ECHIPA DE ASISTENȚĂ A COPILULUI
Cine suntem
Echipa de Asistență a Copilului (creată în 2010) din cadrul Programului Copii al Centrului
Internațional ,,La Strada Moldova”, formată dintr-un avocat și mai mulți psihologi, acordă asistență
copiilor- 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 al 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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Anul 2020: impactul COVID-19 asupra abuzului și exploatării sexuale a copilului

În primul semestru al anului 2020, Echipa de Asistență a Copilului (EAC) a asistat legal și psihologic
53 de copii victime ale diferitor forme de abuz sexual și exploatare sexuală. Dintre acestea, 26 de
cazuri sunt noi, înregistrate în perioada de referință.
Pandemia de COVID 19 a determinat asistența legală și psihologică a unui număr de cazuri
semnificativ mai mic comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. În primele luni de la
declararea situației pandemice, ședințele de judecată și unele acțiuni procesuale în cauzele penale
cu implicarea minorilor au fost sistate. La fel, în lunile martie-mai, numărul de cazuri în care am
furnizat asistență directă și în care au fost realizate acțiuni procesuale cu participarea copiluluivictimă a fost limitat, pentru a evita expunerea beneficiarilor la riscurile pentru sănătate.
Tendințe ce vizează abuzul și exploatarea sexuală offline a copiilor

1. Violența sexuală este comisă de o persoană din cercul de încredere al copilului
Măsurile restrictive și condițiile de auto-izolare au determinat o creștere a numărul de abuzuri sexuale
asupra copiilor, comise de către o persoană din cercul de încredere. În această perioadă am
înregistrat mai multe cazuri de violență sexuală comise de tatăl biologic al copilului sau concubinul
mamei, care locuiau în aceeași locuință cu copilul, sau de către o altă persoană din cercul de
încredere al minorului (cum ar fi ruda, vecinul sau prietenul de familie).

2. Situația economică precară a determinat continuarea exploatării sexuale a copiilor și în
perioada pandemiei
În pofida restricțiilor impuse de autorități cu referire la respectarea regimului de carantină prin
autoizolare la domiciliu, în perioada pandemiei au fost înregistrate 4 cazuri de exploatare sexuală a
minorelor prin traficarea lor. E cert că, în această perioadă, copiii au continuat să fie exploatați sexual
și determinați să furnizeze servicii sexuale unui număr mai mic de clienți comparativ cu perioada
precedentă. Pe site-urile de profil au continuat să fie plasate și actualizate anunțurile privind serviciile
de masaj erotic. Or, este cunoscut faptul că traficanții din Moldova obișnuiesc să plaseze acest tip
de anunțuri pentru a găsi consumatori de servicii sexuale (clienți). Acest lucru ne face să credem că
atât cererea, cât și oferta de servicii sexuale erau și continuă să rămână active.
3. Vulnerabilitatea financiară a victimelor, agravată de situația pandemică, le-a afectat

capacitatea de a suporta cheltuieli minime de transport pentru a se putea deplasa spre
organul de urmărire penală sau în instanța de judecată și a putea participa la acțiuni
procesuale
Imediat după relaxarea măsurilor de restricție impuse de autorități în legătură cu pandemia, mai
multe victime au declarat că nu dispun de resurse financiare pentru transport, care să le permită să
ajungă în oraș pentru a participa la acțiunile procesuale planificate. În 4 cazuri, La Strada Moldova
a acoperit toate costurile legate de transportul victimelor, pentru a asigura continuarea procedurii
penale sau actului de justiție.
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Tendințe ce vizează abuzul și exploatarea sexuală online a copiilor

1. Numărul de potențiale cazuri de abuz și exploatare sexuală online raportate pe portalul
www.siguronline.md s-a triplat comparativ cu perioada similară în 2019
În perioada ianuarie-iunie 2020, pe www.siguronline.md au fost raportate 34 de cazuri de potențial
abuz sexual online, 30 dintre care au fost de la copii, iar 4 de la adulți (părinți sau profesori).
 5 dintre copiii care au scris în chat consultantului Siguronline.md au beneficiat de serviciile
de asistență psihologică și juridică din partea specialiștilor La Strada Moldova.
 4 adresări au fost offline (în perioada inactivă a chat-ului), iar
 în 9 cazuri, copiii au părăsit chatul înainte să fi obținut datele lor de contact.
În toate aceste situații, i-am expediat inițiatorului discuției un e-mail în încercarea de a restabili
legătura. Într-un singur caz, copilul a refuzat să ofere datele de contact, iar în alt caz – datele
oferite de copil au fost greșite și nu s-a putut lua legătura telefonică cu acesta. Într-un alt caz,
ne-a scris prietenul copilului care a fost rugat să-și încurajeze prietenul să ne scrie.
 În 7 cazuri, copiii au vorbit despre situații care s-au petrecut cu ceva timp în urmă și care
au fost soluționate cu implicarea părinților ( 4 cazuri) sau prin aplicarea soluțiilor tehnice:
bloc sau raportare (3 cazuri). În aceste ultime situații copiii au fost încurajați să discute cu
persoane de încredere.
 În 6 cazuri, ne-au scris copiii sau părinții copiilor din România care, în mod corespunzător,
au fost redirecționați serviciilor similare din țara vecină.
Dacă anterior copiii care au trecut printr-o situație neplăcută în mediul online căutau ajutor în mediul
offline (cel mai des, apelau la prieteni) sau se puteau distanța de aceste situații prin faptul că nu
accesau Internetul, sau limitau accesul, acum ei nu au avut posibilitatea să interacționeze „pe viu”
cu alte persoane, dar nici nu au putut limita accesul - lecțiile, comunicarea cu prietenii etc. au trecut
în mediul online. În aceste circumstanțe, copiii au fost nevoiți să caute soluții tot în mediul online.
Copiii care au trăit un abuz sexual online sunt fete și băieți de vârste diferite. La fel, sunt diferite și
formele de abuz la care au fost expuși.

Cazuri de abuz sexual online raportate pe
www.siguronline.md
Hărțuire sexuală
Revenge porn
Expunerea la conținut sexual
Grooming
Distribuirea imaginilor cu caracter sexual
Corupere sexuală
Acțiuni perverse
Sextortion

1
2
2
4
4
4
4
13

Este important de menționat că această clasificare are la bază specificul diverselor forme de abuz
sexual online, dar nu criteriile de clasificare legală.
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2. Patru copii au scris despre experiențele de abuz sexual online ca urmare a activităților de
informare realizate de cadrele didactice din comunitatea „Intersecție. Zona Sigură Online”
În pofida situației pandemice și procesului educațional desfășurat la distanță, implicarea cadrelor
didactice în activități despre siguranța online cu elevii a contribuit la promovarea serviciului
Siguronline.md în rândul copiii. Patru copii care au trecut prin abuz sexual online au scris despre cele
întâmplate pe siguronline.md, fapt care le-a asigurat ulterior asistența juridică și psihologică gratuită
în cadrul procesului penal.

3. Mai mulți copii ne-au relatat despre experiența anterioară de abuz sexual online și au solicitat
sfaturi despre cum să evite asemenea situații în viitor
După ce au vizionat spotul video lansat în cadrul campaniei dedicate Zilei Siguranței Online
(februarie), mai mulți copii au relatat despre experiențe similare care li s-au întâmplat ceva timp în
urmă și au povestit despre cum au reușit să le depășească, fie discutând cu cineva dintre părinți sau
raportând persoana care le expedia mesaje cu caracter sexual. Copiii au relatat despre emoțiile prin
care au trecut atunci când a avut loc abuzul, cum au înțeles că ceea ce li se întâmplă nu este bine
și cum au depășit acea situație, discutând cu părinții despre asta.
4. Copiii relatează despre experiențe repetate de abuz sexual online
Am înregistrat 2 cazuri de abuz sexual online repetat. În ambele cazuri, abuzatorii i-ar fi promis
copilului că, imediat cum le expediază unele fotografii cu caracter sexual, copilul va fi lăsat în pace.
Dacă inițial copiii au îndeplinit „cerințele” abuzatorului, crezând că vor scăpa de amenințările lui,
ulterior au înțeles că această șantajul ar putea continua și au decis să ceară ajutor pe
www.siguronline.md.

5. A fost înregistrată o nouă formă de abuz sexual online – revenge porn
Revenge porn presupune distribuirea imaginilor sau video intime ale unei persoane fără
consimțământul acesteia, cu scopul de răzbunare. De obicei, imaginile sau video cu caracter sexual
ale copilului sunt distribuite online de către abuzator, atunci când copilul decide să pună punct relației
și o face cu scopul de a „face de rușine” sau pentru a-i ,,strica reputația”, fără a-i solicita altceva în
schimb copilului.
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