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 11 ani

Din prima zi de activitate și până la finele anului 2020, în total 578 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 2020: cifre și tendințe
În anul 2020, Echipa de Asistență a Copilului a oferit suport pentru 81 de copii, victime ale diferitor
forme de abuz sexual sau exploatare sexuală: 52 de cazuri au fost înregistrate în anul curent și 29
de cazuri continuă să fie asistate din anii precedenți.
Repartizarea cazurilor înregistrate în anul 2020

Abuz sexual (infracțiuni privind viața
sexuală: art. 171, art. 173, art. 174,
art. 175 CP etc.) – 32 copii

52 de cazuri

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

de abuz sexual și exploatare
sexuală a copiilor

Trafic de copii în scop de exploatare
sexuală (art. 206 CP) - 6 copii
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Vârsta beneficiarilor
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Vârsta 7-9 ani

Vârsta 10-13 ani
22

Vârsta 14-16 ani
Vârsta 17+ ani

Copiii care au beneficiat de
asistență
Băieți; 6

Fete; 42

Ca și în anii precedenți, reprezentanții
organelor de drept și
procuraturii din regiunea
Centru au solicitat cele
mai
multe intervenții ale
psihologului și avocatului
EAC.

Pe parcursul anului 2020, cele mai multe victime
care au trecut prin experiența unui abuz sau
exploatare sexuală aveau între 10 și 13 ani.
Acest fapt indică despre o tendință de diminuare
a vârstei copiii expuși violenței sexuale online
sau offline. Comparativ cu anul 2019, mai mulți
copiii din această categorie de vârstă (cu 16%)
au fost identificați și au beneficiat de asistența
psihologului și avocatului pe durata procedurilor
penale. A crescut cu 10 % numărul copiiilor de
până la 10 ani care au trecut prin diverse
experiențe de abuz sexual, în special în mediul
virtual.
Aceste date se explică prin vulnerabilitatea sporită
a copiilor la această vârstă, când navighează pe
Internet. Copiii mai mici de 9 ani au fost expuși
experiențelor de grooming (ademenire online a
minorului în scopuri sexuale) sau au ajuns în
vizorul organelor de poliție din motiv că au produs
materiale cu caracter sexual explicit și le-au
publicat pe rețelele de socializare.
Numărul băieților care au trecut prin experiențe
de abuz sau exploatare sexuală, care au primit
asistență de la specialiștii noștri este constant
(aproximativ 10% din numărul total de cazuri
asistate).

Repartizarea geografică a cazurilor

Sud
10%
Nord
14%

Centru
38%

Chișinău
38%
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Cazuri raportate pe siguronline.md

Tendințe ce vizează abuzul și exploatarea sexuală a copiilor în mediul online

1. Numărul de potențiale cazuri de abuz și exploatare sexuală online, raportate pe platforma
www.siguronline.md a crescut cu aproximativ 70% față de anul 2019
În perioada ianuarie-decembrie 2020, pe platforma www.siguronline.md au fost raportate 49 de cazuri
de potențiale abuzuri sexuale online. 41 de raportă au fost făcute de copii și 8 de adulți (membrii
familiei, profesori sau membrii comunității). Doar în 9 cazuri copiii au beneficiat de serviciile de
asistență psihologică și juridică din partea specialiștilor noștri și au fost referiți către organele de drept.
În celelalte cazuri, beneficiarii au refuzat colaborarea cu autoritățile competente sau au fost referiți la
serviciile specializate din țara în care locuiau (România).

2. Cel mai mic copil care a raportat o situație de abuz sexual în mediul online avea 8 ani
Vârsta medie a copiilor care raportează o situație de abuz sexual în mediul online este în scădere.
Dacă în anii precedenți, beneficiari aveau 14-15 ani, tot mai mulți copii de 13 ani ne scriu despre
situații de abuz.

3. Mai mulți copii ne-au spus că au fost abuzați sexual în mediul online die către semenii lor
În comparație cu 2019, numărul adresărilor privind situațiile de abuz sexual între semeni a crescut cu
30%. În cele mai dese cazuri este vorba de adolescenți cu care beneficiarii au făcut cunoștință în
mediul online, cu care au început a comunic sau se aflau într-o relație de iubire/prietenie. Din spusele
beneficiarilor, ei au fost mai puțin precauți în comunicarea online având în vedere că aveau
aproximativ aceeași vârstă.

4. Tot mai des, copilul este expus la diverse forme de abuz sexual pe platformele de jocuri online
În unele situații, copiii au fost expuși la conținut cu caracter sexual pe platformele de joc. Am
înregistrat și cazuri când primul contact al copilului cu abuzatorul a fost anume pe platformele de joc,
după care comunicarea a trecut pe rețelele sociale.

5. Sextortionul rămâne cea mai frecvent raportată formă de abuz sexual
Anterior, fetele erau cele care ne spuneau au fost supuse șantajului sexual în mediul online. În 2020,
am înregistrat astfel de plângeri și de la băieți.
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