ECHIPA DE ASISTENȚĂ A COPILULUI
Cine suntem?
Echipa de asistență a copilului (creată în 2010) din cadrul Programului Copii al Centrului
Internațional ,,La Strada”, formată dintr-un avocat și mai mulți psihologi, asistă copiii victime și
martori ai abuzului sexual și exploatării sexuale, pe toată durata procesului penal.
Care este misiunea noastră?
Să asigurăm respectarea drepturilor și intereselor copilului pe toată durata procesului penal în
scopul evitării victimizării repetate și exercitării eficiente a tuturor principiilor ce derivă din
conceptul justiției restaurative.
Care este domeniul nostru de competență?
Orice formă de violență sexuală împotriva copiilor, manifestată prin abuz sexual sau
exploatare sexuală, definește domeniul nostru de activitate. Utilizarea tehnologiilor
informaționale ca modalitate de recrutare, ademenire, mediu de săvârșire a abuzului sau de
exploatare este elementul care definește specializarea noastră. Suntem dispuși să asigurăm
asistența juridică și psihologică a copilului victimă sau martor a următoarelor infracțiuni:
 Violul (art. 171 CP RM)
 Acțiuni violente cu caracter sexual (art. 172 CP RM)
 Hărțuirea sexuală (art. 173 CP RM)
 Raportul sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani (art. 174 CP RM)
 Acțiuni perverse (art. 175 CP RM)
 Ademenirea minorului în scopuri sexuale (art. 175/1 CP RM)
 Traficul de copii (art. 206 alin. (1) lit. a) CP RM)
 Pornografia infantilă (art. 208/1 CP RM)
 Recurgerea la prostituția practicată de un copil (art. 208/2 CP RM)
Care sunt principiile noastre?
- Asigurarea echilibrului dintre justiția penală și interesul superior al copilului;
- Confidențialitatea și protecția identității victimei;
- Evitarea intervențiilor în care beneficiul pentru copil este minim, iar riscul de a dăuna este
mare;
- Participarea copilului în procesul de luare a deciziilor care îl vizează.
Cine poate solicita intervenția noastră?
- Reprezentanții organelor de drept;
- Specialiștii din domeniul protecției copilului și domeniile conexe (asistență socială, educație,
sănătate)
Ce servicii oferim?
 Asistență și consultanță pentru organele de drept pe durata investigațiilor:
 Asistență psihologică specializată pentru copii și membrii familiilor acestora, pe
durata desfășurării procesului penal;
 Asistență și consultație juridică specializate pentru copii și membrii familiilor
acestora;
 Încăperi special amenajate pentru audierea copiilor victime/martori ai abuzului sau
exploatării sexuale.
 Date de contact



Tel.: +373 78 330 406, +373 78 405 660
Web: siguronline.md, lastrada.md



Regim de muncă: 24/24, 7 zile în săptămână.
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O dinamică a cazurilor asistate timp de 10 ani

Din prima zi de activitate și până la finele anului 2019, în total 480 de copii au beneficiat de
suportul avocatului și psihologului La Strada. Este vorba despre copii și adolescenți, care au figurat
ca victime sau martori în procese judiciare pe cazuri de abuz sexual: (viol, hărțuire sexuală,
ademenire a minorului în scopuri sexuale, acțiuni violente cu caracter sexual, acțiuni perverse) sau
exploatare sexuală ( trafic de copii, pornografie infantilă, precum și infracțiunea de recurgere la
prostituția practicată de un copil).
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Anul 2019: cifre și tendințe
În anul 2019, Echipa de Asistență a Copilului a oferit suport pentru 112 copii victime ale diferitor
forme de abuz sexual sau exploatare sexuală. Acești minori corespund unui număr de 86 de cazuri
noi înregistrate în portofoliul EAC în anul 2019, repartizate după cum urmează:

Abuz sexual (infracțiuni privind viața
sexuală: art. 171, art. 173, art. 174 CP,
etc.)- 33 copii

86 de cazuri

Exploatare sexuală online (art. 208/1 CP)
- 29 copii

de abuz sexual și exploatare
sexuală a copiilor

Trafic de copii în scop de exploatare
sexuală (art. 206 CP) - 24 copii
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Vârsta beneficiarilor

7 - 9 ani
10 - 13 ani
14-16 ani
17 ani +

Copiii asistați

Fete
Băieți

Reprezentanții
organelor de drept și
procuraturii din
regiunea Centru au
solicitat cele mai
multe intervenții ale
psihologului și
avocatului EAC

Și pe parcursul anului 2019, se menține
tendința exploatării sexuale online a copiilor
cu vârsta cuprinsă între 13 și 15 ani. Riscul
cărora se supun această categorie de
adolescenți este explicat prin interesul lor
sporit pentru socializare, comunicare online și
prin curiozitatea de a lega relații de iubire
online.
Prin urmare, a rămas înaltă cifra victimelor
minore care au suferit de pe urma șantajului
sexual.
Copiii sunt determinați de abuzatori să
producă și să expedieze fotografii sau video
cu caracter intim, ulterior fiind amenințați cu
publicarea lor, în cazul în care refuză să
creeze materiale cu conținut sexual mult mai
explicit.
Procesul de ademenire a copiilor are loc prin
crearea unei relații de ,,încredere” și ,,iubire”
online, copilul având mereu impresia că
discută cu un adolescent sau adolescentă de
vârsta sa.

Repartizarea geografică a
cazurilor
Nord
Centru
Sud
mun. Chișinău
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Cazuri raportate pe siguronline.md
În perioada de raportare, 20 de persoane din RM ne-au sesizat pe www.siguronline.md despre un
potențial caz de abuz sexual online săvârșit asupra unui copil. Majoritatea persoanelor care ne-au
scris sunt adolescenți sau părinții de adolescenți.

Au sesizat despre abuz pe
Siguronline.md
Persoane din comunitate
Părinți
Copii

Cu părere de rău, în majoritatea cazurilor, persoanele au refuzat să lase un număr de contact încă
de la etapa de raportare a abuzului, fapt care a făcut imposibilă stabilirea legăturii directe cu
beneficiarul și acordarea asistenței necesare. Din acest motiv, doar 1/3 dintre minorii care se
presupune că ar fi avut nevoie de serviciile noastre au beneficiat de suportul
specialiștilor Echipei de Asistență a Copilului.
Ulterior, 50% dintre copii au refuzat să colaboreze cu organele de poliție, fiindu-le
frică de reacțiile părinților. Experiența anului 2019 arată că cel mai mare impediment în
asigurarea unui răspuns eficient în cazurile de abuz online este, de fapt, relația deficientă dintre
copil și părinte. Frica, neîncrederea și tensiunile pe care le simte copilul în raport cu părintele îl fac
să evite discuțiile despre experiența prin care a trecut, oricât de dureroasă ar fi aceasta. Dar și
atunci când părinții cunosc despre cele întâmplate, refuză să depună o plângere la
poliție de frică să nu afle vecinii, școala, primăria sau comunitatea.
În 7 din 10 cazuri, copilul care a trecut prin experiența unui abuz sexual online nu a putut
beneficia de un răspuns eficient din partea sistemului de justiție din varii motive: fie pozele făcute
și expediate de copil nu au fost calificate drept materiale cu caracter pornografic, fie materialele au
fost distribuite între semeni cu vârsta până la 16 ani (nu sunt subiecți ai infracțiunii), fie lipseau
probe ale discuției dintre copil și abuzator, în care acesta l-ar fi amenințat sau șantajat, sau lipseau
materialele în care copilul să apară în ipostaze sexuale, din motiv că copilul le-ar fi șters înainte de
a se fi adresat după ajutor.
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