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STUDIU EU KIDS – AUTOCOMPLETARE 11-16 ANI 

NUME OPERATOR: Cod Operator: NR. FISA:   ____________ 

Chestionar realizat in 
LOCALITATE: 

Data:____/_____/2010 
NR. PUNCT  
DE PORNIRE: JUDET: 

 

 
NR. DE ORDINE 
AL ADRESEI:     ________ 

 

ADRESA GOSPODĂRIEI:  STR_______________________________________________________________, NR. ________, 

BL._____________, ap.___________, sc.____________, sect._________ 

NUME RESPONDENT (PARINTE) 

 

TELEFON RESPONDENT 

 

VARSTA COPIL SEX COPIL 

 
 

CUM SĂ COMPLETEZI PARTEA ACEASTA A CHESTIONARULUI 
 
 

Câteva instrucţiuni simple: 
 

 Te rugăm să citesti fiecare întrebare şi să încerci să raspunzi 

 Răspunde bifând   în căsuţa de lângă răspunsul dorit.   

 Este posibil să nu trebuiască să răspunzi la toate întrebările. "Cuvintele 

scrise cu bold, adică ingroşate aşa”  sunt instrucţiuni care îţi indică la 

ce întrebări să raspunzi. 

 Te rugăm să citeşti cu atenţie tot ce scrie în căsuţele gri. Acestea sunt 
foarte importante şi te vor ajuta să înţelegi întrebările. 

 Dacă ajungi la o întrebare la care nu poţi să raspunzi sau preferi să nu 
raspunzi, bifează NU ŞTIU sau treci la întrebarea următoare   

 Intreabă-l pe operator dacă nu ştii să completezi o întrebare 

 

În acest chestionar este vorba despre tine şi este foarte important 
pentru cercetători să fii cât mai sincer. Nu te îngrijora că alţi oameni 
vor vedea ce ai scris, asta nu se va întampla. 
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 ÎNTREBĂRI PREGĂTITOARE 

TOATĂ LUMEA RĂSPUNDE LA PRIMA ÎNTREBARE 

TE ROG SĂ CITEŞTI: Urmează nişte întrebări pregătitoare .  Operatorul te va ajuta să înţelegi 

ce să faci. 

101. Ai jucat vreodată jocuri pe internet (singur sau cu calculatorul?)  

TE ROG SĂ BIFEZI O SINGURĂ CĂSUŢĂ  

A Da  Vezi întrebarea următoare 

B Nu  
 

C Nu ştiu  Răspunde la întrebarea 
103 

D Prefer să nu răspund   

  
 

 

102. Dacă ai răspuns da, cât de des ai jucat jocuri pe 

Internet in ULTIMELE 12 LUNI? 

TE ROG SĂ BIFEZI O SINGURĂ CĂSUŢĂ 
 

 

A În fiecare zi sau aproape în fiecare zi   

B O dată sau de două ori pe săptămână   

C O dată sau de două ori pe lună   

D Mai rar   

E Nu ştiu    

 

103. Cât sunt de adevărate aceste lucruri despre tine? 

TE ROG SĂ BIFEZI O SINGURĂ CĂSUŢĂ PE LINIE 

  Deloc 
adevărat 

Destul de 
adevărat 

Foarte 
adevărat 

A 
 Mi-e mai usor sa fiu eu insumi pe internet decat 

atunci când sunt faţă în faţă cu o persoană 
   

B 
Discut despre mai multe lucruri pe Internet decât 

atunci când vorbesc faţă în faţă cu alte persoane 
   

C 

Cand sunt pe Internet discut despre subiecte 

personale/lucruri personale despre care nu vorbesc 

direct/fata in fata cu alte persoane   

   

Sfârşitul întrebărilor pregătitoare  
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 SECŢIUNEA  A - DESPRE TINE 
TOATĂ LUMEA RĂSPUNDE LA ACESTE ÎNTREBĂRI 
 

TE ROG SĂ CITEŞTI: Urmează nişte întrebări despre cum eşti tu 

 

104. Cât de adevărate sunt următoarele lucruri în cazul tău?  
 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ PE FIECARE RÂND  

  Fals Oarecum 

adevărat  

Foarte 

adevărat 

A  Cred/Sunt sigur că pot să fac faţă unor probleme 

neaşteptate 
  

C Ma doare capul, stomacul şi sunt bolnav destul de des    
D Mă enervez foarte tare şi deseori nu ma mai pot controla/ 

îmi ies din fire 
  

E De obicei sunt pe cont propriu/ nu depind de altii, mă joc 

singur(ă) sau sunt singuratic(ă)  
  

F De obicei fac ceea ce mi se spune   
G Imi fac multe griji/ mă îngrijorez uşor    
H Este usor pentru mine sa imi urmaresc scopurile si sa imi 

ating idelaurile/visele  
  

 

105. Cât de adevărate sunt următoarele lucruri în cazul tău?  
 

BIFEAZĂ ÎNTR-O O SINGURĂ CĂSUŢĂ PE FIECARE RÂND  

  Fals Oarecum 
adevărat 

Foarte 

adevărat 

A Am cel puţin un prieten bun   
B Mă bat adesea. Pot să îi determin pe alţii să facă ce vreau 

eu    
C Deseori sunt necăjit(ă), nefericit(ă) şi îmi vine să plâng    
D In general, copiii de vârsta mea mă plac    
F In situaţiile noi sunt neliniştit(ă), îmi pierd uşor încrederea în 

mine 
  

G Sunt deseori acuzat(a) că îi mint sau că îi înşel pe ceilalţi    
H Alţi copii sau tineri se iau de mine (mă necăjesc)   
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106. Cât de adevărate sunt următoarele lucruri în cazul tău?  

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ PE FIECARE RÂND  

  Fals Oarecum 

adevărat 
Foarte 

adevărat 

A Nu pot fi atent mult timp şi imi este dificil să mă 

concentrez 
  

B Alţi copii de vârsta mea deseori ma ignoră când sunt de 

faţă 
  

C Când sunt într-o incurcatură de obicei pot să găsesc o 

soluţie.  
  

D Iau lucruri care nu sunt ale mele (de acasă, de la şcoală 

sau din alte locuri)  
  

E Mă înţeleg mai bine cu adulţii decât cu copiii de vârsta 

mea 
  

F In general fac faţă situaţiilor noi    
G Ma tem de multe lucruri si mă sperii uşor    

 

107. Cât de adevărate sunt următoarele lucruri în cazul tău?  
 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ PE FIECARE RÂND  

  Fals Oarecum 
adevărat 

Foarte 
adevărat 

A Fac lucruri periculoase pentru a mă distra    
B Fac lucruri interesante chiar dacă sunt periculoase    

 

108. In ultimele 12 luni ai făcut vreunul dintre urmatoarele lucruri?  

BIFEAZĂ TOATE RASPUNSURILE CARE ŢI SE POTRIVESC 

A Am băut atât de mult alcool încât m-am îmbătat 
B Am lipsit nemotivat de la şcoală fără ca părinţii mei să ştie (ai chiulit) 
C Am avut relaţii sexuale 
D Am avut probleme cu profesorii din cauza comportamentului meu la şcoală 
E Am avut probleme cu poliţia 
F Niciunul dintre aceste lucruri  
G Prefer să nu spun 
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109. Când sunt supărat din anumite motive vorbesc cu  

BIFEAZĂ TOATE RASPUNSURILE CARE ŢI SE POTRIVESC  

A Mama sau tatăl meu 
B Fratele sau sora mea 
C Un prieten 
D Un profesor 
E Cineva care se ocupă cu ajutorarea copiilor (asistent social, poliţie) 
F Un alt adult în care am încredere 
G Altă persoană 
H Nicio persoană 
I Nu ştiu 

 

110. In ultimele 12 luni ai văzut pe internet lucruri sau ai avut experiente care te-au 

deranjat sau te-au neliniştit în vreun fel? 

Adică te-au făcut să te simţi supărat, trist şi ar fi fost mai bine să nu fi văzut acele 

lucruri. 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 

A Da  Continuă cu întrebarea următoare

B Nu 
 AI TERMINAT ACEASTĂ SECŢIUNE.  

ANUNŢĂ-L PE OPERATOR
C Nu ştiu 
D Prefer să nu spun 
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111. Dacă ai răspuns da la întrebarea de mai sus, în ultimele 12 luni cât de des ai văzut 

pe internet lucruri care te-au îngrijorat sau te-au deranjat in vreun fel? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 

A Zilnic sau aproape zilnic 
B O data sau de două ori pe 

săptămână 


C O data sau de două ori pe lună 
D Mai rar 
E Nu ştiu 

BRAVO, AI TERMINAT ACEASTĂ SECŢIUNE. 

ANUNŢĂ-L PE OPERATOR 
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TE ROG SA CITESTI: Câteodată, copiii şi adolescenţii spun sau fac lucruri 

supărătoare sau deranjante/dureroase/neplacute pentru alte persoane. Acest 

lucru se poate intâmpla chiar  de mai multe ori în zile diferite şi pot să 

includă: 

- să necăjeşti pe cineva 

- să loveşti sau să împingi pe cineva 

- să excluzi pe cineva intenţionat 

 Oamenii pot fi supărători sau jignitori cu alte persoane: 

- faţă în faţă (în persoană) 

- pe telefonul mobil (mesaje, apeluri, video clipuri) 

- pe internet (e-mail, mesaje text, retele sociale, chat-uri) 

SECŢIUNEA B 
TOATA LUMEA RASPUNDE LA ACESTE INTREBARI 

 

 

112. Te-a deranjat/jignit sau suparat comportamentul cuiva in ultimele 12 luni?  

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 

A Da  
Răspunde la întrebarile 

următoare 

B Nu   

C Nu ştiu  
  AI TERMINAT ACEASTĂ 

SECŢIUNE. 

ANUNŢĂ-L PE OPERATOR  

D Prefer să nu răspund   

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Cod proiect:944                                    Pagina 8 

 

Cum s-a întâmplat… 

RASPUNDE LA ACESTE INTREBARI DACA CINEVA S-A PURTAT 

SUPARATOR CU TINE IN ULTIMELE 12 LUNI 

ALTFEL ANUNŢĂ-L PE OPERATOR CA AI TERMINAT SECTIUNEA 
 

113 Cât de des ţi s-a întâmplat ca cineva să se poarte în acest fel cu tine, ÎN 

ULTIMELE 12 LUNI?  

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 

A Zilnic sau aproape zilnic   

B O data sau de două ori pe săptămână   

C O data sau de două ori pe lună   

D Mai rar   

E Nu ştiu   

  
 

 
 

114. In ultimele 12 luni, acest lucru s-a întâmplat… ? 

BIFEAZĂ TOATE RĂSPUNSURILE CARE ŢI SE POTRIVESC  

A In persoană, faţă în faţă   

B 
Pe telefonul mobil, prin mesaje text sau 

imagini/video   

C In alt mod   

D Nu ştiu   

  
 

 
 

115. In ultimele 12 luni, acest lucru s-a întâmplat vreodată pe internet? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 

A 
Da  

Răspunde la întrebările 

următoare 

B 
Nu  

 

 AI TERMINAT ACEASTĂ SECŢIUNE. 

ANUNŢĂ-L PE OPERATOR 
C Nu ştiu  
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Ce s-a întâmplat pe internet… 

RASPUNDE LA ACESTE INTREBARI DACA CINEVA S-A PURTAT 

SUPARATOR CU TINE IN ULTIMELE 12 LUNI PE INTERNET 

ALTFEL ANUNŢĂ-L PE OPERATOR CA AI TERMINAT SECTIUNEA 

 
116. Cum s-a întâmplat acest lucru ÎN ULTIMELE 12 LUNI?  

BIFEAZĂ TOATE RĂSPUNSURILE CARE ŢI SE POTRIVESC  

A  Printr-o reţea socială   

B Pe messenger (mesagerie instant)    

C Prin chat   

D Prin e-mail   

E Pe un site de jocuri   

F Printr-o altă cale pe internet   

G Nu ştiu   

  
 

 
 

117. Doar pentru a fi siguri, poti sa imi spui  care dintre aceste lucruri s-au 

întâmplat in ultimele 12 luni? 

BIFEAZĂ TOATE RASPUNSURILE CARE ŢI SE POTRIVESC  

A 
Mi-au fost trimise mesaje supărătoare sau jignitoare (de 

exemplu cuvinte, imagini, videoclipuri) pe internet    

B 

Au fost puse sau au circulat mesaje supărătoare sau 

jignitoare (de exemplu cuvinte, imagini, videoclipuri) 
despre mine pe internet, in locuri unde alte persoane 

puteau să le vadă,  

  

C 
Am fost exclus dintr-un grup sau dintr-o activitate de pe 

internet   

D 
Am fost ameninţat pe internet    

E 
Mi s-au întâmplat alte lucruri urâte sau jignitoare pe 

internet   

F Altceva   

G Nu ştiu   

H Prefer să nu spun   
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118. Gândindu-te la ultima oară când s-a întâmplat aşa ceva, cât de supărat ai fost 

din cauza acestor lucruri? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 

A Foarte supărat    

B Destul de supărat   

C Puţin supărat   

D Deloc supărat   

E Nu ştiu   

  
 

 
 

119. Cât timp te-ai simţit astel? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 

A Am trecut peste acest lucru imediat    

B M-am simţit astfel cateva zile   

C M-am simţit astfel cateva săptămâni    

D M-am simţit astfel câteva luni sau chiar mai mult   

E Nu ştiu   

 

120. Ai facut vreunul dintre lucrurile de mai jos după acest incident? 

BIFEAZĂ TOATE RASPUNSURILE CARE ŢI SE POTRIVESC  

A Am sperat că problema va trece de la sine    

B Am încercat să rezolv problema   

C M-am simţit vinovat/ă pentru ce a fost rău    

D 
Am încercat să o fac pe persoana care m-a supărat să 

mă lase in pace 

  

  

E 
Am încercat să mă răzbun pe persoana care m-a 

supărat     

F Niciunul dintre aceste lucruri    

G Nu ştiu   
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121. Ai vorbit cu cineva despre ce s-a întâmplat? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 

A Da   

B Nu   

C Prefer să nu spun   

  
 

 

122. 

Dacă ai răspuns DA, cu cine ai vorbit? 

BIFEAZĂ TOATE RASPUNSURILE CARE ŢI SE 

POTRIVESC 

  

A Mama sau tatăl meu   

B Fratele sau sora mea   

C Un prieten   

D Un profesor   

E 
Cineva care se ocupă cu ajutorarea copiilor (asistent 

social, poliţie) 
  

F Un alt adult în care am încredere   

G Altă persoană   

H Nu ştiu   
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123. Gândindu-te în continuare la acea dată, pe 

care dintre următoarele lucruri le-ai făcut? 

 

BIFEAZĂ TOATE RASPUNSURILE CARE 

ŢI SE POTRIVESC 

124. Si care dintre aceste lucruri te-au 

ajutat?  

 

BIFEAZĂ TOATE 

RASPUNSURILE CARE ŢI SE 

POTRIVESC 
 

A 
Nu am mai folosit internetul pentru o 

perioadă de timp   

B 
Am şters toate mesajele de la acea 

persoană   

C 
Mi-am schimbat setările contului 

meu personal   

D 
Am blocat persoana respectivă ca să 

nu mă mai contacteze   

E 

Am raportat problema (de exemplu 

am apăsat butonul de “raportează 
abuzul” sau am contactat o persoană 

care supervizează activitatea pe 

internet sau am contactat firma de 

internet) 

  

F Nici unul dintre aceste lucruri    

G Nu ştiu   

 

*Te rog să verifici încă o dată că ai cel puţin un răspuns la întrebarea 124, în coloana din 

dreapta.* 
BRAVO, AI TERMINAT ACEASTĂ SECŢIUNE. 

ANUNŢĂ-L PE OPERATOR 
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SECŢIUNEA C 
TOATA LUMEA RASPUNDE LA ACEASTĂ ÎNTREBARE 

125 In ULTIMELE 12 LUNI, , pe internet crezi ca te-ai purtat astfel incât altă 

persoană sa se fi simţit supărată sau jignită? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ  

A Da  
Răspunde la întrebările 

următoare 

B Nu   

AI TERMINAT ACEASTĂ 

SECŢIUNE. 

ANUNŢĂ-L PE OPERATOR  
C Nu ştiu  

D Prefer să nu spun  
 

Cum s-a întâmplat… 

RĂSPUNDE LA ACESTE ÎNTREBĂRI DOAR DACĂ CREZI CĂ AI SUPARAT 

SAU AI JIGNIT O ALTĂ PERSOANĂ ÎN ULTIMELE 12 LUNI  

ALTFEL ANUNŢĂ-L PE OPERATOR CA AI TERMINAT SECTIUNEA 
126 Dacă ai răspuns DA, cât de des te-ai purtat astfel în ULTIMELE 12 

LUNI?  

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 

A Zilnic sau aproape zilnic   

B O data sau de două ori pe săptămână   

C O data sau de două ori pe lună   

D Mai rar   

E Nu ştiu    

 

127 In care dintre următoarele situaţii te-ai purtat astfel, in ULTIMELE 12 LUNI?  

BIFEAZĂ TOATE RĂSPUNSURILE CARE ŢI SE POTRIVESC  

A In persoană, faţă în faţă   

B 
Pe telefonul mobil, prin mesaje text sau imagini/video   

C Pe internet   

D In alt mod   

E Nu ştiu   

BRAVO, AI TERMINAT ACEASTĂ SECŢIUNE. 

ANUNŢĂ-L PE OPERATOR 
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SECŢIUNEA D 

TOATĂ LUMEA RĂSPUNDE LA ACESTE ÎNTREBĂRI  
 

TE ROG SA CITESTI: În ultimul an  trebuie să fi văzut/este posibil să fi văzut  o mulţime de 

imagini diferite – poze, desene, filme. Unele pot avea conţinut evident sexual – de exemplu, 

oameni  dezbrăcaţi sau oameni făcând sex. 

Se poate ca tu să nu fi văzut niciodată ceva asemănător sau poate ai vazut aşa ceva pe un telefon 

mobil, într-o revistă, la TV, pe un DVD sau pe internet. 

 

 

128. În ultimele 12 luni ai văzut ceva de felul acesta? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 

A Da  Răspunde la întrebarile 

următoare 

B Nu   

C Nu ştiu  
      AI TERMINAT ACEASTĂ 

SECŢIUNE. 

ANUNŢĂ-L PE OPERATOR 

D Prefer să nu spun   
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Cum s-a întâmplat… 

RĂSPUNDE LA ASCESTE ÎNTREBĂRI DOAR DACĂ ÎN ULTIMELE 12 LUNI 

AI VĂZUT ORICE IMAGINE CU CONŢINUT EVIDENT SEXUAL 

ALTFEL ANUNŢĂ-L PE OPERATOR CA AI TERMINAT SECTIUNEA 
 

129. Cât de des ai văzut aşa ceva în ULTIMELE 12 LUNI?  

 BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 

A Zilnic sau aproape zilnic   

B O data sau de două ori pe săptămână   

C O data sau de două ori pe lună   

D Mai rar   

E Nu ştiu   

 

130. În care din următoarele locuri ai văzut aşa ceva în ULTIMELE 12 LUNI?  

BIFEAZĂ TOATE RĂSPUNSURILE CARE ŢI SE POTRIVESC  

A  Într-o revistă sau carte   

B  La televizor, film sau video/DVD   

C 
Pe telefonul meu mobil, prin text 

(SMS) sau imagine (MMS) 
  

D Prin Bluetooth   

E Alte locuri   

F Nu ştiu   

 

131. Ai văzut astfel de lucruri pe vreun site ÎN ULTIMELE 12 LUNI? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 

A Da   
Răspunde la întrebările 

următoare 

B Nu  
 

C Nu ştiu  
AI TERMINAT ACEASTĂ SECŢIUNE.  

ANUNŢĂ-L PE OPERATOR 

D Prefer să nu spun   
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Ce s-a întâmplat pe internet… 

 

RĂSPUNDE LA ASCESTE ÎNTREBĂRI DOAR DACĂ ÎN ULTIMELE 12 LUNI AI 

VĂZUT ORICE IMAGINE CU CONŢINUT EVIDENT SEXUAL PE INTERNET  

ALTFEL ANUNŢĂ-L PE OPERATOR CA AI TERMINAT SECTIUNEA 
132. Pe ce tipuri de site-uri ai văzut astfel de lucruri ÎN ULTIMELE 12 LUNI?  

BIFEAZĂ TOATE RĂSPUNSURILE CARE ŢI SE POTRIVESC  

A Pe site-ul unei reţele sociale      

B Prin imagini care apar accidental pe un site   

C Pe un site unde se postează videoclipuri (ca de ex. Youtube)   

D  Pe un site pentru adulţi    

E Pe un site de jocuri   

F 
Prin share-uire de fişiere (locuri in care se pun la comun 

diferite fişiere, ex. DC++, torente)   

G Pe un alt site   

H Nu ştiu   

  
 

 
 

133. ÎN ULTIMELE 12 LUNI  pe care dintre următoarele lucruri  le-ai văzut pe un 

site? 

BIFEAZĂ TOATE RĂSPUNSURILE CARE ŢI SE POTRIVESC  

A Imagini sau filme cu cineva dezbrăcat   

B Imagini sau filme cu părţile intime ale corpului cuiva   

C Imagini sau filme cu oameni făcând sex   

D Imagini sau filme care arată sexul într-un mod violent   

E Altceva   

F Nu ştiu   

G Prefer să nu spun   
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134. Să vezi pe internet imagini cu conţinut sexual poate fi bine sau nu. ÎN 

ULTIMELE 12 LUNI ai văzut astfel de lucruri care să te fi deranjat? De 

exemplu, te-a făcut să te simţi deranjat, supărat sau te-a făcut să simţi că nu 

trebuia să le vezi? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 

A 
Da 
 

Răspunde la întrebările 

următoare 

B 
Nu  

 

AI TERMINAT ACEASTĂ SECŢIUNE. 

ANUNŢĂ-L PE OPERATOR 
C 

Nu ştiu  

D Prefer să nu spun  
 

Ce s-a intamplat cand ai fost deranjat de lucrurile pe care le-ai vazut… 

RĂSPUNDE LA ACESTE ÎNTREBĂRI DOAR DACĂ ÎN ULTIMELE 12 LUNI 

AI VĂZUT ORICE IMAGINE CU CONŢINUT SEXUAL PE INTERNET SI 

CARE TE-A DERANJAT 

ALTFEL ANUNŢĂ-L PE OPERATOR CA AI TERMINAT SECTIUNEA 
 

135. Gândeşte-te la ULTIMUL moment când ai fost deranjat sau supărat în mod 

deosebit de aceste lucruri, cât de supărat te-ai simţit? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 

A Am fost foarte supărat   

B Am fost destul de supărat   

C Am fost puţin supărat   

D Nu am fost deloc supărat   

E Nu ştiu   

 

136. Cât timp te-ai simţit astel? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 

A Am trecut peste acest lucru imediat    

B M-am simţit astfel câteva zile   

C M-am simţit astfel cateva săptămâni    

D M-am simţit astfel câteva luni sau chiar mai mult   

E Nu ştiu   
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137. Ai facut vreunul dintre lucrurile de mai jos după acest i ncident? 

BIFEAZĂ TOATE RASPUNSURILE CARE ŢI SE POTRIVESC  

A Am sperat că problema va trece de la sine    

B Am încercat să rezolv problema   

C M-am simţit vinovat/ă pentru ce a fost rău   

F Niciunul dintre aceste lucruri    

G Nu ştiu   

 

138. Din nou, gândindu-te la acea ultimă dată,  ai vorbit cu cineva despre ceea ce s-a 

întamplat? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 

A Da   

B Nu   

C Nu ştiu   

  
 

 

139. 

Dacă a răspuns DA, cu cine ai vorbit? 

BIFEAZĂ TOATE RASPUNSURILE CARE ŢI SE 

POTRIVESC 

  

A Cu mama sau tatăl meu   

B Cu fratele sau sora mea   

C Cu un prieten   

D Cu un profesor   

E 
Cu cineva care se ocupă cu ajutorarea copiilor 

(asistent social, poliţie) 
  

F Cu un alt adult în care am încredere   

G Cu niciunul dintre aceştia   

H Nu ştiu   
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140. 
Tot în legătură cu momentul acela, ai făcut vreunul 

dintre următoarele lucruri?  

BIFEAZĂ TOATE RASPUNSURILE CARE ŢI 

SE POTRIVESC 

141. Dacă da, care 

dintre ele te-au 

ajutat?  

BIFEAZĂ TOATE 

RASPUNSURILE 

CARE ŢI SE 

POTRIVESC 

 

A 
Nu am mai folosit internetul o vreme   

B 
Am şters toate mesajele de la acea 

persoană   

C 
 Am schimbat setările filtrelor/ detaliile  

de contact 
  

D 
Am blocat persoana ca să nu mă mai  

contacteze   

E 

Am raportat problema (de exemplu am 

apăsat butonul de “rapor tează abuzul” sau 

am contactat o persoană care supervizează  

activitatea pe internet sau am contactat  

firma de internet)  

  

F Niciunul dintre aceste lucruri    

G Nu ştiu   

 

*Te rog să verifici încă o dată că ai cel puţin un răspuns la întrebarea 141, în 

coloana din dreapta.* 

BRAVO, AI TERMINAT ACEASTĂ SECŢIUNE. 

ANUNŢĂ-L PE OPERATOR 
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SECŢIUNEA E 

TOATĂ LUMEA RĂSPUNDE LA ACESTE ÎNTREBĂRI  

 

Pe anumite site-uri oamenii discută lucruri care poate nu sunt bune pentru tine. Urmează 

câteva întrebări despre astfel de lucruri.                                    

 

 

142.  Ai văzut in ULTIMELE 12 LUNI site-uri în care oamenii dicută despre… 

BIFEAZĂ ÎN CÂTE O SINGURĂ CĂSUŢĂ PE FIECARE RÂND  

 
 

Da Nu Nu ştiu 
Prefer să 

nu spun 

A Metode de a-si provoca ei inşişi răni     

B Metode de a se sinucide      

C Metode de a fi foarte slabi (să fie anorexici 

sau bulimici) 
    

D Mesaje pline de ură îndreptate către anumite 
grupuri sau indivizi  

    

E Experienţele lor legate de consumul de 
droguri 

    

 

 
143.  În ULTIMELE 12 LUNI, ţi s-a întâmplat unul dintre următoarele lucruri pe 

internet? 

BIFEAZĂ ÎN CÂTE O SINGURĂ CĂSUŢĂ PE FIECARE RÂND  
 

 
 

Da Nu 
Nu 

ştiu 

A Cineva mi-a folosit datele personale într-un mod care 

m-a deranjat 
   

B Am luat un virus pe calculator    

C Am pierdut bani fiind înşelat/ă pe internet (ne referim 

la bani reali, nu la bani dintr-un joc pe calculator) 
   

D Cineva mi-a folosit parola ca să-mi acceseze datele 

personale sau ca să pretindă că sunt eu  
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144.  În ULTIMELE 12 LUNI, cât de des ţi s-au întâmplat următoarele lucruri pe 

internet? 

BIFEAZĂ ÎN CÂTE O SINGURĂ CĂSUŢĂ PE FIECARE RÂND  

  Foarte 

des 

Destul de 

des 

Nu 

foarte 

des 

Niciodată/
aproape 

niciodată 

A 
Nu am mâncat şi nu am dormit  

pentru a sta pe internet     

B 

Nu m-am simţit in largul meu 

atunci când nu puteam sta pe 

internet 
    

C 
M-am suprins ca navighez  fără 

vreun scop sau interes specific     

D 

Am petrecut mai puţin timp cu 
familia, prietenii sau făcând 

lucruri pentru şcoală din cauza 

timpului petrecut pe internet 

    

E 
Am încercat - fără să reuşesc să 
petrec mai puţin timp pe internet     

 

BRAVO, AI TERMINAT ACEASTĂ SECŢIUNE. 

ANUNŢĂ-L PE OPERATOR 
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SECTIUNEA F 

TOATĂ LUMEA RĂSPUNDE LA ACEASTĂ ÎNTREBARE 

In continuare te rog să ne răspunzi la câteva întrebări despre cum foloseşti tu internetul. Copii 

şi tinerii folosesc internetul în diverse feluri. 

Te rugăm să te gândeşti la toate modalităţile de a accesa internetul şi la toate locurile de unde îl 

poţi accesa. 

Când spunem faţă în faţă ne referim la a vorbi cu cineva personal în acelaşi loc şi nu pe internet, 

telefon sau webcam. 

 

145. In ULTIMELE 12 LUNI pe care dintre următoarele lucruri le-ai făcut? 

Pentru fiecare lucru făcut pe internet cât de des s-a întâmplat acest lucru ? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ PE FIECARE RÎND 

  Da Nu Nu 

ştiu 

Prefer 

să nu 

spun 

  Zilnic 

sau 
aproape 

zilnic 

O dată sau 

de două ori 
pe 

săptămână 

O dată 

sau de 
două ori 

pe lună 

Mai 

rar 

Niciodată 

deloc în 
ultimul an 

A 
Am căutat prieteni noi pe 

internet        

B 

Am trimis informaţii 
personale (ex.. numele 

meu complet, adresa sau 

numărul de telefon) unei 

persoane pe care nu am 

cunoscut-o faţă în faţă, 

       

C 

Am adăugat pe lista mea 
de prieteni sau în lista 

mea de adrese persoane 

pe care nu le-am văzut 

niciodată faţă în faţă 

       

 



Cod proiect:944                                    Pagina 23 

 

146. In ULTIMELE 12 LUNI pe care dintre următoarele lucruri le-ai făcut?  

Pentru fiecare lucru făcut pe internet cât de des s-a întâmplat acest lucru ? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ PE FIECARE RÎND 

  Da Nu   

  Zilnic 

sau 
aproape 

zilnic 

O dată sau 

de două ori 
pe 

săptămână 

O dată 

sau de 
două ori 

pe lună 

Mai 

rar 

Niciodată 

deloc în 
ultimul an 

Nu 

ştiu 

Prefer 

să nu 

spun 

A 

Am spus  ca sunt o 

alta persoana pe 

internet si nu cea din 

realitate 

       

B 

Am trimis o poză sau 

un fişier video cu 

mine unei persoane 

pe care nu am 

întâlnit-o niciodată 

faţă în faţă 

       

 

TOATA LUMEA RASPUNDE LA ACEASTA INTREBARE 
 

TE ROG CITESTE: In continuare vor fi nişte întrebări referitoare la contactele pe care le -ai 

avut poate cu diferite persoane pe care le-ai  cunoscut pe internet (online) 

Te rog să te gândeşti la TOATE SITUATIILE in care foloseşti internetul (de exemplu de la un 

calculator, de pe telefonul mobil) şi la TOATE LOCURILE de unde îl accesezi 

Când spunem faţă în faţă ne referim la situaţiile în care vorbeşti cu cineva care se află în acelaşi 

loc cu tine şi nu pe internet, la telefon sau prin webcam 

 

147. Doar ca să mă asigur că am înţeles corect, ai avut vreun contact cu o persoană pe 

internet pe care nu ai cunoscut-o înainte faţă în faţă?  

Prin contact mă refer la e-mail, chat, reţele sociale, messenger sau site-uri cu 

jocuri 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 

A Da  Du-te la întrebarea 148 

B Nu  
 

AI TERMINAT ACEASTĂ SECŢIUNE. 

ANUNŢĂ-L PE OPERATOR C Nu ştiu   
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148. Dacă ai răspuns da la 147 

Te-ai întâlnit vreodată faţă în faţă cu o persoană pe care ai cunoscut-o mai întâi pe 

internet? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ  

A Da  Du-te la întrebarea 149 

B Nu   

C 
Nu ştiu  

 AI TERMINAT ACEASTĂ SECŢIUNE. 

ANUNŢĂ-L PE OPERATOR 

D Prefer să nu spun   

 

Cum s-a întâmplat… 

RĂSPUNDE LA ACESTE ÎNTREBĂRI DOAR DACĂ AI ÎNTÂLNIT ÎN 

ULTIMELE 12 LUNI PE CINEVA FAŢĂ ÎN FAŢĂ DUPĂ CE AI CUNOSCUT-

O MAI INTAI PE INTERNET  

ALTFEL ANUNŢĂ-L PE OPERATOR CA AI TERMINAT SECTIUNEA 
 

149. 
Si câte persoane ai cunoscut astfel in ULTIMUL AN?  

 BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 

A 1-2   

B 3-4   

C 5-10   

D Mai mult de 10   

E Nu ştiu   

 

150. In ULTIMUL AN,  , pe care dintre urmatoarele persoane pe care le-ai cunoscut 

mai întâi pe internet, le-ai întâlnit şi faţă în faţă? 

BIFEAZĂ TOATE RASPUNSURILE CARE ŢI SE POTRIVESC  

A 
Un prieten sau un membru din familia unei alte persoane 

pe care o cunosc personal (faţă în faţă)     

B 
Cineva complet strain de mine pana sa il cunosc pe 

internet     

C Niciunul    
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Cum s-a întâmplat… 

RASPUNDE LA INTREBARILE DIN ACEASTA SECTIUNE DOAR DACA, IN 

UTLIMELE 12 LUNI, AI INTALNIT PE CINEVA FATA IN FATA DUPA CE 

AI CUNOSCUT-O PE INTERNET 

ALTFEL ANUNŢĂ-L PE OPERATOR CA AI TERMINAT SECTIUNEA 
 

151.  Gandindu-te la oricare persoana pe care ai cunoscut-o mai intâi pe internet si cu care 

te-ai intalnit  IN ULTIMELE 12 LUNI, cum ai intrat în legătură cu această persoană 

pentru prima dată ? 

BIFEAZĂ TOATE RASPUNSURILE CARE ŢI SE POTRIVESC  

A  Printr-o reţea socială   

B Pe messenger (mesagerie instant)    

C Prin chat   

D Prin e-mail   

E Pe un site de jocuri   

F Printr-o altă cale pe internet   

G Nu ştiu   

     

152. Întâlnirile faţă în faţă cu persoane pe care le întâlneşti mai întâi pe internet pot fi plăcute 

sau mai puţin plăcute.. În ultimele 12 luni ai avut o astfel de întâlnire care să te fi 

deranjat? Adică te-a făcut să nu te simţi în largul tău, supărat/ă, stanjenit sau să te 

gândeşti că nu ar fi trebuit să fii acolo.  

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 

A 
Da 
 

Răspunde la întrebările 

următoarele 

B Nu   

AI TERMINAT ACEASTĂ 

SECŢIUNE. ANUNŢĂ-L PE 
OPERATOR 

C Nu ştiu  

D 
Prefer să nu spun  
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Ce s-a întâmplat când te-ai simţit deranjat/ă… 

RASPUNDE LA ACESTE INTREBARI DOAR DACA, IN UTLIMELE 12 LUNI 

AI FOST LA O INTALNIRE FATA IN FATA CU CINEVA PE CARE L-AI 

CUNOSCUT PE INTERNET SI CARE TE-A DERANJAT IN VREUN FEL. 

ALTFEL ANUNŢĂ-L PE OPERATOR CA AI TERMINAT SECTIUNEA 
 

153. Gândindu-te la ULTIMA DATA când te-a deranjat/supărat o astfel de 

intâlnire, câţi ani avea persoana cu care te-ai întâlnit? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ  

A  M-am întâlnit cu cineva de vârsta mea   

B M-am întâlnit cu cineva mai tânăr decât mine    

C M-am întâlnit cu un adolescent (mai mic de 20 de ani)   

D M-am întâlnit cu un adult (mai mare de 20 de ani)   

E Nu ştiu    

 

154. Această persoană era băiat sau fată? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ  

A Bărbat– băiat sau bărbat   

B Femeie – fată sau femeie   

 

 

155. 

Gândindu-te la ULTIMA DATA când ai fost deranjată de întâlnirea cu o persoană în 

felul acesta, ai vorbit cu cineva despre locul unde te duci? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 

A Da   

B Nu   

C Nu ştiu   

 

 

 

  
 

156. 
Daca ai răspuns că da, cu cine ai vorbit despre acest lucru? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 
  

A I-am spus cuiva de aceeaşi vârstă cu mine   

B I-am spus unui adolescent (cu vârsta sub 18 ani)   

C I-am spus unui adult în care am încredere (cu vârsta peste 18 ani)   

D I-am spus altcuiva   

E Nu ştiu   
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157. Ai mers însoţit, adică cu altă persoană, la această  întâlnire? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ  

A Da   

B Nu   

C Nu ştiu   

   
 

158. 
Dacă ai răspuns că DA, pe cine ai luat cu tine? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ  
  

A Am fost cu cineva de vârsta mea   

B Am fost cu un adolescent (cu vârsta sub 18 ani)   

C Am fost cu un adult în care am încredere (cu vârsta peste 18 ani)   

D Nu ştiu   

 
159. In continuare gândindu-te la această intâlnire, care dintre următoarele lucruri s-au 

întâmplat, asta dacă s-a întâmplat vreunul? 

BIFEAZĂ TOATE RASPUNSURILE CARE ŢI SE POTRIVESC 

A 
Persoana cu care m-am întâlnit mi-a spus lucruri care m-au 

jignit/supărat    

B Persoana cu care m-am întâlnit mi-a făcut rău fizic   

C Persoana cu care m-am întâlnit mi-a facut ceva legat de sex     

D Altceva rău s-a întâmplat   

E Nu ştiu   

F Prefer să nu spun   

     

160. Cât de supărat ai fost in legătura cu ce s-a întâmplat ?  

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ  

A Foarte supărat   

B Destul de supărat   

C Puţin supărat   

D Deloc supărat   

E Nu ştiu   
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161. Cât timp te-ai simţit astel? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 

A Am trecut peste acest lucru imediat    

B M-am simţit astfel câteva zile   

C M-am simţit astfel câteva săptămâni    

D Nu ştiu   

 

162. Ai facut vreunul dintre lucrurile de mai jos după acest inci dent? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 

A Am sperat că problema va trece de la sine    

B Am încercat să rezolv problema   

C M-am simţit vinovat/ă pentru ce a fost rău   

D 
Am încercat să o fac pe persoana care mă făcuse să mă simt astfel să mă 

lase în pace    

E Am încercat să mă răzbun pe persoana care mă făcuse să mă simt astfel     

F Niciunul dintre aceste lucruri    

G Nu ştiu   

 

163. 
Din nou, gândindu-te la această intâlnire, ai vorbit cu cineva despre ce s-a întâmplat? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ 

A Da   

B Nu   

C Nu ştiu   

  
 

 

164. 
Dacă ai răspuns că da, cu cine ai vorbit? 

BIFEAZĂ TOATE RASPUNSURILE CARE ŢI SE POTRIVESC  
  

A Mama sau tatăl meu   

B Fratele sau sora mea   

C Un prieten   

D Un profesor   

E Cineva care se ocupă cu ajutorarea copiilor (asistent social, poliţie)   

F Un alt adult în care am încredere   

G Altă persoană   

H Nu ştiu   
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165. Ai făcut vreunul dintre următoarele lucruri? 

BIFEAZĂ TOATE RASPUNSURILE CARE 

ŢI SE POTRIVESC 

166. Si care dintre aceste lucruri te-au 

ajutat? 

BIFEAZĂ TOATE RASPUNSURILE 

CARE ŢI SE POTRIVESC 
 

A 
Nu am mai folosit internetul pentru o 

perioadă de timp   

B 
Am şters toate mesajele de la aceea 

persoană   

C 
Mi-am schimbat setările contului meu 

personal   

D 
Am blocat persoana respectivă ca să nu 

mă mai contacteze   

E 

Am raportat problema (de exemplu am 
apăsat butonul de “raportează abuzul” 

sau am contactat o persoană care 

supervizează activitatea pe internet sau 

am contactat firma de internet)  

  

F Nicuna dintre aceste lucruri   

G Nu ştiu   

*Te rog să verifici încă o dată că ai cel puţin un răspuns la întrebarea 166, în 

coloana din dreapta.* 

BRAVO, AI TERMINAT ACEASTĂ SECŢIUNE. 

ANUNŢĂ-L PE OPERATOR 
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SECŢIUNEA G 
 

TOATĂ LUMEA SĂ RĂSPUNDĂ LA ACESTE ÎNTREBĂRI  
 
 

Oamenii fac tot felul de lucruri pe internet .  Uneori, ei pot trimite mesaje sau imagini cu 

conţinut  sexual. Prin aceasta vorbim despre actul sexual sau imagini cu persoane goale sau care 

fac sex. Iată câteva întrebări despre acest subiect. Gândeşte-te  la toate modurile în care 

foloseşti internetul ( nu la mesajele primite pe telefonul mobil) .  

 

167. În ultimele 12 LUNI, ai văzut sau primit mesaje cu conţinut sexual de orice fel pe 

internet? Aceasta ar putea fi sub formă de cuvinte, imagini, video...  

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ  
 

A Da  
Răspunde la întrebările 

următoare 

B Nu, niciodată /nu în ultimul an  
AI TERMINAT ACEASTĂ 

SECŢIUNE. ANUNŢĂ-L PE 
OPERATOR 

C 
Nu ştiu 

 

D Prefer să nu spun  
  

 
  

 

Cum s-a întâmplat... 

RĂSPUNDEŢI LA ACESTE ÎNTREBARI DOAR DACĂ AŢI VĂZUT SAU 

PRIMIT VREUN MESAJ CU CONŢINUT SEXUAL PE INTERNET ÎN 

ULTIMELE 12 LUNI 

ALTFEL ANUNŢĂ-L PE OPERATOR CA AI TERMINAT SECTIUNEA 
 

168. Cât de des ai văzut sau primit mesaje cu conţinut sexual de orice fel , pe internet 

în ultimele 12 luni? Acestea ar putea fi sub formă de cuvinte, imagini sau video 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ  

A Zilnic sau aproape zilnic   

B O dată sau de două ori pe săptămână   

C O dată sau de două ori pe lună   

D Mai rar   

E Nu ştiu    
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169. ÎN ULTIMELE 12 LUNI, ţi s-a întâmplat vreunul dintre aceste lucruri pe 

internet? 

BIFEAZĂ TOATE RASPUNSURILE CARE ŢI SE POTRIVESC  

A Mi-a fost trimis un mesaj cu conţinut sexual pe internet    

B 
Am văzut un mesaj cu conţinut sexual postat pe internet care  

putea fi văzut şi de alţi oameni    

C 
Mi s-a cerut să vorbesc despre acte sexuale cu cineva pe 

internet    

D 
 Mi-a fost cerută pe internet o fotografie sau o înregistrare video  

în care îmi arătam părţile intime    

E Am văzut persoane care se aflau în timpul actului sexual    

F Nici unul dintre aceste lucruri    

G Nu ştiu   

H Prefer să nu spun   

  
 

  

170. Gândindu-te la situaţiile DIN ULTIMELE 12 LUNI în care ai văzut sau primit 

un mesaj cu conţinut sexual pe internet, cum s-a întâmplat? 

BIFEAZĂ TOATE RASPUNSURILE CARE ŢI SE POTRIVESC 

A  Printr-o reţea socială   

B Pe messenger (mesagerie instant)    

C Prin chat    

D Prin e-mail   

E Pe un site de jocuri   

F Prin „pop-up‟ (ceva care apare accindental pe ecran)   

G În alt mod pe internet   

H Nu ştiu   
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171. Gândindu-te în continuare la aceste situaţii care s-au întâmplat ÎN ULTIMELE 12 

LUNI, te-au deranjat/supărat  în vreun fel? De exemplu, te-ai simţit deranjat, 

supărat, sau că nu trebuia s-o fi văzut?  

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ  

A 
Da  Răspunde la întrebările 

următoarea 

B 
Nu  

 

 

AI TERMINAT ACEASTĂ SECŢIUNE. 

ANUNŢĂ-L PE OPERATOR 
C Nu ştiu  
D Prefer să nu spun  

 

 

Ce s-a întâmplat atunci când te-ai simţit deranjat… 

RĂSPUNDE LA ÎNTREBĂRILE DIN ACEASTĂ SECŢIUNE DOAR DACĂ TE-

AI SIMŢIT DERANJAT DUPĂ CE AI PRIMIT UN MESAJ CU CONŢINUT 

SEXUAL PE INTERNET ÎN ULTIMELE 12 LUNI 

ALTFEL ANUNŢĂ-L PE OPERATOR CA AI TERMINAT SECTIUNEA 
 

172. Gândindu-te la ULTIMA DATĂ când ai fost deranjat/ă de o situaţie de genul 

acesta, cât de supărat/ă te-ai simţit (în cazul în care ai fost supărat)?   

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ  

A Foarte supărat   

B Destul de supărat   

C Puţin supărat   

D Deloc supărat   

E Nu ştiu   

  
 

 
 

173. 

 

Cât timp te-ai simţit în acest fel?  

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ  

A Am trecut peste acest lucru imediat    

B M-am simţit astfel câteva zile   

C M-am simţit astfel câteva săptămâni    

D M-am simţit astfel pentru câteva luni sau mai mult   

E Nu ştiu   
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174. Ai facut vreunul dintre lucrurile de mai jos după aceea? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ  

A Am sperat că problema va trece de la sine    

B Am încercat să rezolv problema   

C M-am simţit vinovat/ă pentru ce a fost rău   

D 
Am încercat să o fac pe persoana care mă făcuse să mă 

simt astfel să mă lase în pace    

E 
Am încercat să mă răzbun pe persoana care mă făcuse 

să mă simt astfel     

F Niciunul dintre aceste lucruri    

G Nu ştiu   

 

175. Ai vorbit cu cineva despre ceea ce s-a întâmplat? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ  

A Da   

B Nu   

C Nu ştiu   

  
 

 

176. 

Dacă aţi răspuns DA,cu cine ai vorbit despre aceasta? 

BIFEAZĂ TOATE RASPUNSURILE CARE ŢI SE 

POTRIVESC 

  

A Mama sau tatăl meu   

B Fratele sau sora mea   

C Un prieten   

D Un profesor   

E Alt adult în care am încredere   

F 
O persoană a cărei sarcină este de a ajuta copii(ex: 

poliţia, asistent social, consilier)  
  

G Altcineva   

H Nu ştiu   
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177. Gandindu-te in continuare la acea data, ai 

făcut vreunul dintre aceste lucruri? 

BIFEAZĂ TOATE RASPUNSURILE CARE 

ŢI SE POTRIVESC 

178. Şi care, dintre ele te-au ajutat? 

BIFEAZĂ TOATE 

RASPUNSURILE CARE ŢI SE 

POTRIVESC 
 

A 
Nu am mai folosit internetul pentru o 

perioadă de timp   

B 
Am şters toate mesajele de la aceea 

persoană   

C 
Mi-am schimbat setările contului 

meu personal   

D 
Am blocat persoana respectivă ca 

să nu mă mai contacteze   

E 

Am raportat problema (de exemplu 
am apăsat butonul de “raportează 

abuzul” sau am contactat o 

persoană care supervizează 

activitatea pe internet sau am 

contactat firma de internet)  

  

F Nicuna dintre aceste lucruri   

G Nu ştiu   

 

*Te rog mergi înapoi la întrebarea de mai sus şi verifică de două ori că ai introdus 

un răspuns pentru 178 în coloana din dreapta .* 

 

BRAVO, AI TERMINAT ACEASTĂ SECŢIUNE. 

ANUNŢĂ-L PE OPERATOR 
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SECŢIUNEA H 

TOATĂ LUMEA SĂ RĂSPUNDĂ LA ACESTE ÎNTREBĂRI 

Oamenii fac tot felul de lucruri pe internet. Uneori, ei trimit mesaje sau imagini cu conţinut 

sexual. Prin asta intelegem mesaje in care vorbesc despre actul sexual sau imagini cu oameni 

dezbracati  sau care fac sex.  

 

179. ÎN ULTIMELE 12 LUNI, ai trimis sau ai postat un mesaj cu conţinut sexual (de 

exemplu: cuvinte, imagini sau video) de orice fel pe internet? Acest mesaj sau 

imagine ar putea fi despre tine sau altcineva.  

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ  

A Da  
Răspunde la întrebările 

următoare  

B Nu  
AI TERMINAT ACEASTĂ 

SECŢIUNE. ANUNŢĂ-L PE 
OPERATOR 

C Nu ştiu  

D Prefer să nu spun  
  

 
 

 

 

Cum s-a întâmplat… 

RĂSPUNDE LA ÎNTREBARILE DIN ACEASTĂ SECŢIUNE DOAR DACĂ AI 

TRIMIS SAU POSTAT VREUN  MESAJ CU CONŢINUT SEXUAL PE 

INTERNET ÎN ULTIMELE 12 LUNI 

ALTFEL ANUNŢĂ-L PE OPERATOR CA AI TERMINAT SECTIUNEA 
 

180. Dacă ai răspuns DA, cât de des ai făcut asta în ultimele 12 luni? 

BIFEAZĂ ÎNTR-O SINGURĂ CĂSUŢĂ  

A Zilnic sau aproape zilnic   

B 
O dată sau de două ori pe 

săptămână   

C O dată sau de două ori pe lună   

D Mai rar   

E Nu ştiu    
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181. În ultimele 12 luni, aţi făcut vreunul dintre aceste lucruri pe internet...? 

BIFEAZĂ TOATE RASPUNSURILE CARE ŢI SE POTRIVESC  

A 
Am trimis unei persoane un mesaj cu conţinut sexual 

(ex. cuvinte, imagini sau video) pe internet   

B 

Am postat un mesaj cu conţinut sexual (cuvinte, imagini 
sau video) pe internet unde poate fi văzut şi de alte 

persoane.  
  

C 
Am vorbit cu cineva cu privire la acte sexuale pe 

internet.   

D 
Am rugat pe cineva de pe internet să-mi trimită 

fotografii sau video arătându-şi părţile intime.    

E 
 Am trimis unei persoane o fotografie sau video 

arătându-mi părţile mele intime   

F Niciuna dintre aceste situaţii    

G Nu ştiu   

H Prefer să nu spun   

  
 

 
 

 

BRAVO, AI TERMINAT ACEASTĂ PARTE A SONDAJULUI. NU MAI 

EXISTĂ ÎNTREBĂRI CARE NECESITĂ SA FIE COMPLETATE DE TINE.   

TE ROG SPUNE-I OPERATORULUI CĂ AI TERMINAT ŞI ACESTA VA 

DORI SĂ-I MAI RĂSPUNZI DOAR LA CATEVA INTREBARI. 

 


