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CV - LA STRADA, Moldova 
  
Nume deplin 
 
Acronim 

Asociaţia Obştească Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii “La Strada”. 
 
Centrul Internaţional  “La Strada”. 
 

Fondată Februarie 2001, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 23 august 2001, cu nr. 1928.  
 

Misiune Scopul principal al Centrului Internaţional „La Strada” îl constituie protecţia şi promovarea drepturilor şi 
intereselor legale ale grupurilor vulnerabile la toate nivelele: individual, legislativ şi executiv. Prin grupuri 
vulnerabile înţelegem femeii afectate de diferite forme de violenţă în baza gen şi copii. 
 

Viziune  Centrul Internaţional “La Strada” pledează pentru o societate bazată pe principiul respectării drepturilor 
omului, sensibilă la problema violenţei şi a traficului de persoane prin crearea condiţiilor favorabile 
pentru protecţia şi (re) integrarea persoanelor care au suferit de violenţă şi exploatare.  
 

Valori   Respectarea drepturilor omului – noi considerăm traficul de persoane, violența/abuzul faţă de 
femei și copii o încălcare gravă a drepturilor omului. 

 Abordare holistică – de jos în sus – a problematicii traficului de persoane, violenţei/abuzului faţă 
de femei şi copii, a cooperării la nivel naţional şi internaţional.  

 Respectarea deciziilor beneficiarilor, abordare individuală, tratament echitabil şi cu demnitate. 

 Munca în echipă, exigenţă, responsabilitate şi transparenţă.  
 

Grupul ţintă  Grupul de risc – femei şi copii vulnerabili la violenţă şi exploatare. 

 Persoane care au suferit în urma traficului, în special femei; copii vulnerabili/care au avut de 
suferit diverse forme de abuz sexual sau exploatare;  femei ce suferă de violenţă în familie sau în 
bază de gen. 

 Grupuri profesionale, funcţionari de stat, comunitatea internaţională. 
 

Direcţii de activitate Activităţi de Analiză şi Lobby 

 Suport tehnic responsabililor de politici, cercetări şi studii, monitorizare şi evaluare.  

 Relaţii cu Publicul şi mass media.  
 

Programul pentru femei 

 Prevenirea traficului de fiinţe umane şi a violenţei în familie.  

 Identificarea şi asistenţă persoanelor traficate şi femeilor care suferă de violenţă în familie.   
 

Programul pentru copii 

 Prevenirea exploatării sexuale comerciale. 

 Identificarea şi asistenţă copiilor, victime a exploatării sexuale comerciale. 

 Camera de Audiere a Copiilor. 

 Siguranţa online – prevenire şi suport. 
 

Angajaţi  18 normă întreagă, 2 cu fracţiune de normă;  25 voluntari 
 

Membru al reţelelor 
nestatale 
 

 Asociaţia Internaţională “La Strada”  

 Alianţa Naţională a ONG-urilor din domeniul social  

 ECPAT Moldova 

 Alianţa Globală Împotriva Traficului de Femei  
 

Membru al structurilor de 
stat 

 Comitetul Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane  

 Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copiilor  

 Comitetul Naţional pentru asistența copiilor abandonați drept consecinţă a migrației 

 Consiliul interministerial pentru Combaterea şi Prevenirea Violenţei în Familie 
 

Acoperire geografică Republica Moldova 
 

Donatori  Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.  

 Fondul de Granturi pentru Democraţie al Ambasadei SUA.  

 ITACA, Comisia Europeană.  

 ROLISP.  

 Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare 

 Organizaţia Internaţională pentru Migraţie  
 

Parteneri de Stat  Ministerul Educaţiei.  

 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.  

 Ministerul Afacerilor Interne/Centrul de Combatere a Traficului de Persoane.  

 Procuratura Generală.  

 Institutul Naţional al Justiţiei etc.  
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DOMENIUL  DE 
ACTIVITATE III 

COMBATEREA EXPLOATĂRII SEXUALE COMERCIALE A COPIILOR. 

Obiectivul strategic 1 Susţinerea Guvernului Republicii Moldova în raţionalizarea politicilor naţionale de protecţie a drepturilor 
copiilor  

Direcţia de activitate 1.1. Asistenţă la elaborarea mecanismului legislativ naţional, care facilitează protecţia drepturilor omului pentru 
copiii, victime/martori 

Activitatea 1.1.1. A asigura suport din partea experţilor în suplimentarea legislaţiei naţionale referitoare la protecţia martorilor 
vulnerabili 

 În rezultatul activităţilor de advocacy desfăşurate Centrul Internaţional „La Strada”şi alte organizaţii ale 
societăţii civile prin intermediul atelierelor de lucru, şedinţelor cu autorităţile guvernamentale, 
procedura criminală a suferit un şir de modificări. Astfel, începând cu 27 octombrie, conform Art. 110¹ al 
CPP, copiii martori trebuie sa fie intervievaţi obligatoriu într-o camera special amenajată.   

Activitatea 1.1.2. A asigura părţilor relevante/implicate în dezvoltarea POS la intervievarea martorilor vulnerabili, în special 
copiii, asistenţă din partea experţilor. 

 Au avut loc mai multe şedinţe cu SP şi Oficiul  Procuraturii Generale, în cadrul cărora s-a discutat ce 
elemente din POS ar trebui incluse adiţional în prevederile art. 110. Un concept de proiect a Camerei de 
audiere a copilului a fost prezentat în cadrul şedinţei organizate de SP. 

 Au avut loc mai multe şedinţe cu administraţia CNPAC, în cadrul cărora au fost convenite competenţele 
şi ariile de cooperare în domeniu pe viitor. 

 POS  vor fi finalizate în 2013.  

Direcţia de activitate 1.2. Susţinere privind ajustarea legislaţiei naţionale la tratatele şi directivele internaţionale şi europene. 

Activitatea  1.2.1. A asigura suportul experţilor în vederea ratificării Convenţiilor Europene şi directivelor acesteia.   

 Centrul internaţional „La Strada” a asigurat Guvernării suportul experţilor in procesul ratificării 
Convenţiei privind protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, participând la 
activităţile Grupului de Lucru, responsabil pentru analiza şi modificarea legislaţiei naţionale. Experţii 
Centrului Internaţional „La Strada” au făcut lobby la perfecţionarea CP în corespundere cu prevederile 
Convenţiei. Astfel, au fost criminalizate şi alte forme de abuz sexual împotriva copilului, cum sunt 
molestarea, atragerea în prostituţia infantilă, constrângerea copilului de a participa la acţiuni 
pornografice sau profitarea din aceasta sau exploatîndu-le altfel pe copii în asemenea scopuri. 

Activitatea 1.2.2. A asigura asistenţa experţilor în elaborarea/amendarea Strategiei Naţionale de Protecţie a Drepturilor Copilului 
/Programelor relevante, cu referire la protecţia copilului împotriva ESC şi a abuzului sexual.  

 La sfârşitul anului 2012, Centrul Internaţional „La Strada” a lansat un serviciu de linie verde online 
(SigurOnline.md), care are ca scop de a colecta informaţii şi a oferi ajutor copiilor care s-au confruntat cu 
abuzuri online.  

 Centrul Internaţional „La Strada” şi CCTP au elaborat un mecanism de raportare către CCTP a cazurilor 
similare, care va fi în competenţa direcţiei nou-create de Combatere a traficului de fiinţe umane prin 
Internet. 

Direcţia de activitate 
1.3 

Suport integrării operative a drepturilor copiilor în politica naţională de protecţie a drepturilor copilului  

Activitatea 1.3.1. Realizarea studiului privind riscul comportamentului copiilor on-line/siguranţa copiilor on-line 

 La sfârşitul anului 2011, Centrul Internaţional „La Strada” a realizat un studiu naţional reprezentativ pe 
siguranţa copiilor online în Republica Moldova. Studiul bazat pe datele obţinute şi întitulat „Copiii 
Republicii Moldova: si(n)guri online?” 

  (http://www.lastrada.md/publicatii/ebook/Siguranta_copiilor_pe_net.pdf) a fost destinat informării 
cadrelor profesorale, părinţilor, persoanelor implicate în procesul de educare, inclusiv reprezentanţilor 
societăţii civile, referitor la comportamentul on-line a copiilor în Republica Moldova, constituind 
totodată şi un impuls pentru unificarea şi consolidarea eforturilor tuturor actorilor axaţi pe protecţia 
copiilor, utilizatori activi ai tehnologiilor informaţionale. Studiul a fost publicat în limbile română şi 
engleză şi a fost distribuit principalilor actori interesaţi din domeniu. Studiul a fost de asemenea 
prezentat publicului în cadrul unei conferinţe de presă, ţinute de Centrul Internaţional „La Strada” pe 7 
februarie 2012 şi dedicate Zilei Europene a Siguranţei pe Internet.  

Activitatea 1.3.2. Analiza cazurilor ESCC şi a abuzării copiilor. 

 La începutul anului 2012, Linia Fierbinte a Centrului Internaţional „La Strada” a creat o bază de date pe 
cazuri de ESCC şi abuz sexual. Baza de date electronică include informaţii despre mediul copiilor, 
factorii de vulnerabilitate faţă de exploatare, caracterul recrutării, manipularea şi controlul aplicat de 
exploatatori şi alte parametre. Programul permite, de asemenea, căutarea şi valorificarea informaţiei 
calitative şi cantitative în mod uşor, şi anume rapoartele statistice divizate per parametri. Înregistrarea 
sistematică şi analiza sunetelor, cazurilor permite o înţelegere mai profundă a specificului problemei 
ESCC pentru lansarea campaniilor eficiente de prevenire şi asistenţă. Analiza cazurilor este planificată 
pentru 2013. 

Obiectivul strategic 2. Contribuţii la reducerea vulnerabilităţii ESCC şi abuzării sexuale a copiilor.  

Direcţia de activitate 2.1. Asigurarea disponibilităţii și accesibilităţii informațiilor pentru copii cu privire la siguranța on-line  

Activitatea 2.1.1. Informarea despre siguranţa online a copiilor  
Articole în presă  

 Colaboratorii Centrului Internaţional „La Strada”a scris şi publicat în presa scrisă 2 articole la tema 
ESCC.  

Interviuri  

 Reprezentanţii  Centrului Internaţional „La Strada” au realizat 30 cooperări (interviuri, participări în 
direct, co-participări) cu diverse surse mass media (ziare, posturi TV, radio) la tema ESCC şi abuzului 
asupra copilului.   

Activitatea 2.1.2. Realizarea activităţilor de informare în zone rurale  

http://www.lastrada.md/publicatii/ebook/Siguranta_copiilor_pe_net.pdf
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Programul educatorilor „De la egal la egal” 
•     Între 24-25 noiembrie Centrul  Internaţional „La Strada” a organizat pentru cei 18 voluntari a organizaţiei 

un training „Promovarea unui Internet mai sigur pentru copii”. Obiectivul principal al acestui training a 
fost informarea participanţilor despre navigarea mai sigură pe Internet şi despre metodele de siguranţă 
online. La sfârşitul seminarului participanţii au simulat un seminar pentru tineri, aplicând în practică 
informaţia şi tehnicile învăţate. Urmând indicaţiile şi informaţia obţinută la training, voluntarii vor fi 
implicaţi în activităţi la instituţii educaţionale din toată ţara. Fiecare participant a obţinut un Ghid 
Informativ pentru a fi utilizat în cadrul activităţilor ulterioare de prevenire. 

Desfăşurarea activităţilor de informare şi prevenire în instituţii educative.  

 Au fost organizate 43 seminare la tema siguranţei on-line cu participarea a 1 .307 de elevi. 

 Au fost desfăşurate 73 seminare bazate pe prevenirea a altor forme de ESCC cu participarea a 1693 elevi. 
Orarul seminarelor a fost elaborat pe baza acordurilor cu Direcţiile raionale de învăţământ. În iunie 2012, 
Ministerul Afacerilor Interne a solicitat Centrului Internaţional „La Strada” organizarea unor activităţi 
pentru tinerii din taberele de vară din toată Moldova în vederea unei mai bune conştientizări a 
prevenirii ESCC.   

Direcţia de activitate 2. 2.   Mobilizarea businessului privat şi a societăţii în prevenirea a ESCC 

Activitatea 2.1.1. Organizarea evenimentelor de informare şi conştientizare pentru businessul privat – Agenţii de călătorii/turism 
şi operatori IT.  

 Pe 20 Martie, Centrul Internaţional „La Strada şi ONG-ul italian ITACA, în parteneriat cu Asociaţia 
Naţională a Agenţiilor de Turism din Moldova (ANAT) şi Asociaţia Naţională a Companiilor din 
domeniul TIC (ATIC), a organizat Conferinţa Internaţională „Promovarea turismului şi TIC prietenoase 
copiilor în Moldova". Conferinţa a întrunit peste 40 de participanţi din Moldova, incluzând 16 
reprezentanţi ai mediului de afaceri local în domeniu, 25 de reprezentanţi ai instituţiilor de stat, ONG-
uri, reprezentanţi ai misiunilor diplomatice şi ai organizaţiilor internaţionale, factori de decizie din 
politică, centrele de resurse în domeniul protecţiei copilului. La eveniment au fost invitaţi 10 experţi, 
reprezentanţi ai întreprinderilor IT şi din turism, precum şi reprezentanţi ai sferei  protecţiei copilului 
din Germania, Polonia, Suedia, România, Ucraina şi Federaţia Rusă, care au prezentat iniţiativele lor de 
Securizare pe Internet privind protecţia copilului şi activităţi de promovare a turismului prietenos 
copiilor. Organizaţii şi companii ca TUI Travel, KUONI, NASK, ECPAT, „La Strada”, Kaspersky Lab, 
Centrul pentru un Internet mai Sigur din Rusia au împărtăşit din experienţa lor de implementare a 
Codului de Conduită pentru prevenirea exploatării sexuale a copiilor în turism. Scopul acestei conferinţe 
a fost de a încuraja implicarea activă a reprezentanţilor businessului privat din Moldova în prevenirea 
ESCC. Conferinţa a avut ca scop şi informarea agenţilor economici autohtoni despre ESCC şi 
consecinţele ei pentru Moldova, împărtăşirea practicelor şi experienţelor internaţionale de prevenire a 
fenomenului ESCC, identificarea oportunităţilor şi colectare a informaţiilor pentru stabilirea 
parteneriatului public-privat (întreprinderi – societate civilă – stat) în vederea promovării industriei 
turismului şi TIC prietenoase copilului. Reprezentanţi ai hotelelor, agenţiilor de turism şi prestatori ai 
serviciilor de Internet din Moldova au avut oportunitatea de a se familiariza cu experienţa şi împărtăşi 
viziunile altor ţări referitor la ce iniţiative pot fi preluate şi implementate în Moldova pentru prevenirea 
diferitelor forme de ESCC. Argumentele şi experienţa împărtăşită de experţi externi au schimbat 
viziunile participanţilor, astfel atingându-se scopul final: încurajarea întreprinderilor locale de a 
recunoaşte şi a-şi asuma o responsabilitate corporativă socială în industria hotelieră şi turism, a TIC în 
vederea prevenirii ESCC şi a turismului sexual. Ca rezultat, 7 companii şi-au exprimat interesul de a 
continua discuţiile referitoare la această problemă şi implementa acţiuni imediate. 

Activitatea 2.1.2. Organizarea instruirilor şi dezbaterilor pentru Agenţii de turism şi companii din domeniul IT 

 Ca urmare a Conferinței Internaţionale „Promovarea turismului şi TIC prietenoase copiilor în Moldova", 
organizate la 20 martie de Centrul Internaţional „La Strada", cu participarea reprezentanților mediului 
de afaceri, în luna aprilie 2012 s-au desfăşurat o serie de instruiri pentru agenții economici pe tema 
„Prevenirea ESCC cu  implicarea resurselor din sectorul turismului", având ca scop creșterea gradului de 
conștientizare în rândul mediului de afaceri privind fenomenul ESCC şi motivându-i să implementeze 
practicile responsabilităţii sociale corporative și să identifice soluții pentru a proteja copiii de abuzuri/ 
exploatare sexuală.  

 În aprilie-octombrie 2012 au fost organizate 6 seminare pentru  69 de participanţi, reprezentanţi ai 
Hotelului “Flowers”, Agenţiilor de Turism “Moldova Discovery”, “Soley tourism” şi “Air Moldova”. 

Obiectivul strategic 3. Consolidarea capacităţilor resurselor umane din instituţii pentru eficientizarea intervenţiilor pe cazurile de 
ESCC şi abuz sexual.  

Direcţia de activitate 3.1. Îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor specialiştilor pentru protejarea drepturilor copiilor pe durata 
investigaţiilor şi a proceselor de judecată. 

Activitatea 3.1.1. Organizarea şi desfăşurarea instruirilor privind aplicarea legii şi procedurii judiciare  

 La solicitarea OIM, în noiembrie 2012, Centrul Internaţional “La Strada” a organizat o sesiune de 
instruire pe tehnici de intervievare, aplicate în cazul martorilor vulnerabili, şi profilul victimei traficului. 
30 angajaţi ai CCTP, printre care ofiţeri de poliţie, ofiţeri de urmărire penală şi procurori, au beneficiat 
de instruire. 

 La sfârşitul lunii noiembrie, cu susţinerea ROLISP, Institutul Naţional de Justiţie (INJ) a organizat un 
curs-pilot de instruire în asigurarea drepturilor copiilor pe durata investigaţiilor penale şi proceselor de 
judecată, conceput şi implementat de specialiştii Centrului Internaţional “La Strada”, tot ei fiind invitaţi 
în calitate de formatori.   

Activitatea 3.1.2. Consultarea cu organele de drept  pe cazuri privind tratarea copiilor victime/martori. 

 Toate cazurile asistate în 2012 de Centrul Internaţional “La Strada” au fost consultate cu ofiţerii de poliţie 
şi procurori implicaţi pe cazuri.  

Activitatea 3.1.3. Îndrumare în aplicarea procedurilor de intervievare a martorilor vulnerabili 
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 În februarie, la solicitarea Judecătoriei Glodeni, a fost oferită Camera de audiere a copilului a Centrului 
Internaţional “La Strada”, special amenajată pentru audierea minorilor, pentru intervievarea unui copil 
abuzat, aflat în proces de judecată, punând la dispoziţie şi un psiholog pentru medierea interviului. 

 În luna mai, în Camera de adiere a copilului a fost desfăşurată o altă audiere a copiilor, victime ale 
traficului. În rezultatul audierii, avocatul Centrului Internaţional „La Strada” a înaintat o cerere în 
instanţa de judecată (Judecătoria sectorului Centru). Ca urmare, instanţa de judecată a acceptat cererea şi 
a dispus audierea copiilor în Camera de audiere a copilului a Centrului Internaţional “La Strada”, fără 
participarea abuzatorului. A devenit mai uşoară solicitarea audierii copiilor în condiţii speciale, având 
precedent. 

 În lunile aprilie și septembrie, Centrul Internaţional "La Strada" a organizat și facilitat audierea copiilor, 
victime ale VF (pe un caz) și de abuz sexual (pe alt caz) în Camera special amenajată pentru audierea 
minorilor, în faza preventivă. Ca urmare, procedura care s-a desfăşurat în condițiile descrise mai sus, a 
ajutat copilul să depășească stresul și blocajele. Psihologul care a realizat interviul a reușit să stabilească 
o relație de încredere şi să ajute copilul să vorbească despre experienţa abuzului.  

 Specialiştii Centrului Internaţional “La Strada” au oferit consultaţii privind Camerele special amenajate 
pentru audierea minorilor create în cadrul Curţii de Apel Bălţi şi Cahul.  

Direcţia de activitate 3.2. Consolidarea cunoştinţelor practicienilor privind ESCC şi abuzul sexual   

Activitatea 3.2.1. Realizarea seminarelor şi debriefing-urilor cu specialiştii locali 

 Experții Centrului Internaţional "La Strada" au fost implicați în calitate de co-formatori în 3 seminare 
organizate de INJ în 15, 23 și 5 iunie, cu genericul "Aspecte privind calificarea juridică a infracţiunilor de 
trafic de fiinţe umane şi tehnici de audiere a victimelor/martorilor TFU”, la care au participat 76 de 
procurori și judecători. Reprezentanţii Centrului Internaţional “La Strada” au ţinut prezentări privind 
cooperarea cu organele de drept în intervievarea copiilor victime-martori. Scopul prezentărilor a fost de 
a aduce la cunoştinţă problemele identificate în lucrul cu victimele, de a prezenta soluţii şi metode 
aplicate la soluţionarea cazurilor, de a împărtăși experiența privind abordarea multidisciplinară a 
cazurilor de trafic și de bunele practici de cooperare cu organele de drept. 

Direcţia de activitate 3.3.   Susţinerea instituționalizării instruirii profesionale privind intervievarea martorilor vulnerabili  

Activitatea 3.3.1. Acordarea asistenţei de expert în realizarea training-urilor  de instruire 

 În parteneriat cu INJ, Centrul Internaţional "La Strada" a lansat și instituționalizat noul curriculum 
"Tehnici de audiere a copiilor victime-martori a exploatării sexuale " pentru procurori și judecătorii de 
investigație, un curs de formare cu durata a două zile, necesar instruirii continue. Pe lângă abilitățile de 
intervievare, aplicate copiilor, victime/martori ai exploatării sexuale, studiul se referă, de asemenea, la 
noile modificări în Codului de procedură penală privind abordarea cazurilor ESCC. Training-uri de 
pilotare au fost organizate la 29-30 noiembrie, ceea ce a permis ulterior adaptarea/îmbunătăţirea 
curriculumului.   

 În decembrie specialiştii Centrului Internaţional “La Strada” au fost invitaţi de OIM să instruiască  
specialiştii din raioanele unde există Camere de audiere a copiilor sau urmează a fi deschise în viitorul 
apropiat. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Procuratura Generală (PG). Seminarul a fost 
dedicat tehnicilor de intervievare a copiilor, victime/martori ai exploatării sexuale, la care au participat 
11 psihologi, 5 procurori și 5 lideri de echipe multidisciplinare.   

Activitatea 3.3.2. Oferirea suportului în procesul de integrare a cursului de formare în curriculum formal   

 Pentru a asigura transferul de cunoștințe și abilități pe parcursul anului 2012, în parteneriat cu INJ, a fost 
elaborat și instituționalizat un nou curriculum pentru judecători și procurori. Subiectul noului 
curriculum este axat mai mult pe procedurile și competențele cerute de profesioniștii în drept, care se 
ocupă cu cazuri de ESCC. Noul curriculum a apărut în contextul ratificării de către Republica Moldova a 
Convenției de la Lanzarote și noului articol prevăzut în Codul de procedură penală cu privire la 
procedurile de intervievare aplicate copiilor martori. 

Obiectivul strategic 4. Asigurarea accesibilităţii și disponibilităţii serviciilor specializate pentru copiii, victime ale ESCC și abuzului 
sexual  

Direcţia de activitate 4.1. Asigurarea asistenţei de specialitate pe tot parcursul procedurilor penale copiilor si familiilor acestora.  

Activitatea 4.1.1. Organizarea medierilor şi interviurilor legale 

 Au fost realizate 42 de interviuri legale cu ajutorul serviciilor de mediere a Centrului Internaţional "La 
Strada", în cadrul investigațiilor poliției și a ședințelor de judecată. Toate cazurile au fost consultate de 
avocatul Centrului Internaţional "La Strada", care a avut în acest sens peste 134 de întâlniri cu polițiști, 
procurori și judecători. 

Activitatea 4.1.2. Asigurarea asistenţei juridice 

 Avocatul Centrului Internaţional "La Strada" a reprezentat drepturile copilului în peste 87 de şedinţe de 
judecată, reprezentând 34 cazuri de ESCC. Multe dintre aceste cazuri sunt încă în curs de investigare în  
instanță, prevăzându-se un proces mai îndelungat având în vedere numărul mare de subiecţi implicați. 

Interviurile cu copiii de obicei aveau loc fie la Centrul Internaţional „La Strada", în  Camera de audiere a copilului, 
fie în comisariatele de poliție/sediul judecăţii. În fiecare caz, copilul a fost intervievat o singură dată la prima 
etapă și o dată în instanța de judecată, în absența contravenientului. 

Activitatea 4.1.3. Oferirea consilierii şi suportului psihologic  

 Centrul Internaţional “La Strada”a consultat şi referit către Sistemul Naţional de Referire 1 caz de incest, 
11 de cazuri de viol (toate fete) și a oferit consiliere juridică în 90 de cazuri clasificate ca ESCC (trafic de 
ființe umane, pornografie infantilă, prostituție infantilă). Dintre acestea, în 6 cazuri asistenţa juridică în 
instanţa de judecată a fost oferită de avocatul Centrului Internaţional “La Strada”.  

 Avocatul Centrului Internaţional “La Strada” a oferit peste 134 de consultaţii ofiţerilor de urmărire 
penală şi procurorilor care lucrau pe cazurile menţionate mai sus. Cele mai multe cazuri au parvenit de 
la CCTP, PG  şi de la ofiţerii care obişnuiau să participe în cadrul seminarelor/treningurilor organizate 
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de Centrul Internaţional “La Strada” pentru organele de drept; 

 Psihologii Centrului Internaţional “La Strada” au oferit 268 sesiuni de consiliere psihologică (140 fete și 
128 băieți) în cazul copiilor-victime, asistate de echipa mobilă. 

 15 copii, victime ale exploatării sexuale comerciale sau abuzului sexual, au fost adăpostiţi în centre 
specializate.  

Direcţia de activitate 4.2. Oferirea (prezumatelor) victime ale ESCC şi prestatorilor de servicii a informaţiei accesibile şi modalităţilor de 
protecţie 

Activitatea 4.2.1. Consiliere la Linia Fierbinte pe probleme de ESCC şi abuz sexual 

 A fost facilitat accesul/oferită asistență în 14 cazuri, inclusiv 2 copii, victime ale ESCC (într-un caz 
numărul de copii este necunoscut), 1 copil, victimă a traficului de persoane, 5 copii, victime a diferitelor 
forme de abuz sexual, și 4 copii dispăruți, presupuse victime ale ESCC/abuzului sexual, și 2 copii 
abuzaţi în diverse forme. 

 53 apeluri (inclusiv apeluri repetate) au fost consultate la Linia Fierbinte privind căutarea și/sau 
recuperarea copiilor, presupuşi ca fiind traficaţi/abuzaţi sexual/exploataţi.  

 La Linia Fierbinte au fost înregistrate  14 cazuri de copii dispăruţi, identificate ca prezumate cazuri de 
trafic de persoane.   

Activitatea 4.2.2. Consilierea la Telefonul de Încredere în problem de ESCC şi abuz sexual 

 A fost facilitată/oferită asistență în 9 cazuri, inclusiv 9 copii, victime a diferitelor forme de abuz sexual (6 
copii, victime a violului, 2 copii victime a abuzului sexual între colegi, 1 copil victimă a molestării).  

 La Telefonul de Încredere pentru femei a Centrului Internaţional „la Strada” au fost înregistrate 9 cazuri 
cu copii, presupuse victime a traficului/abuzaţi/exploataţi sexual sau dispăruţi.  

Activitatea 4.2.3. Echipă mobilă gata să răspundă solicitărilor de intervenţie în teren în scop de identificare şi asistenţă. 

 Echipa mobilă a analizat toate cazurile înregistrate la Linia Fierbinte, Telefonul de Încredere pentru 
femei, la CCTP, de procurori, ofiţeri de poliţie (a se vedea statistica de mai sus). La necesitate, echipa s-a 
deplasat în teritoriu pentru a asista, media interviurile, reprezentarea interesele copiilor în instanţa de 
judecată sau consultarea specialiştilor cu privire la cerinţele Camerei de audiere a copilului. Cazurile 
care nu se referă la ESCC au fost readresate către CNPAC sau Direcţiile regionale pentru protecţia 
copilului.    

Activitatea 4.2.4. Referirea către prestatorii de servicii sociale 

 Toate cazurile asistate de Centrul Internaţional "La Strada" (a se vedea statistica de mai sus) au fost 
referite de poliție sau anchetatori către SNR.  Doar în câteva cazuri familiile au refuzat referirea. 

 
 
 


