulare de prelevare a datelor
PARTEA I: Formularele de prelevare a datelor cu privire la agenţii/arhive
PARTEA II: Formulare de prelevare a datelor cu privire la cazuri
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