
Cine suntem?  
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. 
 

 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 çi consultanță pentru organele de drept pe durata investigațiilor: 

Asistență psihologică specializată pentru copii çi membrii familiilor acestora, pe 
durata desfășurării procesului penal; 

   Asistență çi consultație juridică specializate pentru copii çi membrii familiilor 
acestora; 

   Încăperi special amenajate pentru audierea copiilor victime/martori ai abuzului sau 
exploatării sexuale. 

   Date decontact                                                                                                            
Tel.: +373 78 330 406, +373 78 405 660 

Web: siguronline.md, lastrada.md 

Regim de muncă: 24/24, 7 zile în săptămână. 

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). 

 

Evoluția numărului de copii asistați, 2010-2021 
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Pe perioada ianuarie-decembrie 2021, EAC a oferit suport pentru 89 de copii victime ale diferitor forme 
de abuz sexual sau exploatare sexuală. Dintre acestea, 58 de cazuri au ajuns în portofoliul EAC în anul        
curent, iar altele 35 continuă să fie gestionate din anii precedenți. 

 
Tipologia cazurilor noi referite către EAC în anul 2021 

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

 
 

 

58 de cazuri 

de abuz sexual și 
exploatare sexuală a 

copiilor 

Exploatare sexuală online (art. 208/1 CP) 

- 10 copii; 

 
 

Trafic de copii în scop de exploatare 
sexuală (art. 206 CP, art. 165/1 CP) 
- 9 copii. 

O dinamică a cazurilor asistate timp de aproape 12 ani 

Anul 2021: cifre și tendințe 
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1. Pe parcursul anului, 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 solicitări de intervenție a 

EAC au fost din partea polițiștilor și a 

procurorilor. De obicei, EAC este solicitată 

să realizeze audierea în condiții speciale a 

minorilor victime sau  martori ai abuzului 

sexual și/sau să asiste copilul în cadrul 

audierilor în condiții generale. Numărul 

mare de solicitări (26 cazuri), de  audieri în 

condiții special amenajate în Chișinău și în 

raioanele RM este determinată 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 

vârsta până la 14 ani, care au suferit de 

pe urma unui abuz sexual (art. 171, art. 

172, art. 175).  

La fel, specialiștii solicită serviciile psihologului din cadru EAC cu scopul de a efectua evaluare psihologică 

a victimelor minore pe cazurile penale. Psihologul elaborează rapoarte de evaluare psihologică și/sau 

rapoarte de constatare a circumstanțelor cazului, care ulterior sunt anexate la cauza penală. 

 
2. Calificarea legală a cazurilor 
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3. Relația dintre copil și abuzator 

 

În 64 % din cazuri, abuzatorii sexuali sunt persoane cunoscute din anturajul copilului. Fie locuiesc în 

vecinătate cu victima: consăteni, vecini, fie sunt în relații apropiate cu membrii familiei a victimei: 

tatăl vitreg/concubin sau o persoană 

cunoscută/rudă îndepărtată a familiei. Acest 

lucru le permite abuzatorilor sexuali să facă 

presiuni enorme asupra copiilor cu scopul de ai 

determina să păstreze în secret abuzul sexual la 

care sunt supuși. De multe ori, tăcerea și 

păstrarea secretului este impusă prin ameninţări 

și pedepse, sau copilul poate fi mituit pentru a 

păstra tăcerea. De asemenea, abuzatorul poate 

convinge copilul că ceea ce se întâmplă este un 

lucru absolut normal (normalizarea abuzului) sau 

îi poate forma copilului convingerea că el însuși 

este responsabil pentru abuzul sexual. Faptul că 

abuzatorul este o persoană din anturajul copilului 

îl face pe acesta să nu conştientizeze că 

experienţa pe care o trăiește este, de fapt, un abuz sexual. Acest lucru le permite abuzatorilor să țină 

copilul în cercul violenței sexuale perioade îndelungate de timp, astfel în  2 din 3 cazuri avem copii 

care au fost supuși abuzului sexual 3-5 ani și într-un caz, abuzul sexual a durat aproape 

10 ani.  

 

În 36% de cazuri asistate, abuzatorii sunt persoane necunoscute copiilor. Copiii învață de 

la părinți să asculte și să se supună persoanelor cu autoritate și putere din partea statului și a societății 

civile: medici, profesori, antrenori, preoți, asistenți sociali, polițiști ect. Această autoritate impusă, 

facilitează accesul abuzatorilor sexuali (categoria persoanelor necunoscute) la copii. Abuzatorii se 

folosesc de statutul său pe care îl au în societate ,,abordare de statut”, pentru a se prezenta drept 

persoane cu influență majoră cu scopul de a intimida sau a supune victima la acțiuni cu caracter 

sexual.  

La fel, din categoria persoanelor necunoscute sunt agresorii sexuali din mediul online. Copii și tinerii 

sunt interesați să comunice și să relaționeze în mediul online din acest motiv acceptă cu ușurință 

cererile de prietenie de la persoane necunoscute, acest lucru le facilitează abuzatorilor sexuali accesul 

la ei. În majoritatea cazurilor de abuz și exploatare sexuală online, copiii au fost ademeniți pe rețelele 

de socializare (Instagram, Facebook, Odnoklassniki, Snapchat). Ulterior, datorită faptului că abuzatorii 

sunt niște manipulatori iscusiți, aceștia simulau relații de iubire cu minore, determinându-le să 

expedieze fotografii/video intime. Ulterior, le amenințau cu distribuirea acestor materiale,  fie le crea 

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). Într-un caz abuzatorul care a inițiat și a menținut abuzul în mediul online, încerca prin diferite 

acțiuni de intimidare și șantaj să o determine pe victima minoră la o întâlnire off-line cu scopul de a 

întreține cu ea un raport sexual. În schimb, abuzatorul îi promitea fetei că nu va distribui pe internet 

fotografiile ei nud pe care le deținea.  
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4. Scade vârsta copiilor care au trecut prin experiențe de abuz sexual 

Cel mai mic copil asistat de EAC pe parcursul                         anului 2021 abia împlinise 5 ani la momentul comiterii 

abuzului. În 23 de cazuri asistate, copiii au fost victime sau martori în cazuri de violență sexuală 

gravă, în care copilul a fost expus la viol și alte tipuri de infracțiuni cu caracter sexual (art.171, 

art.172, art. 174 CP al RM). La fel, în 10 cazuri asistate, echipa EAC a oferit asistență legală și 

psihologică minorilor care au fost victime a infracțiunilor de trafic de copii (art. 206 CP al RM), în 

care copilul a fost abuzat și exploatat sexual. Într-un caz, Echipa EAC a asistat victima minoră, care, 

anterior, a fost exploatată sexual mai mulți ani de către concubinul mamei sale. Ulterior abuzatorul, 

folosindu-se de vulnerabilitatea copilului și de faptul că deținea controlul asupra vieții sociale și 

personale a minorei, a traficat-o unei alte 

persoane. Cel din urmă, cunoscând că minora 

este exploatată sexual de către amicul său, a 

beneficiat de aceasta în scopul satisfacerii 

poftelor sexuale, săvârșind astfel infracțiunea 

prevăzută de art. 165/1 CP al RM și anume 

Utilizarea rezultatelor muncii sau a serviciilor 

unei persoane care este victima a traficului de 

ființe umane.  

O altă categorie de infracțiuni la care echipa EAC 

a oferit asistență victimelor minore cu vârsta 

cuprinsă între 13-17 ani, sunt infracțiunile de 

pornografie infantilă prevăzute de art. 208/1 CP 

al RM.  

 

5. Repartizarea geografică a 

cazurilor  

 

Ca și în anii precedenți, reprezentanții organelor de 

drept și ai procuraturii din regiunea Centru au solicitat 

cele mai multe intervenții ale psihologului și avocatului 

EAC. 

Nord
23%

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

redusă 
 

Beneficiari Rata băieților care raportează abuzuri sexuale rămâne, în 

continuare, foarte mică. Pe parcursul anului 2021, specialiștii 

EAC au asistat 5 băieți cu vârsta de până la 13 ani. Unele 

din ele au ajuns în vizorul poliției doar datorită faptului că 

părinții au observat schimbări în comportamentul copiilor. În 

urma discuțiilor purtate în cadrul familiei, aceștia au 

recunoscut ce li s-a întâmplat și, ulterior, au fost sesizate 

organele de drept. Într-un caz minorul a fost audiat în condiții 

speciale în calitate de martor pe cauza penală pornită în baza 

elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 175 

CP al RM, și un alt minor a fost audiat în calitate de martor 

într-un dosar penal de învinuire cu săvârșirea infracțiunii 

prevăzute de art. 172, 171 CP al RM. 

Băieți; 
5 

Fete; 

53 

 


