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SafeLives Risk Identification Checklist 
Quick start guidance 

 
Probabil citiţi acest chestionar deoarece lucraţi în calitate de specialist cu o victimă a violenţei 
domestice. Aceste notiţe sunt menite să vă ajute să înţelegeţi semnificaţia întrebărilor din chestionar. 
Violenţa domestică poate avea multe forme, dar de regulă este înfăptuită de bărbaţi asupra femeilor, 
într-o relaţie intimă precum prieten/prietenă, soţ/soţie. Chestionarul poate fi utilizat şi pentru cupluri de 
lesbiene, homosexuali, bisexuali sau pentru situaţii când violenţa este justificată de „onoare” sau 
reprezintă violenţă în familie. Violenţa domestică poate include abuzul fizic, emoţional, mental, sexual 
sau financiar, precum şi urmărirea şi hărţuirea. Victima poate trece printr-o singură formă de abuz sau 
prin toate; fiecare situaţie este unică. Combinaţia de comportamente este cea care poate intimida 
serios, putând să apară atât în timpul relaţiei, cât şi după ce aceasta s-a încheiat. 

 
Scopul chestionarului este de a oferi o unealtă consecventă şi simplă specialiştilor care lucrează cu 
victime adulte ale violenţei domestice, pentru a-i ajuta să identifice acele persoane care se află în 
pericol ridicat de vătămare şi ale căror cazuri trebuie raportate la o întrunire MARAC (Multi-Agency Risk 
Assessment Conference / Comitetul de Agenţii Multiple pentru Evaluarea Riscului) pentru a se controla 
riscul la care acestea sunt expuse. Dacă sunteţi îngrijoraţi cu privire la siguranţa unui copil sau a mai 
multor copii, ar trebui să faceţi o sesizare pentru a vă asigura că se va face o evaluare completă a 
siguranţei şi bunăstării acestora. 

 

Chestionarul trebuie prezentat victimelor în cadrul următoarelor politici şi protocoale ale 
instituţiei dvs.: 

• Politici cu privire la confidenţialitate 

• Protocoale şi politici cu privire la divulgarea informaţiilor 

• Protocoale şi politici cu privire la sesizările făcute către MARAC 
 

Înainte de a pune întrebările din chestionar: 

• Stabiliţi cât timp are victima pentru a vorbi cu dvs. Este în siguranţă să vorbească acum? Care sunt 
detaliile de contact care permit păstrarea legăturii în siguranţă? 

• Stabiliţi unde se află abuzatorul şi copiii 

• Explicaţi de ce puneţi aceste întrebări si ce legătura au cu MARAC 
 

În timp ce puneţi întrebările din chestionar: 

• Identificaţi devreme de cine se teme victima – de fostul partener/actualul partener/membru al 
familiei 

• Utilizaţi termeni neutri cu privire la gen precum partener/fost partener. Prin crearea unui mediu sigur 

şi accesibil, victimele LGBT (lesbiene, gay [homosexuale], bisexuale, transsexuale) care apelează 
la serviciile dvs. se vor simţi în siguranţă să facă dezvăluiri despre violenţa domestică, precum şi 
despre propria orientare sexuală sau identitate de gen. 

 

Dezvăluirea rezultatelor chestionarului victimei 
Dacă cuiva i s-ar spune că este în mare pericol de vătămare gravă sau omor, acesta lucru ar putea să-i 

sperie sau să-i copleşească. Este important să vă faceţi cunoscută îngrijorarea prin utilizarea 
răspunsurilor date de victimă şi a judecăţii dvs. în calitate de specialist. Apoi, este important să urmaţi 
protocoalele aferente domeniului dvs. de expertiză atunci când faceţi sesizarea la MARAC şi la 
Serviciile de protecţie a copilului. De asemenea, dacă stabiliţi că cineva nu se află în prezent în pericol 
serios, persoanei în cauză trebuie să îi transmiteţi acest fapt cu tact pentru ca aceasta să nu simtă că 
situaţia sa este minimalizată şi să nu se simtă jenată că a venit să ceară ajutor. Explicaţi că aceşti 
factori ţin de omucidere şi vătămarea gravă şi că, dacă el/ea va trece prin astfel de situaţii în viitor, 

trebuie să reia legătura cu instituţia dvs. sau cu serviciul de urgenţă, la numărul de telefon 999, într-un 
moment de criză imediată. 
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Vă rugăm să acordaţi atenţie deosebită părerii profesionale a specialistului în toate cazurile. Rezultatele 
chestionarului nu sunt o evaluare definitivă a riscului. Acestea sunt menite să vă ofere un cadru 
structurat pentru formularea părerii dvs. şi să sugereze chestionări suplimentare, analiză şi 
management al riscului, fie prin MARAC, fie pe alte căi. 

 

Responsabilitatea identificării pragului local de sesizare aparţine MARAC-ului local. 
 

Resurse 
Asiguraţi-vă că sunteţi la curent cu măsurile de planificare a siguranţei pe care le puteţi oferi, atât în 
cadrul propriei instituţii, cât şi al altor instituţii. Familiarizaţi-vă cu resursele locale şi naţionale spre care 
puteţi îndruma victima, inclusiv serviciile de specialitate. Următoarele site-uri şi date de contact v-ar 
putea fi utile: 

 

• Linia telefonică naţională pt. violenţa domestică – 0808 2000 247 – Pentru ajutor privind 
cazarea de refugiu şi sfaturi 

• Linia telefonică „Onoarea” – 0800 5999247 – Pentru sfaturi cu privire la căsătoria forţată şi 
violenţa justificată de „onoare” 

• Centre de sesizare a atacurilor sexuale – http://www.homeoffice.gov.uk/crime-victims/reducing- 
crime/sexual-offences/sexual-assault-referral-centres/referral-centre-locations/ 

• Broken Rainbow – 08452 604460 – www.broken-rainbow.org.uk – Pentru sfaturi pentru victime 
LGBT 

 

SafeLives doreşte să mulţumească Ministerului de Interne britanic (Home Office) pentru finanţarea 
traducerii acestui document în limbile a 12 comunităţi din Marea Britanie. Pentru informaţii suplimentare 
sau pentru a accesa alte ediţii traduse, vă rugăm să vizitaţi www.SafeLives.org.uk . 

 

Abuzul fizic 
Ne interesăm cu privire la abuzul fizic la întrebările 1, 10, 11, 13, 15, 18, 19 & 23 

• Abuzul fizic poate avea multe forme, începând cu o împingere sau o înghiontire şi terminând cu un 
pumn, utilizarea armelor, sufocare sau strangulare. 

• Trebuie să încercaţi să stabiliţi dacă abuzul se înrăutăţeşte, sau se întâmplă mai des, sau dacă 
incidentele sunt mai serioase. Dacă clientul nu este sigur, cereţi-i să vă spună câte incidente au 
avut loc în decursul ultimului an şi ce s-a întâmplat. Ar trebui, de asemenea, să aibă în vedere 
ţinerea unui jurnal în care să marcheze când au loc incidentele fizice şi de altă natură. 

• Încercaţi să vă formaţi o imagine asupra gamei de abuzuri fizice care au avut loc. S-ar putea ca 
incidentul actualmente dezvăluit să nu fie cel mai grav din cele care au avut loc până acum. 

• Este posibil ca abuzurile să se întâmple şi altor membri ai familiei ce locuiesc în aceeaşi casă, 
precum copii, fraţi, surori sau rude mai în vârstă. 

• Uneori violenţa poate fi folosită împotriva animalului familiei. 

• Dacă tocmai a avut loc un incident, victima trebuie să sune la 999 pentru ajutor de la poliţie. Dacă 
victima e rănită, aceasta ar trebui dusă la examinare şi certificare de către un profesionist medical, 
cum ar fi un medic de familie (GP) sau o asistentă medicală de la departamentul de urgenţe. 

 
Abuz sexual 

Ne interesăm dacă victima a suferit orice fel de abuz sexual la întrebarea 16 

• Abuzul sexual poate include utilizarea ameninţărilor, a forţei sau a intimidării pentru a obţine sex, 
provocarea intenţionată a durerii în timpul sexului, sau combinarea sexului cu violenţa şi utilizarea 
de arme. 

• Dacă victima a fost abuzată sexual, aceasta trebuie încurajată să obţină îngrijire medicală şi să 
raporteze abuzul la poliţie. Vezi mai sus informaţii cu privire la găsirea unui centru pentru 
sesizarea atacurilor sexuale ce poate ajuta cu privire la investigaţiile medicale şi legale. 

 

Forţarea, ameninţările şi intimidarea 

Forţarea, ameninţările şi intimidarea sunt acoperite la întrebările 2, 3, 6, 8, 14, 17, 18, 19, 23 & 24. 

• Este important să se înţeleagă şi să se stabilească: temerile victimei/victimelor cu privire la ce ar 
putea face abuzatorul/abuzatorii; de cine se tem şi pentru cine se tem (de ex.: copii, fraţi, surori). 
De regulă, victimele cunosc comportamentul abuzatorului mai bine decât oricine, de aceea 
această întrebare este semnificativă. 

 
 

http://www.homeoffice.gov.uk/crime-victims/reducing-crime/sexual-offences/sexual-assault-referral-centres/referral-centre-locations/
http://www.homeoffice.gov.uk/crime-victims/reducing-crime/sexual-offences/sexual-assault-referral-centres/referral-centre-locations/
http://www.homeoffice.gov.uk/crime-victims/reducing-crime/sexual-offences/sexual-assault-referral-centres/referral-centre-locations/
http://www.broken-rainbow.org.uk/
http://www.caada.org.uk/
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• În cazul violenţei justificate de „onoare” s-ar putea să existe mai mulţi abuzatori care locuiesc în 
aceeaşi casă sau care aparţin familiei lărgite şi comunităţii. Dintre aceştia pot face parte şi rude de 
gen feminin. 

• Urmărirea şi hărţuirea devin şi mai semnificative când abuzatorul face şi ameninţări cu privire la 
automutilare, la vătămarea victimei sau a altor persoane. S-ar putea să folosească expresii 
precum „Dacă eu nu te pot avea, nimeni nu te poate avea...” 

• Alte exemple de comportament care pot indica agresiuni viitoare includ telefonări, mesaje sau 
emailuri obsesive, vizite inopinate acasă sau la serviciul victimei, „hoinăritul” prin preajmă şi 
distrugerea sau vandalizarea proprietăţii. 

• Sfătuiţi victima să ţină un jurnal al ameninţărilor, când şi unde s-au întâmplat, dacă mai era cineva 

cu victima în acel moment şi dacă ameninţările le-au provocat teamă. 

• Despărţirea este un moment periculos: stabiliţi dacă victima a încercat să se despartă de abuzator 
sau dacă a fost ameninţată cu privire la consecinţele despărţirii. Urmărirea după despărţire poate fi 
deosebit de periculoasă. 

• Uneori victimele violenţei domestice ne spun că abuzatorii rănesc animalele de companie, distrug 
mobilierul, aceasta fiind de ajuns să îi înspăimânte, fără a mai fi nevoie ca abuzatorul să le facă 
vreun rău din punct de vedere fizic. Acest gen de intimidare este frecvent şi folosit adesea ca 
metodă de înspăimântare şi control. 

• Unii abuzatori domestici nu respectă ordinele judecătoreşti sau aranjamentele de contactare a 
copiilor. Abaterile anterioare pot fi asociate cu un risc crescut de violenţă în viitor. 

• Unele victime se tem şi sunt intimidate de antecedentele penale ale partenerului sau fostului 

partener. Este important de reţinut că făptaşii cu antecedente violente prezintă un risc crescut de 
a-şi vătăma partenerii, chiar dacă incidentele violente din trecut nu au vizat partenerii intimi sau 
membrii familiei, excepţie făcând violenţa justificată de „onoare”, în care caz abuzatorii de obicei 
nu au nici un fel de cazier penal. 

 

Abuzul emoţional şi izolare 
Ne interesăm cu privire la abuzul emoţional şi izolare la întrebările 4, 5 & 12. Acest abuz poate avea loc 
în acelaşi timp cu celelalte tipuri de abuz. Poate apărea de sine stătător sau poate să fi început cu mult 
timp înainte de a fi început abuzul fizic. Rezultatul acestui tip de abuz este că victimele se pot învinovăţi 
pe ele însăşi şi, pentru a putea trăi cu ceea ce se întâmplă, minimalizează şi neagă gravitatea situaţiei. 
În calitatea dvs. de specialist puteţi ajuta victima să înceapă a lua în considerare riscurile la care 
aceasta şi eventualii copii ar putea fi expuşi. 

• Victima poate fi împiedicată să se întâlnească cu familia sau prietenii, să creeze reţele de sprijin, 
sau să aibă acces la bani. 

• Victimele violenţei justificate de „onoare” menţionează niveluri extreme de izolare şi un control 

„poliţienesc” acasă. Acesta este un indicator semnificativ al agresiunii în viitor şi trebuie luat în 
serios. 

• Datorită abuzului şi izolării suferite, victimele simt că nu au nici o altă variantă decât să continue să 
trăiască cu abuzatorul şi se tem de ce s-ar putea întâmpla dacă ar încerca să-l părăsească. 
Deseori acest aspect poate afecta sănătatea mintală a victimei, aceasta putând fii deprimată sau 
să aibă înclinaţii spre sinucidere. 

• În acelaşi timp creşte riscul pentru victimă dacă partenerul sau fostul partener suferă de probleme 
mentale precum depresia şi dacă sunt consumatori de alcool sau droguri. Acest fapt poate creşte 
nivelul de izolare deoarece victimele pot simţi că instituţiile nu le vor înţelege şi le vor judeca. S-ar 
putea să le fie teamă că dezvăluirea acestor informaţii le va face probleme, lor şi partenerilor, iar 
dacă au copii se tem să nu le fie luaţi. Aceste riscuri sunt abordate la întrebările 21 & 22. 

 

Copiii & sarcina 
Copiii & sarcina – Întrebările 7, 9 & 18 se referă la perioada sarcinii şi copii şi dacă există conflict cu 
privire la contactarea copiilor. 

• Prezenţa copiilor, inclusiv a copiilor vitregi, poate mări riscul violenţei domestice pentru mamă. Pot 
şi ei să fie implicaţi în violenţă şi să sufere în mod direct. 

• Violenţa fizică poate apărea pentru prima dată sau se poate înrăutăţi în timpul sarcinii sau în primii 
ani de viaţă ai copilului. De obicei, în această perioadă, sunt implicaţi mulţi specialişti, precum 
lucrători medicali la domiciliu (health visitors) sau moaşe, aceştia trebuind să fie conştienţi de 
riscurile la care sunt expuşi victima şi copiii, inclusiv copiii nenăscuţi. 

• Abuzatorul se poate folosi de copii pentru a avea acces la victimă, incidentele violente pot avea loc 
în timpul vizitelor de contact cu copiii, sau ar putea exista temeri serioase cu privire la siguranţa 
copiilor. 
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• Vă rugăm să urmaţi procedurile şi normele locale de protecţie a copilului pentru identificarea şi 

sesizarea eventualelor abuzuri la Serviciul de protecţie a copilului. 
 

Abuzul economic 
Abuzul economic – Întrebarea 20 

• Adeseori victimele violenţei domestice ne spun că sunt controlate din punct de vedere financiar de 
către partener/fostul partener. Aveţi în vedere în ce fel controlul financiar afectează opţiunile pe 
care victima le are pentru a se pune în siguranţă. De exemplu, poate sunt dependente de 

partener/fostul partener în privinţa venitului, sau nu au acces la ajutor financiar în nume propriu. 
Victima poate să simtă că situaţia s-a înrăutăţit de când partenerul/fostul partener şi-a pierdut locul 
de muncă. 

• Biroul de consiliere a cetăţenilor (Citizens Advice Bureau) sau serviciul local de asistenţă 
specializat în violenţa domestică va putea să prezinte victimei ce opţiuni are cu privire la situaţia 
financiară curentă a acesteia şi cum ar putea accesa fonduri în nume propriu. 

 

Dacă sunteţi un specialist care lucrează în domeniul violenţei domestice şi doriţi să aflaţi mai 
multe despre Chestionarul de identificare a riscului, pe site-ul nostru puteţi găsi următoarele 
publicaţii: 

• Chestionar SafeLives-DASH1 MARAC de identificare a riscului 2009 pentru identificarea 
cazurilor cu risc crescut de violenţă domestică, urmărire şi violenţă justificată de „onoare” 
Aceasta este versiunea chestionarului ce se poate descărca de pe internet, care are şi un barem 
privind severitatea abuzului. Baremul oferă specialiştilor şansa de a face un profil mai detaliat al 
violenţei domestice şi de a identifica îngrijorări semnificative îndeajuns de relevante pentru a fi 
incluse într-un plan de siguranţă sau a fi divulgate către MARAC. 

• Ghid de practică pentru consilierii independenţi în probleme de violenţă domestică care 
utilizează Chestionarul SafeLives-DASH de identificare a riscului 2009 
Acesta este un ghid complet şi detaliat pentru consilierii independenţi în probleme de violenţă 
domestică şi specialişti ce folosesc Chestionarul de identificare a riscului. Prezintă paşii procesului 
de completare a chestionarului împreună cu clientul dvs. şi oferă detalii asupra motivului şi modului 
în care să puneţi fiecare întrebare. De asemenea, oferă întrebări suplimentare pentru a aduna 
detalii suplimentare cu privire la fiecare factor de risc şi sfaturi generale de planificare a siguranţei 
victimei. Acesta este un ghid util consilierilor independenţi în probleme de violenţă domestică sau 
specialiştilor care folosesc chestionarul pentru prima dată şi care doresc să dobândească mai 
multă încredere de sine şi să se familiarizeze cu întregul proces. 

• Chestionarul SafeLives-DASH de identificare a riscului – fără ghid 

Aceasta este o versiune de bază a chestionarului care poate fi descărcată de pe internet şi utilizată 
în activitatea de zi cu zi. 

• Chestionarul SafeLives-DASH de identificare a riscului – întrebări frecvente 

Se adresează unui număr de întrebări practice legate de utilizarea chestionarului şi recentele 
modificări aduse acestuia. 

 

Pentru mai multe informaţii şi materiale despre MARAC (Multi-Agency Risk Assessment 
Conference / Comitetul de Agenţii Multiple pentru Evaluarea Riscului), pe site-ul nostru puteţi 
consulta următoarele: 

• Noul Ghid MARAC 2009 – De la principii la practică 
Oferă o descriere detaliată a întregului proces MARAC şi se leagă de cele 10 principii ce se află la 
baza auditului de asigurare a calităţii şi a standardelor naţionale pentru MARAC. Este menit a fi 
folosit de grupurile de conducere MARAC, grupurile MARAC care se apropie de auditul de 
asigurare a calităţii şi grupurile MARAC care caută sprijin comprehensiv în problemele de 
implementare. 

• Trusa reprezentanţilor MARAC 

Trusa reprezentanţilor este concepută a fi utilizată de reprezentanţii MARAC care participă la 
întrunirea MARAC propriu-zisă. Subliniază rolul crucial al acestora în fiecare etapă a procesului – 
înainte, în timpul şi după întrunire. 

• Truse pentru anumiţi specialişti care participă la MARAC 

Sunt destinate specialiştilor din prima linie care pot întâlni o victimă a abuzului şi au în vedere o 
sesizare la MARAC, sau cărora li s-ar putea cere să efectueze cercetări cu privire la un subiect 

 
1 DASH = Domestic Abuse, Stalking and Harassment and Honour-Based Violence / Abuz domestic, urmărire, hărţuire şi violenţa justificată de 
„onoare” (n.tr.). 
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MARAC sau copiii săi. Pe site-ul nostru puteţi vizualiza întreaga gamă de instituţii acoperite. 
Deoarece această listă este extinsă în mod regulat, vă rugăm să verificaţi constant această pagină 
pentru a vă ţine la curent cu actualizările. 
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Chestionar SafeLives DASH de 
identificare a riscului 

 
Scopul acestui formular 
• Să ajute specialiştii din prima linie în identificarea cazurilor cu risc crescut de violenţă domestică, 

urmărire şi violenţă justificată de „onoare”. 

• Să decidă care cazuri trebuie sesizate la MARAC şi ce alte forme de sprijin ar putea fi necesare. 

Un chestionar completat devine un document oficial la care se poate apela în viitor pentru 
managementul cazului. 

• Să ofere un instrument comun instituţiilor care fac parte din procesul MARAC2 şi să ofere o 

înţelegere comună a riscului cu privire la violenţa domestică, urmărire şi violenţa justificată de 
„onoare”. 

• Să permită instituţiilor să ia decizii ce se pot susţine, pe baza dovezilor ce provin din cercetări 
amănunţite ale mai multor cazuri, inclusiv omoruri domestice şi tentative eşuate, şi care se află la 
baza majorităţii modelelor recunoscute de evaluare a riscului. 

 

Cum se utilizează chestionarul: 
Înainte de a completa formularul pentru prima dată vă recomandăm să citiţi ghidul de practică în 
întregime, precum şi întrebările frecvente cu răspunsuri3. Acestea se pot descărca de pe site-ul 
www.SafeLives.org.uk/marac.html . Riscul este dinamic şi se poate schimba foarte repede. O practică 
bună o reprezintă revizuirea chestionarului după un nou incident. 

 

 
Vă rugăm să acordaţi o atenţie deosebită părerii specialistului în toate cazurile. Rezultatele dintr-un 
chestionar nu reprezintă o evaluare definitivă a riscului. Acestea sunt menite să vă ofere un cadru 
structurat pentru formularea părerii dvs. şi să sugereze chestionări suplimentare, analiză şi 
management al riscului, fie prin MARAC, fie pe alte căi. Responsabilitatea identificării pragului local 
de sesizare aparţine MARAC-ului local. 

 
2 
Pentru mai multe informaţii despre MARAC vă rugăm apelaţi la Ghidul SafeLives MARAC de implementare www.SafeLives.org.uk . 

3 
Pentru întrebări cu privire la instruirea în utilizarea chestionarului, rugăm scrieţi la training@SafeLives.org.uk sau sunaţi la 0117 317 8750. 

Criterii de sesizare la MARAC recomandate 

1. Părerea specialistului: dacă un specialist este foarte îngrijorat cu privire la situaţia unei victime, acesta 
trebuie să sesizeze MARAC. Vor exista situaţii când contextul unui anumit caz va da motive serioase de 
îngrijorare chiar dacă victima nu a reuşit să dezvăluie informaţiile necesare pentru a sublinia mai clar riscul la 
care aceasta este supusă. Acest fapt poate reflecta nivele extreme de teamă, bariere culturale cu privire 
la dezvăluire, probleme legate de imigrare sau bariere lingvistice, în special în cazurile de violenţă 
justificată de „onoare”. Această părere se va baza pe experienţa specialistului şi/sau percepţia victimei cu 
privire la riscul la care este expusă, chiar dacă nu se îndeplinesc criteriile 2 şi/sau 3 de mai jos. 

 

2. ‘Risc crescut vizibil’: numărul de bifări din acest chestionar. Dacă aţi bifat 14 sau mai multe căsuţe cu 
răspuns afirmativ, în mod normal cazul îndeplineşte criteriile de sesizare la MARAC. 

 

3. Escaladare potenţială: numărul descinderilor făcute de poliţie la victimă datorită violenţei domestice în 
ultimele 12 luni. Acest criteriu poate fi folosit pentru a identifica cazurile în care nu s-a identificat pozitiv 
majoritatea factorilor de risc din listă, dar unde abuzul pare să escaladeze şi o consultare cu MARAC pentru o 
evaluare mai amănunţită a situaţiei este adecvată. De obicei se începe cu 3 sau mai multe descinderi ale 
poliţiei într-o perioadă de 12 luni, dar acest număr trebuie revizuit în funcţie de volumul local şi nivelul de 
raportare la poliţie. 

http://www.safelives.org.uk/marac.html
http://www.caada.org.uk/
mailto:training@SafeLives.org.uk
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Ce nu este acest chestionar 
Acest chestionar va oferi informaţii preţioase cu privire la riscurile la care sunt expuşi copiii, dar nu este 
un instrument complet de evaluare a riscului pentru copii. Prezenţa copiilor accentuează riscurile mai 
largi ce ţin de violenţa domestică, copiii vitregi fiind în mod special afectaţi. Dacă se constată că anumiţi 
copii sunt expuşi la risc, trebuie să aveţi în vedere ce fel de sesizare trebuie să faceţi pentru a obţine o 
evaluare completă a situaţiei acestora. 

 

Chestionar SafeLives-DASH de identificare a riscului, menit a fi utilizat de către 
consilieri independenţi în probleme de violenţă domestică şi alte instituţii ce nu 
ţin de poliţie4, pentru identificarea cazurilor MARAC atunci când se dezvăluie 
abuzuri domestice, violenţă justificată de „onoare” şi/sau urmăriri 

 

Vă rugăm să explicaţi că scopul acestor întrebări este pentru 
protecţia şi siguranţa individului în cauză. 

 

Bifaţi căsuţa dacă factorul e prezent. Vă rugăm utilizaţi căsuţa 
pentru comentarii de la finalul formularului pentru a dezvolta 
oricare dintre răspunsuri. 

 

Se presupune că sursa principală de informaţii este victima. Dacă 
 nu este aşa, vă rugăm menţionaţi acest lucru în coloana din 
dreapta. D

a
 (

b
if

a
ţi

) 

N
u

 

N
u

 ş
ti

u
 

 
 
 
 

Menţionaţi sursa 
informaţiilor, dacă 
este alta decât 
victima, de ex: 
ofiţer de poliţie 

1. A rezultat incidentul actual în rănire? 

Vă rugăm menţionaţi ce fel de rănire şi dacă este prima. ☐ ☐ ☐ 
 

2. Sunteţi speriat(ă)? 

Comentaţi: ☐ ☐ ☐ 
 

3. De ce lucru vă temeţi? De alte răniri şi violenţe? 

Vă rugăm indicaţi ce credeţi că (numele abuzatorului(rilor)...) ar 
putea face şi cui, inclusiv copiilor. 
Comentaţi : 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 

4. Vă simţiţi izolat(ă) de familie/prieteni, adică încearcă (numele 
abuzatorului(rilor)……..) să vă împiedice să vă întâlniţi cu 
prietenii/familia/doctorul dvs. sau cu alte persoane? 
Comentaţi: 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 

5. Vă simţiţi deprimat(ă) sau aveţi gânduri de sinucidere ☐ ☐ ☐  

6. V-aţi despărţit sau aţi încercat să vă despărţiţi de (numele 
abuzatorului(rilor) ...) în decursul ultimului an? ☐ ☐ ☐ 

 

7. Există conflict în privinţa contactului cu copilul? ☐ ☐ ☐  

8. Numitul (……) vă trimite mesaje, vă sună, vă contactează, vă 
urmăreşte, sau vă hărţuieşte în mod constant? 
Vă rugăm detaliaţi pentru a putea decide ce acţiuni au avut loc şi 
dacă dvs. credeţi că acestea sunt făcute în mod intenţionat, cu 
scopul de a vă intimida. Aveţi în vedere contextul şi comportamentul 
cu privire la aceste acţiuni. 

 
 

☐ 

 
 

☐ 

 
 

☐ 

 

9. Sunteţi însărcinată sau aţi născut recent (în ultimele 18 luni)? ☐ ☐ ☐  

10. Acest abuz se întâmplă mai des? ☐ ☐ ☐  

11. S-a înrăutăţit acest abuz? ☐ ☐ ☐  

12. Numitul (……) încearcă să controleze tot ce faceţi şi/sau este 
excesiv de gelos? 
Faţă de alte relaţii, cu cine vă vedeţi; acasă vă tratează în mod 
„poliţienesc”, spunându-vă, de exemplu, cu ce să vă îmbrăcaţi. Aveţi 
în vedere violenţa justificată de „onoare” şi precizaţi 
comportamentul. 

 
 

☐ 

 
 

☐ 

 
 

☐ 

 

 

 
4 Acest chestionar este în concordanţă cu modelul DASH 2009 de evaluare a riscului aprobat de Asociaţia Ofiţerilor Şefi de Poliţie (ACPO) şi utilizat 
de serviciul de poliţie. 
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Bifaţi căsuţa dacă factorul e prezent. Vă rugăm utilizaţi căsuţa 

pentru comentarii de la finalul formularului pentru a dezvolta 
oricare dintre răspunsuri. 

(b
if

a
ţi

) 

N
u

 

N
u

 ş
ti

u
 Menţionaţi sursa 

informaţiilor, dacă 
este alta decât 
victima 

13. A folosit numitul (……..) vreodată arme sau obiecte pentru a vă 
răni? ☐ ☐ ☐ 

 

14. V-a ameninţat numitul (……..) vreodată că vă omoară sau că 
omoară pe altcineva şi l-aţi crezut? 

Dacă da, bifaţi pe cine. 

Dvs. ☐ 

Copiii ☐ 

Altcineva (rugăm precizaţi) ☐ 

 

 
☐ 

 

 
☐ 

 

 
☐ 

 

15. A încercat vreodată numitul (………) să vă 
stranguleze/sugrume/sufoce/înece? ☐ ☐ ☐ 

 

16. Numitul (……..) face sau spune chestiuni de natură sexuală 
care vă fac să vă simţiţi prost sau care vă rănesc fizic pe dvs. 
sau pe altcineva? 
Dacă pe altcineva, precizaţi pe cine. 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 

17. Există vreo altă persoană care v-a ameninţat sau de care vă 
este teamă? 
Dacă da, precizaţi de cine şi de ce. Aveţi în vedere familia lărgită 
dacă este vorba de violenţă justificată de „onoare”. 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 

18. Ştiţi dacă numitul (………..) a rănit pe altcineva? 

Vă rugăm precizaţi pe cine, inclusiv copiii, fraţii, surorile, sau rudele 
mai în vârstă. Aveţi în vedere violenţa justificată de „onoare”. 

Copiii ☐ 

Alt membru al familiei ☐ 

Cineva dintr-o relaţie anterioară ☐ 

Altele (rugăm precizaţi) ☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

19. Numitul (……….) a maltratat vreodată un animal sau animalul 
familiei? ☐ ☐ ☐ 

 

20. Există probleme financiare? 

De exemplu, depindeţi de numitul (…..) pentru bani/şi-a pierdut 
recent locul de muncă/alte probleme financiare? 

☐ ☐ ☐ 
 

21. În ultimul an a avut numitul (……..) probleme cu 

medicamentele/drogurile, alcoolul, sau probleme de sănătate 
mintală care l-au împiedicat să ducă o viaţă normală? 
Dacă da, precizaţi care dintre acestea şi oferiţi detalii relevante dacă 
le cunoaşteţi. 

Medicamente/Droguri ☐ 

Alcool ☐ 

Sănătate mintală ☐ 

 

 
 

☐ 

 

 
 

☐ 

 

 
 

☐ 

 

22. A ameninţat numitul (……) că se va sinucide sau a încercat 
vreodată? ☐ ☐ ☐ 

 

23. Numitul (………) a încălcat vreodată condiţiile unei cauţiuni/ 

interdicţii judecătoreşti şi/sau ale unui acord oficial cu privire la 
când vă poate vedea pe dvs. şi/sau pe copii? 
Puteţi să aveţi în vedere acest aspect cu privire la un fost partener al 

făptaşului, dacă este relevant. 

Condiţiile cauţiunii ☐ 

Ordin împotriva molestării/de locuire ☐ 

Acord cu privire la contactarea copilului (copiilor) ☐ 

Ordin de protecţie împotriva căsătoriei forţate ☐ 

Altele ☐ 

 

 

 
 

☐ 

 

 

 
 

☐ 

 

 

 
 

☐ 
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Bifaţi căsuţa dacă factorul e prezent. Vă rugăm utilizaţi căsuţa 
pentru comentarii de la finalul formularului pentru a dezvolta 
oricare dintre răspunsuri. 

D
a
 

(b
if

a
ţi

) 

 

N
u

 

 

N
u

 ş
ti

u
 Menţionaţi sursa 

informaţiilor, dacă 
este alta decât 
victima 

24. Ştiţi dacă numitul (……..) a avut vreodată probleme cu poliţia 
sau dacă are cazier? 
Dacă da, rugăm precizaţi. 

Violenţă domestică ☐ 

Violenţă sexuală ☐ 

Alte violenţe ☐ 

Altele ☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

Total răspunsuri afirmative 
 

 

A se avea în vedere de către specialist 
 

Există alte informaţii relevante (date de 
victimă sau de specialist) care ar putea să 

crească nivelul riscului? Aveţi în vedere 
situaţia victimei în ceea ce priveşte 
dizabilităţile, abuzul de substanţe, probleme 
de sănătate mintală, bariere 
culturale/lingvistice, sisteme bazate pe 
„onoare” şi minimalizare. Este dispusă să vă 
accepte ajutorul şi să coopereze? Descrieţi: 

 

 
Aveţi în vedere ocupaţia/interesele 
abuzatorului – ar putea acestea să le ofere 
acces la arme? Descrieţi: 

 

 
 

Care sunt priorităţile principale ale victimei 
cu privire la siguranţa acesteia? 

 

 

Credeţi că sunt motive rezonabile pentru a prezenta acest caz la Da ☐ 
MARAC? Nu ☐ 

Dacă da, aţi făcut o sesizare? 
Da ☐ 

Nu ☐ 

Semnătura 
 

Data 
 

Credeţi că şi copiii din familie sunt expuşi la risc? 
Da ☐ 

Nu ☐ 

Dacă da, vă rugăm să confirmaţi 
Da 

Nu 

☐ 

☐ 

Data la care s-  

dacă aţi făcut o sesizare pentru a făcut 

siguranţa copiilor sesizarea 

Semnătura 
 

Data 
 

Numele 
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