
Onorată instanţă,
am dreptul să nu fiu speriat!
Copilul adus în instanţă în calitate de martor este stresat şi speriat. Audierea lui într-o încăpere de intervievare 
prietenoasă îl protejează de acest stres. Interviul copilului într-un spaţiu prietenos sporeşte şansa instanţei de a obţine 
probe relevante în dosarul în care un copil este audiat ca martor. Iată de ce Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului 
faţă de Copii spune:  

C O P I L U L  E S T E  U N  M A R T O R  C U  N E V O I  S P E C I A L E !
Acesta este mesajul Campaniei pe care Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) o desfăşoară 
împreună cu Ministerul Justiţiei şi Procuratura Generală a Republicii Moldova. 



COPILUL ESTE UN MARTOR CU NEVOI SPECIALE

În cadrul Campaniei:

De asemenea, vom realiza:

Cărţi şi materiale de informare:

Programe de formare:

Promovarea standardelor unice pentru spaţiile de intervievare a copilului în condiţii prietenoase:

Accesaţi:

Vom instrui specialişti (judecători, procurori, ofiţeri de poliţie) privind dreptul copilului care participă la 
proceduri judiciare.
Vom extinde asistenţa juridică şi psihologică oferită copiilor-martori şi familiilor lor.
Vom promova standarde pentru spaţiile de intervievare a copilului în condiţii prietenoase.
Vom pleda pentru crearea spaţiilor prietenoase de intervievare a copilului.

Cărţi pentru profesionişti: „Audierea legală a copiilor victime/martori ai abuzului şi neglijăriil”, postere şi alte 
materiale de informare.
Carte pentru copiii „Voi fi un martor în instanţă”.
Carte pentru familii „Copilul meu este martor în instanţă”.

Seminare şi sesiuni de supervizare pentru judecători, procurori, ofiţeri de urmărire penală.
Consultanţă pentru instituţiile care creează spaţii prietenoase de intervievare a copiilor.

Promovarea standardelor pentru spaţiile de intervievare a copiilor în condiţii prietenoase în incinta secţiilor de 
poliţie, a procuraturilor şi judecătoriilor .
Stimularea instituţiilor care vor crea spaţii de intervievare prietenoase conform standardelor aprobate.

www.cnpac.org.md – sursă de informaţii pentru profesionişti, părinţi, îngrijitori şi copii-martori.
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Campania „Copilul este martor cu nevoi speciale” a fost realizată pentru prima dată în 2004 în Polonia de către 
Fundaţia  „Nobody’s Children”. 
În Republica Moldova Campania este realizată cu suportul Fundaţiei OAK în cadrul proiectului „Copilărie fără 
violenţă - spre un mai bun sistem de protecţie a copilului în Europa Centrală şi de Est”.
Materialul respectiv a fot elaborat cu suportul Academiei pentru Dezvoltare Educaţională (AED) şi Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). 

Partenerii şi sponsorii Campaniei:

Ministerul 
Justiţiei


