
 
Echipa de Asistență a Copilului/EAC (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. 

 
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. 

 

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) 

 
- 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. 

- Reprezentanții organelor de drept 

- Specialiștii din domeniul protecției copilului și domeniile conexe (asistență socială, educație, 
sănătate) 

 

 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. 

Cine suntem? 

Care este misiunea noastră? 

Care este domeniul nostru de competență? 

Care sunt principiile noastre? 

Cine poate solicita intervenția noastră? 

Ce servicii oferim? 

http://lastrada.md/


Din prima zi de activitate și până la mijlocul anului 2021, în total 636 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).  

 

 

 

  
Pe perioada ianuarie-iunie 2021, EAC a oferit suport pentru 58 de copii victime ale diferitor forme de 

abuz sexual sau exploatare sexuală. Dintre acestea, 26 de cazuri au ajuns în portofoliul EAC în anul 

curent, iar altele 32 continuă să fie gestionate din anii precedenți.  

 

Tipologia cazurilor noi referite către EAC în prima jumătate a anului 2021 

 
Abuz sexual (infracțiuni privind 
viața sexuală: art. 171, art. 172, 
art. 173, art. 174, art. 175 CP etc.) 
 - 15 copii 

 
 
 
 

26 de cazuri 

de abuz sexual și 
exploatare sexuală a 

copiilor 

Exploatare sexuală online (art. 208/1 CP) 

- 8 copii 

 
 

 
Trafic de copii în scop de exploatare 
sexuală (art. 206 CP, art. 165/1 CP)  
- 3 copii
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Anul 2021:  cifre și tendințe 
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1. În primul semestru, psihologul din EAC a primit mai multe solicitări de participare 
la audieri în condiții speciale ale copiilor victime sau martori ai abuzului sexual  

Sursa de referire a cazurilor 
Cele mai multe cazuri ne-au fost referite 

de către polițiști și procurori. De obicei, 

EAC este solicitată să realizeze audierea 

în condiții speciale a minorilor victime sau 

martori ai abuzului sexual, să asiste 

copilul în cadrul audierilor și să 

întocmească rapoarte de evaluare 

psihologică. Numărul mare de solicitări de 

audieri în Chișinău și în raioanele RM e 

condiționată de insuficiența 

intervievatorilor calificați și disponibili să 

audieze minorii în condiții speciale în 

incinta judecătoriilor. În majoritatea 

cazurilor, audierile în condiții speciale 

sunt solicitate pentru copii de până la 10 

ani, care au suferit de pe urma unui abuz sexual (art. 171, art. 172, art. 175).  

 

2. Scade vârsta copiilor care au trecut prin experiențe de abuz sexual în mediul 

real 

Vârsta beneficiarilor 

 
Cel mai mic copil asistat de EAC în primul semestru al 

anului 2021 abia împlinise 5 ani la momentul 

comiterii abuzului. Aproximativ 30% dintre beneficiari 

aveau până la 9 ani. Jumătate dintre ei au fost 

victime sau martori în cazuri de violență sexuală 

gravă, în care copilul a fost expus la viol, acțiuni 

violente cu caracter sexual și alte tipuri de activități 

sexuale cu penetrare. Printre ei - 3 băieți cu vârsta 

mai mică de 9 ani, abuzați de către bărbați din 

mediul de încredere (vecin, concubinul mamei, tata).  
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3. 1 din 3 copiii refuză să colaboreze cu organele de drept și să ofere detalii 

despre abuz din lipsă de încredere în organele de drept  

3 dintre beneficiarii EAC au sesizat organele de drept în legătură cu abuzul la care au fost expuși în 
mediul online. Însă acești copiii au fost audiați în legătură cu faptele comise împotriva lor abia peste 
un an de zile. În toată această perioadă, copiii au fost blamați și marginalizați de către colegii de clasă 
și de membrii comunității, confruntându-se cu stări de anxietate și depresie. Chiar dacă niciunul din 
acești copiii nu a beneficiat de suport psihologic, în timp, au reușit să depășească situația de criză cu 
suportul familiei. Întrucât copiii depășise oarecum evenimentul traumatizant, la solicitarea organului de 
urmărire penală de a fi audiați, atât copiii, cât și părinții refuzau categoric să participe la acțiunea 
procesuală, pentru că acestea erau percepute a fi traumatizante.    

 

4. Modul de operare al abuzatorilor sexuali pe online rămâne același 

În majoritatea cazurilor de abuz și exploatare sexuală online, copiii au fost ademeniți pe rețelele de 
socializare (Instagram, Facebook, Odnoklassniki, Snapchat). Făptuitorii simulau relații de iubire cu 
minore, determinându-le să expedieze fotografii intime. Ulterior, le amenințau cu distribuirea acestora, 
fie creând profiluri false. Pe aceste profiluri se găseau fotografiile intime ale minorelor și un numărul 
de contact, cu specificarea faptului că această persoană ar presta servicii sexuale (ca o formă de înjosire 
a copiilor).  

 

5. Gravitatea și complexitatea cazurilor de trafic de copii în scop de exploatare 

sexuală se accentuează, deși numărul raportărilor este în descreștere  

 

Două dintre minorele asistate de EAC au fost exploatate sexual o perioadă îndelungată de mai multe 

persoane din Republica Moldova. Victimele au început a fi exploatate la 13-14 ani, iar cazul a fost 

identificat abia după 3-4 ani. În unul dintre cazuri, exploatarea a fost facilitată de către o persoană din 

cercul de încredere al copilului.  

 
6. Rata cazurilor identificate de abuz sexual al băieților rămâne în continuare 

redusă 

  

Rata băieților care raportează abuzuri sexuale rămâne în 

continuare foarte mică. În primul semestru al anului 2021, 

specialiștii EAC au asistat 3 băieți cu vârsta de până la 9 ani. 

Toate trei cazuri au ajuns în vizorul poliției doar pentru că 

părinții au observat schimbări în comportamentul copiilor. 

După discuții în familie, băieții au recunoscut ce li s-a 

întâmplat și, ulterior, au fost sesizate organele de drept. 

 

Fete; 

20

Băieți; 

3

Beneficiari


