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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii transmite public 
mesajul copiilor victime sau martori ai abuzului şi violenţei:  

„Domnule judecător, am dreptul să nu fiu speriat!” 
 
Octombrie 2010, Chişinău  

 
Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) lansează public, împreună cu Ministerul 
Justiţiei şi Procuratura Generală, mesajul „Domnule judecător, am dreptul să nu fiu speriat!”, în cadrul unei 
campanii pentru o mai bună protecţie a copiilor victime sau martori ai abuzului şi violenţei în Moldova.  
 
Campania „Copilul este un martor cu nevoi speciale” este orientată spre judecători, procurori şi ofiţeri de urmărire 
penală pentru a contribui la îmbunătăţirea atitudinilor şi practicilor profesioniştilor privind nevoile speciale ale copiilor 
care participă la proceduri legale în calitate de martori sau victime ale abuzului şi violenţei.  
 
Acţiunile campaniei realizate de CNPAC şi partenerii săi urmăresc, în acelaşi timp, pregătirea profesioniştilor şi 
sistemului de drept din Moldova pentru crearea şi utilizarea adecvată a camerelor de audiere a copiilor, care ajung în 
sistemul de justiţie penală, precum şi dezvoltarea cadrului legislativ şi normativ în domeniu.    
 
„În cadrul campaniei instruim specialişti privind dreptul copilului care participă la proceduri judiciare, oferim asistenţă 
juridică şi psihologică copiilor-martori şi familiilor lor, pledăm pentru crearea spaţiilor prietenoase de intervievare a 
copilului şi promovăm standarde pentru spaţiile de intervievare a copilului”, afirmă Daniela Popescu, Preşedinta 
Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii. 
 
Produsele de comunicare ale campaniei – cărţile „Sunt martor la judecată” şi „Copilul meu este martor la judecată”, 
editate în premieră în Moldova de CNPAC şi URMA ta, posterele şi pliantele iniţiativei, Centrul de Resurse on-line, 
instruirile şi supervizarea profesioniştilor în domeniul audierii legale a copiilor, semnarea de către instituţiile de drept 
din Moldova a unei Declaraţii privind protecţia copiilor martori sau victime – toate acestea sunt activităţi din cadrul 
campaniei „Copilul este un martor cu nevoi speciale”.  
 
Campania este realizată de CNPAC, cu suportul oferit de Fundaţia Nobody Children, Fundaţia OAK .  Acest 
eveniment este posibil graţie ajutorului generos al poporului american prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID) în cadrul programului Academiei pentru Dezvoltare Educaţională (AED) „Consolidarea 
Societăţii Civile în Moldova”.  * * * * * 

 Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) (www.cnpac.org.md) este organizaţie non-
guvernamentală, non-profit, creată în 1997 şi specializată în prevenirea abuzul asupra copiilor. Contacte: 75-88-06, 59-27-48.  

 Centrului de Asistenţă Psihosocială a Copilului şi Familiei „Amicul” este un serviciu creat de CNPAC, în parteneriat cu 
Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului din Chişinău, ce oferă servicii copiilor supuşi diferitelor forme de 
abuz: violenţa fizică, sexuală sau mentală, neglijare şi exploatare şi familiilor acestora. Este primul centru în Republica 
Moldova care oferă asistenţă în organizarea audierilor legale ale copiilor-victime/martori în condiţii protectoare. 
http://www.cnpac.org.md/index.php?pg=14 

 Procuratura Generală a Republicii Moldova (www.procuratura.md) este partenerul CNPAC începând cu anul 2004.  

 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova (www.justice.gov.md) este partenerul CNPAC din 2010 

 Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) (www.usaid.gov) şi Academia pentru Dezvoltare 
Educaţională (AED) (www.ade.md) susţin proiectul CNPAC „Copilul victimă/martor în sistemul de justiţie penală”.  

 Fundaţia OAK (www.oakfnd.org) susţine proiectul CNPAC „Copilărie fără violenţă”. 

 Fundaţia Nobody Children (www.canee.net) este o organizaţie non-guvernamentală din Polonia, partener CNPAC din 2005, 
coordonator al proiectului regional „Copilărie fără violenţă”, în care din partea Moldovei participă CNPAC. 

 URMA ta este partenerul în comunicare al CNPAC în campania „Copilul este un martor cu nevoi speciale”.   
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