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Toţi copiii au dreptul la protecţie
de abuz și neglijare

Acest material este realizat de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii cu suportul Fundaţiei Est-Europene, 
din resursele acordate de Suedia. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere 

al Fundaţiei Est-Europene sau al Suediei.



Ce este abuzul faţă de copii?
Abuzul asupra copilului are loc atunci când o persoană se comportă cu un copil într-un 
mod în care îl face să sufere, fizic sau sufletește. Există mai multe forme de abuz: fizic, 
psihologic, sexual. Orice formă de abuz îi dăunează copilului și îi încalcă dreptul la o 
copilărie fericită.

Unde poate avea loc abuzul?
Copiii pot fi abuzaţi acasă, la școală, în curte sau în orice alt loc.

Cum poate fi oprit abuzul unui copil?
Nimeni nu are dreptul să-i facă vreun rău, să-i provoace durere sau suferinţă, să 
umilească sau să lovească un copil. Toate cazurile de abuz asupra copiilor trebuie 
declarate organizaţiilor și specialiștilor care se ocupă de protecţia copilului. Ei vor 
întreprinde toate măsurile pentru a opri abuzul!

Unde poate un copil-victimă sau martor al abuzului solicita ajutor?
Dacă un copil este victimă a abuzului sau cunoaște un copil afectat de violenţă, acesta 
poate: 

 - să se adreseze după ajutor unei persoane în care are încredere: profesor, cadru 
didactic de sprijin, medic, kinetoterapeut, psiholog, poliţist, asistent social, orice 
alt specialist;

 - să sune la Telefonul copilului 116111 . Acest telefon funcţionează 24/24;

 - să apeleze la Serviciul de urgenţă 112  (24/24);

 - să scrie un mesaj electronic la emailul ajutauncopil@cnpac.md;

 - să se adreseze la Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii:

022 758 806,
078 000 480.

Ce ajutor poate primi un copil abuzat?
 - Psihologul va discuta cu copilul și îl va ajuta să depășească suferinţa prin care a 

trecut;

 - Un jurist va examina cazul și va acţiona pentru a stopa acţiunile abuzive ale agre-
sorului;

 - Specialiști special instruiţi îl vor ajuta copilul să treacă mai ușor prin examinarea 
cazului de către poliţie sau procuratură, fără ca acesta să meargă în instituţiile 
de drept; 

 - În caz de necesitate, va fi găsit un adăpost unde copilul se va simţi în siguranţă.

Nici un copil nu trebuie să fie abuzat!


