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Copiii au nevoie de protecţie azi

copilul conform unor standarde de protecţie, realizarea 
operativă a acţiunilor procesuale, astfel încât audierea co-
pilului în condiţii speciale să se desfăşoare în termene cât 
mai restrânse etc. implementarea bunelor practici ne-a 
determinat să iniţiem procesul de reglementare a activi-
tăţii intervievatorului, precum şi de acreditare a spaţiilor 
special amenajate pentru audiere. sperăm ca aceste ac-
ţiuni să fie o prioritate a statului pentru perioada imediat 
următoare, deoarece copiii au nevoie de protecţie azi!

respectarea interesului supe-
rior al copilului este o condiţie 
definitorie a tuturor proce-
selor legale în care participă 
copiii fie că sunt victime, fie 
că sunt martori ai infracţiuni-
lor. prin ratificarea convenţi-
ei Consiliului Europei pentru 
protecţia copiilor împotriva 
exploatării sexuale şi a abu-
zurilor sexuale, dar şi prin adoptarea strategiei de refor-
mare a sectorului justiţiei 2011-2016, republica moldova 
şi-a asumat angajamentul să asigure un sistem de justiţie 
corect, accesibil, care să ofere respectarea şi implemen-
tarea eficientă a tuturor drepturilor copiilor victime sau 
martori ai infracţiunilor la cel mai înalt nivel posibil. 
proiectul “intervievarea structurată a copiilor victime şi/
sau martori ai infracţiunilor” a fost implementat în pe-
rioada 2014-2016 în r. moldova de centrul naţional de 
prevenire a abuzului faţă de copii, în parteneriat cu mi-
nisterul justiţiei, consiliul superior al magistraturii, pro-
curatura Generală, inspectoratul General al poliţiei, insti-
tutul naţional al justiţiei, centrul republican de asistenţă 
psihopedagogică, cu suportul reprezentanţei unicef în 
r. moldova şi al fundaţiei OaK.
ne-am propus să promovăm un model de practici bune, 
în baza unei viziuni comune a actorilor responsabili asu-
pra procesului de instrumentare a cazurilor în care sunt 
implicaţi copiii victime sau martori ai infracţiunilor cu 
caracter sexual, violenţă în familie, trafic de fiinţe uma-
ne. În cadrul parteneriatului între cnpac şi inj, cu con-
tribuţia experţilor din marea Britanie şi Olanda (centrul 
mOvisie), a fost aprobat şi aplicat un curriculum de pre-
gătire a intervievatorilor. astfel, 8 intervievatori au reuşit 
să fie certificaţi şi sunt implicaţi activ în audierea copii-
lor în condiţii speciale conform art. 1101 cpp al rm. În 
Bălţi şi Orhei, regiuni-pilot, s-a îmbunătăţit considerabil 
colaborarea intersectorială, în special între organele de 
drept şi serviciile sociale, ceea ce a permis optimizarea 
acţiunilor de investigare, efectuarea primului contact cu 

Daniela Sîmboteanu, 
preşedintă CnPaC
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necesitatea unei viziuni comune privind angajamentele şi 
responsabilităţile puse pe seama fiecărui profesionist antrenat 
în procesul asigurării protecţiei efective a copiilor victime/mar-
tori ai infracţiunilor cu caracter sexual, privind traficul de copii 
sau violenţa în familie, care nu au împlinit vârsta de 14 ani (pre-
cum şi în alte cazuri în care interesele copiilor sau ale justiţiei o 
cer), a stat la baza dezvoltării modelului sistemului de justiţie 
prietenos în procesul identificării şi investigării unor asemenea 
cazuri (în continuare – model), elaborat de centrul naţional 
de prevenire a abuzului faţă de copii (cnpac), cu susţinerea 
unicef moldova.

În model sunt elucidate standardele de asigurare a unei 
justiţii prietenoase copilului, rolurile şi responsabilităţile 
profesioniştilor în cadrul interacţiunii cu copiii în mod direct 
sau indirect. standardele propuse sunt conforme cu documen-
tele internaţionale în domeniul justiţiei prietenoase copilu-
lui/ legislaţia naţională ajustată la acestea. specialiştii primari 
implicaţi în implementarea modelului sunt inspectorii de sec-
tor, ofiţerii de urmărire penală, procurorii, judecătorii, intervie-
vatorii, avocaţii, psihologii, iar specialiştii secundari – asistenţii 
sociali, medicii, peda gogii etc.

Copiii din Bălţi şi orhei vor avea acces la o justiţie 
prietenoasă
pe parcursul anului 2016, regiunile Bălţi şi Orhei au implemen-
tat modelul sistemului de justiţie prietenos copilului. În această 
perioadă, membrii grupurilor de lucru, reprezentanţi ai pro-
curaturii, judecătoriei, curţii de apel, serviciului de asistenţă 
psihopedagogică, inspectoratului de poliţie, direcţiei asistenţă 
socială şi protecţie a familiei din aceste regiuni au avut parte 
de instruire şi supervizare, s-au întrunit în mai multe ateliere 
comune, unde au discutat despre aplicarea standardelor mo-
delului, au făcut schimb de experienţă şi informaţii cu privire 
la: identificarea şi referirea cazurilor suspecte de abuz asupra 
copiilor, primul contact al copilului cu sistemul de protecţie/
sistemul de justiţie, cu procesul instrumentării cazurilor, reali-
zării audierii în condiţii speciale şi asigurării protecţiei copiilor 
victime/martori ai infracţiunilor. de fiecare dată, specialiştii au 
menţionat importanţa colaborării intersectoriale pentru asigu-
rarea justiţiei prietenoase copilului, în cadrul căreia copilul nu 
este  revictimizat şi i se oferă protecţie pe toată durata exami-
nării cazului.

alexandru Bejenaru, ofiţer de urmărire penală, IP mun. Bălţi
„se face diferenţă între interviul de protecţie/primul contact cu 
copilul victimă/martor al infracţiunilor şi audierea acestuia în 
condiţii speciale potrivit art. 1101 cpp al rm. În practică, identifi-
căm cea mai potrivită persoană pentru a realiza interviul de pro-
tecţie, întreprindem cât mai operativ posibil acţiunile procesuale, 
astfel încât audierea copilului în condiţii speciale să se desfăşoare 
cât mai curând.” modelul poate fi accesat pe www.cnpac.org.md

Model al sistemului de justiţie prietenos  
copilului victimă/martor al infracţiunilor cu caracter sexual,  
privind traficul de copii sau violenţa în familie

Viorica Mudrea, inspector superior al Biroului 
Siguranţă Copii, IP orhei 
„progresele sunt vizibile, fişele de sesizare sunt 
utilizate, este implementat mecanismul inter-
sectorial de cooperare. nivelul de pregătire al 
profesioniştilor a crescut.” 
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Dezvoltarea capacităţilor profesioniştilor pentru  
asigurarea unei justiţii prietenoase copilului

Profesioniştii din sistemul legal şi-au îmbunătăţit cunoştinţele  
privind audierea în condiţii speciale a copiilor victime/martori ai infracţiunilor

O sută treizeci şi trei de profesionişti din domeniul legal (pro-
curori, ofiţeri de urmărire penală şi judecători din raioanele 
soroca, drochia, râşcani, rezina, Glodeni, floreşti, Orhei şi 
mun. Bălţi)  şi-au dezvoltat abilităţile de examinare a cauzelor 
penale prin prisma prevederilor art. 1101, cpp al rm; reieşind 
din atribuţiile fiecăruia, s-au familiarizat cu condiţiile şi moda-
litatea de implicare în audiere a intervievatorului, cu principi-
ile şi standardele aplicate de acest specialist în lucrul cu copi-
ii. instruirile au pus accent pe abordarea comună din partea 
tuturor specialiştilor în instrumentarea cazurilor de violenţă 
împotriva copiilor şi pe implicarea profesioniştilor bine pregă-
tiţi/specializaţi în procedura de audiere a copiilor în condiţii 
speciale. siguranţa şi bunăstarea copilului trebuie să consti-
tuie o prioritate a profesioniştilor în toate procedurile care îl 
implică, atât pentru organele de urmărire penală şi instanţele 
judecătoreşti, cât şi pentru instituţiile şi organizaţiile abilitate 
cu protecţia copilului. 

Iurie Perevoznic, ex-
şef al Secţiei Minori 
şi Drepturile omu-
lui, Procuratura Ge-
nerală
„aceste instruiri vor 
aduce plusvaloare 
procesului de audi-
ere în condiţii spe-
ciale a copiilor victime/martori ai infracţiunilor. 
trebuie să învăţăm a comunica eficient cu copiii 
care, în virtutea unor circumstanţe deloc favorabi-
le pentru ei, au fost atraşi în procesul de urmărire 
penală şi să construim o practică favorabilă pentru 
integritatea psihologică a copilului.” 

Copiii victime/martori ai infracţiunilor  
vor fi audiaţi de intervievatori certificaţi

Şase psihologi şi doi jurişti au reuşit să finalizeze cu succes cursul destinat intervievatorilor, ţinut de experţii inter-
naţionali, cu experienţă vastă în domeniu, nigel King din marea Britanie şi Bert Groen din Olanda. cursul a inclus 12 
zile de instruire (mai–septembrie 2015), precum şi implicarea participanţilor timp de 6 luni în realizarea audierilor 
în calitate de intervievatori. această activitate este o premieră pentru republica moldova, în rezultatul căreia parti-
cipanţii au obţinut certificatele institutului naţional al justiţiei, care confirmă că aceştia au urmat un curs complex 
în domeniul audierii în condiţii speciale a copilului victimă a infracţiunilor, elaborat în baza unui curriculum aprobat 
de institutul naţional al justiţiei. instruirea a fost realizată  în parteneriat cu Organizaţia mOvisie, cu suportul fun-
daţiei OaK.

Nigel Stewart King, 
expert internaţional

“copiii sunt vulnera-
bili când ajung victi-
me ale infracţiunilor 
şi ei au nevoie să li se 
ofere şansa de a pre-
zenta cele mai bune 
dovezi, utilizând condiţii prietenoase copiilor. este 
foarte importantă instruirea persoanelor, astfel în-
cât acestea să obţină abilităţile, darul şi cunoştinţe-
le necesare pentru a determina copiii să ofere, într-
un mod prietenos, cele mai bune dovezi.”

Bert Groen,  
expert internaţional

„audierea în condiţii 
speciale este un instru-
ment important, utili-
zat pentru a evita re-
victimizarea copilului. 
În cazul unui copil-vic-

timă a violenţei sexuale, este important nu doar mediul 
prietenos în care are lor audierea, ci şi profesionistul cu 
care discută. pe parcursul acestei instruiri am observat că 
participanţii au progresat în munca pe care o fac, de ace-
ea noi avem mare încredere în ei, pentru că, de fapt, ei 
sunt baza acestui nou sistem judiciar prietenos copiilor.” 
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Instituţia intervievatorului – o necesitate  
pentru justiţia prietenoasă copilului

codul de procedură penală prevede nemijlocit instituţia 
intervievatorului, definindu-l ca fiind specialistul cu studii 
juridice sau psihologice şi cu instruire specializată, care 
urmează să interacţioneze cu copilul. de asemenea, pre-
vederi cu referire la calitatea intervievatorului se conţin 
în “Ghidul metodologic cu privire la instrumentarea cau-
zelor cu copii-victime/martori ai infracţiunilor”, aprobat 
prin Ordinul procurorului General nr. 25/25 din 03 august 
2015 şi Hotărârea consiliului superior al magistraturii nr. 
619/25 din 02 septembrie 2015.
procedura specială de audiere şi recunoaşterea de facto 
a importanţei specialistului-intervievator calificat au res-
ponsabilizat specialiştii în sensul concentrării asupra tu-
turor aspectelor necesare a fi elucidate în cadrul audierii 
şi, totodată, a simplificat realizarea acţiunilor de urmărire 
penală. Îmbunătăţirea calităţii audierilor se caracterizează 
prin: reducerea perioadei de timp din momentul iniţierii 
urmăririi penale până la momentul audierii propriu-zise a 
copilului în condiţii speciale; audierea copilului o singură 
dată; implicarea în procedură a intervievatorilor special 
instruiţi şi certificaţi de institutul naţional al justiţiei. to-
tuşi, practica relevă provocări şi aspecte care necesită îm-

bunătăţire. există o confuzie în prevederile legale cu re-
ferire la instruirea intervievatorului, precum şi lipsa unei 
înţelegeri clare şi ample a rolului şi responsabilităţilor 
acestuia. de asemenea, este principială extinderea bunei 
practici de certificare a intervievatorilor, aplicată de inj în 
februarie 2016 – o procedură care să valorifice instruirea 
şi să confere calificarea necesară. 

65 de audieri cu participarea intervievatori-
lor certificaţi

În anul 2016, cei 8 intervievatori care au obţinut certi-
ficate (3 din chişinău, 3 din Bălţi, 1 din Orhei şi 1 din 
sângerei) au realizat 65 de audieri în mun. chişinău, 
Bălţi şi în rle Orhei şi Hânceşti. În această perioadă au 
fost înregistrate mai multe schimbări pozitive, care au 
dus la îmbunătăţirea procedurii de audiere a copilului 
în condiţii speciale din perspectiva participării intervie-
vatorilor instruiţi. pentru a-şi dezvolta capacităţile, in-
tervievatorii au beneficiat de Ghidul “audierea în spaţii 
special amenajate a copiilor victime sau martori ai in-
fracţiunilor“.  
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Instrumente pentru sensibilizarea şi informarea specialiştilor 
cu referire la justiţia prietenoasă copilului

În perioada de implementare a proiectului, cnpac a realizat mai multe filmuleţe informative care au drept scop dez-
voltarea capacităţilor profesioniştilor din domeniu de a asigura condiţii de audiere prietenoase copilului, de a cunoaşte 
când şi cum trebuie să aibă loc audierea copilului victimă a infracţiunilor, promptitudinea procesului, cum să fie realizat 
primul contact al copilului cu sistemul de justiţie etc. 

oxana Şevcenco, 
psiholog CnPaC, 
intervievator  
certificat
“este important co-
pilul să fie pregătit 
pentru audiere.”

filmuleţele pot fi accesate pe www.cnpac.org.md

Mariana Gornea, 
şef secţia Justiţia 
Juvenilă, Procura-
tura Generală

“intervievatorul 
are o pregătire 
specială pen-
tru facilitarea 
comu nicării cu 
copilul victimă.”

anatolie Bunduchi, 
procuror, Procura-
tura Sângerei
“intervievarea 
copiilor victime 
sau martori este 
promptă.”

vera toma, jude-
cător, membru al 
Consiliului Superi-
or al Magistraturii
“scopul audierii în 
condiţii speciale 
este de a nu revic-
timiza copilul.”

Documentarul speci alizat „Justiţia priete noasă copilului 
victimă/martor al violenţei în întrebări şi răspunsuri” 
documentarul “justiţia prietenoasă copilului victimă/martor al violenţei în întrebări 
şi răspunsuri” reflectă un model de asigurare a protecţiei copilului victimă/martor 
al violenţei, începând cu etapa de identificare a copilului de către profesionişti (me-
dici, psihologi, asistenţi sociali etc.), urmând cu momentul când copilul intră în con-
tact cu sistemul justiţiei şi apoi când acesta este asistat de către serviciile sociale.  
modelul prezentat în documentar scoate în evidenţă importanţa colaborării şi a 
schimbului prompt de date şi informaţii între profesionişti, importanţa respectării 
interesului superior al copilului şi urmarea scopului comun: a asigura bunăstarea şi 
protecţia copilului.
În acest documentar sunt descrise 
intervenţiile cheie, reglementate de  
codul de procedură penală (articolul 
1101 cpp al rm), legea nr. 140 din 
14.06.2013 privind protecţia spe-
cială a copiilor aflaţi în situaţie de 
risc şi a copiilor separaţi de părinţi 
şi Hotărârea de Guvern nr. 270 din 
08.04.2014.  
materialul video vine să formeze 
atitudini corecte faţă de intervenţia 
echipelor multidisciplinare în cazu-
rile de abuz, exploatare şi trafic de 
copii, totodată, contribuie la dez-
voltarea abilităţilor profesioniştilor 
în asigurarea unei justiţii priete-
noase copilului.

Documentarul a înregistrat 
peste 50.000 vizualizări în 
doar o singură lună.
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pe parcursul anului 2015-2016, 53 de psihologi din cadrul 
serviciilor raionale de asistenţă psihopedagogică din ţară 
au participat la un curs complex de instruire (6 module, 80 
de ore), în urma căruia şi-au dezvoltat capacităţi de: evalu-
are psihologică a copiilor victime ale violenţei, asistenţă în 
criză, elaborare a rapoartelor de evaluare psihologică etc. 
pe parcursul desfăşurării instruirilor respective s-a pus ac-
cent pe colaborarea intersectorială în procesul soluţionării 
cazurilor de abuz faţă de copii, precum şi pe îmbunătăţirea 
competenţelor şi abilităţilor necesare pentru realizarea 
activităţilor de prevenire, identificare, examinare, referire 
şi asistenţă a cazurilor de violenţă faţă de copii.

Dana lichii, şef SaP Bălţi, intervievator certificat 
„aceste instruiri au fost relevante, deoarece au răs-
puns nevoilor noastre de dezvoltare profesională. da-
torită competenţelor dezvoltate în cadrul formărilor, 
putem răspunde nevoilor copiilor/elevilor, părinţilor 
acestora. punctul forte este că în grupurile de instrui-
re au fost implicaţi profesionişti din diferite sisteme ce 
interacţionează cu copiii, iar acest fapt a permis conso-
lidarea echipelor multidisciplinare.” 

totodată, experţii cnpac au elaborat Metodologia de 
evaluare psihologică şi de elaborare a raportului de eva-
luare psihologică a copiilor victime, în conformitate cu 
care se recomandă să fie realizate evaluările psihologice.
raportul de evaluare psihologică este un document în 
care psihologul descrie starea emoţională a copilului, re-
ferindu-se, în mod special, la prezenţa sau lipsa semne-
lor şi consecinţelor abuzului. astfel, concluziile din raport 
sunt utilizate de către specialişti (autorităţi tutelare, poli-
ţişti, procurori, judecători) pentru aplicarea măsurilor po-
trivite de protecţie a copiilor şi pentru probarea abuzului 
în scopul pedepsirii abuzatorilor.

Daniela Sîmboteanu, psiholog, preşedinte CnPaC
“de regulă, copiii care trec prin experienţa abuzului 
simt ruşine, vină, neajutorare, se consideră rataţi şi 
inutili. intervenind la timp, psihologul poate ajuta co-
pilul să depăşească aceste stări şi să facă faţă traumei 
prin care a trecut. În unele cazuri, psihologul ar putea 
elabora rapoarte de evaluare psihologică, pentru a de-
scrie judecătorilor prin ce stări psihologice trece copi-
lul şi dacă acestea ar putea fi urmări ale abuzului.” 

accesul copiilor victime/martori  
ai infracţiunilor la asistenţă psihologică

53 de psihologi din cadrul Serviciilor de asistenţă psihopedagogică (SaP)  
şi-au îmbu nătăţit abilităţile de asistenţă psihologică a copiilor victime ale violenţei
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Modelul de justiţie prietenoasă copilului 
poate fi replicat la scară naţională

În luna octombrie 2016, cnpac a organizat o şedinţă de 
totalizare în cadrul căreia a fost evaluată implementarea 
modelului justiţiei prietenoase copilului victimă/martor 
al infracţiunilor. la eveniment a fost prezent viceministrul 
justiţiei, anatolie munteanu, care a precizat importanţa 
acestui model de lucru în asigurarea justiţiei prietenoase 
copilului, importanţa replicării acestuia la nivel naţional, a 
asigurării profesionalismului intervievatorului şi a cadru-
lui de reglementare a activităţii acestuia. 
ulterior, în cadrul Grupului de lucru interinstituţional 
pentru realizarea acţiunii 6.3.2, p. 2 din planul de acţiuni 
privind implementarea strategiei de reformă a sectoru-
lui justiţiei pentru anii 2011-2016, viceministrul justiţiei, 
anatolie munteanu, a pus drept sarcină demararea pro-
cesului de elaborare a legii intervievatorului, în vederea 
determinării principiilor activităţii intervievatorului, sta-
tutului acestuia, în special privind selectarea, atestarea, 
acreditarea respectivului specialist. de asemenea, este 
necesar a fi reglementată şi modalitatea de acreditare a 
spaţiilor special amenajate pentru audierea copiilor, po-
trivit standardelor elaborate în acest sens.

Sergiu rusanovschi, ofiţer Programul Protecţia Copilu-
lui, UnICef Moldova
„acest model de justiţie prietenoasă copilului poate fi 
reprodus la scară naţională, iar instituţia pe care o re-
prezint va sprijini partenerii implicaţi în implementarea 
acestui model şi va aprecia, va promova continuarea 
colaborării intersectoriale.”

pentru a putea afla mai multe informaţii despre implemen-
tarea modelului, precum şi noutăţi privind asigurarea justi-
ţiei prietenoase copilului, abonaţi-vă la Buletinul electronic 
cnpac pe www.cnpac.org.md

transferul bunelor practici din olanda pri-
vind audierea copiilor în condiţii priete-
noase  
reprezentanţi ai ministerului justiţiei, ministerului 
muncii, protecţiei sociale şi familiei, consiliului supe-
rior al magistraturii, procuraturii Generale, inspectora-
tului General al poliţiei, institutului naţional al justiţiei, 
reprezentanţei unicef şi ai centrului naţional de preve-
nire a abuzului faţă de copii au efectuat o vizită de stu-
diu în Olanda, cu scopul schimbului de experienţă şi de 
bune practici privind instrumentarea cauzelor copiilor 
victime/martori ai infracţiunilor. În cadrul acestei vizite, 
participanţii au avut posibilitatea să discute cu experţi şi 
practicieni din domeniu şi să viziteze mai multe instituţii 
implicate în audierea şi asistenţa copiilor victime: minis-
terul justiţiei al Olandei, procuratura şi judecătoria din 
Haga, camerele de audiere a copiilor în condiţii speciale 
din cadrul poliţiei din amsterdam, centrul pentru copii 
şi tineri cu traume (Kjtc), centrul de asistenţă multidis-
ciplinară în cazurile de abuz faţă de copii (mdc-K) din 
Haarlem, centrul regional privind violenţa sexuală din 
utrecht. experienţa preluată a contribuit la dezvoltarea 
în republica moldova a modelului sistemului de justiţie 
prietenos copilului victimă/martor al infracţiunilor, pre-
cum şi la conştientizarea necesităţii de reglementare a 
instituţiei intervievatorului în r. moldova.

Vera Toma, judecător, membru al Consiliului Superior 
al Magistraturii
„În cadrul vizitei de studiu în Olanda, organizate de cn-
pac, am avut ocazia să ne familiarizăm cu instituţia in-
tervievatorului, să cunoaştem specialiştii care lucrează 
în domeniu, obligaţiile şi drepturile acestora, condiţiile 
în care se desfăşoară interviul şi, desigur, cum are loc 
audierea copiilor de către un intervievator. am rămas 
impresionată de experienţa colegilor din Olanda, pro-
curorii, judecătorii, colaboratorii de poliţie şi intervieva-
torii – toţi fac echipă şi colaborează foarte bine. noi mai 
avem de preluat, de adaptat şi de implementat multe 
practici. a fost o vizită foarte fructuoasă.”
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• Broşura pentru copii „voi fi audiat în condiţii prietenoase”

• Broşura pentru părinţi şi reprezentanţi legali „copilul meu va depune mărturii”

• Ghidul intervievatorului „audierea în spaţii special amenajate a copiilor victime sau martori 
ai infracţiunilor”

• Ghidul „elaborarea rapoartelor de evaluare psihologică în cazurile de violenţă, neglijare, ex-
ploatare şi trafic al copilului”

• pliantul „audierea copiilor victime/martori ai infracţiunilor în condiţii speciale”

• agenda intervievatorului

• raport de studiu „atitudinile, cunoştinţele şi practicile specialiştilor privind aplicarea pro-
cedurilor prietenoase în investigarea cazurilor cu implicarea copiilor sub 14 ani, victime/
martori ai infracţiunilor”

• materiale metodologice video (6 filme informative)

• documentarul „justiţia prietenoasă copilului victimă/martor al violenţei în întrebări şi răs-
punsuri”

acest buletin a fost editat în cadrul proiectului “intervievarea structurată a copiilor victime/martori ai infracţiunilor”,  
implementat în perioada 2014-2016 în republica moldova de centrul naţional de prevenire a abuzului faţă de copii  
în parteneriat cu ministerul justiţiei, consiliul superior al magistraturii, procuratura Generală, inspectoratul General 
al poliţiei, institutul naţional al justiţiei, centrul republican de asistenţă psihopedagogică, cu suportul reprezentanţei 
unicef în r. moldova şi al fundaţiei OaK.

la realizarea proiectului au contribuit:

• Bert Groen – expert internaţional
• nigel stewart King – expert internaţional
• daniela sîmboteanu – expert naţional
• augustina Bolocan-Holban – expert naţional
• irina lupuşor – expert naţional
• cristina varzari – coordonator de proiect
• elena nofit – consultant comunicare
• cristina proca – asistent de proiect

Contacte:

centrul naţional de prevenire 
a abuzului faţă de copii
chişinău, md – 2069, 
str. calea ieşilor 61/2
Email: office@cnpac.org.md
Http://www.cnpac.org.md


