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SUMAR EXECUTIV 

Ratificarea de către Republica Moldova a Convenţiei Consiliului Europei pentru 
protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale impune 
necesitatea racordării cadrului legal şi instituţional la prevederile acesteia. În acest 
context, studiul relevă o implicare a autorităţilor statului în acest proces.  

Pe parcursul anului 2012 au fost introduse modificări în: 

- Codul Penal, cu referire la infracţiunile sexuale comise contra copiilor 
(raportul sexual cu o persoană care nu a  împlinit vîrsta de 16 ani, acţiuni 
perverse, acostarea copiilor în scopuri sexuale), pornografia infantilă, traficul 
de copiii (introducerea sancţiunilor pentru acţiunile de trafic a copiilor), 
castrarea chimică ca formă de sancţiune a agresorilor sexuali,  

- Codul de Procedură Penală, privitor la respectarea drepturilor copilului ca 
victimă sau martor în toate fazele procesului penal; interzicerea accesului în 
sala de şedinţă a presei sau publicului pe parcursul întregului proces sau al 
unei părţi din proces, cînd interesele minorilor sau protecţia vieţii private a 
părţilor în proces o cer; ascultarea mărturiilor minorului (victimă sau martor) 
în proces de către instanţa de judecată în şedinţă închisă; reprezentarea 
copilului victimă de către un reprezentant legal; asistarea garantată de stat a 
victimei în cazul în care victima nu dispune de mijloace financiare; audierea 
minorului victimă în vîrstă de pînă la 14 ani în cauzele penale privind 
infracţiunile cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în 
familie, precum şi în alte cazuri în care interesele justiţiei sau ale minorului o 
cer; considerarea, fără acordul său, ca parte vătămată a minorului căruia i s-
a cauzat prejudiciu prin infracţiune; audierea minorului de pînă la 14 ani în 
cauzele penale privind infracţiunile cu caracter sexual, privind traficul de 
copii sau violenţa în familie, precum şi în alte cazuri în care interesele 
justiţiei sau ale minorului o cer, poate avea loc spaţii special amenajate.  

Pînă la moment nu a fost creată reţeaua naţională a camerelor de audiere a copiilor 
victime/martori ai violenţei sexuale, fapt care îngreunează procedura de audiere a 
copilului. Sarcina dată este o atribuţie a APL.   

MMPSF, MAI, ME, MS au întreprins pe parcursul anului 2012 acţiuni privitor la 
racordarea la Convenţie, punându-se accentul pe cooperarea interministerială. În 
acelaşi timp, studiul relevă necesitatea unei mai bune comunicări la nivel instituţional 
pentru realizarea acţiunilor propuse în domeniu. 

A fost elaborat, însă neaprobat de Guvern, Proiectul mecanismului 
intersectorial de cooperare pentru asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi 
potenţiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării, traficului, elaborat în urma 
parteneriatului dintre MMPSF, MAI,  

Pînă la moment nu a fost dezvoltată reţeaua de servicii sociale destinate copiilor 
victime ale violenţei/exploatării sexuale, care este o sarcină a APL, cu toate că conform 
Nomenclatorului serviciilor sociale aceste persoane pot beneficia de servicii 
specializate. Asistarea copiilor victime are loc prin Centrul de asistenţă şi protecţie a 
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victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (MMPSF) şi organizaţiile 
neguvernamentale CNPAC şi „La Strada”, care nu acoperă tot necesarul. 

Novator pentru Republica Moldova este crearea conceptului serviciului Linia 
Fierbinte pentru copiii abuzaţi sau expuşi riscului, implementarea acestuia urmând a 
avea loc în anul 2013. 

La nivelul instruirii specialiştilor implicaţi în asistarea copilului victimă a 
abuzului/exploatării sexuale sunt organizate instruiri în cadrul INJ, în special fiind vorba 
de procurori, judecători, iar pentru anul 2013 fiind planificate instruiri şi pentru avocaţi, 
consilieri de probaţiune, ofiţeri de urmărire penală, pedagogi. În acelaşi timp, se 
necesită pregătirea specializată în domeniul dat a profesioniştilor din domeniul 
juridicului, asistenţei sociale, psihologiei şi instruiri continui pentru lucrătorii din sistem 
(domeniul dreptului, asistenţei sociale, medicinei, psihologiei, pedagogiei). 

Un element deficitar este lipsa studiilor complexe, exhaustive cu referire la 
abuzul/exploatarea sexuală a copiilor din Republica Moldova, tematica dată fiind 
fragmentar abordată în contextul altor studii.  

Statistica oficială în domeniu este una neconcordantă, incompletă, care nu oferă o 
imagine de ansamblu asupra fenomenului studiat. Chiar dacă există instrumente de 
colectare a datelor elaborate, există o responsabilitate scăzută a lucrătorilor organelor 
de forţă în completarea completă a acestora.  

MULŢUMIRI 

Autorul raportului aduce sincere mulţumiri instituţiilor care şi-au exprimat interesul 
de a se implica în realizarea acestui studiu şi au prezentat o vădită deschidere: Consiliul 
Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul de Interne, Ministerul 
Educaţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Biroul Naţional de Statistică, 
Procuratura Generală, CNPAC, Centrul Internaţional „La Strada”, CCTP a MAI.    

De asemenea, aducem mulţumiri şi recunoştinţă tuturor persoanelor care au fost 
deschise în procesul de validare a studiului, sugestiile lor regăsindu-se în raport. 

Prezentul studiu a fost posibil de elaborat cu suportul financiar al UNICEF 
Moldova.  

INTRODUCERE 

Copiii sunt persoanele care pot fi uşor antrenaţi în acţiuni cu risc sporit pentru viaţa 
şi sănătatea lor, pot fi uşor manipulaţi, minţiţi, influenţaţi în a comite acte, ale căror 
consecinţe negative nu pot să le prevadă. Fiind uneori în imposibilitatea de a rezista 
unor promisiuni, recompense oferite mai ales de către persoanele adulte, care aparent 
le inspiră încredere, copiii pot să cadă uşor pradă agresorilor.  

Abuzarea sexuală a copilului reprezintă în sine un fenomen unic, dinamica 
acestuia este diferită de cea a abuzului sexual comis contra persoanelor adulte. 
Unicitatea acestui fenomen poate fi evidenţiată prin caracteristicile acestuia, printre care 
se regăsesc: utilizarea în rare cazuri de către agresor a violenţei fizice, de cele mai 
deseori acesta încearcă să profite de încrederea copilului şi să ascundă fapta comisă; 
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agresorul este de obicei o persoană cunoscută sau de încredere pentru copil; abuzarea 
sexuală a copilului poate avea loc mai multe săptămâni sau chiar ani; o treime din toate 
cazurile de abuz sexual a copilului au avut loc în familie etc.1 În aceste condiţii, 
comiterea unui abuz sexual asupra copilului este mai greu de stabilit şi de demonstrat. 

Există un şir de factori care determină vulnerabilitatea copilului faţă de abuzul 
sexual. Studiile desfăşurate în ţările din America de Nord evidenţiază faptul că mai des 
victime ale abuzului sexual pot fi: fetele (deşi în unele ţări băieţii constituie o mare parte 
din victimele abuzurilor sexuale), copiii neînsoţiţi şi nesupravegheaţi, copiii din centrele 
de plasament, instituţii rezidenţiale, copiii vitregi sau adoptaţi, copiii cu handicap mental 
sau fizic, copiii cu antecedente de abuz în trecut, copiii din ţări/familii sărace, în conflicte 
armate, copiii din familii monoparentale, cu părinţi suferinzi de diverse boli psihice, 
dependenţi de drog şi alcool, copiii vulnerabili din punct de vedere psihologic sau 
cognitiv, sau care sunt izolaţi social.2 

  Studiile desfăşurate la nivel mondial atestă faptul că consecinţele cele mai grave 
pe care le comportă abuzul sexual asupra copilului, se referă la sănătatea acestuia, în 
mod special fiind vorba despre susceptibilitatea la depresie, consum de substanţe 
psihotrope, stres post-traumatic, tendinţe suicidare etc.3 În acelaşi timp, nu pot fi 
neglijate consecinţele sociale ale fenomenului: scăderea nivelului de integrare şi 
adaptare socială a victimelor, activitatea ulterioară a acesteia, determinarea unui 
comportament sexual agresiv prin „transformarea” din victimă în agresor sexual etc. 

În acest context, abuzul sexual a copilului, manifestat prin oricare forme, reprezintă 
o încălcare flagrantă a drepturilor copilului, ce necesită o abordare complexă şi o 
intervenţie a statului.   

METODOLOGIA STUDIULUI 

Victimizarea copilului prin abuz şi exploatare sexuală reprezintă o gravă încălcare 
a drepturilor omului, în general, şi o încălcare a drepturilor copilului, în particular. Pînă la 
moment în Republica Moldova nu au fost desfăşurate studii particulare, care să aibă în 
exclusivitate drept obiect de cercetare fenomenul abuzului şi exploatării sexuale a 
copilului. Unele aspecte ale acestor fenomene sunt reflectate parţial în studiile realizate 
de UNICEF Moldova, Centrul Internaţional „La Strada”. Însă, odată cu ratificarea 
Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării 
sexuale şi a abuzurilor sexuale (Legea nr.263 din 19.12.2011) se necesită realizarea 
de studii exhaustive explicative cu privire la siguranţa sexuală a copiilor.  

Abordarea acestei probleme necesită clarificarea termenilor cheie. La nivel 
internaţional se operează cu definiţiile oferite de către Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii, care stipulează că „abuzul sexual asupra copiilor este implicarea unui copil în 
activitate sexuală care el sau ea nu o înţelege pe deplin, nu este în măsură să îşi dea 
consimţământul în cunoştinţă de cauză sau pentru care nivelul de dezvoltare a copilului 
nu îi permite şi nu poate da acordul, sau care încalcă legile sau tabuurile sociale 
caracteristice societăţii”.4 În acelaşi timp, OMS stabileşte că actul sexual agresiv asupra 
                                                
1 World Health Organization, Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence, 2003, p. 75 
2 Ibidem, p.76 
3 World health report 2002: reducing risks, promoting healthy life. Geneva, World Health Organization, 
2002. 
4 Report of the Consultation on Child Abuse Prevention, Geneva, 29-31 March 1999, World Health 
Organization, Social Change and Mental Health, Violence and Injury Prevention, p.15 
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copilului poate fi exercitat de către un adult sau un copil care după vârstă sau 
dezvoltare este într-o relaţie de responsabilitate, încredere şi putere, activitatea fiind 
destinată să satisfacă nevoile agresorului. Aceasta include, dar nu se limitează la 
următoarele forme: incitarea sau constrângerea unui copil de a se angaja în orice 
activitate sexuală ilegală, exploatarea copiilor prin prostituţie sau alte practici sexuale 
ilegale, implicarea copiilor în spectacole şi materiale pornografice. Definiţia dată de 
către OMS este preluată şi în actele naţionale care vor fi prezentate şi analizate pe 
parcurs. 

Conform Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva 
exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale (Lanzarote, 25.X.2007) abuzul sexual se 
referă la activităţile sexuale cu un copil, în cazul cărora se foloseşte constrângerea, 
forţa sau ameninţările; se abuzează de o poziţie recunoscută ca fiind de încredere, de 
autoritate sau de influenţă asupra copilului, inclusiv în cadrul familiei; se abuzează de o 
situaţie de vulnerabilitate deosebită a copilului, mai ales datorită unui handicap psihic 
sau fizic sau datorită unei situaţii de dependenţă.5 

Legislaţia naţională reglementează şi sancţionează comportamentele cu caracter 
sexual agresiv faţă de copil, în cadrul actelor normative reflectându-se semnificaţia 
conceptului dat. Conform Codului Penal al Republicii Moldova (cod nr.985, 
18.04.2002) abuzul sexual este reflectat în contextul reglementării violului (art.171, al.1, 
3b): „Violul, adică raportul sexual săvîrşit prin constrîngere fizică sau psihică a 
persoanei sau profitînd de imposibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-şi exprima 
voinţa... a) persoanei care se afla în grija, sub ocrotirea, protecţia, la educarea sau 
tratamentul făptuitorului; b) unei persoane minore în vîrstă de pînă la 14 ani” şi a 
acţiunilor violente cu caracter sexual (ar.172, al.1, 2b, 3a, a1): „Homosexualitatea sau 
satisfacerea poftei sexuale în forme perverse, săvîrşite prin constrîngere fizică sau 
psihică a persoanei ori profitînd de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-şi 
exprima voinţa. b) săvîrşite cu bună-ştiinţă asupra unui minor; a) au fost săvîrşite 
asupra unei persoane despre care se ştia cu certitudine că nu a atins vîrsta de 14 ani; 
a1) au fost săvîrşite asupra persoanei care se află în îngrijirea, ocrotirea, protecţia, 
educarea sau în tratamentul făptuitorului”. 

În acelaşi timp, Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie stipulează, că violenţa sexuală este „orice violenţă cu caracter sexual sau orice 
conduită sexuală ilegală în cadrul familiei sau în alte relaţii interpersonale, cum ar fi 
violul conjugal, interzicerea folosirii metodelor de contracepţie, hărţuirea sexuală; orice 
conduită sexuală nedorită, impusă; obligarea practicării prostituţiei; orice comportament 
sexual ilegal în raport cu un membru de familie minor, inclusiv prin mîngîieri, sărutări, 
pozare a copilului şi prin alte atingeri nedorite cu tentă sexuală; alte acţiuni cu efect 
similar”6.  

În cadrul Proiectului mecanismului intersectorial de cooperare pentru 
asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului, 
neglijării, exploatării, traficului, abuzul sexual este definit ca fiind „incitarea sau 

                                                
5 Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor 
sexuale (Lanzarote, 25.X.2007), art.18 
6 Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie nr.45 din 01.03. 2007, art.2 
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constrîngerea unui copil de a se implica în orice fel de activitate sexuală ilegală sau 
psihologic dăunătoare”7. În actul prezent abuzul sexual se referă la: 

a. incest - orice relaţie sexuală între rude unite prin legături de sînge sau prin alianţă;  

b. viol - raportul sexual săvîrşit prin constrîngere fizică sau psihică a copilului sau 
profitînd de imposibilitatea acestuia de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa; 

c. hărţuire sexuală - orice formă de comportament fizic, verbal sau nonverbal, de 
natură sexuală, care lezează demnitatea copilului ori creează o atmosferă 
neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare sau insultătoare; 

d. prostituţie infantilă -  folosirea copilului pentru activităţi sexuale, contra cost sau 
contra oricăror altor avantaje materiale; 

e. pornografie infantilă - producerea, distribuirea, difuzarea, importarea, exportarea, 
oferirea, vinderea, schimbarea, folosirea sau deţinerea de imagini sau alte 
reprezentări ale unuia sau ale mai multor copii implicaţi în activităţi sexuale explicite, 
reale sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări ale organelor sexuale ale 
unui copil, reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă 
electronică; 

f. molestare - mîngîierea zonelor intime, sărutarea copilului, obligarea copilului de a 
atinge părţile intime ale abuzatorului; 

g. căsătoria timpurie sau logodna copiilor care implică relaţii sexuale - căsătorie în 
care una sau ambele părţi sunt căsătorite fără acceptul ei sau al lui sau împotriva 
voinţei ei sau a lui, sau cînd acceptul nu este valid.8 

În acelaşi document se prezintă şi exploatarea sexuală a copiilor prin trafic, 
implicarea copiilor în prostituţie şi pornografie, fără a fi definite ca atare.   

Termenul de abuz sexual asupra copilului este un termen generic, care cuprinde 
mai multe tipuri de comportamente abuzive, ce nu implică neapărat contact fizic direct, 
dar sunt considerate tratamente abuzive din punct de vedere sexual.9 În categoria 
abuzului sexual pot fi incluse toate formele de relaţii şi comportamente hetero- sau 
homosexuale, de la atingerile cu caracter sexual la penetrare, în care sunt implicaţi un 
adult şi un minor, persoane înrudite sau nu. Chiar şi atunci când relaţiile sexuale dintre 
o persoană adultă şi un minor par a fi liber consimţite şi nu au componenta recurgerii la 
forţă, se utilizează la fel termenul de abuz sexual. Atunci când agresorul este minor,  
diferenţa de vârstă de la care se menţionează despre relaţii abuzive, este de 5 ani.  

Abuzul sexual al copilului poate avea mai multe forme, ce pot fi reprezentate 
schematic (vezi Figura 1). 

Abuzarea sexuală a copilului se poate desfăşura în: familie, în acest caz abuzul 
sexual ia denumirea de incest. Tipurile de incest cel mai des întâlnite sunt: tată cu fiica 

                                                
7 Instrucţiune privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru asistenţa şi monitorizarea copiilor 
victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării, traficului. Proiect, p.1 
8 Ibidem, p.1-2.  
9 Irimescu, G. Protecţia socială a copilului abuzat. – Iaşi, 2006. p. 63 
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sau tatăl vitreg cu fiica vitregă, taţi cu fii sau taţi vitregi cu fii vitregi, sau în afara familiei 
(în instituţii de învăţământ, centre de agrement, în stradă, alte instituţii).  

Exploatarea ca formă de abuz a copilului este definită de către OMS, relevându-se 
că „exploatarea comercială sau de altă natură a unui copil se referă la utilizarea 
copilului în muncă sau alte activităţi în beneficiul altora. Aceasta include, dar nu se 
limitează la munca copiilor şi implicarea în prostituţie a copiilor. Aceste activităţi sunt în 
detrimentul sănătăţii fizice şi psihice a copilului, educaţia sau dezvoltarea spirituală, 
morală sau social-emoţională”.10  

La nivel naţional, conceptul de exploatare sexuală este reflectat în Hotărârea 
Curţii Supreme de Justiţie nr.37 din 22.11.2004 „Cu privire la practica aplicării 
legislaţiei în cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul de copii”, prin care 
exploatarea sexuală se referă la impunerea persoanei la practicarea prostituţiei sau a 
altor acţiuni cu caracter sexual. În acelaşi timp, exploatarea sexuală comercială prevede 
activitatea aducătoare de profituri, care are drept urmare majorarea activului patrimonial 
al făptuitorului sau altor persoane, exprimîndu-se în folosirea victimei prin constrîngere 
în prostituţie sau în industria pornografică.11 

În cazul Legii pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane nr. 
241-XVI din 20.10.2005, exploatarea persoanei presupune abuz faţă de persoană 
pentru a obţine un profit, şi anume:  

a) obligarea de a executa anumite munci sau de a presta servicii prin recurgere la 
forţă, ameninţări sau prin alte mijloace de constrîngere, contrar prevederilor 
legale  privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate; 

                                                
10 Report of the Consultation on Child Abuse Prevention, Geneva, 29-31 March 1999, World Health 
Organization, Social Change and Mental Health, Violence and Injury Prevention, p.16 
11 Hotărârea Curţii Supreme de Justiţie nr.37 din 22.11.2004 Cu privire la practica aplicării legislaţiei în 
cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul de copii, art.4.1 
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Fig.1. Forme ale abuzului sexual asupra copilului 
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intenţionată a 
copiilor la 
actele sexuale 
ale altor 
persoane 

Implicarea copilului 
în producerea de 
materiale 
pornografice: 
angajarea, folosirea, 
inducerea, atragerea 
sau constrângerea 
unui copil de a se 
implica a a asista 
altă persoană într-un 
comportament 
sexual explicit sau 
simulat, în scopul 
producerii unei 
imagini vizuale 

Incitarea la 
prostituţie: 
angajarea 
unui copil 
într-un raport 
sexual sau în 
alte activităţi 
sexuale, 
inclusiv în 
schimbul unei 
sume de bani 
sau a altor 
servicii şi 
bunuri 

-avansuri 
sexuale 
nebinevenite,  
- favoruri 
sexuale,   
- conduite 
verbale de 
natură sexuală 
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b) ţinerea în sclavie, aplicarea anumitor practici similare sclaviei sau recurgerea la 
alte procedee pentru privarea de libertate; 

c) obligarea la practicarea prostituţiei, participarea la reprezentări pornografice în 
vederea producerii, difuzării şi punerii în circulaţie a acestora pe orice cale, 
achiziţionării, comercializării sau posedării de materiale pornografice,  practicarea unor 
alte forme de exploatare sexuală etc12. 

Exploatarea sexuală comercială a copiilor se consideră orice acţiune criminală cu 
caracter sexual, care umileşte copiii şi prezintă pericol integrităţii lor fizice şi psiho-
sociale. Cu toate că fenomenul este unul latent, el căpătă în ultimul timp dimensiuni tot 
mai mari, devenind un subiect pe agenda mai multor foruri naţionale şi internaţionale.13 

Pentru prima dată exploatarea sexuală a copiilor a fost stipulată în Declaraţia şi 
Planul de Acţiune privind combaterea exploatării sexuale a copiilor, adoptate la 
Primul Congres Mondial împotriva exploatării sexuale comerciale a copiilor (Stockholm, 
1996), în care exploatarea sexuală comercială a copiilor era privită drept o încălcare 
gravă a drepturilor copilului. În cazul dat, copilul este tratat ca obiect sexual şi de 
vânzare, exploatarea sexuală comercială fiind o formă de constrângere şi violenţă 
asupra copiilor, considerată o formă contemporană a sclaviei şi muncii forţate.14 

Conform Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva 
exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale (Lanzarote, 25.X.2007) fenomenul dat 
este definitit prin prostituţia şi pornografia sexuală cu implicarea copiilor. Astfel, 
prostituţia infantilă se referă la „faptul de a folosi un copil pentru activităţi sexuale atunci, 
când se oferă sau se promit sume de bani sau orice altă formă de remunerare sau de 
răsplată, indiferent dacă această plată, promisiune sau răsplată se oferă copilului sau 
unei terţe persoane”15, iar pornografia infantilă este prezentată ca „orice material care 
prezintă, în manieră vizuală, un copil care desfăşoară un comportament sexual explicit, 
real sau simulat, sau orice reprezentare a organelor sexuale ale unui copil, în mod 
special în scopuri sexuale”16. Acelaşi articol al Convenţiei concretizează pentru care 
fapte săvârşite împotriva copilului infractorii urmează a fi traşi la răspundere: producţia 
de pornografie infantilă; oferirea sau punerea la dispoziţie a pornografiei infantile; 
distribuirea sau transmiterea pornografiei infantile; procurarea de pornografie infantilă 
pentru sine sau pentru altul; deţinerea de pornografie infantilă; obţinerea accesului cu 
bună ştiinţă, prin intermediul tehnologiilor informaţionale şi a comunicaţiilor, la 
pornografia infantilă. 

Studiile analizează două tipuri de producţie pornografică: pornografie deghizată 
sau voalată, care nu reprezintă relaţiile sexuale în formă deschisă, dar sunt folosite 
imagini/reprezentări ale copiilor dezbrăcaţi; şi pornografia de tip deschis sau nevoalată, 

                                                
12 Legea pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane nr. 241-XVI din 20.10.2005, art.2, 
punct.3 
13 Ce ştim despre exploatarea sexuală a comercială a copiilor. Suport informaţional. La Strada, Chişinău, 
2011, p.9   
14 Ibidem, p.10 
15 Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor 
sexuale (Lanzarote, 25.X.2007), art. 19, punct. 2 
16 Ibidem, art.20, punct.2 
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care conţine efectiv prezentarea imaginilor cu copii, implicaţi nemijlocit în relaţii 
sexuale.17 

Una dintre căile de exploatare sexuală a copiilor o reprezintă traficul de copii, 
definiţia acestui concept o regăsim în Protocolul facultativ la Convenţia cu privire la 
drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi 
pornografia infantilă, doar că în formluarea „vânzare de copii”. Conforma acestui act 
„vânzarea de copii (trafic de copii) este considerat orice act sau tranzacţie prin care un 
copil este transferat de orice persoană sau grup de persoane către o altă persoană ori 
către un alt grup contra cost sau contra oricăror alte avantaje materiale”18.  

Însă, una dintre cele mai răspândite şi acceptate la nivel internaţional definiţii a 
noţiuni trafic de persoane (care include de fapt şi traficul de copii) este cea stipulată în 
Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în 
special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva 
criminalităţii transfrontaliere organizate (2000). Articolul 3, după ce la lit. a) dă 
definiţia noţiunii de trafic de persoane („expresia trafic de persoane indica recrutarea, 
transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, prin ameninţare de 
recurgere sau prin recurgere la forţă ori la alte forme de constrângere, prin răpire, 
fraudă, înşelăciune, abuz de autoritate sau de o situaţie de vulnerabilitate ori prin oferta 
sau acceptarea de plăţi ori avantaje pentru a obţine consimţământul unei persoane 
având autoritate asupra alteia în scopul exploatării. Exploatarea conţine, cel puţin, 
exploatarea prin prostituare a unei alte persoane sau alte forme de exploatare sexuală, 
munca sau serviciile forţate, sclavia sau practicile analoage sclaviei, folosirea sau 
prelevarea de organe”), precizează la lit. c) că aceeaşi noţiune se referă şi la copii: 
„recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copil în scopul 
exploatării este considerată trafic de persoane, chiar dacă aceştia nu fac apel la nici 
unul dintre mijloacele menţionate la lit. a) a prezentului articol”. De remarcat, că în cazul 
minorilor, consimţământul copilului-victimă la intenţia de a fi exploatat este irelevantă, 
chiar dacă nu se recurge la forţă, constrângere, răpire, înşelăciune, abuz de putere etc. 
Astfel, toţi copiii transferaţi sau transportaţi în scopul exploatării sunt recunoscuţi ca 
victime ale traficului de fiinţe umane. În cazul exploatării se presupune ca o altă 
persoană, decât victima, profită de situaţia creată.19  

Turismul sexual este un fenomen mai recent, reprezentând o formă a exploatării 
sexuale comerciale a copiilor de către adulţii. Aceştia vin din unele localităţi/ţări în altele, 
folosindu-se de copii pentru satisfacerea propriilor necesităţi sexuale. De cele mai multe 
ori cei care călătoresc în scopul turismului sexual provin dintr-o ţară mai bogată decât 
cea pe care o vizitează; turiştii sexuali pot călători şi în limitele propriei ţări sau prin 
regiune.20 

Ca o concluzie, exploatarea sexuală comercială a copiilor şi abuzul sexual asupra 
copiilor includ în sine manipularea situaţiei de vulnerabilitate a copilului, utilizându-l pe 
acesta în calitate de obiect sexual. Sunt două forme diferite de abuz faţă de copii, care 
reclamă intervenţii diferite pentru eliminarea lor. 

                                                
17 Ce ştim despre exploatarea sexuală a comercială a copiilor. Suport informaţional. La Strada, Chişinău, 
2011, p.14 
18 Protocolul facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la trafic de copii, prostituţia 
copiilor şi pornografia infantilă, art. 2 (a) 
19 Audierea copiilor victime-matori ai exploatăriis exuale comerciale.Îndrumar practic. La strada. Chişinău, 
2011, p.18-19  
20 Ibidem, p.20 
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Scopul prezentului studiu: cartografierea situaţiei curente din Republica Moldova în 
domeniul victimizării copilului prin abuz şi exploatare sexuală.    

Sarcinile studiului: 

- analiza cadrului normativ cu privire la obiectul cercetării  
- determinarea gradului de ajustare a cadrului normativ la cerinţele Convenţiei 

Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a 
abuzurilor sexuale  

- stabilirea profilului copilului abuzat în baza studiilor desfăşurate şi a statisticilor 
oficiale 

- stabilirea profilului abuzatorului sexual al copilului în baza statisticii oficiale 
- analiza rolurilor şi sarcinilor instituţiilor guvernamentale în protecţia copilului 

sexual abuzat/exploatat 
- relevarea bunelor practici promovate de sectorul asociativ în vederea protecţiei 

copilului sexual abuzat/exploatat 
- analiza lacunelor existente la nivel normativ şi instituţional care împiedică 

protecţia victimelor abuzului sexual 
- elaborarea unui set de recomandări cu privire la îmbunătăţirea cadrului normativ 

şi instituţional în vederea ajustării lui la Convenţia europeană.  

Metode de cercetare utilizate:  

Cartografierea situaţiei în domeniul abuzului şi exploatării sexuale a copilului a 
cuprins, într-o primă fază, desfăşurarea analizei documentare a actelor legislative care 
reglementează fenomenul abuzului/exploatării sexuale, la nivel naţional şi internaţional 
(cu precădere Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva 
exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale), a ordinelor, hotărârilor interne ale 
ministerelor de resort şi a altor surse relevante. În demersul investigaţional au fost 
supuse analizei studiile naţionale desfăşurate care au reflectat problema abuzului şi 
exploatării sexuale a copilului, în vederea determinării amplorii fenomenului studiat. În 
acelaşi timp, au fost analizate planurile instruirilor organizate de către Institutul Naţional 
al Justiţiei şi curriculum-urile pentru disciplinele incluse în plan, în vederea determinării 
reflectării în cadrul acestora a tematicii studiului.  

În faza a doua a studiului a fost stabilit planul consultărilor şi vizitelor de studiu la 
un şir de instituţii guvernamentale: CNPDC, MMPSF, MAI, MAEIE, MJ, MS, ME, PG, 
CCTP al MAI, BNS şi neguvernamentale: CI „La Strada”, CNPAC. Prin aplicarea 
interviului semistructurat au fost determinate aspectele cheie ale domeniului supus 
cercetării şi limitele sistemului în domeniul protecţiei copilului împotriva abuzului şi 
exploatării sexuale, ce necesită a fi racordat la Convenţia Consiliului Europei pentru 
protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale. 

În faza a treia a studiului raportul a fost supus dezbaterilor în vederea acumulării 
de sugestii din partea instituţiilor relevante, iar ulterior în vederea validării rezultatelor 
studiului şi aprobarea raportului.        
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SISTEMUL NAŢIONAL DE PROTECŢIE A COPILULUI ABUZAT/EXPLOATAT 
SEXUAL 

Trebuie de remarcat faptul, că în domeniul cadrului normativ din Republica 
Moldova s-au realizat mai mulţi paşi semnificativi, meniţi să contribuie la îmbunătăţirea 
sistemului de protecţie socială a familiei şi copilului şi racordarea acestuia la actele 
internaţionale ratificate de Republica Moldova. Pînă la moment nu există un act 
normativ, care în mod exclusiv să se refere la categoria copiilor abuzaţi/exploataţi 
sexual. Însă, protecţia acestor copii se face în albia cadrului normativ existent în 
vederea protecţiei familiei şi copilului.  

Setul de acte normative care reglementează şi sancţionează comportamentul 
sexual agresiv faţă de copil, cuprinde: 

1. Codul Penal al Republicii Moldova (adoptat la 18.04.2002, cu modificări 
în anul 2012) prevede şi delimitează formele de infracţiuni privind viaţa sexuală. În cazul 
art.171 este descris violul ca infracţiune cu caracter sexual, articolul indicând în 
categoria victimelor minorul (al.b). În cazul studiului prezent relevanţă deosebită o au 
articolele introduse în cod în anul 2012 şi anume: 

- art 174. Raportul sexual cu o persoană care nu a  împlinit vîrsta de 16 ani, 
introdus în 2012 (Art.174 al.(1) în redacţia LP73 din 12.04.12, MO99-
102/25.05.12 art.332), care prevede sancţionarea persoanelor care au întreţinut 
raport sexual altul decît violul, acte de penetrare vaginală, anală sau bucală şi 
altele, comise asupra unei persoane despre care se ştia cu certitudine că nu a 
împlinit vîrsta de 16 ani,  

- art.175. Acţiuni perverse sancţionează acţiunile perverse săvîrşite faţă de o 
persoană despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vîrsta de 16 ani, 
constînd în exhibare, atingeri indecente, discuţii cu caracter obscen sau cinic 
purtate cu victima referitor la raporturile sexuale, determinarea victimei să 
participe ori să asiste la spectacole pornografice, punerea la dispoziţia victimei a 
materialelor cu caracter pornografic, precum şi în alte acţiuni cu caracter 
sexual (Art.175 în redacţia LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332), 

- art. 1751 Acostarea copiilor în scopuri sexuale care prevede pedepsirea celor 
care propun, inclusiv prin intermediul tehnologiilor de informare şi de comunicare, 
a unei întîlniri cu un copil în scopul săvîrşirii împotriva acestuia a oricărei 
infracţiuni cu caracter sexual, dacă propunerea a fost urmată de fapte materiale 
care conduc la o astfel de întîlnire (Art.1751 introdus prin LP73 din 12.04.12, 
MO99-102/25.05.12 art.332). 

Codul Penal, de asemenea, sancţionează infracţiunea cu caracter sexual – 
incestul, indicându-se în art. 201, al.1 că raportul sexual între rude pe linie dreaptă pînă 
la gradul trei inclusiv, precum şi între rude pe linie colaterală (fraţi, surori) se 
pedepseşte. Practica arată, însă, că acest termen nu se utilizează în cazul copiilor, doar  
a maturilor.  

Traficul de copii, ca infracţiune cu caracter sexual, este sancţionată în temeiul 
art.206. Articolul face referire la formele şi scopurile traficării copilului, în al.„a” 
indicându-se exploatarea sexuală, comercială şi necomercială, implicarea copilului în 
prostituţie sau în industria pornografică. În anii 2011 şi 2012 articolul a fost modificat 
prin introducerea sancţiunilor pentru acţiunile de trafic a) săvîrşite de o persoană care 
anterior a săvîrşit aceleaşi acţiuni;  b) săvîrşite asupra a doi sau mai multor copii; c) 
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săvîrşite de o persoană cu funcţie de răspundere sau de o persoană cu funcţie de 
demnitate publică (Art.206 al.(3), lit.c) modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-
28/03.02.12 art.77);  e1) săvîrşite asupra copilului care se află în îngrijirea, sub 
ocrotirea, sub protecţia, la educarea sau la tratamentul făptuitorului; (Art.206 al.(3) lit.e1) 
introdusă prin LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332). 

Pronografia infantilă este reglementată expres prin articolul 208 al prezentului cod, 
articol introdus în anul 2012. Astfel, este interzisă producerea, distribuirea, difuzarea, 
importarea, exportarea, oferirea, vinderea, procurarea, schimbarea, folosirea sau 
deţinerea de imagini sau alte reprezentări ale unui sau mai mulţi copii implicaţi în 
activităţi sexuale explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări ale 
organelor sexuale ale unui copil, reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv 
în formă electronică (Art.2081 dispoziţia modificată prin LP73 din 12.04.12, MO99-
102/25.05.12 art.332) şi beneficierea, contra oricăror avantaje materiale, de serviciile 
sexuale prestate de către o persoană despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit 
vîrsta de 18 ani (Art.2082 introdus prin LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332). 
Astfel, cu referire la pornografia infantilă, Codul Penal a fost ajustat la Convenţia 
Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor 
sexuale. 

În redacţia codului din anul 2012 a fost introdusă castrarea chimică ca modalitate 
de pedepsire a persoanelor care au săvîrşit fapte prevăzute de legea penală care 
atentează la inviolabilitatea sexuală a altei persoane, inclusiv a minorilor 
(Art.1041 introdus prin LP34 din 24.05.12, MO126-129/22.06.12 art.405; în vigoare 
01.07.12). La nivel internaţional, castrarea chimică este aplicată în Marea Britanie, 
Portugalia, Israel, Polonia, Estonia, Federaţia Rusă, Argentina.Studiile desfăşurate la 
nivel internaţional atestă două poziţii. Prima poziţie se referă la faptul că medicamentele 
utilizate în castrarea chimică sunt eficiente în reducerea recidivei post-tratament, iar a 
doua poziţie se referă la faptul că unii agresori sexuali resimţeau plăcere şi după 
administrarea tratamentului.21 Astfel, nu putem fi siguri că castrarea chimică a 
agresorilor reprezintă o soluţie pentru diminuarea cazurilor de victimizare a copilului prin 
abuz sexual.  Abuzatorul sexual, după ispăşirea pedepsei, poate recurge la alte forme 
de abuzare a copilului mult mai grave (utilizare de obiecte/instrumente, imagini etc.). 
pînă la moment în Republica Moldova doar într-un singur caz s-a pronunţat castrarea 
chimică ca parte a pedepsei pentru un violator.  

 În acelaşi timp, codul nu prevede sancţiuni pentru persoanele care au intenţionat 
să comită acte cu caracter sexual cu un minor.  

2.  Codul de procedură penală (Nr. 122 din  14.03.2003 cu modificări în 
2012) prevede: 

- respectarea drepturilor copilului ca victimă sau martor în toate fazele procesului 
penal (Art.10 al.(6) în redacţia LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332) 

- interzicerea accesului în sala de şedinţă a presei sau publicului, prin încheiere 
motivată, pe parcursul întregului proces sau al unei părţi din proces, cînd 
interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor în proces o cer (Art.118, 
al.2). 

- ascultarea mărturiilor minorului (victimă sau martor) în proces de către instanţa 
de judecată în şedinţă închisă (Art.118 al.(21)) 

                                                
21 http://www.stuff.co.nz/national/crime/5264564/Chemicals-don-t-always-stop-sex-offenders 
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- reprezentarea copilului victimă va fi efectuată de către un reprezentant legal 
(Art.58 al.(10) modificat prin LP66 din 05.04.12, MO155-159/27.07.12 art.510; în 
vigoare 27.10.12), care pot fi părinţii, înfietorii, tutorii sau curatorii lor (Art.77, 
al.(1)). Codul, de asemenea, în baza art.91 stipulează drepturile reprezentantului 
legal al minorului.  

- victima să fie asistată, în condiţiile legii, de un avocat care acordă asistenţă 
juridică garantată de stat în cazul în care nu dispune de mijloace băneşti pentru a 
plăti avocatul (Art.58 al.(4), pct.2) modificat prin LP66 din 05.04.12, MO155-
159/27.07.12 art.510; în vigoare 27.10.12) 

- audierea minorului victimă în vîrstă de pînă la 14 ani în cauzele penale privind 
infracţiunile cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie, 
precum şi în alte cazuri în care interesele justiţiei sau ale minorului o cer (Art.58 
al.(11) modificat prin LP66 din 05.04.12, MO155-159/27.07.12 art.510; în vigoare 
27.10.12) 

- considerarea, fără acordul său, ca parte vătămată a minorului căruia i s-a cauzat 
prejudiciu prin infracţiune (Ar.59, al.1) 

- audierea minorului de pînă la 14 ani în cauzele penale privind infracţiunile cu 
caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie, precum şi în alte 
cazuri în care interesele justiţiei sau ale minorului o cer, poate avea loc spaţii 
special amenajate (Art.109 al.(5) introdus prin LP66 din 05.04.12, MO155-
159/27.07.12 art.510; în vigoare 27.10.12) 

- audierea minorului a fost introdusă în cod în anul 2012 (Art.1101 introdus prin 
LP66 din 05.04.12, MO155-159/27.07.12 art.510; în vigoare 27.10.12), 
stipulându-se condiţiile necesare de respectat în acest caz.  

- neobligativitatea copilului de a participa la confruntarea cu persoana învinuită de 
infracţiuni contra integrităţii lui fizice şi/sau morale (Art.113, al. (6)) 

Protecţia copilului de orice forme ale abuzului este reglementată prin Codul 
familiei (cod nr.1316 din  26.10.2000) reactualizat în anul 2008, care prevede că copilul 
are dreptul de a fi protejat contra abuzurilor, inclusiv contra pedepsei corporale din 
partea părinţilor sau a persoanelor care îi înlocuiesc (Art.53 al.(4) modificat prin LP120-
XVI din 29.05.08, MO125-126/15.07.08 art.489). În articolul dat nu se stipulează în mod 
direct abuzul sexual/exploatarea sexuală a copilului de către membrii familiei. În acelaşi 
timp, codul indică dreptul copilului de-şi expune opinia cu privire la problemele care îi 
afectează dezvoltarea şi integritatea personală. În prezentul cod în art.62 se stipulează, 
de asemenea, că metodele de educaţie a copilului vor exclude comportamentul abuziv, 
insultele şi maltratările de orice natură faţă de copil (Art.62 al.(2) modificat prin LP120-
XVI din 29.05.08, MO125-126/15.07.08 art.489). Protecţia copilului faţă de abuzurile 
părinţilor este reglementată de prezentul cod prin art.67, prin care părinţii pot fi decăzuţi 
din drepturile părinteşti dacă se comportă cu cruzime faţă de copil, aplicînd violenţa 
fizică sau psihică, atentează la inviolabilitatea sexuală a copilului (art.67, al.d) sau au 
săvîrşit infracţiuni premeditate contra vieţii şi sănătăţii copiilor (art.67, al.g), abuzul 
sexual putând fi încadrat în categoria infracţiunilor date.  

Modificările aduse în cod în anul 2008 stipulează şi sarcina autorităţilor tutelare de 
a proteja copilul în cazul în care acesta este expus riscului, pînă la separarea copilului 
de părinţi (Art.1121 introdus prin LP120-XVI din 29.05.08, MO125-126/15.07.08 
art.489). În acelaşi timp, în sarcina autorităţilor tutelare este pusă monitorizarea şi 
evaluarea după caz, dar nu mai rar decît o dată în 6 luni, a situaţiei copilului şi familiei.   

Legea privind drepturile copilului nr. 338 din 15.12.1994 modificată în anul 
2006, prevede prin art.4, al.2 că nici un copil  nu  poate  fi  supus  torturii,  pedepselor 
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sau tratamentelor crude, inumane sau degradante, în această categorie poate fi inclus 
şi forma abuzului care face obiectul de studiu al prezentului raport. În acelaşi timp, 
statul este obligat să ocrotească copilul de orice formă de exploatare, discriminare, 
violenţă fizică şi psihică, neadmiţînd incitarea sau constrângerea de a practica orice 
activitate sexuală legală, exploatarea în scopul prostituţiei sau a  altor practici sexuale 
ilegale, în pornografie şi în materiale cu caracter pornografic inclusiv  din  partea 
părinţilor sau persoanelor  subrogatorii  legale, rudelor. Prezenta lege nu se referă în 
mod direct la abuzul sexual al copilului, dar face referire la exploatarea sexuală a 
copilului prin activitatea de prostituţie şi implicarea în pornografie.  

Conform principiilor şi valorilor din domeniul asistenţial, copilul abuzat/exploatat 
sexual reprezintă o categorie defavorizată, care necesită încadrarea în sistemul de 
servicii sociale, de protecţie şi intervenţie asistenţială. În acest caz, principalul act 
normativ care stipulează în mod expres ce reprezintă o persoană/familie defavorizată 
este Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 25.12.2003, reactualizată în anul 2010. 
Prezentul act normativ stabileşte raporturile juridice în cadrul sistemului de protecţie 
socială, integrarea socială prin diversificarea şi dezvoltarea reţelei de servicii sociale 
destinate următoarelor categorii de beneficiari: copii şi tineri ale căror sănătate, 
dezvoltare şi integritate fizică, psihică sau morală sunt prejudiciate în mediul în care 
locuiesc; familiile care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător obligaţiile privind 
îngrijirea, întreţinerea şi educarea copiilor; familiile fără venituri sau cu venituri mici; 
persoanele fără familie, care necesită îngrijire şi supraveghere sau sunt incapabile să 
facă faţă nevoilor socio-medicale; copii cu disabilităţi până la vârsta de 18 ani; familiile 
cu mulţi copii; familiile monoparentale cu copii; persoanele vârstnice; persoanele cu 
disabilităţi şi alte categorii de persoane şi familii aflate în dificultate. 

În contextul Legii cu privire la serviciile sociale nr.123 din 18.06.2010 copiii din 
familii defavorizate şi vulnerabile (cum este şi cazul copiilor abuzaţi/exploataţi sexual) 
pot avea acces la servicii sociale de diferite tipuri: primare, specializate şi cu 
specializare înaltă. 

Ulterior prin Ordinul Ministrului MPSF nr.353 din 15.12.2011 a fost aprobat 
„Nomenclatorul serviciilor sociale”, conform căruia copilul supus violenţei/exploatării 
sexuale poate beneficia de următoarele servicii specializate: 

- Centrul de asistenţă socială a copilului şi familiei, 
- Centrul de zi pentru copii în situaţie de risc, 
- Centrul de plasament temporar pentru copii în situaţie de risc, 
- Centrul de reabilitare pentru victimele violenţei în familie, care oferă plasament 

temporar, asistenţă victimei, socializare şi reintegrare în familie şi/sau 
comunitate, 

- Centrul maternal, 
- Asistenţă parentală profesionistă, 
- Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc, 
- Centrul de asistenţă psiho-socială a copiilor victime a violenţei, abuzului şi 

exploatării (cadrul normativ cu referire la acest tip de centru fiind în proces de 
elaborare la momentul aprobării nomenclatorului), 

şi de următoarele servicii sociale de specializare înaltă: 

- Centrul pentru asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale traficului 
de fiinţe umane. 
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Acelaşi nomenclator relevă că agresorii pot beneficia de serviciile sociale oferite 
în: 

- Centrul de zi pentru abilitarea agresorilor (cadrul normativ cu referire la acest tip 
de centru fiind în proces de elaborare la momentul aprobării nomenclatorului)22. 

Nomenclatorul prezintă o diversitate relativ mare a serviciilor sociale de care pot 
beneficia copiii victime ale abuzului/exploatării sexuale, însă se necesită o evaluare a 
serviciilor oferite şi aria geografică de acoperire a acestor servicii. În acelaşi timp, se 
necesită definitivarea şi aprobarea cadrului normativ ce va reglementa funcţionarea 
centrului de asistenţă psiho-socială a copiilor victime a violenţei, abuzului şi exploatării, 
şi centrul de zi pentru abilitarea agresorilor. În sarcina APL local este organizarea 
acestor tipuri de servicii.   

Un moment de remarcat în fortificarea cadrului normativ de protecţie a copilului, cu 
indicarea copilului abuzaţi ca fiind beneficiari direcţi, este elaborarea şi aprobarea 
Strategiei naţionale privind protecţia copilului şi familiei (Hotărîrea Guvernului 
nr.727 din 16 iunie 2003). Prin acest act, statul se responsabilizează în ajustarea şi 
armonizarea cadrului normativ-legislativ în domeniul protecţiei copilului, punându-se 
accentul pe abordarea multidisciplinară a protecţiei copilului. Această direcţie este 
susţinută şi prin proiectul MMPSF „Strategia de protecţie a copilului şi familiei: 3 
priorităţi cheie pentru anii 2013-2020”. Obiectivul 2. al prezentei strategii se referă la 
„Prevenirea şi combaterea abuzului, violenţei, neglijării şi exploatării copiilor, şi 
promovarea practicilor non-violente în creşterea şi educaţia copiilor”. În proiectul 
strategiei se stipulează că măsurile informaţionale în acest domeniu au fost desfăşurate 
sporadic, având loc doar cîteva campanii.23 În această ordine de idei, putem menţiona 
că în proiectul strategiei nu se face referire în mod expres la problema abuzului sexual 
dar în contextul celorlalte forme de abuz.   

De asemenea în vederea consolidării, ocrotirii şi asigurării unui spaţiu de 
dezvoltare armonios copilului, a fost adoptată Legea cu privire la prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie nr.45 din 01.03.2007. În baza prevederilor prezentei 
legi, copilul este abordat ca victimă a violenţei în familie, făcându-se referire la acţiunile 
ce pot fi încadrate în categoria violenţei sexuale în mediul familial. Aceasta stabileşte 
bazele juridice şi organizatorice ale activităţii de prevenire şi de combatere a violenţei în 
familie, autorităţile şi instituţiile abilitate cu funcţii de  prevenire şi de combatere a 
violenţei în familie (autorităţile administraţiei publice centrale şi locale; secţiile/direcţiile 
de asistenţă socială şi de protecţie a familiei; direcţiile generale de învăţămînt, tineret şi 
sport; instituţiile medicale; organele afacerilor interne), mecanismul de sesizare şi 
soluţionare a cazurilor de violenţă. În acelaşi timp, legea se referă şi la serviciile oferite 
agresorilor, în vederea reabilitării şi resocializării acestora.  

În scopul implementării legii, MMPSF, MAI şi MS au elaborat şi au pus în aplicare 
instrucţiuni cu privire la intervenţia în cazul violenţei în familie.   

 MMPSF a elaborat „Instrucţiunile privind intervenţia secţiilor/direcţiilor  
asistenţă socială şi  protecţie a familiei, în cazurile de violenţă în familie” (ordin 
MMPSF nr.22, 9.02.2012) care se referă la:  
                                                
22 Nomenclatorul serviciilor sociale// http://www.mmpsf.gov.md/md/docum_int/ 
23 Proiectul „Strategiei de protecţie a copilului şi familiei: 3 priorităţi cheie pentru anii 2013-2020”, p.8// 
http://www.particip.gov.md/public/documente/139/ro_572_121118-StrategiaProtectiaFamilieCopil-v5-
ro.pdf 
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- atribuţiile secţiilor/direcţiilor  asistenţă socială şi  protecţie a familiei în cazurile de 
violenţă în familie, 

- instrucţiunile privind identificarea şi înregistrarea cazurilor de violenţă în familie 
de către asistentul social comunitar, conform cărora asistentul social comunitar 
poate identifica famiile conflictogene recurgând la următoarele modalităţi de 
informare: obţinerea informaţiei despre caz de la familie, rude, vecini sau 
comunitate; la cererea  presupusei  victime; la sesizarea altor actori comunitari 
(administraţia publică locală, şcoală, instituţiile medicale, poliţe, etc.); cazuri 
descoperite în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu24. 

- instrucţiuni privind soluţionarea multidisciplinară a cazurilor de violenţă în familie 
înregistrate, 

- instrucţiunile cu privire la informarea despre emiterea ordonanţei de protecţie şi 
supravegherea acesteia. 

Instrucţiunile date nu se aplică în mod nemijlocit în asistarea copilului victimă a 
abuzului sexual, în acest caz făcându-se apel la Instrucţiunile interministeriale 
privind prevenirea, identificarea şi intervenţia în cazurile de violenţă, neglijare, 
exploatare împotriva copilului,25 care abordează cazurile de neglijare şi abuz faţă de 
copil nu numai în mediul familial, ci şi în instituţiile educaţionale, medicale, de asistenţă 
socială, inclusiv în instituţiile rezidenţiale, serviciile de tip familial şi altele. 

În vederea implementării legii, prin Hotărîrea Guvernului nr.129 din  22.02.2010 
„Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
centrelor de reabilitare a victimelor violenţei în familie” este reglementată 
funcţionarea acestui tip de centru, prin indicarea formei de organizare şi finanţare, 
beneficiarii, modul de asistare a acestora, iar prin Hotărîrea Guvernului nr. 1200 din 
23.12.2010 „Cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate privind 
serviciile sociale prestate victimelor violenţei în familie” sunt stipulate principiile de 
prestare a serviciilor sociale în cadrul centrului, beneficarii, admiterea şi plasamentul în 
centru, încetarea plasamentului în centru etc. De asemenea, sunt incluse şi 
instrumentele necesare: 

- contract de rezidenţă, 
- fişa de înregistrare primară a cazului, 
- fişa de observaţie a beneficiarului, 
- fişa de monitorizare post(re)integrare. 

Prin Ordinul ministrului nr. 105 din 2.08.2012 „Cu privire la aprobarea 
Instrucţiunilor   privind modul  de exercitare,  de către  administraţia publică 
locală, a atribuţiilor legale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie” 
au fost aprobate „Instrucţiunile privind  modul  de exercitare, de către administraţia 
publică locală, a atribuţiilor legale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în 
familie”, care oferă suport APL în prevenirea şi combaterea acestui fenomen. Prin ordin 
se recomandă la nivel de raion să fie încheiate acorduri de colaborare între organele de 
asistenţă socială şi protecţie a familiei, de învăţământ, ocrotire a sănătăţii, poliţiei din 
unitatea admnisttarivă teriotrială dată, asigurarea infrastructurii serviciilor sociale 
necesare la nivel raional pentru asigurarea condiţiilor de consiliere şi reabilitare a 
victimelor şi agresorilor şi crearea la nivel raional a echipelor multidisciplinare şi 
                                                
24 Instrucţiuni privind intervenţia secţiilor/direcţiilor  asistenţă socială şi  protecţie a familiei, în cazurile de 
violenţă în familie, p.6//http://www.mmpsf.gov.md/file/documente%20interne/instructiuni_dsaspf.pdf 
25 Instrucţiuni privind intervenţia secţiilor/direcţiilor  asistenţă socială şi  protecţie a familiei, în cazurile de 
violenţă în familie //http://www.mpsfc.gov.md/file/documente%20interne/instructiuni_dsaspf.pdf 
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asigurarea funcţionării lor, iar la nivel local să se creeze comisii pentru probleme sociale 
şi echipe multidisciplinare prin asigurarea funcţionalităţii lor, organizarea de campanii de 
sensibilizare a populaţiei cu privire la violneţa în familie.  

În scopul implementării prezentei legi, Ministerul Sănătăţii a elaborat şi aprobat: 

1. Mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea 
prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vârsta de pînă la 5 
ani la domiciliu (Hotărârea Guvernului nr.1182 din 22.12.2010), în care sunt stipulate 
atribuţiile MS, MMPSF, Comisiei Naţionale pentru  Populaţie şi Dezvoltare, Consiliului 
Raional, Direcţiilor de asistenţă Socială/Direcţiei municipale pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului, centrelor teritoriale a medicilor de familie (medicului de familie şi asistentului 
medicului de familie), asistentului social comunitar. În acelaşi timp, sunt prezentate 
actele necesare a fi completate de către instituţiile sus-numite. Concomitent, în 
mecanism sunt notificate atribuţiile actorilor (lucrători medicali, lucrători sociali), una din 
ele fiind: sesizarea imediată a organelor de drept şi autoritatea tutelară din cadrul 
unităţii administrativ-teritoriale de nivelul I despre cazurile identificate de abuz, violenţă 
sau neglijare a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani; 

2. Instrucţiunea privind intervenţia instituţiilor medicale în cazurile de violenţă în 
familie (ordin nr.155, din 24.02.2012). Instrucţiunea cuprinde: 

- atribuţiile medicale în cazurile de violenţă în familie, prin care lucrătorul medical 
este obligat să asigure victimei violenţei domestice asistenţă medicală, sprijin 
emoţional, documentare minuţioasă, informare/raportare şi referire către alte 
servicii 

- instrucţiunile privind identificarea cazurilor de violenţă în familie, în care sunt 
descrise posibilele comportamente ale victimei şi agresorului, tipurile de leziuni. 
În acelaşi compartiment este inclusă şi violenţa sexuală, doar cu referire la 
bărbaţi şi femei, fără a face o remarcă şi asupra copilului. În punctul 10 al 
instrucţiunii este prezentat copilul ca victimă, sub aspectele: sindromul copilului 
bătut, sindromul copilului scuturat. Chiar dacă se referă la copilul ca victimă, în 
instrucţiune lipseşte abordarea copilului ca victimă a abuzului sexual în familie, or 
această formă de abuz este una mult mai gravă şi dificil de înregistrat.     

- instrucţiunile privind completarea documentaţiei medicale  
- instrucţiunile privind consilierea victimelor violenţei în familie, conform cărora 

lucrătorul medical explică fenomenul violenţei în familie, consecinţele 
fenomenului asupra victimelor sau martorilor violenţei, inclusiv copiilor, 
informează cu privire la drepturile victimei violenţei în familie, situaţiile în care 
victima violenţei în familie este copilul şi serviciile de care poate beneficia 
victima.  

- atribuţiile serviciului medicinei legale în cazul violenţei în familie. 

Ministerul Afacerilor Interne a aprobat ordine care au ca obiect implementarea legii 
date. 

 Ordinul nr. 350 din 21.10.2008  „Cu privire la aprobarea Instrucţiunilor 
metodice privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie”, 

 Ordinul nr.275 din 14.08.2012 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii metodice 
privind intervenţia organelor afacerilor interne în prevenirea şi combaterea 
cazurilor de violenţă în familie”, prin acelaşi ordin fiind aprobată „Instrucţiunea 
metodică privind intervenţia organelor afacerilor interne în prevenirea şi combaterea 
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cazurilor de violenţă în familie”. Instrucţiunea stabileşte competenţele organelor 
afacerilor interne la nivel de structură  specializată a administraţiei publice centrale şi 
locale, în procesul prevenirii şi  identificării cazurilor de violenţă în familie, coordonării şi 
soluţionării multidisciplinare a cazurilor relevate sau înregistrate, prevenirii şi combaterii 
fenomenului  violenţei  în familie, asigurării protecţiei victimelor, supravegherii executării 
măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie şi reabilitării agresorilor. 
Componentele de bază ale instrucţiunii reflectă competenţele organelor de afacerilor 
interne în cazul violenţei în familiei, sesizarea organelor afacerilor interne şi 
înregistrarea cazurilor de violenţă în familie, intervenţia  în soluţionarea cazurilor de 
violenţă în familie, măsurile de prevenţie generală a cazurilor de violenţă în familie, 
măsurile de prevenţie specială a cazurilor de violenţă în familie, măsurile de prevenţie 
individuală cu agresorii familial, asigurarea evidenţei nominale a agresorilor familiali şi 
activitatea de prevenţie individuală, organizarea supravegherii comportamentului  
agresorului familial aflat la evidenţă şi măsurile de prevenţie individuală desfăşurate în 
privinţa acestuia, protecţia victimelor violenţei în familie, prin obţinerea, informarea şi 
supravegherea ordonanţei de protecţie. În acelaşi timp, instrucţiunea include: „Registrul 
de evidenţă a agresorilor familiali” însoţit de regulile de completare. În prezentul registru 
lipseşte indicatorul cu privire la „statutul familial al agresorului” (tată, concubin, mamă, 
frate vitreg etc.), ceea ce ar permite stabilirea relaţiei acestuia cu victima; „Fişa de 
evidenţă  a  lucrului  de  prevenţie individuală cu agresorii familiali” cu regulile de 
completare, păstrare, evidenţă şi predare a fişei de evidenţă a lucrului  de prevenţie 
individuală cu agresorii familiali; „Plan de prevenţie individuală cu agresorul familial” şi 
alte acte necesare de completat de către colaboratorii organelor de interne.  

 Un element important sesizat din analiza tuturor instrucţiunilor aprobate de către 
ministere în contextul implementării Legii cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei 
în familie nr.45 din 01.03.2007 se referă la accentuarea colaborării intersectoriale. 

Protecţia socială a copilului exploatat sexual este reglementată pe lângă legile 
enunţate anterior şi de Legea pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe 
umane nr. 241-XVI din 20.10.2005, în care se determină termenii juridici trafic de copii 
şi exploatare prin prostituţie şi pornografie. Obiectivele prezentei legi sunt prevenirea şi 
combaterea traficului de fiinţe umane; asistenţa socială şi acordarea de ajutor victimelor 
traficului. În acelaşi timp, legea face referire şi la confidenţialitatea datelor cu privire la 
viaţa privată a victimei traficului. Capitolul IV al prezentei legi face referire în mod direct 
la prevenirea  şi  combaterea traficului  de  copii; protecţia şi  asistenţa  copiilor victime 
ale traficului de fiinţe umane. Toate agenţiile şi instituţiile a căror activitate vizează copiii 
victime ale traficului de fiinţe umane stabilesc practici şi programe speciale  de 
identificare, referire, protecţie şi asistenţă a acestora, respectînd  confidenţialitatea 
informaţiei personale şi statutului de victimă al copilului. Cu toate acestea, specialiştii în 
domeniu consideră că lipseşte mecanismul de identificare a infracţiunilor cu caracter 
sexual săvârşite on-line.  

În perioada următoare a fost elaborat Regulamentul-cadru de organizare şi 
funcţionare a centrelor de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de fiinţe 
umane (2006) şi Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe 
umane pe anii 2008–2009.  

În vederea protecţiei copilului de trafic Parlamentul Republicii Moldova a aprobat 
Strategia Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi 
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (implementată în perioada 2009-
2016) şi Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei Sistemului naţional de 
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referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale 
traficului de fiinţe umane pe anii 2009–2011 (Hotărîrea nr.257 din 05.12.2008). 
Scopul strategiei este asigurarea abordării sistemice a protecţiei şi asistenţei victimelor 
şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, precum şi asigurarea respectării 
drepturilor omului.  

În anul 2012 prin Hotărârea Guvernului nr. 559 din 31.07.2012 a fost aprobat 
Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 
2012-2013.  În Plan şi Anexele acestuia sunt incluse activităţi care au ca subiect şi 
copiii victime ale abuzului/exploatării sexuale, printre care: 

1. Elaborarea Regulamentului (instrucţiunii) privind audierea copiilor-victime ale 
traficului de fiinţe umane, obligatoriu pentru colaboratorii procuraturii şi poliţiei 
(responsabil: Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne în colaborare cu 
Centrul Internaţional „La Strada” şi CNPAC), perioada de elaborare 2013 

2. Elaborarea ghidului privind protecţia copilului victimă/martor în cadrul 
procedurilor legale (responsabil: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, 
Procuratura Generală, în parteneriat cu CNPAC), perioada de elaborare 2013 

3. Elaborarea unui curriculum standard şi a modulului pentru instruirea iniţială şi 
continuă a tuturor procurorilor şi poliţiştilor, care sînt special desemnaţi pentru 
cazurile de trafic de fiinţe umane (responsabili: Institutul Naţional de Justiţie, 
Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală în parteneriat cu Organizaţia 
Internaţională pentru Migraţie), perioada de execuţie 2012 

4. Desfăşurarea instruirilor pentru reprezentanţii poliţiei şi a procuraturii în 
identificarea cazurilor de exploatare sexual-comercială a copiilor si tratamentul 
martorilor vulnerabili, în special a copiilor, în procesul de urmărire penală, 
inclusiv la etapa de audiere legală şi utilizare a camerelor de audiere a martorilor 
vulnerabili (responsabil: Ministerul Afacerilor Interne (Centrul pentru Combaterea 
Traficului de Persoane), Institutul Naţional de Justiţie, Procuratura Generală , în 
parteneriat cu Centrul Internaţional „La Strada”), perioada de execuţie 2012 

5. Elaborarea cursului de formare a procurorilor si judecătorilor privind audierea 
copilului victimă-martor şi integrarea acestuia în curricula Institutului Naţional de 
Justiţie (responsabil: Institutul Naţional de Justiţie în parteneriat cu Centrul 
Internaţional „La Strada”), periada de execuţie 2013 

6. Organizarea cursurilor de instruire pentru angajaţii Ministerului Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene  în domeniul identificării victimelor traficului de fiinţe umane 
(responsabil: MAEIE în parteneriat cu ONG-uri), perioada de desfăşurare 2012 

7. Elaborarea şi actualizarea programelor de formare a cadrelor didactice şi a 
psihologilor şcolari în vederea desfăşurării procesului educaţional orientat spre 
prevenirea traficului de fiinţe umane, prevenirea violenţei în familie, a abuzului şi 
neglijării copiilor,  audierea copiilor martori/victime etc. (responsabil: ME, 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, APL în parteneriat cu ONG-uri), perioada de 
implementare 2012-2013 

8. Actualizarea şi implementarea programelor de formare continuă a cadrelor 
didactice şi a psihologilor şcolari implicaţi în activităţile de prevenire a traficului 
de fiinţe umane (responsabil: ME, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în parteneriat 
cu CIDDC), perioada 2012 

9. Elaborarea modulului pentru formarea personalului  medical cu privire la 
identificarea şi asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane (responsabil: 
Ministerul Sănătăţii), perioada de elaborare 2012 
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10. Instruirea lucrătorilor medicali ce ţine de identificarea şi asistenţa victimelor  
traficului de fiinţe umane (responsabil: Ministerul Sănătăţii), perioada de 
elaborare 2012 

11. Crearea secţiei specializate de combatere a pornografiei infantile prin intermediul 
Internetului (responsbil: MAI), perioada de implementare 2012 etc.  

În aspect educativ copilul este instruit în albia valorilor general-umane, fapt stipulat 
în Legea învăţământului (nr.547 din 21.07.1995). În acelaşi timp, legea consfinţeşte 
faptul că în cadrul sistemului de învăţământ copilului i se cultivă respectul pentru 
drepturile şi libertăţile omului, pregătirea lui se face pentru a-şi asuma responsabilităţile 
vieţii într-o societate liberă, în spiritul înţelegerii, păcii, toleranţei, egalităţii între sexe şi 
prieteniei. În acelaşi timp, cadrele didactice sunt responsabilizate de prezenta lege în 
vederea asigurării securităţii vieţii şi ocrotirea sănătăţii copiilor în procesul de 
învăţămînt, în acest caz fiind exclusă posibilitatea comiterii de acte violente în/pe 
teritoriul şcolii de către elevi/cadre didactice.  

Abuzul sexual prin consecinţele sale poate determina agravarea sănătăţii copilului. 
Domeniul sănătăţii copilului şi familiei este reglementat de către Legea cu privire la 
ocrotirea sănătăţii (nr.411 din 28.03.1995), care stipulează că părinţii  sînt obligaţi să 
aibă grijă de sănătatea copilului, de dezvoltarea  lui  prenatală, de educaţia  lui  fizică, 
spirituală şi morală, să-i cultive un mod sănătos de viaţă. Părinţii, alţi  reprezentanţi  
legali, la solicitarea unităţilor medico-sanitare, trebuie să prezinte copilul pentru 
examinare  medicală şi aplicare a măsurilor de profilaxie. De asemenea, copilul se 
bucură de o atenţie deosebită din partea statului şi a societăţii şi beneficiază de 
ocrotirea socială, statul apărând interesele şi drepturile copilului, inclusiv la condiţii de 
viaţă propice dezvoltării lui fizice şi spirituale. Legea, de asemenea, determină sarcinile 
lucrătorilor medicali de a informa părinţii/tutorele sau curatorul despre boala de care 
suferă copilul.  

În domeniul protecţiei copilului supus abuzului, inclusiv cel sexual, a fost pusă în 
discuţie iniţiativa Ministerului Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 
Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne care au elaborat în colaborare cu 
Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului şi Centrul Naţional de 
Prevenire a Abuzului faţă de Copii, cu suportul UNICEF şi OAK Foundation, Proiectul 
mecanismului intersectorial de cooperare pentru asistenţa şi monitorizarea 
copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării, traficului.  
Documentul a fost elaborat cu scopul de a asigura o cooperare intersectorială eficientă, 
conform prevederilor legislaţiei naţionale şi internaţionale, în procesul de asistenţă şi 
monitorizare a copiilor aflaţi în situaţii de risc şi/sau supuşi diverselor forme de abuz, 
neglijare, exploatare, trafic. Proiectul mecanismului menţionat cuprinde principiile care 
necesită a fi respectate în cadrul cooperării intersectoriale, rolul şi responsabilităţile 
autorităţilor şi instituţiilor publice în prevenirea şi soluţionarea cazurilor, proceduri 
intersectoriale de cooperare în vederea asistenţei şi monitorizării în cazurile de abuz, 
neglijare, exploatare şi trafic al copiilor. În cadrul proiectului au fost elaborate:  

1. Instrucţiune privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru asistenţa şi 
monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării, 
traficului 

2. Fişa de sesizare a cazului suspect de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 
copilului 
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Principiile mecanismului intersectorial de cooperare pentru asistenţa şi 
monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării, 
traficului se referă la: 

- asigurarea protecţiei copilului de abuz, neglijare, exploatare, trafic în toate 
mediile sociale: familie, servicii sociale, instituţii de învăţămînt, instituţii medico-sanitare, 
sistemul de justiţie, la locul de muncă, în comunitate; 

- prevenirea tuturor formelor de abuz, neglijare, exploatare, trafic, prin asigurarea 
accesului copiilor şi familiilor la servicii de sănătate, educaţie, asistenţă socială, ordine 
publică; 

- respectarea şi asigurarea drepturilor şi interesului superior al copilului, 
prinasistenţă obligatorie şi promptă la toate sesizările privind cazurilesuspecte de abuz, 
neglijare, exploatare, trafic, aplicînd toate mijloacele de drept şi administrative pentru 
asigurarea protecţiei copilului; 

- aplicarea măsurilor de protecţie în scopul asigurării unui mediu sigur pentru 
fiecare copil prin facilitarea accesului la servicii de suport pentru copiii şi familiile în 
situaţie de risc sau victime ale abuzului, neglijării, exploatării traficului 

- referirea fiecărui abuzator justiţiei şi/sau  programelor de reabilitare; 

- asigurarea participării copilului la luarea deciziilor, ţînîndu-se cont de opinia lui, 
dacă aceasta nu contravine intereselor sale; 

- respectarea confidenţialităţii informaţiei şi a normelor deontologice profesionale, 
fără prejudicierea activităţii de sesizare a situaţiilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic 
sau a activităţii de examinare a cazurilor; 

- colaborarea interdisciplinară şi intersectorială a autorităţilor şi instituţiilor publice 
cu competenţe în domeniul protecţiei copilului, la toate etapele de asistenţă a cazurilor 
de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copiilor; 

- dezvoltarea parteneriatului public-civic în asistenţa cazurilor de abuz, neglijare, 
exploatare, trafic al copiilor26. 

În cadrul instrucţiunii sunt descrise şi analizate obligaţiunile tuturor actorilor 
implicaţi în protecţia copilului: reprezentanţii instituţiilor de învăţământ, medico-sanitare, 
asistenţă socială, culturale, de ordine publică etc.  

Sunt bine descrişi paşii ce urmează a fi parcurşi în vederea protecţiei copilului 
supus abuzului, un rol determinant fiind întocmirea fişei de sesizare a cazului suspect şi 
expedierea acesteia asistentului social în 24 de ore. Fişa de sesizare a cazului suspect 
de abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului, care cuprinde: 

- date cu privire la expeditor şi destimatar, 
- date despre persoana care a sesizat situaţia suspectă de abuz, neglijare,  

exploatare, trafic, 
                                                
26 Instrucţiune privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru asistenţa şi monitorizarea copiilor 
victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării, traficului. Proiect. p.3// 
http://particip.gov.md/public/documente/137/ro_555_Instructiune.pdf 
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- date despre suspecta victimă, 
- date despre situaţia suspectă de abuz, neglijare, exploatare, trafic, 
- date despre suspectul abuzator/abuzatori. 

În acelaşi timp, instrucţiunea conţine structura dosarului copilului-victimă a unei 
forme de abuz, neglijare, exploatare şi trafic, având ca elemente:  

- Fişa de sesizare a cazului suspect de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 
copilului; 

- Ancheta socială de evaluare iniţială; 

- Ancheta de evaluare complexă a familiei cu copii; 

- Planul individualizat de asistenţă; 

- Documente referitoare la situaţia socio-juridică a copilului şi familiei acestuia şi, în 
măsura în care este relevant pentru soluţionarea cazului, acte originale/copii de pe: acte 
medicale, hotărâri judecătoreşti, rapoarte de examinare medico-legale, rapoarte de 
evaluare psihologică, decizii ale autorităţilor tutelare, actele procesuale prin care s-au 
aplicat măsuri de constrîngere faţă de abuzator, declaraţii ale copilului, părinţilor 
acestuia precum şi ale altor persoane care pot oferi informaţii relevante, caracterizări 
şcolare; 

- Procesele verbale ale şedinţelor de revizuire şi de închidere a cazului; 

- Fişa de închidere a cazului.  

Astfel, asistentul social comunitar nu este pus în situaţia de a crea el însuşi un 
model de dosar, în acest caz munca lui fiind mai responsabilă şi mai organizată. În 
cazul dat, însă, pot interveni dificultăţi de completare a actelor necesare, mai ales 
asistenţii sociali fără o pregătire prin învăţământ superior specializat. În acest context, 
este necesară organizarea de seminare instructive periodice cu asistenţii sociali 
comunitari.  

În secţiunea a 6-a a prezentei instrucţiuni sunt prezentate procedurile de 
organizare instituţională în scopul prevenirii şi asistenţei copiilor în cazurile de abuz, 
neglijare, exploatare şi trafic a copilului. Un loc aparte este oferit programelor de 
prevenire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi trafic a copilului, în acest proces 
fiind antrenaţi toate verigile instituţionale. Însă, un aspect care necesită a fi dezvoltat în 
instrucţiune se referă la informaţiile, mijloacele şi instrumentele de raportare a cazurilor 
şi activităţile de informare a copiilor şi părinţilor cu privire la raportarea cazurilor. În 
acest caz, sunt necesare instruiri ale colaboratorilor structurilor menţionate pentru o mai 
bună informare a copiilor şi părinţilor.  

Mecanismul intersectorial creat este unul benefic sistemului de protecţie a 
copilului, în măsura în care fiecare specialist antrenat în acest mecanism îşi desfăşoară 
munca responsabil şi conştiincios. În acelaşi timp, mecanismul ar permite crearea unui 
baze de date unice a copiilor victime ale diferitelor forme de abuz, neglijare, exploatare, 
trafic, dar şi a potenţialelor victime.    
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Pilotarea acestei instrucţiuni şi a fişei de sesizare a demarat în iunie 2012, în 
calitate de locaţii pilot au fost stabilite raioanele Orhei şi Leova. Este recomandabil ca în 
urma evaluării pilotării acestui mecanism să se propună spre aprobare Guvernului 
Republicii Moldova.  

Ultima realizare în domeniul protecţiei copiilor de abuz sexual este iniţiativa 
legislativă care propune, ca persoanelor ce au fost condamnate pentru infracţiuni 
împotriva minorilor, să le fie interzisă activitatea în instituţiile de învăţământ.  

În urma consultărilor cu ministerele de resort s-a menţionat că, cadrul normativ în 
vigoare necesită a fi ajustat la Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia 
copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale (Convenţia 
Lanzarote), operîndu-se modificările corespunzătoare în Codul penal şi Codul de 
procedură penală. De asemenea, se constată o lipsă a capacităţilor de identificare a 
cazurilor de abuz sexual. În acest caz, este impetuos de a elabora un mecanism de 
identificare a copiilor victime ale  abuzului sexual. 

ROLUL ŞI RESPONSABILITĂŢILE ACTORILOR SOCIALI IMPLICAŢI ÎN 
PREVENIREA ABUZULUI/EXPLOATĂRII SEXUALE A COPILULUI  

Instituţiile statului abilitate cu dreptul de a preveni şi contracara fenomenul 
abuzului/exploatării sexuale prin activităţile desfăşurate promovează politici, strategii şi 
reforme care să diminueze numărul copiilor abuzaţi/exploataţi sexual.  

Guvernul Republicii Moldova este organul cu funcţia de a formula şi promova 
reforme la nivelul cadrului normativ în vederea corespunderii acestuia la standardele 
internaţionale şi europene. În anul 1998 prin Hotărîrea Guvernului nr.106 din 
30.01.1998 „Privind instituirea Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului” 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 24-25, art. 176) a fost creat Consiliul 
Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, fiind prezidată de un viceprim-
ministru. Conform Regulamentului Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 409, din  9.04.1998), consiliul:  

- monitorizează implementarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, 
altor documente internaţionale din domeniu la care Republica Moldova este 
parte, şi a politicilor naţionale de protecţie a drepturilor copilului şi familiei; 

- coordonează activităţile autorităţilor publice centrale şi locale în domeniul 
protecţiei drepturilor copilului şi familiei; 

- coordonează realizarea studiilor şi elaborării rapoartelor naţionale 
privind  protecţia drepturilor copilului şi familiei; 

- evaluează şi monitorizează, în colaborare cu autorităţile de resort, respectarea 
reglementărilor legale privind protecţia drepturilor copilului în instituţiile de 
îngrijire şi educaţie; 

- coordonează elaborarea şi implementarea standardelor/normelor de îngrijire şi 
educaţie a copiilor în instituţiile de stat şi instituţiile alternative destinate copilului; 

- elaborează şi perfecţionează cadrul legislativ în domeniul protecţiei drepturilor 
copilului şi familiei; 

- promovează experienţe pozitive înregistrate în domeniul protecţiei drepturilor 
copilului şi familiei. 

Consiliul se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare, iar, în caz de necesitate, la 
iniţiativa preşedintelui Consiliului, se convoacă în şedinţe extraordinare. Problemele 
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abordate în cadrul consiliului se referă la o diversitate mare: delincvenţa juvenilă, 
îngrijirea rezidenţială a copilului, reforma sistemului educaţional etc. Problema abuzului 
şi exploatării sexuale a fost inclusă în ordinea de zi a CNPDC în cadrul a 3 şedinţe. 

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) are drept scop identificarea agresorilor şi 
familiilor în situaţie de risc, monitorizând copiii cu comportament rezultat din urma 
aplicării violenţei. În categoria dată sunt incluse comportamente precum delincvenţa, 
abandonul şcolii, vagabondajul, cerşitul şi consumul de alcool şi droguri. În acest 
domeniu MAI conlucrează cu Procuratura Generală şi procuraturile raionale pentru 
pedepsirea şi monitorizarea atât a agresorilor adulţi, cât şi minori. Organele MAI se 
centrează mai mult pe depistarea infractorului şi înscrierea ilegalităţii comise în cadrul 
legal şi mai puţin pe victimă sau reabilitarea copiilor victime ale abuzului sexual.  

În cadrul MAI a fost creat la 06.09.2005 printr-un acord între Guvernul SUA şi 
Guvernul Republicii Moldova Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane 
(CCTP a MAI). CCTP este un organ specializat compus din procurori, ofiţeri de urmărire 
penală (inclusiv şi ofiţeri operativi de investigaţie), analişti şi personal de suport creat 
pentru a combate traficul de persoane, reprezentînd agenţia primară din Republica 
Moldova cu competenţa de investigare şi urmărire penală a infracţiunilor de trafic de 
fiinţe umane şi celor similare. El este creat cu premiza că, capacităţile ofiţerilor de 
urmărire penală şi a procurorilor de a urmări cu succes infracţiunile de trafic de 
persoane şi cele similare se vor îmbunătăţi într-un cadru de colaborare, unde 
informaţia, resursele şi cunoştinţele vor fi împărtăşite pentru a lucra asupra unui scop 
comun. Astfel, CCTP integrează lucrul specialiştilor din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne (MAI), Serviciului Vamal (SV), Serviciului Grăniceri (SG) (actualmente Poliţia de 
frontieră), Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS), Centrului pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC), şi Procuratura Generală.  

Potrivit Legii nr.241 din 20.10.2005 privind prevenirea şi combaterea traficului 
de fiinţe umane, atribuţiile de bază ale Centrului sunt: 

- depistarea şi curmarea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane, prin realizarea 
acţiunilor operative de investigaţie şi de urmărire penală; 

- analiza, controlul şi monitorizarea fenomenului traficului;  
- cooperarea internaţională în domeniul antitrafic; 
- profilaxia şi prevenirea fenomenului traficului; 
- cooperarea cu ONG-urile de profil şi societatea civilă; 
- cooperarea interdepartamentală. 

De asemenea, CCTP mai are următoarele atribuţii: 

a) analizează politica internă de prevenire şi curmare a fenomenului traficul de fiinţe 
umane; 

b) coordonează activităţile de implementare a procedurilor de prevenire şi 
combatere a traficului de fiinţe umane în organele şi subdiviziunile MAI; 

c) analizează evoluţia fenomenului infracţional de ramură în raport cu metodele şi 
mijloacele utilizate de infractori, organizează măsuri pentru înlăturarea cauzelor şi 
condiţiilor favorizatoare, determină direcţiile prioritare de activitate ale serviciilor pentru 
relevarea şi curmarea fenomenului traficului de fiinţe umane; 

d) organizează şi desfăşoară, în ordinea stabilită, seminare practico-metodologice 
cu efectivul subdiviziunilor zonale şi teritoriale întru perfecţionarea calităţilor 
profesionale, orientate spre documentarea calitativă a delictelor, utilizarea cît mai 
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eficientă în activitatea operativă de investigaţii a mijloacelor şi forţelor din teritoriu, 
asigurarea respectării legalităţii şi disciplinei de serviciu; 

e) exercită atribuţiile de organ de urmărire penală;  
f) după necesitate, acordă asistenţă la repatrierea victimelor traficului de fiinţe 

umane, în conformitate cu acordurile semnate. 

CCTP realizează măsurile operative de investigaţii în scopul identificării unor 
asemenea cazuri, porneşte cauze penale cu trimiterea lor ulterioară către procuror. Pe 
lîngă aceasta sunt realizate seminare de sensibilizare în şcoli, şcoli internat şi alte 
instituţii de învăţămînt. 

La moment, de către Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru 
combaterea traficului de fiinţe umane, a fost creat un grup de lucru interdepartamental 
care se ocupă de modificarea legislaţiei în domeniul anti-trafic. 

În cadrul MAI a fost creat Centrul de monitorizare a fluxurilor informaţionale pentru 
determinarea infracţiunilor on-line, însă el nu activează eficient. În acest context, este 
necesară reactivarea centrului, ţinând cont de exploatarea sexuală a minorilor prin 
intermediul internetului. De asemenea, se consideră necesară echiparea centrului cu 
tehnică performantă şi resurse umane calificate.   

Ministerul Justiţiei (MJ) potrivit atribuţiilor sale funcţionale, fixate în Regulamentul 
de activitate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012, 
elaborează proiectele de acte normative în domeniul justiţiei şi protecţiei drepturilor 
omului; efectuează expertiza juridică a proiectelor de acte normative; asigură 
compatibilitatea cadrului normativ cu legislaţia Uniunii Europene, precum şi cu tratatele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte; participă, în caz de necesitate, 
potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la procesul de definitivare a proiectelor de acte 
normative elaborate de alte autorităţi publice; participă la grupuri de lucru 
interministeriale care au ca obiect probleme conexe domeniului de competenţă.  

 Prin urmare, MJ în procesul de efectuare a expertizei juridice se expune în 
privinţa proiectelor actelor normative, inclusiv şi celor care stabilesc protecţia copiilor 
împotriva abuzului sexual, precum şi participă la elaborarea proiectelor de acte 
normative în domeniul justiţiei pentru minori şi protecţiei drepturilor acestora. În cadrul 
MJ, activează un grup de lucru Justiţia pentru minori, sub preşedinţia viceministrului 
justiţiei, din care fac parte reprezentanţi ai ministerelor (MAI, MMPSF), Consiliului 
Superior al Magistraturii, Procuraturii Generale, Departamentului Instituţiilor 
Penitenciare, reprezentanţii societăţii civile, care are ca scop analiza şi evaluarea 
situaţiei în domeniul justiţiei pentru minori, şi după caz perfecţionarea cadrului normativ 
în acest sens. 

Procuratura Generală (PG) conform Constituţiei Republicii Moldova, reprezintă 
interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi 
libertăţile cetăţenilor, conduce şi exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în 
instanţele judecătoreşti. În contextul studiului dat, putem menţiona că PG prin Secţia 
minori şi drepturile omului este antrenată în combaterea fenomenului de 
abuz/exploatare sexuală a minorilor.  

În corespundere cu Regulamentul Procuraturii generale, Secţia minori şi protecţia 
drepturilor omului:  
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- examinează adresările persoanelor fizice şi juridice, a materialelor despre 
încălcarea drepturilor şi intereselor copilului, a drepturilor persoanelor din 
categoria social-vulnerabilă, în activitatea organelor administraţiei publice 
centrale; 

- examinează prin autosesizare a semnalelor de comitere a infracţiunilor, a 
contravenţiilor, a încălcărilor legislaţiei ce vizează interesele copilului, 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;  

- protejează   drepturile copilului şi libertăţile fundamentale ale omului, prin 
intervenirea cu acte de procuror; 

- analizează şi generalizează starea respectării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului, activităţii de protecţie a copilului, prevenire şi 
combatere a delicvenţei juvenile;     

- organizează, coordonează şi controlează activitatea procurorilor teritoriali şi 
specializaţi în domeniile ce ţin de competenţa secţiei;  

- elaborează propuneri de modificare a legislaţiei, pregăteşte avize la 
proiectele de legi,  actele normative ce vizează sfera de activitate a 
subdiviziunii;  

- elaborează indicaţii, propuneri şi recomandări de sporire a eficienţei activităţii 
procurorilor, acordarea ajutorului practic procurorilor; 

- organizează instruirea  şi perfecţionarea profesională a procurorilor în 
domeniile ce cuprind sfera de activitate a secţiei;   

- colaborează cu  organele administraţiei  publice, organizaţiile internaţionale şi 
nonguvernamentale, care activează în domeniile ce ţin de competenţa secţiei; 

- colaborează cu mijloacele mass-media în scopul reflectării situaţiei pe 
segmentul de activitate a secţiei.27 

Investigând cauzele penale privind minorii victime/martori ai abuzurilor sexuale, 
ofiţerii de urmărire penală şi procurorii sunt obligaţi să respecte procedurile speciale şi 
să aplice atât în cadrul urmăririi penale, cât şi judecării cauzei în instanţa 
judecătorească, acele metode eficiente de protecţie, pentru a nu admite revictimizarea 
copilului.  

Structurile statale la moment nu dispun de capacităţile necesare în vederea creării 
facilităţilor pentru audierea copiilor. În acest context, relevant este suportul ONG-urilor, 
care contribuie la asigurarea creării acestor facilităţi. Este cazul CNPAC, care este 
implicat în procesul de colectare a fondurilor pentru amenajarea unor camere de 
audiere în ţară.    

Institutul Naţional al Justiţiei este organul abilitat cu dreptul instruirii şi 
perfecţionării iniţiale şi continui a judecătorilor, procurorilor şi altor persoane care 
contribuie la înfăptuirea actului de justiţiei în ţară.  

În procesul de formare iniţială a judecătorilor şi procurorilor problematica abuzului 
şi exploatării sexuale este abordată în cadrul mai multor discipline. În urma analizei  
curriculelor pe discipline putem conchide că  există o disciplină axată preponderent pe 
problematica infracţiunilor contra minorilor, fiind vorba de disciplina „Investigarea 
infracţiunilor privind viaţa sexuală, contra familiei şi minorilor” (14 ore), cu temele: 
„Particularităţile cercetării infracţiunilor privind viaţa sexuală” (2 ore), „Particularităţile 
cercetării infracţiunilor contra familiei şi minorilor” (2 ore), „Noţiuni generale.  
Particularităţile cercetării violului şi a acţiunilor violente cu caracter sexual” (2 ore), 

                                                
27 Regulamentul Procuraturii Generale// http://www.procuratura.md/md/leg2/ 
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„Particularităţile cercetării hărţuirilor sexuale, a raportului sexual cu o persoană care nu 
a împlinit vârsta de 16 ani” (2 ore), „Particularităţile cercetării incestului, violenţei în 
familie” (2 ore), „Particularităţile cercetării traficului de copii, scoaterii ilegale a copiilor 
din ţară, atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea 
unor fapte imorale” (2 ore), „Particularităţile cercetării pornografiei infantile, atragerea 
minorilor la consumul ilegal de droguri, medicamente şi alte substanţe cu efect 
narcotizant” (2 ore). 28 

Însă, pe lângă aceasta în planul de studii sunt incluse 5 discipline care abordează 
problematica studiată prin anumite teme, printre care regăsim:   

- „Drept penal” (72 ore) prin temele: „Măsurile de siguranţă” (2 ore) prin abordarea 
subiectului cu referire la castrarea chimică, „Infracţiuni privind viaţa sexuală” (4 ore) 

- „Drept procesual penal” (72 ore) prin temele: „Procedura aplicării măsurilor de 
protecţie” (4 ore), „Problemele procesuale şi organizaţionale ale începerii şi 
desfăşurării urmăririi penale” (6 ore) 
 
- „Proceduri speciale în procesul penal” (42 ore) prin temele: „Efectuarea urmăririi 
penale de către procuror în cauzele privind minorii. Particularităţile judecării cauzei în 
prima instanţă privind minorii” (6 ore),  
  
- „Procesul penal pentru judecătorul de instrucţie” (14 ore), prin temele: „Examinarea 
demersurilor procurorului privind autorizarea efectuării acţiunilor procesuale penale şi 
a măsurilor operative de investigaţie” (4 ore), „Examinarea demersurilor şi cererilor 
privind măsurile procesuale de constrîngere” (4 ore), „Procedura audierii martorului şi 
a victimei în condiţii speciale de către judecătorul de instrucţie” (2 ore) 
 
- „Conducerea şi efectuarea urmăririi penale de către procuror” (28 ore), prin temele: 
„Controlul procurorului privind modul de înregistrare,evidenţă şi examinare a sesizărilor 
organului de urmărire penală” (6 ore), „Rolul procurorului privind asigurarea legalităţii şi 
operativităţii desfăşurării urmăririi penale” (10 ore).  

Analiza planurilor formărilor continui pentru perioada 2012-2013 atestă că 
problematica abuzului sexual şi exploatării sexuale a copilului este abordată în cadrul 
acestor instruiri. Astfel, în anul 2012 din totalul celor 111 activităţi planificate (seminare, 
ateliere de lucru, cursuri) 10 dintre ele au reflectat în mod nemijlocit problematica 
studiului, printre care menţionăm:  

- seminare: „Calificarea infracţiunii,  particularităţile urmăririi penale şi judecării 
cauzelor de infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei” (27 procurori şi 
judecători), “Aplicarea legislaţiei în cauzele de violenţă în familie” (28 
procurori şi judecători), “Aplicarea legislaţiei în cauzele de violenţă în familie” 
(36 procurori şi judecători), „Audierea legală a copiilor minori  victime/martori 
ai infracţiunilor – aspecte psihologice” (14 judecători), „Audierea legală a 
copiilor minori victime/martori ai infracţiunilor – aspecte psihologice” (12 
judecatori), „Calificarea infracţiunii,  particularităţile urmăririi penale şi 
judecării cauzelor de infracţiuni  contra vieţii şi sănătăţii persoanei” (32 
procurori si judecatori), „Calificarea infracţiunii, particularităţile urmăririi penale 
şi judecării cauzelor de infracţiuni privind combaterea şi pedepsirea traficului 

                                                
28 http://www.inj.md/node/13 
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de fiinţe umane” (26 judecători şi procurori), „Calificarea infracţiunii, 
particularităţile urmăririi penale şi judecării cauzelor de infracţiuni privind 
combaterea şi pedepsirea traficului de fiinţe umane” (24 procurori) 

- ateliere de lucru: “Dezvoltarea aptitudinilor practice ale procurorilor în 
domeniul încadrării juridice a cazurilor de TFU şi protecţiei victimei” (25 
procurori),  

- curs de instruire: ,,Audierea victimei şi dezbaterile judecătoreşti în cazurile de 
Trafic de Fiinţe Umane,, (30 judecători şi procurori). 

Per total, au fost instruiţi prin formarea continuă pe parcursul anului 2012 circa 253 de 
judecători şi procurori.  

Planul formărilor continui planificate pentru anul 2013 include 95 de activităţi, 
dintre care 3 vor aborda problematica cercetată, printre care menţionăm:  „Investigarea 
cauzelor penale în domeniul traficului de fiinţe umane şi proxenetism” (148 procurori ş 
judecători), „Investigarea cauzelor penale privind infracţiunile de violenţă în familie” (25 
judecători şi procurori), „Justiţia pentru minori: Standardele şi procedurile justiţiei pentru 
minori, abilităţile şi cunoştinţele specifice pentru lucrul cu minorii” (135 judecători, 
procurori, avocaţi, consilieri de probaţiune, ofiţeri de urmărire penală, pedagogi etc.). 
Elementul nou pentru formările din anul 2013 este instruirea nu numai a persoanelor din 
domeniul dreptului, dar şi a pedagogilor care sunt implicaţi în actul de audiere a 
minorului, ţinându-se cont de ultimele modificări în legislaţia naţională cu privire la 
audierea minorilor.  

Putem menţiona, că în cadrul INJ în planurile de studii problematica abuzului 
sexual asupra copilului se reflectă, doar că s-ar putea de revăzut numărul de ore pentru 
disciplina  „Investigarea infracţiunilor privind viaţa sexuală, contra familiei şi minorilor” 
pentru a analiza mai profund infracţiunile sexuale contra minorilor.  

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) reprezintă cea mai 
importantă instituţie activă în domeniul politicilor de protecţie şi asistenţă socială. 
Misiunea ministerului este de a asigura realizarea prevederilor constituţiei Republicii 
Moldova şi ale Guvernului privind elaborarea, promovarea şi implementarea politicii 
statului în domeniul protecţiei sociale, familiei şi copilului, în scopul asigurării securităţii 
sociale şi sporirii nivelului de trai al populaţiei29. Astfel, MMPSF  este instituţia cheie în 
procesul elaborării, implementării şi evaluării politicilor sociale din Republica Moldova. 
Indiferent de domeniul de activitate, Ministerul deţine responsabilitatea deplină în ce 
priveşte aspectul metodologic şi de expertiză. Or, MMPSF deţine responsabilitatea 
funcţionării eficiente a serviciilor publice în domeniul protecţiei sociale.  

La nivel central, MMPSF dirijează procesul de elaborare şi implementare a politicii 
statului în domeniul asistenţei sociale, îşi concentrează eforturile asupra elaborării şi 
revederii abordărilor strategice, precum şi asupra asigurării funcţionării mecanismelor 
de monitorizare a întregului sistem de servicii sociale la toate nivelurile administraţiei 
publice. Acestea includ revizuirea cadrului normativ şi financiar, formarea profesională 
continuă, elaborarea standardelor de calitate, procedurilor de acreditare şi inspecţie, 
mecanismelor de monitorizare şi evaluare a calităţii serviciilor sociale, procedurilor de 
raportare. 

                                                
29 Hotărârea de Guvern nr. 283 din 14.03.2007 pentru aprobarea structurii, efectivului-limită  şi 
Regulamentului privind  organizarea şi funcţionarea Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi  Copilului 
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Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul doi (raion) sunt responsabile de 
implementarea politicilor sociale şi gestionarea politicilor naţionale la nivel teritorial, 
inclusiv dezvoltarea, monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale specializate cu 
aplicarea procedurilor de planificare strategică locală. Ele sunt responsabile pentru 
angajarea şi supervizarea profesională a asistenţilor sociali şi lucrătorilor sociali. 

În vederea consolidării capacităţilor structurilor teritoriale de asistenţă socială, a 
fost creat Serviciul de asistenţă socială comunitară. Responsabilitatea cu privire la 
protecţia drepturilor copilului este transferată din competenţa direcţiilor generale de 
învăţământ, tineret şi sport în competenţa structurilor teritoriale de asistenţă socială.  

Comisiile pentru protecţia copilului aflat în dificultate se instituie în toate regiunile 
conform legislaţiei în vigoare. Aceste comisii sunt esenţiale pentru asigurarea îngrijirii 
optime pentru fiecare copil în dificultate, prioritatea fiind acordată serviciilor familiale, iar 
plasamentul în instituţiile rezidenţiale fiind folosit în ultimă instanţă.  

Totodată, în cadrul ministerului a fost instituită unitatea de coordonare a  
Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor 
victime ale traficului de fiinţe umane (denumit în continuare SNR), finanţată de 
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, în baza Memorandumului de colaborare 
semnat de către părţi în 2006.  

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1512 din 31.12.2008 a fost aprobat Programul 
Naţional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale pe anii 2008-2012 
(în continuare – Program). Scopul prezentului Program este de a îmbunătăţi calitatea 
vieţii persoanelor în dificultate. Sistemul integrat de servicii sociale este o componentă a 
sistemului de protecţie socială prin care statul, autorităţile administraţiei publice locale şi 
societatea civilă asigură prevenirea, limitarea şi eliminarea efectelor temporare sau 
permanente ale situaţiilor generate de sărăcie şi vulnerabilitate sporită.  

Integrarea sistemului de servicii sociale presupune mai multe abordări integrative: 
integrare la nivel de politici, integrarea serviciilor sociale pentru toate grupurile de 
beneficiari într-un sistem unic, racordarea serviciilor sociale cu prestaţiile sociale, 
integrarea la nivelul abordării comprehensive a familiei, unificarea metodologiei de lucru 
a sistemului, integrarea de ordin multidisciplinar la nivelul grupului. Integrarea sistemului 
de servicii sociale va fi realizată, de asemenea, şi prin intermediul programelor 
intersectoriale, bazate pe promovarea unor politici strategice care vizează serviciile 
sociale pentru toate grupurile de beneficiari. 

Aspectul cheie în procesul de reformare şi intenţia politicii în domeniul serviciilor 
sociale este faptul că, pentru prima dată, sistemul serviciilor sociale prevede crearea 
nivelului primar de prestare a serviciilor oferite la nivel de comunitate, unde asistentul 
social joacă un rol primordial. 

În scopul realizării obiectivelor reformei în domeniul serviciilor sociale şi 
eficientizării asistenţei sociale prin Ordinul Ministrului Protecţiei Sociale, Familiei şi 
Copilului nr. 71 din 3.10.2008 a fost aprobată Metodologia Managementului de caz, 
ca metodă principală de lucru a asistentului social. Acesta reprezintă un ghid de 
instrucţiuni metodice, prin intermediul căruia asistentul social evaluează nevoile 
beneficiarului şi ale familiei lui în colaborare cu ei, coordonează, monitorizează, 
evaluează şi susţine beneficiarul pentru a beneficia de serviciile sociale necesare şi de 
a facilita restabilirea funcţionalităţii sociale. 
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În vederea dezvoltării şi consolidării competenţelor profesionale ale asistenţilor 
sociali şi lucrătorilor sociali şi funcţionarea eficientă a sistemului integrat de servicii 
sociale, prin Ordinul Ministrului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului nr. 99 din  
31.12.2008 a fost aprobat Mecanismul de supervizare profesională în asistenţa 
socială. 

Supervizarea profesională reprezintă o modalitate de suport profesional, realizată 
în scopul sporirii abilităţilor practicienilor în lucrul cu beneficiarii, asigurării calităţii şi 
eficienţei activităţii şi prevenirii epuizării profesionale. Supervizarea prevede 
implementarea culturii supervizării şi evaluării performanţelor pentru angajaţii sistemului 
de asistenţă socială şi contribuie la ridicarea calităţii serviciilor sociale. Supervizarea 
profesională este o activitate managerială şi profesională esenţială pentru fiecare 
structură şi organizaţie care activează în domeniul asistenţei sociale. De asemenea, 
este şi o formă de suport profesional şi consiliere colegială care pot fi oferite în forme 
diferite (în cadrul şedinţelor individuale şi în grup, formale şi informale) şi să implice 
componente cu responsabilităţi diferite. 

Concomitent, în vederea soluţionării rapide şi eficiente a cazurilor, prin Ordinul 
Ministrului nr. 55 din 12.06.2009 a fost aprobat Mecanismul de referire a cazului în 
sistemul de servicii sociale. Acesta prevede un set de reguli şi proceduri 
standardizate privind traseul pe care-l parcurge beneficiarul în sistemul de servicii 
sociale. În baza dezvoltării sistemului integrat de servicii sociale se creează oportunităţi 
mai bune pentru incluziunea socială a persoanelor în dificultate, asigurînd respectarea 
drepturilor fundamentale ale acestora, combinînd măsurile de prevenire, reabilitare, 
precum şi soluţionând cazurile la nivel comunitar înainte ca ele să se agraveze (iar 
soluţionarea lor să devină mai costisitoare).  

Pentru a dezvolta cu succes activităţile de mobilizare a comunităţii prin Ordinul 
ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 022 din 04.12.2009 a fost aprobat 
Ghidul de aplicare practică „Mobilizarea comunităţii”. Acest ghid oferă informaţii cu 
aplicare practică privind metodologia procesului de mobilizare a comunităţii, precum şi 
un set de metode şi tehnici de eficientizare a procesului şi este destinat asistenţilor 
sociali comunitari.  

În vederea dezvoltării şi consolidării competenţelor profesionale a personalului 
angajat în sistemul de asistenţă socială prin Ordinul ministrului Protecţiei Sociale, 
Familiei şi Copilului nr. 52 din 1.06.2009 a fost aprobată Strategia privind crearea 
sistemului de formare profesională continuă a personalului angajat în sistemul de 
asistenţă socială (pentru perioada 2009 – 2012) şi planul de acţiuni.  

Acesta este destinat personalului care lucrează direct cu beneficiarii asistenţei 
sociale: asistenţi sociali, lucrători sociali, personalul serviciilor sociale cu regim de 
funcţionare de zi sau de plasament temporar create pe lîngă Secţiile/Direcţiile asistenţă 
socială şi protecţie a familiei, precum şi a personalului care le oferă acestora suport 
metodologic şi managerial necesar pentru realizarea obligaţiunilor funcţionale.  

Totodată prin Ordinul ministrului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului nr. 56 din 
15.06.2009 a fost aprobat Curriculum-ul de instruire iniţială în asistenţa socială şi a 
suportului de curs pentru instruirea iniţială a asistenţilor sociali comunitari.  

Prin Ordinul ministrului nr. 175 din 13.10.2010 a fost aprobat Curriculum Naţional 
pentru modulul „Serviciul de asistenţă parentală profesionistă”. Scopul programului 
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de instruire constă în formarea şi consolidarea competenţelor necesare pentru crearea 
şi prestarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă la nivel local. Curriculum-ul 
conţine programe de instruire pentru trei grupuri ţintă, unul dintre care include 
consolidarea competenţelor fundamentale şi dezvoltarea de competenţe avansate 
pentru îngrijirea specializată a copiilor cu dizabilităţi fizice şi mintale, copiilor victime ale 
violenţei şi abuzului, copiilor cu probleme comportamentale, copiilor afectaţi HIV/SIDA.  

În vederea implementării Programului naţional privind crearea sistemului integrat 
de servicii sociale, prin Ordinul ministrului MPSF nr.204 din 13.12.2010 “Cu privire la 
aprobarea metodologiei de planificare strategică la nivel de raion în dezvoltarea 
serviciilor sociale” s-a aprobat metodologia de planificare strategică la nivel de raion 
în dezvoltarea serviciilor sociale.   

Un element prioritar privitor la acţiunile minsiterului cu privire la acţiunile realizate 
în domeniul protecţiei victimelor abuzurilor în familie est aprobarea “Instrucţiunii 
privind intervenţia secţiilor/direcţiilor asistenţă socială şi protecţia familiei, în 
cazurile de violenţă în familie”, ordinul MMPSF, nr.22, 09.02.2012.  

Prin Ordinul ministrului nr.33 din 20.02.2012 „Cu privire  la aprobarea Ghidului 
cu privire  la identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe  
umane” a fost  aprobat “Ghidul cu privire la identificarea victimelor şi potenţialelor 
victime ale traficului de fiinţe umane”. Ghidul stabileşte ordinea realizării identificării 
victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, procedurile de cooperare a organizaţiilor 
participante în SNR şi are drept scop protejarea drepturilor şi intereselor legitime ale 
acestor persoane. Elementele esenţiale ale ghidului se referă la: 

- specialiştii, care efectuează identificarea victimelor TFU şi responsabilităţile lor,  
- semnele de identificare a victimelor TFU, 
- metode de identificare şi stabilirea primului contact cu victimele TFU şi 

autoidentificarea, 
- colectarea datelor, analiza informaţiei acumulate şi evaluarea riscurilor şi 

asigurarea accesului la asistenţă şi protecţie, 
- întocmirea, transmiterea şi păstrarea Chestionarului A de identificare a victimei 

TFU, 
- regulile de desfăşurare a interviului de identificare a victimelor TFU, 
- măsurile de asigurare a accesului victimelor TFU la asistenţa şi protecţia 

necesară, 
- identificarea potenţialelor victime ale TFU. 

În acelaşi timp, ghidul cuprinde instrumentele necesare pentru identificarea 
victimei sau a potenţialei victime.  

Respectarea drepturilor copilului este asigurată prin prezentul ghid, făcându-se 
referire la cadrul normativ în vigoare.  

 Astfel, pînă la moment MMPSF a elaborat un şir de materiale care asigură 
desfăşurarea activităţii asistenţilor sociali comunitari cu referire şi la abuzul sexual al 
copilului:  

- Fişa de post-tip a asistentului social comunitar, Fişa de post-tip a şefului 
Serviciului de Asistenţă Socială Comunitară şi Fişa de post-tip a asistentului 
social supervizor; 
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- Managementul de caz. Ghidul asistentului social; 
- Mecanismul de supervizare profesională în asistenţă socială şi ghidul de 

implementare a mecansimului; 
- Ghid de aplicare practică: Mecanismul de referire a cazului în sistemul de servicii 

sociale; 
- Ghid de aplicare practică: Mobilizarea comunităţii; 
- Ghidul de aplicare practică privind mecanismul de colaborare intersectorială în 

domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile 
şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu; 

- Mecanismul de monitorizare şi evaluare a activităţii Comisiilor pentru protecţia 
copilului aflat în dificultate; 

- Curriculum-ul de instruire iniţială în asistenţa socială şi suportul de curs pentru 
instruirea iniţială a asistenţilor sociali comunitari; 

- Curriculum-ul de instruire iniţială şi suportul de curs pentru formarea iniţială a 
competenţelor manageriale pentru sistemul de asistenţă socială; 

- Curriculum-ul de instruire şi suportul de curs pentru formarea continuă a 
competenţelor fundamentale în asistenţa socială pentru asistenţii sociali 
comunitari; 

- Curriculum-ul naţional pentru modulul „Supervizarea profesională în asistenţă 
socială”; 

- Curriculum-ul naţional de instruire pentru serviciul de asistenţă parentală 
profesionistă; 

- Curriculum-lui naţional de formare profesională continuă a specialiştilor din 
cadrul SNR şi modulul  „Prevenirea şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime 
ale traficului de fiinţe umane”; 

- Instrucţiunile privind intervenţia secţiilor/direcţiilor  asistenţă socială şi  protecţie a 
familiei, în cazurile de violenţă în familie; 

- Ghidul cu privire la identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de 
fiinţe umane. 

La moment, sub tutela MMPSF a fost iniţiat proiectul Liniei fierbinţi pentru copiii 
abuzaţi sau expuşi riscului. Linia fierbinte va fi lansată la 1 iunie 2013, copiii având 
posibilitatea de a semnala cazurile de abuz şi primi consiliere din partea specialiştilor 
antrenaţi. În cazul dat, este necesară instruirea şi formarea competenţelor specifice de 
comunicare cu copiii expuşi/supuşi unei diversităţi de riscuri, printre care şi 
vulnerabilitatea sexuală.  

Ministerul Sănătăţii (MS) reprezintă instituţia abilitată cu dreptul de a promova 
politici în domeniul sănătăţii populaţiei. În cadrul ministerului direcţia responsabilă de 
politicile în domeniul sănătăţii copilului este Direcţia asistenţă medicală spitalicească şi 
urgentă. În acelaşi timp, în activităţile desfăşurate se implică şi Direcţia asistenţă 
medicală primară, prin oferirea suportului consultativ şi metodic instituţiilor medicale.  

În cazul problemei copilului abuzat sexual, putem menţiona că instituţiile implicate 
în mod nemijlocit sunt:  

- Lucrătorii medicali din asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească, asistenţa 
medicală primară, asistenţa medicală specializată de ambulatoriu şi asistenţa 
medicală spitalicească constată situaţia copilului, acordă ajutor medical, 
consiliere victimei şi familiei acesteia şi informează organele de drept şi 
autoritatea tutelară (în baza Legii nr.264 din 27.10.2005 cu privire la exercitarea 
profesiunii de medic, Art.13, punct.e şi Legii nr.263 din 27.10.2005  cu privire la 
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drepturile şi responsabilităţile pacientului, Art.12, punct.e, Ordinului comun al 
Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Afacerilor Interne nr.372/388 din 03.11.2009 
cu privire la măsurile de îmbunătăţire a conlucrării dintre organele ocrotirii 
sănătăţii şi afacerilor interne, punct.1, Ordin nr.155 din 24.02.2012 cu privire la 
aprobarea Instrucţiunii privind intervenţia instituţiilor medicale în cazurile de 
violenţă în familie, punct. 23) 

- Spitalele de psihiatrie care efectuează expertiza psihiatrică legală, în caz de 
necesitate fiind aplicate şi investigaţii instrumentale sau cu implicarea altor 
specialişti. În republică fucnţionează 2 instituţii abilitate cu acest drept: Spitalul 
Clinic de Psihiatrie, mun.Chişinău şi Spitalul de Psihiatrie, mun.Bălţi.  

- Centrul de medicină legală care realizează expertiza medico-legală, având 
menirea de a confirma leziunile corporale suferite de victime, a le aprecia 
gravitatea vătămării şi a contribui la stabilirea circumstanţelor faptei prin 
intermediul concluziilor sale. În cazul desfăşurării expertizei copilul nu este 
asistat de psiholog, ceea ce îngreunează activitatea.  

Pînă la momentul actual, Ministerul Sănătăţii a întreprins un şir de paşi în vederea 
lucrului cu copiii victime ale abuzului sexual:  

- a fost ajustat cadrul instituţional 
- au fost dezvoltate serviciile de protecţie şi asistenţă 
- este supus unui proces continuu de dezvoltare capacităţile resurselor umane (a 

lucrătorilor medicali) 
- sunt organizate de către lucrătorii medicali campanii de informare şi educare a 

populaţiei cu privire la riscurile violenţei.  

În urma analizei desfăşurate se atestă o intensificare a colăborării între ministerele 
sus menţionate în vederea creării unui mecanism viabil în protecţia victimelor oricăror 
forme de abuz. Astfel de exemple este „Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi 
Ministerului Afacerilor Interne nr. 372/388 din 03.11.2009 „Cu privire la măsurile de 
îmbunătăţire a conlucrării dintre organele ocrotirii sănătăţii şi afacerilor interne”, 
Mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea 
prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vârsta de pînă la 5 ani la 
domiciliu (Hotărârea Guvernului nr.1182 din 22.12.2010). 

Ministerul Educaţiei (ME) în contextul studiului dat are rolul de a preveni situaţia 
de abuz a copilului. În acest context, prin ordinul nr. 900 din 16.12.2010 „Cu privire la 
protecţia drepturilor copilului” ME s-a autosesizat privitor la comiterea actelor de abuz 
împotriva elevilor de către lucrătorii insituţiilor de învăţământ. În principal ordinul se 
referă la actele de violenţă fizică şi psihologică.   

Regulamentul de funcţionare a instituţiilor de învăţământ prevede crearea unui 
mediu sigur şi propice pentru învăţare.  

Analiza Planului cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal pentru 
anul de studii 2012-2013 atestă faptul că subiectul care face obiectul cercetării prezente 
ar putea fi abordat în contextul disciplinelor obligatorii „Dirigenţia” şi „Educaţia civică”. În 
lista disciplinelor facultative regăsim la nivelul claselor I-IX: „Educaţia pentru sănătate”, 
„Educaţia moral-spirituală”, „Educaţia pentru drepturile omului”, „Educaţia moral-civică”, 
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la nivelul claselor X-XII: „Educaţia pentru viaţa de familie”, „Educaţia pentru sănătate”, 
„Educaţia pentru drepturile omului”, „Educaţia pentru echitate de gen şi şanse egale”.30 

Disciplina „Educaţie civică” este predată în clasele V-XII, cîte 1 oră săptămânal. 
Analiza curriculum-ului naţional la această disciplină31 atestă faptul că problematica 
abuzului este reflectată diferenţiat ţinând cont de vârsta copiilor, în cadrul: 

- Modulului III. „Viaţa şi sănătatea - valori personale şi sociale”, în cadrul căruia se 
prezintă subiecte precum: Dreptul la viaţă: responsabilităţi şi angajamente; Abuzul şi 
violenţa: riscurile asociate acestora; Modul sănătos de viaţă – caracteristici esenţiale 
(clasa a V),  

- Modulului II. „Societatea democratică”, în cadrul căruia se prezintă Valorile şi normele 
morale în şcoală, familie şi societate, Drepturile şi  responsabilităţile copilului acasă, la 
şcoală, în comunitate, şi Modului III. „Viaţa şi sănătatea– valori personale şi sociale” 
prin subiectul Modalităţi de protecţie în caz de intimidare, hărţuire, umilinţă, şantaj 
(clasa a VI), 

- Modulului II. „Societatea democratică” prin subiectele: Repere valorice pentru un bun 
cetăţean, Drepturile şi responsabilităţile fundamentale ale cetăţeanului R. Moldova,  
Instituţii de protecţie a drepturilor omului la nivel local, naţional şi internaţional,  
Delicvenţa juvenilia şi căi de prevenire; şi Modulului III. „Viaţa şi sănătatea - valori 
personale şi sociale” prin subiectele cu referire la: Luarea deciziilor în situaţii de  risc 
pentru viaţă şi sănătate, Schimbarea condiţiilor de viaţă, moda şi sănătatea: oportunităţi 
şi riscuri (computerul, telefonia mobilă, radiotelefonia, căştile, antenele parabolice, 
staţiile de retranslare a undelor) (clasa a VII), 

- Modulului III. „Viaţa şi sănătatea - valori personale şi sociale” prin subiectele Prietenia 
şi iubirea: factorii care influenţează implicarea/neimplicarea în relaţii sexuale; 
Consecinţele în plan individual şi social a debutului vieţii sexuale: sarcină nedorită, 
pericol de infectare şi transmitere a HIV/SIDA, ITS, modificarea planului de viaţă etc.;  
Repere etice şi psihologice  de depăşire a stărilor emoţionale şi anticiparea evoluării 
acestora în comportamente delincvente (copierea, mituirea, agresiunea şi 
autoagresiunea, abandonul, vagabondajul, proxenetismul, prostituarea, consumul, 
păstrarea şi comercializarea drogurilor etc.); Solidaritatea umană cu victimele (clasa a 
VIII), 

- Modulului I. „Omul – fiinţă socială”, prin abordarea tematicilor cu privire la Familia – 
prima mea apartenenţă de grup. Funcţiile familiei. Responsabilităţi de familie. Rolul 
familiei în dezvoltarea calităţilor de bun părinte; şi Modulului III. „Viaţa şi sănătatea –  
valori personale şi sociale” prin subiectele Consecinţe ale comportamentului 
inadvertent: exploatarea sexuală, traficul de persoane, infetarea cu HIV/SIDA, ITS. 
Pasiuni şi sentimente. Abstinenţa şi importanţa ei pentru un stil de viaţă sănătos şi 
sigur. Analiza experienţelor locale în situaţii de risc; Prevederi legale privind dreptul 
persoanei la ocrotirea sănătăţii. Căi decente de depăşire a barierelor, dificultăţilor, 
stărilor de depresie, anxietate, stres. Serviciile care acordă ajutor şi asistenţă socială, 
psihologică (clasa a IX), 

                                                
30 http://edu.md/file/docs/File/Untitled_FR11.pdf 
31 Educaţia civică. Curriculum pentru învăţământul gimnazial (clasele V-IX). Chişinău, 2010// 
http://nou.edu.md/files/unsorted/Educatie%20civica_Curriculum.pdf  
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- Modulului I. „Omul – fiinţă socială” prin subiectele Relaţii interpersonale. Pasiuni şi 
sentimente. Durabilitatea relaţiilor interpersonale. Maturitatea fizică, psihologică şi 
socială a persoanei. Pregătirea pentru viaţa de familie. Parentalitatea. Comunicarea şi 
responsabilitatea in relaţii de cuplu, şi Modului III. “Viaţa şi sănătatea – valori personale 
şi sociale” prin subiectul Probleme stringente ale societăţii contemporane: traficul de 
fiinţe umane, vinzări de organe, HIV/SIDA, TBC etc. Prevederi legale (clasa a X),32 

- Modulului III. “Viaţa şi sănătatea – valori personale şi sociale” în acdrul subiectelor 
privitoare la Sănătatea personală şi socială – condiţie a calităţii genofondului. Factorii 
care afectează sănătatea (clasa a XI), 

- Modulului II. “Legea – instrument de protecţie a persoanei” în cadrul subiectelor 
Noţiuni generale despre Dreptul penal. Infracţiunea şi cauzele ei. Victimele infracţiunii. 
Pedeapsa penală şi tipurile ei (clasa a XII). 

Analiza desfăşurată ne permite să concluzionăm că la nivelul curriculum-ului 
şcolar problematica abuzului sexual/exploatării sexuale este reflectată. 

În acelaşi timp, prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale în cadrul şcolilor 
au loc dezbateri, seminare informative cu profesorii şi elevii cu privire la tematica 
abordată în studiu.  

În urma comiterii cazurilor de abuz asupra copilului în anul 2011, în contextul 
iniţiativei “Şcoala prietenoasă copilului”, implementată de UNICEF Moldova şi de 
Guvernul Republicii Moldova în perioada 2007-2011 şi în conformitate cu prevederile 
art.8, pl.4 al Legii Nr.45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei 
în familie, ME s-a autosesizat. Astfel, pe parcursul anului de studii 2012-2013 direcţiile 
generale rationale/municipale învăţămînt, tineret şi sport proiectează şi realizează 
acţiuni concrete care asigură: 
 informarea şi instruirea cadrelor didactice în vederea calificării actelor de violenţă 

în familie, aplicării metodelor şi mijloacelor de prevenire a unor astfel de acte şi de 
sesizare a autorităţilor abilitate;  

 realizarea, în comun cu alte autorităţi abilitate şi în colaborare cu organizaţiile 
neguvernamentale din domeniu, programe educaţionale pentru părinţi şi copii în 
vederea prevenirii şi combaterii  violenţei în familie;  

 desfăşurarea activităţilor de consiliere în vederea reabilitării psihologice şi 
psihosociale a copiilor victime ale violenţei în familie; 

 informarea autorităţilor abilitate, prin intermediul cadrelor didactice, sesizînd de 
îndată, în mod obligatoriu, autoritatea tutelară şi poliţia, despre cazurile de 
violenţă în familie împotriva copiilor.  

 
ME a elaborat un şir de propuneri pentru managerii instituţiilor de învăţămînt, care 

vor asigura adoptarea şi consolidarea la nivelul fiecărei instituţii a unei politici interne 
nonviolente. În acest sens, se impun acţiuni specifice adresate atît cadrelor didactice şi 
elevilor, cît şi părinţilor acestora. 
- Cadrele didactice: 

 Introducerea în fişa postului tuturor adulţilor care interacţionează cu copiii a 
obligativităţii utilizării în relaţia cu aceştia a comportamentelor nonviolente şi a 
disciplinării pozitive ;  

                                                
32 Educaţia civică. Curriculum pentru clasele X-XII. Chişinău, 2010// 
http://educatie.md/doc.php?l=ro&idc=48&id=68 
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 Informarea cadrelor didactice privind identificarea semnelor violenţei, abuzului 
sau neglijării copiilor în mediul educaţional sau/şi familial; 

 Elaborarea/implementarea instrumentelor de stimulare a comportamentului non-
violent (recompensă şi sancţionare);  

 Formarea deprinderilor de autocontrol şi autoobservare a profesorului; 
 Formarea abilităţilor de comunicare şi soluţionare eficientă a conflictelor. 

- Comunitatea elevilor: 
 Informarea copiilor cu privire la autorităţile care trebuie anunţate în situaţia unui 

abuz; 
 Informarea prin campanii locale a copiilor cu privire la violenţă în general, la 

consecinţele acesteia asupra dezvoltării lor şi a modalităţilor prin care ei pot 
sesiza un act de violenţă; 

 Sensibilizarea Consiliilor elevilor din şcoli şi colaborarea cu acestea pe tema 
combaterii violenţei;  

 Crearea grupurilor de suport pentru copiii ai căror părinţi sînt plecaţi la muncă în 
străinătate, în cadrul cărora aceştia vor putea discuta despre problemele, 
experienţele personale şi vor primi sprijin specializat.  

- Părinţi: 
 Implementarea de programe de educaţie parentală care să ajute la îmbunătăţirea 

comunicării dintre părinte şi copil, şi între copil, părinte şi comunitate;  
 Implementarea unor programe de consiliere pentru părinţi;  

Reieşind din cele expuse, putem menţiona că la nivel ministerial sunt întreprinse 
măsuri pentru informarea profesorilor şi a elevilor cu privire la riscurile acţiunilor 
violente, fără a se accentua în mod deosebit abuzul sexual al copilului. În acelaşi timp, 
este necesar de a evalua şi monitoriza continuu activităţile desfăşurate de către 
profesori care au ca scop informarea copiilor şi a părinţilor referitor la abuzul asupra 
copilului, cu o atenţie sporită în cazul instituţiilor rezidenţiale.  

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE) oferă asistenţa 
primară, precum şi intervine la solicitări de prezentare a avizului pe marginea proiectelor 
de legi, tratate cu tematica respectivă; iniţiază şi participă la negocieri în vederea 
încheierii tratatelor internaţionale; exercită controlul asupra executării legislaţiei 
referitoare la încheierea tratatelor internaţionale; raportează Cancelariei de Stat cu 
privire la implementarea Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe 
umane pentru anii 2012-2013 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 559 din 
31.07.2012; urmăreşte respectarea angajamentelor asumate de Republica Moldova în 
cadrul tratatelor internaţionale, raportează în numele statului, precum şi coordonează 
sau facilitează activitatea de raportare a instituţiilor naţionale. În contextul Dialogului 
Republica Moldova – Uniunea Europeană privind liberalizarea regimului de vize, MAEIE 
a monitorizat şi coordonat  implementarea condiţionalităţilor fazei I privind TFU incluse 
în Programul Naţional privind implementarea Planului RM-UE privind liberalizarea 
regimului de vize. Principalele rezultate în acest sens sunt reflectate în cadrul celui de-
al III Raport de progres al Republicii Moldova privind implementarea Planului de Acţiuni 
RM-UE privind liberalizarea regimului de vize (prezentat CE la 25 mai 2012) şi celui de-
al III Raport de Progres ale UE privind implementarea de catre RM a Planului de Actiuni 
RM-UE privind liberalizarea regimului de vize (prezentat la 27 iunie 2012 de CE). Efortul 
ministerul se referă şi la exprimarea disponibilităţii Republicii Moldova la aderarea 
la Alianţa Globală împotriva abuzului sexual online asupra copiilor, iniţiativă comună a 
Uniunii Europene şi SUA. 
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Analiza activităţilor desfăşurate de instituţiile statului relevă o fragmentare a 
acţiunilor în ceea ce priveşte diminuarea, prevenirea şi protecţia copiilor victime ale 
abuzului/exploatării sexuale. Este salutabilă ideea colaborărilor intersectoriale, iniţiativă 
fortificată în anul curent în mod prioritar.  

De asemenea, se constată o slabă pregătire a asistenţilor sociali comunitari, a 
lucrătorilor medicali, a profesorilor, a poliţiştilor în identificarea cazurilor de abuz sexual, 
în acest caz fiind necesare instruiri continui.  

Este important ca reţeaua actorilor implicaţi în prevenirea şi diminuarea cazurilor 
de abuz/exploatare sexuală să protejeze confidenţiatea datelor cu caracter personal ale 
victimei, pentru a nu marginaliza social pe aceasta.  

În aceeaşi ordine de idei, s-a relevat importanţa psihologului şcolar în lucrul cu 
elevii, pregătirea corespunzătoare a profesioniştilor în domeniul psihologiei ar 
reprezenta o investiţie pe termen lung, mai ales ţinând cont de fluxul migraţionist din 
ţară şi vulnerabilitatea populaţiei.  

În ceea ce priveşte, profesionistul în domeniul asistenţei sociale se constată o 
supra solicitare a acestuia, având în sarcina sa mai multe categorii de beneficiari. În 
acest context, este salutabilă ideea angajării specializate a asistenţilor sociali: pentru 
asistarea vârstnicilor şi pentru asistarea familiilor cu copii, cu pregătire universitară în 
domeniu. 

 

PRACTICA NAŢIONALĂ DE LUCRU CU COPIII VICTIME ALE 
ABUZULUI/EXPLOATĂRII SEXUALE  

Convenţia  Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării 
sexuale şi a abuzurilor sexuale (Lanzarote, 25.X.2007) prevede un articol aparte 
despre procedura de audiere a copilului abuzat (Articolul 35).  

În vederea protejării drepturilor şi intereselor copiilor care au suferit de diferite 
forme de abuz sexual este foarte important ca şi Republica Moldova să-şi racordeze 
legislaţia naţională la prevederile Convenţiei Consiliului Europei. În Codul de 
procedură penală al Republicii Moldova audierea minorului, ca parte a codului, este 
de dată recentă, fiind introdusă în anul 2012, stipulându-se condiţiile necesare de 
respectat în acest caz.  

a) spaţiile special amenajate trebuie să fie dotate cu mijloace de 
înregistrare audiovideo;  

b) prezenţa unui psihopedagog în procesul audierii;  
c) plasarea minorului, a psihopedagogului şi a judecătorului în această 

cameră;  
d) adresarea de întrebări din partea bănuitului, învinuitului, apărătorului 

acestora,  procurorului se face prin intermediul mijloacelor audiovideo, 
transmiţându-le psihopedagogului; 

e) psihopedagogul după caz poate reformula întrebările pentru a nu 
traumatiza minorul victimă; 

f) în procesul de audiere a minorului este necesar de a evita producerea 
oricărui efect negativ asupra stării psihice a acestuia; 
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g) înregistrarea audio/video a declaraţiilor minorului şi consemnarea în 
proces verbal. Instanţa de judecată sigilează suportul informaţional pe 
care a fost înregistrată declaraţia martorului şi îl păstrează în original 
împreună cu copia de pe procesul-verbal al declaraţiei.33 

Totuşi, nu este clar statutul datelor/informaţiilor obţinute prin audierea copilului, 
care pot fi folosite ulterior pe durata procesului, fără a audia repetat copilul-victimă. În 
acelaşi timp, modificările introduse în CPP nu asigură evitarea revictimizării copilului 
victimă, deoacere acesta oricum va trebui să dea declaraţii în prezenţa agresorului, 
chiar dacă acesta va fi după uşă.   

Potrivit art. 58, alin. (10), şi art. 60, alin. (5), din Codul de procedură penală,  
victima şi partea vătămată sunt audiate în condiţiile prevăzute pentru audierea 
martorului. Suplimentar, referitor la audierea părţii vătămate, în art. 111, alin. (2), 
prezentului cod, se indică: „Declaraţiile şi audierea părţii vătămate se fac conform 
dispoziţiilor ce se referă la declaraţiile şi audierea martorilor, fiind aplicate în mod 
corespunzător”. 

Citarea minorului, victimei, părţii vătămate  pentru a face declaraţii constituie 
acţiunea procedurală prin care organul de urmărire penală, judecătorul de instrucţie sau 
instanţa de judecată asigură prezentarea unei persoane în faţa sa pentru desfăşurarea 
normală a procesului penal (art. 235, alin. (1), Cod de procedură penală). Actul 
procedural prin care se realizează citarea se numeşte citaţie. De regulă, victima, partea 
vătămată, martorul sunt chemate în faţa organului de urmărire penală prin intermediul 
citaţiei scrise. Citarea poate fi făcută şi prin notă telefonică sau telegrafică ori prin 
mijloace electronice. 

Persoanele minore nu se înştiinţează personal prin citaţie, ca în cazul persoanelor 
majore. Aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 478 şi 481 Cod de procedură penală, 
chemarea minorului la organul de urmărire penală se face prin părinţii acestuia sau prin 
alţi reprezentanţi legali, iar în cazul în care minorul se găseşte într-o instituţie specială 
pentru minori, prin administraţia acestei instituţii. Aceştia sunt obligaţi să asigure 
prezenţa copilului în faţa organului de urmărire penală. În caz de neprezentare, minorul 
în vârstă de peste 14 ani va fi adus silit. Minorul, care nu a împlinit vârsta de 14 ani, 
potrivit art. 199, al.(2), Cod de procedură penală, nu poate fi adus silit.34  

Audierea martorului, victimei, a părţii vătămate se face, de regulă, în timpul zilei, 
adică în intervalul de timp cuprins între orele 6.00 şi 22.00. Totuşi, în cazuri 
excepţionale, persoana poate fi audiată şi în timpul nopţii. În asemenea cazuri ofiţerul 
de urmărire penală sau procurorul care efectuează audierea va indica în procesul 
verbal respectiv motivele audierii în această perioadă de timp.35 În acelaşi timp, 
audierea neîntreruptă nu poate depăşi 4 ore, iar timp de o zi nu poate depăşi 8 ore. 
Minorul de asemenea, are dreptul de a solicita o pauză de 20 de minute pe durata 

                                                
33 Codul de procedură penală, art.1101 introdus prin LP66 din 05.04.12, MO155-159/27.07.12 art.510; în 
vigoare 27.10.12 
34 Audierea copiilor victime-martori ai exploatăriis exuale comerciale. Îndrumar practic, Chişinău, 2011, 
p.44-45 
35 Codul de procedură penală, art.107, alin.1 
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audierii de 4 ore, modificare inclusă în anul 2012.36 Însă, conform recomandărilor 
psihologilor, această pauză nu trebuie să fie mai mică de 1,5 ore.37  

Audierea martorului minor se face în baza art.481 din Codul de procedură penală, 
conform căruia:  

- martorului minor i se explică înainte de începerea audierii, drepturile şi obligaţiile, 
inclusiv de a face declaraţii veridice. Martorul minor nu depune jurămînt. 

- la audierea martorului minor participă reprezentantul lui legal precum şi, după 
caz, reprezentantul lui (avocatul). 

În acelaşi timp minorul martor are un şir de drepturi şi obligaţii stipulate în Codul de 
procedură penală în art.4811 introdus în anul 2012:   

 să fie reprezentat la toate etapele procesului de un reprezentant legal şi 
de avocat 

 să fie confidenţial în toate etapele procesului penal 
 să tacă şi să nu se incrimineze pe el însuşi sau pe rudele sale 
 să facă declaraţii în limba lui maternă sau într-o limba pe care o vorbeşte 
 să fie asistat gratuit de un interpret 
 să dispună de alte drepturi procedurale ale martorului prevăzute. 

În CPP nu este indicat dacă reprezentarea de reprezentantul legal este una 
gratuită şi garantată de stat.  

În acelaşi timp, martorul minor în vîrstă de 14–16 ani are dreptul: să refuze 
interpretul, pedagogul, psihologul implicat la audiere; să refuze participarea 
reprezentantului; să scrie personal declaraţii, cereri, plîngeri împotriva ofiţerului de 
urmărire penală, procurorului şi instanţei de judecată. 

Pe de altă parte, refuzul martorului minor nu este obligatoriu pentru ofiţerul de 
urmărire penală, pentru procuror şi pentru instanţa de judecată. În alin.5 al prezentului 
articol se stipulează că utilizarea forţei fizice împotriva unui martor minor, inclusiv 
aducerea forţată, este interzisă în toate fazele procesului penal.38 

Protecţia copilului martor de o posibilă influenţă negativă a procesului de judecată 
este reglementată prin art.484 al CPP, prin care la cererea apărătorului şi 
reprezentantului legal al inculpatului minor, instanţa, ascultînd opiniile părţilor, este în 
drept să dispună îndepărtarea inculpatului minor din sala şedinţei de judecată pe durata 
cercetării circumstanţelor care pot avea o influenţă negativă asupra minorului. După 
revenirea minorului în sala şedinţei de judecată, preşedintele şedinţei îl informează 
despre conţinutul cercetărilor care au avut loc în lipsa lui şi îi dă posibilitate să pună 
întrebări persoanelor audiate în lipsa lui. Cînd în aceeaşi cauză sînt mai mulţi inculpaţi 
dintre care unii sînt minori sub 16 ani, instanţa, după ce îi ascultă pe cei care nu au 
împlinit vîrsta de 16 ani, poate dispune îndepărtarea lor din sala de şedinţă dacă 

                                                
36 Codul de procedură penală, art.107 al.3 introdus prin LP66 din 05.04.12, MO155-159/27.07.12 art.510; 
în vigoare 27.10.12 
37 Audierea copiilor victime-martori ai exploatăriis exuale comerciale. Îndrumar practic, Chişinău, 2011, 
p.46 
38 Codul de procedură penală, Art.4811 introdus prin LP66 din 05.04.12, MO155-159/27.07.12 art.510; în 
vigoare 27.10.12 
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consideră că cercetarea judecătorească de mai departe şi dezbaterile ar putea avea o 
influenţă negativă asupra minorilor. 

Utilizarea şi aplicarea înregistrărilor audio sau video la audierea minorilor este 
reglementată în baza art.115 al Codului de procedură penală. Ele pot fi aplicate, la 
cererea acestora sau din oficiu, de către organul de urmărire penală ori instanţă, 
înregistrări audio sau video. Despre aplicarea înregistrărilor audio sau video se 
comunică persoanei care urmează să fie audiată înainte de începerea audierii. 
Înregistrarea audio sau video trebuie să conţină datele despre persoana care este 
audiată, persoana care efectuează audierea, toate datele care urmează să fie 
consemnate în procesul-verbal al audierii, precum şi întreaga desfăşurare a audierii. Nu 
se admite înregistrarea audio sau video a unei părţi din audiere, precum şi repetarea 
specială pentru înregistrare audio sau video a declaraţiilor deja făcute. După finalizarea 
audierii, înregistrarea audio sau video se reproduce în întregime în faţa persoanei 
audiate. Completările la înregistrarea audio sau video a declaraţiilor făcute de persoana 
audiată se înregistrează, de asemenea, pe caseta audio sau video. Înregistrarea audio 
sau video se încheie cu declaraţia persoanei audiate care confirmă justeţea 
declaraţiilor. Declaraţiile obţinute în timpul audierii cu aplicarea înregistrării audio sau 
video se consemnează în procesul-verbal al audierii.  

De asemenea, în anul anul 2012 a fost inclus articolul cu privire la  cazurile 
speciale de audiere a martorului minor. Conform acestui articol audierea martorului 
minor în vîrstă de pînă la 14 ani în cauzele penale privind infracţiunile cu caracter 
sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie se va efectua de către judecătorul 
de instrucţie în spaţii special amenajate, dotate cu mijloace de înregistrare audiovideo, 
prin intermediul unui psihopedagog. Martorul minor şi psihopedagogul se află într-o 
cameră separată de judecătorul de instrucţie şi celelalte părţi care participă la această 
acţiune procesuală. Bănuitul, învinuitul, apărătorul acestora, partea vătămată şi 
procurorul adresează întrebările judecătorului de instrucţie, care, prin intermediul 
mijloacelor audiovideo, le transmite psihopedagogului. În caz de necesitate, 
psihopedagogul îşi rezervă dreptul de a reformula întrebările, dacă acestea au fost 
formulate în felul în care pot traumatiza martorul minor. Audierea martorului minor 
trebuie să evite producerea oricărui efect negativ asupra stării psihice a acestuia. 
Martorului minor care la data audierii nu a împlinit vîrsta de 14 ani, i se atrage atenţia că 
urmează să spună adevărul. Declaraţiile martorului minor audiat se înregistrează prin 
mijloace audiovideo şi se consemnează integral într-un proces-verbal. Instanţa de 
judecată sigilează suportul informaţional pe care a fost înregistrată declaraţia martorului 
şi îl păstrează în original împreună cu copia de pe procesul-verbal al declaraţiei.39 Prin 
utilizarea sintagmei de „psihopedagog” în acest articol este introdusă o eroare; pe de o 
parte în CPP se reiterează necesitatea psihologului în cazul audierii copilului victimă a 
abuzului, iar în cazul martorului minor – a psihopedagogului. În acest caz, considerăm 
oportună clarificarea termenilor utilizaţi în prezentul cod.  

Reieşind din cele analizate mai sus putem conchide că legislaţia penală a fost 
racordată în mare la Convenţie. Însă în urma consultărilor cu reprezentanţii MJ, MAI, 
CNPAC s-au delimitat câteva lacune atât la nivel legislativ, cât şi la nivel de sistem care 
necesită intervenţii: 

- chiar dacă CPP a fost modificat în aprilie 2012, pînă la moment nu a fost 
dezvoltată reţeaua sălilor de audiere a copiilor victime ale infracţiunilor cu 

                                                
39 Codul de procedură penală, Art.1101 introdus prin LP66 din 05.04.12, MO155-159/27.07.12 art.510; în 
vigoare 27.10.12 
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caracter sexual datorită capacităţilor slabe ale statului. Astfel codul a fost 
modificat în lipsa unor săli de audienţă amenajate. Conform Hotărârii Guvernului 
nr.122, 04.03.2012 responsabilă de crearea camerelor de audiere a copiilor 
revine administraţiilor publice locale. 

- în republică primele camere de audiere au fost amenajate în incinta CNPAC şi 
La Strada, adaptate nevoilor copilului şi conform standardelor internaţionale 
recomandate, acestea fiind solicitate de către instanţele de judecată. 
Echipamentul permite înregistrarea video a audierii şi transmisia acesteia în 
regim real.  

- câteva elemente la care se necesită de atras atenţia sunt comunicarea şi 
parteneriatul deficitare între instituţiile de drept de la nivel central (poliţie, 
procuratură, judecătorii) şi cele de protecţie a copilului în vederea optimizării 
procesului de crearea a facilităţilor prietenoase de audiere a copilului.   

- un aspect relevant în ceea ce priveşte locaţia amplasării camerelor de audiere se 
referă la impactul acesteia asupra copilului, care ar trebui să fie un mediu 
securizant pentru copil care să excludă revictimizarea copilului. În acest caz, se 
propune selectarea unor localuri pe lângă serviciile sociale adresate copiilor. 

- în prezentul cod nu este stipulat care este numărul minim sau maxim de audieri a 
copilului-victimă, astfel că repetarea audierilor poate conduce la revictimizarea 
copilului sau chiar refuzul de a coopera cu organele de urmărire penală. În acest 
context, specialiştii consideră oportună revizuirea cadrului normativ.  

- pînă la moment sistemul universitar de pregătire a juriştilor nu prevede o instruire 
diferenţiată a juriştilor care vor activa ulterior în domeniul apărării drepturilor 
copilului. Specialiştii în domeniul jurisprudenţei au relevat necesitatea pregătirii 
specializate pe problemele copilului a procurorilor şi judecătorilor. În Republica 
Moldova o specializare pe problemele familiei şi copilului este promovată în 
pregătirea specialiştilor din asistenţa socială (Universitatea de Stat din Moldova 
la Ciclul I Licenţă prevede specializarea de la anul II de studii: „Asistenţa socială 
a familiei şi copilului în situaţie de risc” şi „Asistenţa socială a  persoanelor 
vârstnice”, cu obţinerea titlului de licenţiat în asistenţa socială).40 

- în acelaşi timp, specialiştii au indicat necesitatea instituirii instanţelor de judecată 
sau unui complet de judecată specializate pe copii, care să fie unele prietenoase 
copilului, în care să activeze specialişti cu o pregătire în domeniul apărării 
drepturilor copilului, fapt ce ar ralia Republica Moldova la unele state europene.   

- un aspect problematic în cazul audierii copilului este asigurarea participării 
pedagogului sau a psihologului la acţiunile de urmărire penală. Potrivit 
specialiştilor, lipsa pedagogului condiţionează amânarea a mai mult de 30% din 
acţiunile procesual penale preconizate. Studiile desfăşurate de Institutul de 
Reforme Penale atestă că participarea pedagogului/psihologului este mai mult o 
formalitate şi drept urmare acestea nici nu este prezent.41 În acest caz, 
specialiştii propun crearea unei subdiviziuni în cadrul Direcţiilor raionale de 
învăţământ sau a Direcţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului, în care să 
activeze psihologi şi pedagogi pregătiţi pentru astfel de intervenţii, prin 
determinarea statutului şi a cerinţelor înaintate faţă de acesta, mecanismul şi 
gradul de implicare a acestuia pe parcurs. Or, psihologul nu este important doar 
în procesul legale de audiere a copilului, dar şi în reabilitarea copiilor victime ale 
abuzului sexual. 

- o altă problemă se referă la expertizele psihiatrico-psihologice, în acest caz se 
atestă o lipsă a experţilor psihologi. În Registrul de Stat al experţilor Judiciari 

                                                
40 Bulgaru, M., Milicenco, S. (coord.) Asistenţa socială: ghid de studii. Chişinău, 2010. 
41 Dolea, I., Zaharia, V., Rotaru, N. Respectarea drepturilor copiilor implicaţi în procesul de judecare a 
cauzelor penale în mun.Bălţi. Raport de monitorizare, Chişinău, 2012, p.44 



 46 

Atestaţi, sunt prezentate lista experţilor care activează în subdiviziunile 
criminalistice ale MAI, CCCEC, lista experţilor judiciari medico-legali, lista 
experţilor judiciari particulari atestaţi şi lista experţilor psihiatrici şi lista experţilor 
judiciari particulari atestaţi. Din totalul celor 168 de experţi incluşi în liste, doar 
unul singur este abilitat ca expert psiholog, având studii finisate la Universitatea 
Pedagogică de Stat „I.Creangă”.42 În acest context, se resimte o nevoie 
stringentă de experţi-psihologi care să desfăşoare expertiză psihologică 
judiciară, pentru stabilirea particularităţilor psihologice individuale ale copiilor 
victime, mai ales că în diverse surse ştiinţifice se indică necesitatea de a dispune 
obligatoriu de expertiză psihologică judiciară în vederea determinării capacităţii 
minorului de a percepe corect împrejurările importante pentru cazul cercetat şi de 
a depune mărturii corecte despre ele, şi stabilirii sau negării stării de incapacitate 
a victimei în cazul analizei crimelor sexuale.  

- este necesar de asigurat formarea corespunzătoare a psihologilor şi pedogogilor 
pentru a informa elevii din învăţământul primar şi secundar cu privire la riscurile 
exploatării sexuale, precum şi cu mijloacele prin care se pot apăra, în 
corespundere cu art. 6 din Convenţia Europeană pentru protecţia copiilor 
împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale. 

- reieşind din faptul că problema abuzului sexual/exploatării  sexuale a minorului 
este una sensibilă, se necesită instruirea continuă a personalului organelor de 
urmărire penală din Direcţiile Minori şi Drepturile Omului. 

STUDII NAŢIONALE CU PRIVIRE LA ABUZUL SEXUAL ŞI EXPLOATAREA 
SEXUALĂ A COPILULUI  

În Republica Moldova pînă în prezent nu au fost desfăşurate studii exclusive prin 
care s-ar cerceta fenomenul abuzului şi exploatării sexuale a copilului. Acest subiect 
deseori este cercetat în context mai general, spre exemplu în cazul studierii violenţei 
asupra copilului. 

Un rol determinant în realizarea studiilor în domeniul dat îl au organismele 
internaţionale, precum UNICEF, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare ş.a., care 
manifestă interes pentru astfel de subiecte.  

UNICEF Moldova în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi Ministerul 
Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului a desfăşurat în anul 2007 studiul „Violenţa faţă 
de copii în Republica Moldova”. Studiul a avut drept scop oferirea unei imagini 
detaliate despre frecvenţa, cauzele şi incidenţa fenomenului de violenţă asupra copiilor 
în cadrul familiei şi a şcolii. Tipurile de violenţă incluse în studiu au fost: neglijarea în 
familie, abuzul emoţional/psihologic în familie, abuzul fizic/bătaia în familie, muncile 
casnice forţate, abuzul sexual, violenţa în şcoală din partea cadrelor didactice. În cadrul 
studiului au fost intervievaţi 1629 de elevi din clasele V-XII şi 630 de îngrijitori ai copiilor.  

În studiul dat măsurarea abuzului sexual a cuprins doar aspectele ce ţin de 
implicarea copiilor în vizionarea de filme pornografice şi abuzul sexual fizic.   

Rezultatele cercetării atestă că peste 40% dintre copiii investigaţi credeau că cel 
puţin  câţiva copii au fost implicaţi de către adulţi în vizionarea filmelor pornografice. În 
acelaşi context, 34% dintre copiii au declarat că ştiau cel puţin un exemplu concret. Mai 

                                                
42 Lista experţilor care activează în cadrul Centrului Naţional de expertize judiciare de pe lângă MJ// 
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=63&id=507 
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grav este că 1 din 10 copii (11%) au recunoscut că au avut parte de o astfel de 
experienţă. 43 

Abuzul sexual în cadrul studiul a fost măsurat doar printr-un tip al acestuia – 
molestarea sexuală (atingerea zonelor intime ale copilului sau adultului). Astfel, 32% 
dintre copii credeau că de un astfel de tip de abuz sufereau cel puţin câţiva copii, în 
timp ce 30% dintre copii au declarat că cunoşteau în mediul lor apropiat cel puţin un caz 
de acest gen. În situaţia de a fi molestat s-au simţit 9% dintre copiii investigaţi. 

Studiul mai relevă că 10% dintre părinţi considerau că fenomenul abuzului sexual 
există în societate, iar 7% dintre ei cunoşteau cazuri de abuz sexual. În acelaşi timp, 
studiul a scos în evidenţă o insuficientă informare a adulţilor cu privire la raportarea 
cazurilor de abuz sexual, chiar dacă 70% dintr ei s-au declarat deschis pentru 
raportarea cazurilor la poliţie. 73% dintre părinţi au indicat că un părinte care îşi 
abuzează sexual copilul, ar trebui condamnat la închisoare, 5% - să i se ofere consiliere 
şi tratament, 13% - să i se retragă drepturile părinteşti.  

Rezultatele studiului desfăşurat au permis conturarea unor tendinţe cu privire la 
copiii victime ale abuzului sexual: 

- copiii care privesc filme pornografice împreună cu adulţii suferă mai probabil şi 
de abuzul sexual fizic/molestare; 

- copii care spun că suferă de pe urma violenţei sexuale, provin mai des din familii 
cu stare materială mai proastă; 

- copiii care spun că suferă de pe urma violenţei sexuale mai des au probleme la 
şcoală, unde sunt respinşi de către colegi şi suferă mai des de violenţă verbală şi 
fizică din partea profesorilor; 

- băieţii raportează mai des cazurile de abuz sexual şi au o rată mai mare la 
vizionarea filmelor pornografice decât fetele. 

Studiul dat atestă prezenţa violenţei sexuale şi în cadrul şcolii. Astfel, 7% dintre 
elevi au indicat că cunosc profesori care obişnuiesc să hărţuiască sexual elevii, iar 4% 
cunosc profesori care abuzează sexual de elevi.    

Tot în anul 2007 UNICEF Moldova în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi 
Tineretului şi Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului a desfăşurat studiul 
„Răspunsul statului la cazurile de violenţă faţă de copii”. Scopul studiului dat a 
constat în evaluarea performanţei/sensibilităţii prestatorilor de servicii la identificarea, 
înregistrarea şi raportarea cazurilor. Studiul a evidenţiat că în anul de referinţă au fost 
identificate 75 de cazuri de exploatare şi abuz sexual faţă de copii, cele mai multe fiind 
de tipul neglijării (367 cazuri)44.  

Datele cercetării realizate au evidenţiat unele probleme la capitolul identificării şi 
înregistrării cazurilor de violenţă, existând o diferenţă semnificativă între numărul de 
cazuri de violenţă asupra copilului identificate şi numărul de cazuri înregistrate. Autorii 
studiului au evidenţiat că cea mai mare eficienţă în abordarea violenţei faţă de copii o 
avea procuratura şi poliţia, iar cea mai scăzută eficienţă o aveau organizaţiile de 
asistenţă şi protecţie socială.  

                                                
43 Violenţa faţă de copii în Republica Moldova, Chişinău, 2007, p.30 
44 Răspunsul statului la cazurile de violenţă faţă de copii. Chişinău, 2007. p.36-37. 
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În acelaşi timp, studiul a evidenţiat un nivel scăzut de cunoştinţe a specialiştilor în 
domeniu (educaţie, asistenţă medicală, asistenţă socială, procuratură şi poliţie), ceea ce 
determină promtitudinea intervenţiei în cazurile de abuz. La momentul studiului s-a 
stabilit că sistemul de referire reprezenta un cerc închis: colaboratorii poliţiei refereau 
cazurile asistenţei sociale, structurile de asistenţă socială –APL, iar APL – către poliţie. 
Observăm că în acest circuit nu sunt incluse organizaţiile prestatoare de servicii de 
asistenţă şi consiliere a copiilor victime ale violenţei. Studiul a determinat o sensibilitate 
redusă a sistemului din Republica Moldova faţă de prevenirea şi combaterea violenţei 
faţă de copii, conceptele utilizate pentru definirea fenomenului de violenţă asupra 
copilului erau diferite în funcţie de instituţie, cooperarea între instituţii în scopul 
intervenţiei în cazurile de abuz a copilului era dificilă şi rară, monitorizarea şi 
supravegherea activităţilor cu scop de combatere a violenţei faţă de copii era foarte 
redusă.  

Tot cu suportul UNICEF a fost realizat în anul 2011 studiul „Analiza situaţiei 
copiilor vulnerabili, excluşi şi discriminaţi din Moldova”, care reprezintă o 
cartografiere a studiilor în domeniul copiilor. Un aspect reflectat în studiu se referă la 
abuzul sexual, exploatarea sexuală şi traficul de copii. Una dintre concluziile studiului 
relevă vulnerabilitatea copiilor din instituţiile rezidenţiale faţă de exploatarea sexuală şi 
traficul de copii.45   

Problema abuzului sexual a copilului este tangenţial abordată în cadrul studiului 
cantitativ privind situaţia copiilor în dificultate, inclusiv a copiilor afectaţi de migraţie, 
demarat în cadrul proiectelor „Suport la Planul Naţional de Acţiuni cu privire la protecţia 
copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în rezultatul migraţiei”, implementat de 
Universitatea de Stat din Moldova cu suportul Agenţiei Cehe pentru Dezvoltare şi 
„Abordarea efectelor negative ale migraţiei asupra minorilor şi familiilor rămase în ţară” 
realizat  de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova 
de comun cu Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei. Acest studiu va permite 
formarea a unei bazei de date naţionale privind situaţia copiilor în dificultate, iar analiza 
datelor va permite autorităţilor publice să fie mai eficiente în elaborarea şi 
implementarea politicilor.  

În ceea ce priveşte exploatarea sexuală prin internet pînă la moment a fost realizat 
un singur studiu. În anul 2011 Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea 
Drepturilor Femeii „La Strada” a desfăşurat „Studiul privind siguranţa copiilor 
online”, care a avut drept scop evaluarea comportamentului copiilor online. În acest 
caz au fost investigaţi 1347 copii utilizatori de internet, au fost desfăşurate 20 de 
interviuri cu specialişti şi focus grupuri.   

Rezultatele studiului atestă că din totalul celor 165 de copii care au discutat pe net 
subiecte cu caracter sexual cu persoane din alte ţări, pe care le-au cunoscut prin 
Internet, 57% sunt băieţi, respectiv copii de 15 şi 16 ani, iar cota celor din mediul rural 
alcătuieşte (56,4%). 7,4% dintre copii au indicat că li s-au făcut propuneri indecente de 
la persoane străine cu care comunicau pe internet. Copiii de 12 ani au raportat, în 
proporţie de 13,4% din numărul total de cazuri, că li s-au făcut propuneri indecente, pe 
când cei de 16 ani au indicat acelaşi lucru în proporţie de 29,3%. Vîrstele de 15-16 ani 
sunt supuse riscului mai mult de a deveni victime ale abuzului/exploatării sexuale pe net 
(pornografie pe net).  

                                                
45 Analiza situaţiei copiilor vulnerabili, excluşi şi discriminaţi din Moldova, Chişinău, 2011, p.103 
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Studiul a mai relevat faptul că majoritatea copiilor de vârsta cercetată au accesat, 
în mod voluntar sau involuntar, materiale cu caracter pornografic.46  

Institutul de Reforme Penale în colaborare cu UNICEF Moldova şi Ambasada 
Suediei în anul 2011 a realizat studiul „Respectarea drepturilor copiilor implicaţi în 
procesul de judecare în procesul de judecare a cauzelor penale în mun.Chişinău”. 
Unul din aspectele importante ale studiului s-a referit la audierea minorului. Datele 
studiului atestă că nu erau respectate într-u totul procedurile stipulate în legislaţia 
penală, în sensul că audierea minorilor a fost desfăşurată în prezenţa inculpatului, 
coautorilor la comiterea infracţiunii.47 În acelaşi timp, studiul reflectă situaţia implicării 
psihologului şi a pedagogului în cazurile în care minorii erau victime sau inculpaţi, 
abordându-se diverse perspective. 

În analiza situaţiei în domeniu sunt dezvoltate studii care prezintă dinamica 
infracţionalităţii minorilor, în mod nemijlocit şi a minorilor care au comis infracţiuni cu 
caracter sexual, în conformitate cu datele statistice furnizate de către Biroul Naţional de 
Statistică. Studiul IRP „Fenomenul delincvenţei juvenile în Republica Moldova”, 
realizat în anul 2011, analizează implicarea minorului în comiterea acţiunilor ilegale cu 
caracter sexual, raportând indicatorii la nivel european.48 În acelaşi studiu, autorii 
analizează factorii care determină comportamentul agresiv şi delincvent al minorului, 
fără însă a se face careva delimitare pe tipuri de infracţiuni.  

Studiul realizat în anul 2011 de către Biroul Naţional de Statistică „Violenţa faţă 
de femei în familie în Republica Moldova” a reflectat problematica violenţei sexuale a 
femeilor, începând cu vârsta de 15 ani. În cazul studiului dat violenţa sexuală s-a referit 
la: relaţii sexuale forţate/fără consimţămînt, relaţii sexuale din cauza fricii şi relaţii 
sexuale forţate cu elemente umilitoare şi degradante pentru victimă, nefiind reflectate 
alte situaţii care pot fi descrise ca comportament sexual agresiv. Conform datelor 
studiului, circa 19% dintre femei au fost cel puţin o dată victime ale violenţei sexuale din 
partea soţului/partenerului pe parcurusl vieţii.49 Rezultatele studiului publicat sunt 
dezagregate pe vârste, însă nu oferă posibilitatea de a determina care este numărul 
sau ponderea fetelor de vârstă 15-18 ani care au fost abuzate sexual în totalul femeilor 
care au semnalat acest fenomen. În acelaşi timp, studiul nu permite determinarea altor 
tipuri de abuzatori familiali (tată, frate etc.).  

 În contextul celor menţionate, evidenţiem că există aspecte slab cercetate cu 
privire la fenomenul abuzului şi exploatării sexuale, precum pornografia infantilă, 
hărţuirea sexuală etc. Cu toate acestea studiile şi sondajele desfăşurate reprezintă un 
element important, prin intermediul lor sunt colectate date cu privire la amploarea 
fenomenului violenţei asupra copilului, la general.  

Un element distinctiv al situaţiei la capitolul studii se referă şi la faptul că în 
Republica Moldova datele cu privire la abuzul/exploatarea sexuală a copilului sunt 
fragmentate, parţial prezentate şi analizate, dat fiind faptul că pînă la moment nu sunt 
desfăşurate studii interdisciplinare (sociologice, psihologice, juridice) cu referire la 

                                                
46 Copiii din Republica Moldova: si(n)guri online? Studiu privind siguranţa copiilor online. Chişinău, 2011, 
p.17. 
47 Dolea, I., Zaharia, V., Rotaru, V. Respectarea drepturilor copiilor implicaţi în procesul de judecare a 
cauzelor penale în mun.Bălţi, Chişinău, 2012.  
48 Dolea, I., Zaharia, V., Priţcan, V., Buciuceanu-Vrabie, M. Fenomenul delincvenţei juvenile în Republica 
Moldova, Chişinău., p.29-47 
49 Violenţa faţă de femei în familie în Republica Moldova, Chişinău, 2011, p.38  
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particularităţile şi amploarea fenomenului, impactul asupra victimelor, modalităţilor de 
integrare şi reintegrare socială a victimelor prin diverse servicii etc. În acest context, se 
necesită dezvoltarea studiilor aprofundate interdisciplinare cu privire la fenomenul 
abuzului şi exploatării sexuale a copilului, necesar de a fi desfăşurate cu periodicitate.  

 

STATISTICA OFICIALĂ CU PRIVIRE LA COPIII ABUZAŢI/EXPLOATAŢI SEXUAL ŞI 
A AGRESORILOR  

Sistematizarea datelor cu privire la infracţionalitatea în rândul minorilor din 
Republica Moldova este o sarcină a Biroului Naţional de Statistică, informaţiile însă sunt 
transferate de către Ministerul Afacerilor Interne şi Procuratura Generală. BNS oferă 
date statistice cu referire la infracţionalitatea minorilor, care sunt reflectate în publicaţiile 
elaborate: „Copii Moldovei”, „Infracţionalitatea în Republica Moldova” etc. şi pe site-ul 
oficial al instituţiei. 

În vederea colectării informaţiei cât mai complete (la momentul elaborării) Biroul 
Naţional de Statistică în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne a elaborat în anul 
2008 Fişa victimei infracţiunii50, care este completată de către ofiţerul de urmărire 
penală sau procuror.  

Fişa este structurată pe două capitole, cuprinzând informaţii cu privire la date 
despre persoana juridică şi date despre persoana fizică. Capitolul II al fişei este unul 
important, deoarece include variabile socio-demografice şi socio-economice, precum: 
sexul, vârsta, locul de trai, naţionalitatea, studiile, locul de muncă, funcţia şi 
specialitatea, instituţia de învăţământ, cetăţenia, starea civilă; date cu privire la starea 
victimei la momentul adresării  şi date cu referire la infractor (doar un singur indicator: 
relaţia cu victima).   

Chiar dacă fişa cuprinde 22 de indicatori/itemi, în urma discuţiilor cu reprezentanţii 
MAI se atestă nivelul scăzut de responsabilitate a ofiţerilor de urmărire penală şi a 
procurorilor cu privire la completarea acesteia, în sensul că unii indicatori/itemi sunt 
completaţi sumar sau chiar deloc. Accentul major de către aceştia se pune pe 
indicatorii/itemii care se refră la tipul de infracţiune comisă şi mai puţin pe celelalte date 
care ar permite stabilirea unor caracteristici socio-demografice, socio-profesionale sau 
altele cu privire la victimă. În contextul celor spuse, MAI nu poate să ofere date 
segregate pe anumite variabile, fiindcă bazele de date cu care operează nu le oferă 
această posibilitate.  

O dificultate a sistemului de evidenţă din cadrul MAI este dotarea tehnică slabă şi 
softurile/bazele de date depăşite utilizate în acest proces. În acest context, nu se 
reuşeşte să se „construiască” o bază de date completă, care să răspundă cerinţelor 
actuale. Din lipsa unei baze de date unice sunt întâlnite situaţiile în care nu există 
concordanţă între datele oferite. 

Dacă la etapa de demarare a studiului s-a dorit o analiză aprofundată a situaţiei în 
domeniul victimizării copilului prin abuz şi exploatare sexuală pe anumiţi indicatori 
concreţi, atunci în faza de analiză a datelor oferite de către MAI şi Procuratura Generală 

                                                
50 Instrucţiuni aprobate prin ordinul interdepartamental nr.121/254/286-O/95 din 18.07.2008, Anexa 8 
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acest lucru a fost posibil de realizat doar parţial datorită impedimentelor enunţate mai 
sus.  

 Analizând datele disponibile la momentul studiului, putem menţiona că la nivel de 
ţară se atestă o creştere a numărului de infracţiuni cu caracter sexual comise împotriva 
copiilor de la 126 în anul 2008 la 219 în primele 10 luni ale anului 2012 (vezi Fig.2). 
Drept explicaţii posibile ale acestei creşteri se referă la intensificarea activităţii organelor 
de urmărire penală şi a activităţilor şi campaniilor promovate de sectorul asociativ din 
ţară cu privire la tema dată, şi o creştere a nivelului de informare a populaţiei cu privire 
la modul de raportare a cazurilor. Desigur, că acestea nu sunt unicile posibile piste de 
interpretare. În cazul dat sunt necesare studii de profunzime care să explice amploarea 
fenomenului şi spectrul de cauze.    

Fig. 2. Numărul infracţiunilor comise cu caracter sexual comise contra copiilor 
(viol, acţiuni perverse, hărţuire sexuală, raport sexual cu un minor, acţiuni 
perverse), perioada an.2008-2012 
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Sursa: MAI 

Datele oferite spre analiză relevă că infracţiunile cu caracter sexual comise contra 
minorilor în perioada 2011-2012 (primele 10 luni) cel mai des înregistrate sunt violurile: 
90 cazuri (38,9% din totalul infracţiunilor cu caracter sexual împotriva minorilor) în anul 
2012, cu 35 cazuri mai multe decât în anul 2011 (în acest an rata violurilor a cuprins 
36,9% din totalul infracţiunilor cu caracter sexual comise contra minorilor) (vezi Fig.3). 
Cele mai multe violuri au fost comise în mun.Chişinău (10 cazuri), r.Rîşcani (9 cazuri), 
r.Sîngerei (8 cazuri), r.Hînceşti (7 cazuri), r.Străşeni (6 cazuri) 

Conform numărului infracţiunilor înregistrate de organele MAI în primele 10 luni ale 
anului 2012, 62 de cazuri s-au referit la întreţinerea de raporturi sexuale cu o 
persoană minoră (26,5% din totalul infracţiunilor cu caracter sexual comise contra 
minorilor) sau de 1,8 ori mai mult decât în anul 2011. Cele mai multe infracţiuni de acest 
tip au fost comise în: r.Soroca şi r.Ialoveni (8 cazuri), r.Făleşti (5 cazuri). 

Acţiunile violente cu caracter sexual includ, conform art.172 al Codului penal, 
homosexualitatea sau satisfacerea poftei sexuale în forme perverse. În primele 10 luni 
ale anului 2012 au fost înregistrate 39 de astfel de cazuri sau 16,7% din totalul 



 52 

infracţiunilor cu caracter sexual comise contra minorilor, cu 9 cazuri mai mult decât în 
anul 2011 (30 de cazuri sau 20,1% din totalul infracţiunilor analizate). Acţiunile violente 
cu caracter sexual au fost înregistrate cel mai des în: mun.Chişinău (10 cazuri), 
mun.Bălţi, r.Călăraşi, r.Criuleni, r.Hînceşti, r.Străşeni (3 cazuri). 

Fig.3. Tipul infracţiunilor cu caracter sexual comise contra minorilor, perioada 
an.2011-2012    
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Acţiunile perverse precum exhibare, atingeri  indecente, discuţii cu caracter 
obscen sau cinic purtate cu victima referitor la raporturile sexuale, determinarea victimei 
să participe ori să asiste la spectacole pornografice, punerea la dispoziţia victimei a 
materialelor cu caracter pornografic (art.175, Cod Penal) au fost înregistrate de către 
organele MAI în număr de 26 cazuri în anul 2012 (11,1% din totalul infracţiunilor cu 
caracter sexual comise împotriva copiilor), de două ori mai multe cazuri decât în anul 
2011. Mun.Chişinău (5 cazuri) şi r.Basarabeasca (4 cazuri) au înregistrat cele mai dese 
cazuri. 

Datele prezentate de MAI evidenţiază o scădere a numărului de copii traficaţi, 
chiar dacă unele date sunt în contradicţie. Astfel, dacă în anul 2008 au fost înregistrate 
32 de cazuri, atunci în primele 10 luni ale anului 2012 se atestă o scădere de pînă la 17 
copii traficaţi, scăderea numărului de cazuri poate fi explicată prin intensificarea şi 
consolidarea eforturilor MAI şi a CCTP din cadrul MAI în vederea contracarării 
fenomenului.  

Analiza datelor satistice oferite de CCTP al MAI relevă că în anul 2010 au fost 
pornite 21 cauze penale, acelaşi nivel ca în anul 2009, dintre care 14 cazuri au fost 
expediate în procuratură, iar 11 cazuri au fost finisate. În anul 2011 numărul de cazuri 
pornite a crescut pînă la 23, cu 9,5% mai mult ca în anul precedent, dintre care 17 
cazuri de exploatare sexuală a minorilor, 5 cazuri de exploatare prin muncă şi 1 caz în 
scop de cerşit.  
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În primele 10 luni ale anului 2012 de către CCTP al MAI au fost înregsitrate 15 
infracţiuni de trafic de copii, cu implicarea a 16 minori, dintre care: 11 copii-victime ale 
exploatării sexuale, 4 – ale exploatării prin muncă şi 1 – a cerşitului.  

Analiza segregată conform variabilei locaţia comiterii abuzului sexual (a nu se 
confunda cu locul de trai) relevă faptul că ponderea cea mai mare o au infracţiunile 
comise în mediul rural (vezi Fig.4). 

Fig.4. Repartizarea abuzurilor sexuale (viol, acţiuni perverse, hărţuire sexuală, 
raport sexual cu un minor, acţiuni perverse) conform locaţiei comiterii infracţiunii, 
perioada an.2008-2012 
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În primele 10 luni ale anului 2012 cazurile de abuz sexual a copiilor a fost de 2 ori 
mai mare decât în mediul urban. 

Unul dintre elementele importante necesare de dezvoltat pentru asigurarea 
protecţiei şi securităţii copiilor se referă la locul producerii abuzurilor sexuale. Conform 
datelor analizate, rata cea mai înaltă o deţine abuzurile cu caracter sexual care au avut 
loc la domiciliu (nefiind specificat al cui este domiciliul – al infractorului, al victimei, al 
unei persoane terţe): de la 11 cazuri în anul 2008 la 33 în anul 2010 pînă la 26 în 
primele 10 luni ale anului 2012 (vezi Fig.5). 

Fig.5. Repartizarea abuzurilor sexuale conform locului comiterii, perioada 
an.2008-2012 
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Sursa: MAI 

Datele prezentate evidenţiază o tendinţă de creştere lentă a numărului acţiunilor 
sexuale cu caracter violent faţă de copii în locurile publice, în primele 10 luni fiind 
înregistrate 10 cazuri. Spre regret, MAI nu oferă informaţii cu privire la tipul 
instituţiei/locurilor publice unde a fost comisă infracţiunea, fapt ce îngreunează analiza 
şi determinarea ulterioară a unei strategii de protecţie şi securizare a acestor locuri 
publice. 

Analiza infracţiunilor cu caracter sexual comise împotriva minorilor atestă că cele 
mai multe astfel de infracţiuni sunt comise în raioanele de Centru ale republicii (37%), 
iar cele mai puţine în UTA Găgăzia (1,4%) (vezi Fig.6).   

Fig.5. Repartizarea infracţiunilor cu caracter sexual pe zone, perioada primele 10 
luni ale anului 2012 
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Însă, analiza pe raioane atestă că mun.Chişinău se află în top, cu 28 de cazuri 
înregistrate în anul 2012, primele 10 luni (vezi Fig.6.).  

Statisticile oferite de către ONG-urile din domeniu atestă o implicare vădită în 
depistarea şi asistarea acestor copii-victime. Astfel, CNPAC în perioada 2010 -2012 a 
înregistrat/asistat 209 cazuri de abuz sexual a copiilor, în anul 2012 fiind înregistrate 65 
cazuri de abuz sexual al copiilor referite autorităţilor.  
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Fig.6. Distribuţia raioanelor în care s-au înregistrat cele mai multe infracţiuni 

cu caracter sexual asupra minorilor, 10 luni ale an.2012 
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În rezultatul celor prezentate, considerăm oportună: 

- dezvoltarea unui sistem integrat de indicatori cu referire la copilul victimă 
a violenţei sexuale, prin participarea experţilor naţionali şi internaţionali 
în domeniu, 

- crearea unei baze de date moderne în cadrul MAI care să îi permită 
oferirea operativă a datelor şi eliminarea distorsiunilor în elaborarea 
statisticilor în domeniu, 

- instruirea personalului antrenat în completarea şi introducerea 
instrumentelor elaborate pentru evidenţa victimelor abuzului şi 
exploatării sexuale, pentru evitarea erorilor de interpretare, 

- responsabilizarea personalului antrenat în completarea şi introducerea 
instrumentelor elaborate pentru evidenţa victimelor abuzului şi 
exploatării sexuale, prin stabilirea şi aplicarea unui set de sancţiuni 
pozitive/negative.  

 

PROFILUL COPILULUI ABUZAT/EXPLOATAT SEXUAL 

Lipsa studiilor complexe în domeniu nu permite să conturăm un profil al copilului 
sexual abuzat sau exploatat. Cu toate acestea, studiile elaborate de către Centrul „La 
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Strada” reflectă diferenţele de comportament ale copiilor care au avut de suferit în urma 
abuzurilor sexuale şi a exploatării sexuale.51  

Tab.1. Diferenţele de comportament între copiii care au suferit de abuz sexual şi 
cei care au suferit de exploatare sexuală 

Copiii care au suferit de abuz sexual Copiii care au suferit de exploatare 
sexuală comercială 

De obicei se simt neajutoraţi  Se pot simţi puternici 

Nu consideră normală manifestarea 
iniţiativei în relaţiile sexuale/seducere 

Pot fi iniţiatori activi ai relaţiilor 
sexuale/seducerii 

De cele mai multe ori sunt introverţi, 
liniştiţi dar pot fi gălăgioşi/agitaţi, 
demonstrând un comportament 
autodistrugător 

De multe ori se exprimă emoţional 
despre ESCC, dar în realitate simt 
altceva 

Sunt în „interiorul” sistemului – merg la 
şcoală, sunt în familie 

Sunt „în afara” sistemului – au 
abandonat şcoala, fug de acasă etc. 

De obicei ţin în secret de semeni şi 
prieteni ceea ce li s-a întâmplat 

De obicei nu ţin în secret cum câştigă 
banii 

Cu excepţia abuzatorului, toţi cei care 
constituie mediul înconjurător al 
copilului, consideră cele întâmplate ca 
ceva negativ 

Persoanele din mediul social apropiat 
copilului consideră că ce face el e bine 

Comunitatea simpatizează şi 
compătimeşte victima 

Comunitatea are o atitudine negativă 
faţă de copil 

 Diferenţele de comportament în cazurile de abuz sexual şi în cele de exploatare 
sexuală a copiilor nu sunt singurele particularităţi, regăsindu-se şi o serie de alte 
particularităţi la nivelul percepţiei de sine.  

Datele prezentate de către MAI şi PG nu permit să stabilim anumite caracteristici 
socio-demografice sau de altă natură ale copilului-victimă, dat fiind că baza de date nu 
este una completă. 

Însă, conform statisticilor CNPAC putem menţiona că dintre copiii abuzaţi sexual 
asistaţi de centru fetele constituiau 70%, iar băieţii - 30%. Cei mai mulţi sunt copii cu 
vârsta între 11-15 ani, aceştia constituind 45% din numărul total al copiilor asistaţi; 19% 
sunt copii cu vârsta cuprinsă între 8-10 ani; 16% - adolescenţi între 16-18 ani. Alarmant 
este faptul că 20% sunt copii cu vârsta până la 7 ani, dintre care 5% sunt copii între 0 şi 
3 ani. 

Tipurile de abuz sexual sunt diverse: viol, acţiuni sexuale în formă perversă, 
întreţinerea raporturilor sexuale cu copii care nu au împlinit vârsta de 16 ani etc. mai 
des, copiii sunt abuzaţi de către concubinii mamelor, taţii biologici, cetăţeni din 
comunitate, alţi copii mai mari etc. 

În cadrul CNPAC au fost întregistrate şi 2 cazuri de harţuire sexuală, din partea 
profesorilor şcolari, în unul dintre cazuri au fost hărţuite 3 eleve. La acest capitol, o 
                                                
51 Ce ştim despre exploatarea sexuală a comercială a copiilor. Suport informaţional. La Strada, Chişinău, 
2011, p.22 
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problemă majoră constă în dificultatea de a demonstra şi de a pedepsi abuzatorii în 
astfel de cazuri. 

În urma analizezi datelor oferite de CCTP cu referire la victimele traficului, putem 
menţiona că cel mai des cad pradă traficului sexual copii ce se află într-o stare de 
vulnerabilitate mai deosebită, spre exemplu copii fără un părinte, cu părinţii plecaţi 
peste hotare, copii fără părinţi. În 2011 au fost înregistrate 23 cauze de trafic de copii, 
fiind identificate 23 victime ale traficului de copii: 16 fete şi 7 băieţi. Colaboratorii CCTP 
au indicat că de obicei, victimele traficului sunt fete, din familii vulnerabile, din afara 
Chişinăului, care sunt prost îmbrăcate şi vin în oraş pentru a se realiza. 

Referitor la destinaţie, putem evidenţia că 15 copii au fost traficaţi pe teritoriul 
Republicii Moldova, 5 în Federaţia Rusă, iar 3 în alte ţări. În toate cazurile traficanţii, 
abuzînd de poziţia de vulnerabilitate specifică copiilor, manifestînd intenţia obţinerii 
foloaselor financiare, au organizat, prin înşelăciune, exploatarea sexuală a minorilor (17 
cazuri), exploatarea prin muncă (5 cazuri) şi în scop de cerşit (1 caz). 

Pe parcursul a 9 luni 2012 de către CCTP au fost înregistrate 15 de infracţiuni de 
trafic de copii. În cadrul desfăşurării măsurilor operative de investigaţii au fost 
documentate şi anihilate 2 grupuri criminale specializate în trafic de copii, cu implicarea 
a 5 persoane. 

În perioada de raportare, de către MAI au fost identificaţi 16 minori inclusiv: 

- 11 victime (10 fete şi 1 băiat) au fost exploatate sexual pe teritoriul 
Republicii Moldova, Rusia, EAU şi Italia; 

- 4 victime exploatate prin muncă în diferite raioane ale ţării; 
- 1 victimă a fost traficată în Rusia în scop de cerşit. 

Din cele 15 infracţiuni de trafic de copii, 12 au avut loc în mediul urban, iar 3 în 
mediul rural.  

Datele prezentate de către Centrul Internaţional „La Strada” evidenţiază că în 
perioada 2002-2011 au fost asistaţi 387 de femei, bărbaţi şi copii. Procentajul baieţilor 
asistaţi de către Centrul de Contact este mai mare decât în cazurile pe adulţi.52 23% 
dintre victimele asistate au fost minori.  

În vederea determinării şi conturării unui profil al copilului abuzat/exploatat sexual 
este necesar desfăşurarea de studii continui cu privire la fenomenul abuzului/exploatării 
sexuale, care ar permite determinarea categoriilor de copii vulnerabili la abuz şi 
exploatare sexuală. În acest caz, intervenţia psiho-socială ar fi una centrată şi axată pe 
anumite categorii de copii.    

 

PROFILUL ABUZATORULUI 

Studiile desfăşurate de Centrul Internaţional „La Strada” au stabilit că persoanele 
care au comis infracţiuni sexuale asupra copiilor pot fi divizate în două grupe: 

                                                
52 http://www.lastrada.md/date/statistica/cdc/ 
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a) Abuzatori „situaţionali” – care nu au preferinţele sexuale orientate numai pe copii, 
dar intră în contact sexual cu aceştia deoarece a apărut o asemenea ocazie. Aceste 
persoane pot exploata copii pentru că sunt în situaţia când aceştia sunt uşor accesibili 
sau din motivul unor circumstanţe deghizate (de exemplu: nu mi-am dat seama că este 
minor; el/ea singur(ă) a vrut, m-a sedus). În cazul dat, exploatarea sexuală a copiilor 
poate să se manifeste o singură data (de pildă, în perioada vacanţei la odihnă), însă 
uneori manifestarea singulară se poate transforma în abuz de lungă durată/multiplu. 
Drept „situaţionali” pot fi numiţi: adolescenţii sau adulţii impulsivi/curioşi, care au 
descoperit recent accesul la pornografie sau oportunităţi cu caracter sexual; persoanele 
demoralizate, motivate de puterea controlului, de obicei, cu antecedente violente; 
elemente criminale, scopul cărora este profitul pe seama pieţei pornografice şi care 
implică copiii în acţiunile sexuale.  

b) Abuzatori „preferenţiali” – care constituie un grup ce intruneşte pedofili, diferiţi 
abuzatori ce au o varietate de interese sexuale deviante, preferinţe faţă de copii, 
abuzatori latenţi cu preferinţe potenţial ilicite, dar care se limitează la comunicarea on-
line. Persoanele din grupul „preferenţialilor” au deja preferinţe stabile faţă de copii. 
Numărul acestor persoane este mai mic ca a celor din grupul „situaţionalilor” (mai numiţi 
şi „ocazionali”), dar potenţial pot dăuna şi trauma mulţi copii, deoarece aceste preferinţe 
devin dorinţe şi intenţii. 

La rândul lor, printre persoanele „preferenţiale” putem identifica următoarele 
grupuri comportamentale: seducători, care folosesc diferite metode de manipulare 
pentru a crea o anumită atitudine şi dependenţa copilului faţă de propria persoană, 
pentru a seduce ulterior copilul (deseori ei sunt gata să suporte cheltuieli financiare, 
curtând victimele timp îndelungat, „pregătindu-le” să le abuzeze; aceste persoane pot 
recurge la avertizări, şantaj şi abuz fizic pentru a împiedica divulgarea de către copil a 
epizodului de abuz sexual asupra acestuia); închişi în sine, persoane care de 
asemenea preferă copii, dar sunt lipsiţi de capacitatea „seducătorilor” de a stabili relaţii 
cu copiii; discuţiile/contactul verbal cu copii se limitează la minimum, dar tind spre relaţii 
sexuale cu copii necunoscuţi sau de vârstă foarte mică; tipul sadic, care sunt patologic 
pasionaţi de relaţiile sexuale cu copiii, dar totodată primesc satisfacere sexuală, 
provocând durere victimelor; pentru acest tip de abuzatori este caracteristică în special 
folosirea forţei pentru a întreţine relaţii sexuale cu copilul, răpirea şi chiar uciderea 
victimei.53 

Conform statisticilor oferite de MAI mai des abuzatori sexuali sunt bărbaţii (vezi 
Tab.2). 

Tab.2. Numărul persoanelor sancţionate conform prevederilor legale pentru 
comiterea de abuzuri sexuale contra copiilor 

Perioada Bărbaţi Femei TOTAL 
an.2012 (primele 10 luni) 95 0 95 
an.2011 154 0 154 
an.2010 138 1 139 
an.2009 86 1 87 
an.2008 110 0 110 

                                                
53 Ce ştim despre exploatarea sexuală a comercială a copiilor. Suport informaţional. La Strada, Chişinău, 
2011, p.25-27 
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Sursa: MAI 

În acelaşi timp, datele prezentate de MAI atestă că pe parcursul a 10 luni ale 
anului 2012 au fost înregistrate 18 cazuri de copii abuzaţi sexual în familie, dintre care 3 
– de către proprii părinţi, 8 cazuri de concubini, 7 cazuri de alte rude.  

Conform datelor CNPAC, 36% dintre abuzatorii copiilor asistaţi sunt vecini, prieteni 
de familie sau consăteni; 20% - copii mai mari din comunitate; 17% – taţi biologici; 11% 
- concubini ai părinţilor şi rude ale copiilor; în doar 5% - cetăţeni necunoscuţi. Astfel, 
putem menţiona că abuzatorul nu este o persoană total necunoscută copilului, fapt ce 
confirmă tezele D.Russell cu privire la abuzatorii sexuali. 

Un fapt îngrijorător este implicarea copiilor în calitate de abuzatori sexuali. Datele 
prezentate de către MAI relevă că în primele 10 luni ale anului 2012 au fost traşi la 
răspundere penală 14 copii pentru abuz sexual împotriva altor copii, în anul 2011 fiind 
întregistrate 31 de cazuri. (Vezi Fig.7.) 

Fig.7. Numărul de copii care au comis infracţiuni cu caracter sexual 
împotriva altor copii, perioada an.2008-2012 
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Sursa: MAI 

Per ansamblu, la moment infracţiunile cu caracter sexual abuziv comise de minori 
constituie 14,7% din totalul infracţiunilor de acest gen comise. În acelaşi timp, se 
constată o scădere a ponderii infracţiunilor de acest tip comise de grupul de vârstă 14-
17 ani de la 34,5% în anul 2008 la 20,1% în anul 2011. O creştere se relevă în cazul 
categoriei de vârstă 18-24 ani, de la 24,5% în anul 2008 la 43,5% în anul 2011. (vezi 
Fig.8.) 
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Fig.8. Ponderea infracţiunilor cu caracter sexual agresiv comise de către 
minori împotriva minorilor, an.2008-2012  
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Sursa: MAI 

În cazul traficului de copii, conform datelor oferite de CCTP,  au fost identificate 7 
persoane care au săvârşit astfel de infracţiuni, 5 implicându-se pentru prima dată în 
astfel de activităţi ilegale, 3 din ele fiind femei. 

Ca şi în cazul victimelor, nu putem menţiona că există o diversitate de date, care 
ne-ar permite trasarea profilului abuzatorului. Însă, în acest caz, comparativ cu copii-
victime, există un avantaj al vârstei, fiind mai leger de a identifica trăsăturile. Se 
constată şi în acest caz necesitatea studiilor complexe continui şi analiza dosarelor 
abuzatorilor.    

 

REŢEAUA SERVICIILOR/INSTITUŢIILOR ACTIVE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI 
COPILULUI ABUZAT/EXPLOATAT SEXUAL 

Analiza situaţiei din domeniu atestă că în Republica Moldova gama de servicii 
sociale oferite copiilor victime ale abuzului/exploatării sexuale nu este bine dezvoltată. 
Chiar dacă legislaţia în vigoare stipulează că copiii victime ale abuzului sexual pot 
beneficia de servicii specializate, acestea nu au fost create pînă la moment, fiind o 
prerogativă a APL.  

La nivelul MMPSF din anul 2001 funcţionează Centrul de asistenţă şi protecţie a 
victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane. Centrul este primul 
punct de contact pentru persoanele traficate care se întorc în ţară. Victimele şi 
potenţialele victime pot fi cazate în centru. Centrul oferă servicii de consiliere 
psihologică, suport social, asistenţă medicală, asistenţă juridică şi medicală, activităţi 
creative.  
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În acest context, spectrul de servicii pentru această categorie de copii se limitează 
în mare parte la cele ale sectorului non-guvernamental. În cazul dat, copiii victime ale 
abuzului sexual sunt consiliaţi şi asistaţi în cadrul CNPAC, iar cei traficaţi şi exploataţi 
sexual – în cadrul Centrului Internaţional „LaStrada”.  

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) este 
organizaţia neguvernamentală din Republica Moldova care oferă servicii copiilor victime 
ale abuzului, inclusiv sexual.  

Misiunea  organizaţiei este protecţia copiilor în situaţie de risc şi a copiilor victime 
ale tuturor formelor de abuz  prin activităţi de prevenire şi  servicii specializate adresate 
copiilor şi familiilor acestora. 

Obiectivele CNPAC: 

- realizarea programelor de prevenire a abuzului faţă de copii; 
- asistenţa specializată a copiilor victime; 
- instruirea specialiştilor, acordarea suportului metodologic şi realizarea 

cercetărilor în domeniu; 
- sensibilizare şi pledoarie. 

Din anul 2007, CNPAC promovează procedurile legale prietenoase copilului, iar 
până în prezent au fost realizate următoarele: 

 în  anul 2006 CNPAC a amenajat în cadrul Centrului de asistenţă psihosocială a 
copilului şi familiei AMICUL o cameră de audiere prietenoasă copiilor, cu circuit 
închis de televiziune, pe care o pune la dispoziţia organelor de urmărire penală şi de 
drept pentru realizarea audierilor legale ale copiilor.  

 analiza legislaţiei naţionale şi internaţionale cu scopul de a evidenţia oportunităţile şi 
lacunele existente în vederea organizării audierilor legale ale copiilor în condiţii 
protectoare - Studiul ”Audierea copilului – victimă a abuzului în procesul 
penal”, 2007. Studiul a arătat că este necesară schimbarea atitudinii 
reprezentanţilor organelor de urmărire penală şi de drept în vederea conştientizării 
necesităţilor speciale ale copiilor victime/martori în cadrul procedurilor penale; 
consolidarea capacităţii profesioniştilor în vederea aplicării practicilor de audiere a 
copiilor în condiţii prietenoase; ajustarea legislaţiei naţionale în conformitate cu 
standardele internaţionale în domeniu. 

 desfăşurarea de campanii, printre care: „Dle judecător mi-e frică”, 2007-2008; 
„Onorată instanţă, am dreptul să nu fiu speriat”, 2010-2011; 

 editarea şi distribuirea de materiale informaţionale pentru profesionisti, copii si 
reprezentanţii legali ai copiilor cu privire la recunoaşterea situaţiilor de abuz, precum 
şi privind participarea copiilor vcitime/martori în cadrul procedurilor legale:  
- cartea de colorat pentru copii „Eu merg la judecătorie”, 2007 (este utilizată pentru 

pregătirea copiilor de vârstă şcolară mică pentru participarea la procedurile 
legale);  

- Ghidul pentru profesionişti „Audierea legală a copiilor victime/martori ai abuzului 
şi neglijării”, 2009 (ghidul a fost distribuit judecătorilor, procurorilor, ofiţerilor de 
urmărire penală, pedagogilor, psihologilor care participă la audierea legală a 
copiilor); 

- broşura „Sunt martor în Judecată”, 2010 (destinată copiilor care pot fi martori în 
judecată, oferindu-le informaţii şi sfaturi pentru ca aceştia să se simtă mai siguri 
atunci când depun mărturii într-un proces de judecată); 
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- broşura „Copilul meu va depune mărturii la judecată”, 2011 (adresată părinţilor, 
tutorilor şi altor persoane care însoţesc copiii ce depun mărturii în judecată şi 
oferă răspunsuri la mai multe întrebări legate de participarea copilului în 
procedurile legale);  

- broşuri pentru copii de vârstă şcolară mică şi pentru adolescenţi „Cum să 
recunosc un abuz”, 2012 (informează copiii despre ce este un abuz, inclusiv 
abuzul sexual, cum pot să se protejeze de un eventual abuz şi cui pot să ceară 
ajutor în astfel de situaţii); 

- ghidul pentru părinţi „Cum să protejăm copiii de abuzul sexual”, 2012 (adresată 
părinţilor, tutorilor şi altor persoane responsabile pentru creşterea şi educarea 
copiilor. Ghidul oferă informaţii privind semnele care indică un abuz sexual, 
consecinţele abuzului pe termen lung şi metodele de protecţie a copiilor de un 
eventual abuz sexual);  

- ghidul pentru profesionişti „Cum să ajutăm copiii abuzaţi sexual”, 2012 (oferă mai 
multe sfaturi şi recomandări care ajută specialiştii să se pregătească pentru 
discuţia, deloc uşoară, cu copilul şi cu părinţii acestuia). 

 semnarea Declaraţiei cu privire la respectarea drepturilor copiilor victime/martori ai 
infracţiunilor/contravenţiilor, 2011. Declaraţia a fost semnată de Consiliul Superior al 
Magistraturii, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor 
Interne. Toate instituţiile semnatare au aprobat Declaraţia prin ordin/hotărâre şi au 
expediat-o în Judecătoriile, Procuraturile şi Comisariatele de Poliţie Teritoriale. 
CNPAC a editat un poster cu textul Declaraţiei care, de asemenea, a fost distribuit 
instituţiilor respective.  

 instruirea profesioniştilor – în perioada 2007-2012 au fost instruiţi 43 ofiţeri de 
urmărire penală, 90 procurori, 80 judecători, 40 pedagogi/psihologi în domeniul 
audierii legale a copiilor în condiţii speciale. 

In perioada 2011-2013, în parteneriat cu CIDDC, Ministerul Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor 
Interne, cu suportul UNICEF Moldova şi Fundaţiei OAK, CNPAC oferă asistenţă în 
elaborarea, pilotarea şi promovarea mecanismului intersectorial de cooperare pentru 
asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, 
exploatării, traficului. 

Centrul Internaţional „La Strada” reprezintă instituţia care acordă asistenţă 
persoanelor traficate şi exploatate. În cadrul centrului funcţionează Centrul de contact 
care acordă asistenţă victimelor TFU, Centrul de resurse, ce se focusează pe pevenirea  
fenomenului TFU, Centrul de analiză şi lobby, axat pe cercetarea şi monitorizarea în 
domeniul TFU. Beneficiarii centrului sunt victimele TFU, în special femeile şi copiii, 
grupurile profesionale care lucrează cu victimele şi prestatorii de servicii la nivel naţional 
şi internaţional (asistenţi sociali, psihologi, medici, jurişti, lucrători ai organelor de 
urmărire penală etc.). 

Misiunea Centrului de contact este de a promova protecţia drepturilor victimelor 
TFU, de a asigura transparenţa şi calitatea controlului asupra serviciilor acordate 
victimelor, contribuind la consolidarea capacităţii naţionale de contracarare a traficului 
prin cooperarea dintre ONG-uri şi organizaţii guvernamentale. În cadrul centrului 
funcţionează: 

- Linia Fierbinte Naţională 0 800 77777 şi Internaţională (+373 22) 23 33 09, 
confidenţial, care acordă asistenţă indirectă/informaţională victimelor TFU şi 
rudelor acestora, fiind oferite peste 1400 consultări informaţionale.  
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- echipa multidisciplinară mobilă, care acordă asistenţă la identificarea victimelor 
TFU, evaluarea riscurilor şi a necesităţilor, asistenţă directă victimelor (asistenţă 
în recuperare din locul de exploatare, repatriere (întâmpinare la locul sosirii), 
referire la alte organizaţii care acordă asistenţă specializată/escortare la locul 
prestării serviciilor de asistenţă (cazare, asistenţă medicală, juridică, psihologică 
etc.), inclusiv asistenţă psihologică minorilor, VTFU, la procesul de intervievare 
pe cazuri penale, (re)şcolarizare, instruire/profesionalizare, intervenţii psiho-
sociale în situaţii de criză, în total fiind peste 300 de cazuri asistate. 

- Fondul pentru asistenţă urgentă (asistenţă umanitară/materială, acoperirea 
costurilor de asistenţă medicală, juridică, psihologică etc.), fiind peste 200 de 
beneficiari. 

De către centru au fost organizate programe de consolidare a capacităţilor 
profesionale a peste 500 de specialişti antrenaţi (pedagogi, reprezentanţi ai ONG-urilor, 
mass media, politişti, preoţi); module de instruire (standard şi la cerere) pentru diferite 
categorii profesionale; au fost elaborate materiale didactice şi suporturi metodice: 
“Asistenţa socială acordată victimelor traficului de femei şi profilaxia fenomenului. 
Îndrumar practic”; “Asistenţa socială victimelor traficului de persoane, în special femei. 
Indrumar practic pentru asistenţi sociali şi psihologi”; „Pas cu pas”. Broşură informativă 
destinată victimelor traficului. Bune practici de asistenţă a victimelor traficului de fiinţe 
umane”; „Bune practici în reintegrarea femeilor, victime ale traficului şi copiilor lor”; au 
fost desfăşurate campanii informative netradiţionale – Campania socială „Şi mie îmi 
pasă...” (sensibilizarea publicului larg faţă de fenomenul TFU, schimbarea atitudinii 
comunităţii faţă de victimele TFU), caravana oficiilor mobile în mun. Chişinău (4 acţiuni 
publice) şi în 36 de centre raionale, cu participarea unei echipe de voluntari în număr de 
peste 50 persoane. 

Centrul „La Strada” desfăşoară studii şi elaborează publicaţii care reflectă 
problematica abuzului şi traficului copilului, printre care menţionăm: Ghid privind 
identificarea victimelor traficului de fiinţe umane (2012), Audierea copiilor victime-
martori ai exploatării sexuale comerciale (2011), Ce ştim despre exploatarea sexuală a 
comercială a copiilor. Suport informaţional (2011), Traficul de persoane în Moldova. 
Comentarii, tendinţe, recomandări (2011), Traficul de fiinţe umane în scopul exploatării 
muncii forţate în Republica Moldova. Probleme şi soluţii (2011), Copiii din Republica 
Moldova: si(n)guri online? (2011), Practici curente de evaluare a copiilor victime-martori 
aîn Republica Moldova. Raport de evaluare rapidă (2009), Ghid practic pentru 
consilierea telefonică (2008) etc.  

Analiza desfăşurată permite să concluzionăm că organizaţiile neguvernamentale 
analizate prezintă o experienţă bogată în lucrul cu victimele 
abuzului/traficului/exploatării sexuale a copiilor, necesitându-se duplicarea acestor tipuri 
de centre pe întreg teritoriul republiciii. În acelaşi timp, se necesită colaborarea 
instituţiilor guvernamentale şi în viitor cu sectorul non-guvernamental activ în 
problematica abuzului/exploatării sexuale a copiilor în vederea diseminării bunelor 
practici de lucru cu copiii victime.  
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CONCLUZII 

- Se constată o creştere a numărului de copiii abuzaţi sexuali 

- La nivel naţional se constată o implicare fragmentară a instituţiilor statului în protecţia, 
prevenirea şi diminuarea cazurilor de abuz/exploatare sexuală a copiilor şi o lipsă a 
capacităţilor de identificare şi abordare specifică a cazurilor de abuz sexual  

- Procesul ajustării cadrului normativ naţional la Convenţia Consiliui Europei pentru 
protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale a înregistrat 
în anul 2012 paşi semnificativi, însă se necesită revizuirea în continuare a acestuia  

- Se atestă o slabă cooperare şi comunicare a instituţiilor statului responsabile de 
crearea de facilităţi pentru audierea copiilor, pînă în prezent neexistând o reţea bine 
organizată de camere de audiere 

- Pînă la moment nu a fost elaborat cadrul normativ cu privire la Centrul de asistenţă 
psiho-socială a copiilor victime a violenţei, abuzului şi exploatării şi Centrul de zi pentru 
abilitarea agresorilor 

- Se constată o implicare majoră a sectorului neguvernamental în protecţia copilului-
victimă a abuzului/exploatării sexuale 

- Se constată o dificultate de monitorizare a internetului cu privire la plasarea imaginilor 
cu caracter sexual agresiv în care sunt prezentaţi copiii 

- Se atestă o slabă pregătire şi o lipsă de motivare din partea statului (în primul rând, 
motivare materială scăzută) a actorilor locali (asistenţi sociali, profesori, lucrători 
medicali, poliţişti) în identificarea şi prevenirea cazurilor de abuz/exploatare sexuală a 
copiilor 

- Se constată lipsa unor mecanisme viabile de înregistrare şi evidenţă a cazurilor de 
abuz sexual a copilului 

- Este în proces de definitivare conceptul Liniei fierbinţi pentru copiii abuzaţi sau expuşi 
riscului 

- Se atestă o lipsă a experţilor psihologi care să desfăşoare expertizele psihiatrico-
psihologice 

- Lipsa unor studii naţionale interdisciplinare (sociologice, psihologice, juridice) cu 
referire la particularităţile şi amploarea fenomenului, impactul asupra victimelor, 
modalităţilor de integrare şi reintegrare socială a victimelor prin diverse servicii etc 

- Chiar dacă la nivelul MAI este elaborată, în colaborare cu BNS, Fişa victimei 
infracţiunii, se atestă o neglijenţă în completarea ei de către ofiţerii de urmărire panală şi 
procurori, ceea ce face deficitară crearea bazei de date cu privire la victime şi abuzatori 
şi obţinerea unor date segregate pentru a putea fi analizate 
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RECOMANDĂRI  

Implicarea mai activă a Secretariatului CNPDC în monitorizarea acţiunilor desfăşurate 
în domeniul abuzului/exploatării sexuale a copiilor. 

Intensificarea acţiunilor tuturor actorilor/instituţiilor în vederea consolidării cadrului 
normativ şi instituţional compatibil cu Convenţia Consiliului Europei. 

Evaluarea pilotării Instrucţiunii privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru 
asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, 
exploatării, traficului şi a Fişei de sesizare a cazului suspect de abuz, neglijare, 
exploatare, trafic al copilului şi aprobarea la nivel guvernamental a mecanismului 
intersectorial de colaborare în domeniu.  

Definitivarea, aprobarea şi implementarea în practică a instrumentelor incluse în Planul 
naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane 2012-2013 pentru 
eficientizarea activităţii procurorilor şi a judecătorilor. 
 

Dezvoltarea în colaborare cu experţii naţionali şi internaţionali a unui set de indicatori 
integraţi cu referire la copilul-victimă a abuzului sexual şi a abuzatorului sexual, ceea ce 
ar permite elaborarea unei baze de date performante care să asigure monitorizarea 
continuă a cazurilor date.  

Desfăşurarea campaniilor sociale de sensibilizare a comunităţii cu privire la cazurile de 
abuz/exploatare sexuală a copiilor şi continuarea campaniilor de sensibilizare a 
societăţii privind riscurile traficului de persoane. 

Monitorizarea copiilor în situaţie de risc pentru a preveni/identifica precoce cazurile de 
violenţă sexuală. 

Desfăşurarea de studii cu privire la gradul de pregătire pentru viaţa de familie a tinerilor, 
prin relevarea cunoştinţelor şi atitudinilor tinerilor faţă de viaţa de familie şi 
responsabilităţile parentale. 

Instruirea continuă a actorilor cheie: asistenţi sociali, pedagogi, ofiţeri de urmărire 
penală, lucrători medicali, cu prvire la identificarea şi asistarea copilului victimă a  
abuzului/exploatării sexuale şi reacţionarea promptă la orice situaţie de abuz 
raportată/identificată, prin asigurarea măsurilor de protecţie a copilului. 

Motivarea materială a actorilor cheie antrenaţi în identificarea şi asistarea copilului 
victimă a  abuzului/exploatării sexuale.  

Crearea unei subdiviziuni în cadrul Direcţiilor raionale de învăţământ sau a Direcţiilor de 
asistenţă socială şi protecţia copilului, în care să activeze psihologi şi pedagogi pregătiţi 
pentru intervenţia în cazul de abuz/exploatare sexuală, prin determinarea statutului şi 
cerinţelor înaintate faţă de acesta, mecanismul şi gradul de implicare a acestor 
specialişti pe parcursul procesului. 

Reducerea revictimizării prin instituţiile de drept a copilului victimă a abuzului/exploatării 
sexuale.  
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Desfăşurarea de studii interdisciplinare sistematice cu privire la fenomenul 
abuzului/exploatării sexuale a copiilor. 

Încurajarea colaborării instituţiilor guvernamentale cu sectorul non-guvernamental activ 
în problematica abuzului/exploatării sexuale a copiilor, în vederea diseminării bunelor 
practici de lucru cu copiii victime.  

Revederea de către instituţiile mass-media a modalităţilor de prezentare a ştirilor cu 
privire la copiii abuzaţi sexual, pentru a exclude revictimizarea copilului. 

Ministerul Justiţiei 

Reflectarea corespunzătoare în legislaţia naţională a exploatării sexuale on-line. 

Revederea Codului de procedură penală cu privire la numărul audierilor copilului şi 
statutul înregistrărilor audio/video în cadrul desfăşurării procedurilor judiciare. 

Analiza eficienţei formei de sancţiune a abuzatorilor sexuali prin castrare chimică la 
nivelul altor ţări şi revederea codul dat fiind faptul că codul nu prevede sancţiuni pentru 
persoanele care au intenţionat să comită acte cu caracter sexual cu un minor.  

Crearea instanţelor de judecată sau a unui complet de judecată specializat pe 
examinarea cazurilor cu implicarea copiilor. 

Ministerul Afacerilor Interne 

Instruirea continuă a personalului antrenat în completarea şi introducerea 
instrumentelor elaborate pentru evidenţa victimelor abuzului şi exploatării sexuale 
pentru evitarea erorilor de interpretare şi responsabilizarea ofiţerilor de urmărire penală 
cu privire la necesitatea completării Fişei victimei infracţiunii. 

Crearea unei baze de date moderne în cadrul MAI, care să faciliteze oferirea operativă 
a datelor şi eliminarea distorsiunilor în elaborarea statisticilor în domeniu. 

Reactivarea Centrului de monitorizare a fluxurilor informaţionale pentru determinarea 
infracţiunilor on-line, ţinând cont de exploatarea sexuală a minorilor prin intermediul 
internetului.  

Procuratura Generală 

Instruirea continuă a procurorilor cu privire la audierea copiilor victime ale 
violenţei/exploatării sexuale şi responsabilizarea procurorilor cu privire la completarea 
Fişei victimei infracţiunii. 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

Definitivarea şi aprobarea cadrului normativ ce va reglementa funcţionarea Centrului de 
asistenţă psiho-socială a copiilor victime a violenţei, abuzului şi exploatării, şi Centrului 
de zi pentru abilitarea agresorilor.  

Crearea/dezvoltarea serviciilor/programelor de reeducare pentru copii-agresori în 
vederea resocializării acestora. 
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Dezvoltarea şi investirea în programe de suport a părinţilor şi îngrijitorilor. 

Dezvoltarea la asistenţii sociali comunitari a abilităţilor de mobilizare a comunităţii în 
vederea sesizării cazurilor de violenţă/exploatare sexuală a copiilor. 

Angajarea asistenţilor sociali comunitari specializaţi pe domenii: asistent social pe 
problemele familiei şi copilului şi asistent sociali pe problemele vârstnicilor, ceea ce ar 
contribui la profesionalizarea muncii asistenţilor sociali comunitari. 

Instruirea continuă a asistenţilor sociali cu privire la asistarea copiilor victime ale 
abuzului/exploatării sexuale. 

Ministerul Educaţiei 

Asigurarea unui spaţiu non-violent în mediul şcolar şi promovarea în continuare a 
drepturilor copilului. 

Monitorizarea cazurilor de abuz sexual/exploatare sexuală a copilului pe parcursul aflării 
pe teritoriul şcolii. 

Angajarea psihologilor în instituţiile şcolare şi abilitarea lor cu activitatea de testare a 
copiilor expuşi riscului. 

Instruirea psihologilor în domeniul lucrului cu copiii abuzaţi sexual/exploataţi sau cu risc 
de a fi abuzaţi/exploataţi. 

Elaborarea de module pentru elevi şi studenţi în vederea pregătirii pentru viaţa de 
familie. 

Pregătirea universitară specializată pe problemele copilului a juriştilor şi asistenţilor 
sociali, în vederea acordării unei asistenţe profesionalizate centrate pe nevoile copilului 
în situaţie de risc. 

Pregătirea profesioniştilor în domeniul psihologiei, care să desfăşoare expertize 
psihiatrico-psihologice pentru stabilirea particularităţilor psihologice individuale ale 
copiilor victime. 

Determinarea şi aplicarea măsurilor privind diminuarea numărului copiilor neşcolarizaţi 
care sunt potenţiale victime ale traficului şi exploatării sexuale. 

Ministerul Sănătăţii 

Pentru sporirea calităţii expertizelor sunt necesare următoarele intervenţii: 

- îmbunătăţirea calităţii efectuării  expertizelor medico-psihiatrice  
- necesitatea programărilor separate şi individuale a copiilor victime 
- asistenţa psihologului în cadrul efectuării expertizelor în rândul minorilor . 

Instruirea continuă a lucrătorilor medicali în vederea determinării clare a copilului sexual 
abuzat. 
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Institutul Naţional al Justiţiei  

Revederea numărului de ore pentru disciplina  „Investigarea infracţiunilor privind viaţa 
sexuală, contra familiei şi minorilor” pentru a analiza mai profund infracţiunile sexuale 
contra minorilor. 

Pregătirea specializată pe problemele copiilor a procurorilor şi judecătorilor, dat fiind 
specificul intervenţiei şi asistării în procesul judiciar a copiilor. 

Administraţiile Publice Locale 

Crearea reţelei de camere de audiere în locaţii neutre pentru copil, care nu ar 
revictimiza copilul (se propune selectarea unor localuri pe lângă serviciile sociale 
adresate copiilor), cu participarea conjugată a organizaţiilor neguvernamentale cu 
experienţă în domeniul protecţiei copilului. 

Crearea serviciilor sociale specializate pentru copiii victime ale abuzului sexual şi pentru 
abuzatori. 

 


