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Despre noi
Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) este
un ONG care promovează practici de prevenire a abuzului faţă de
copii și oferă a sistenţă victimelor. CNPAC vine cu acţiuni de
advocacy pentru îmbunătăţirea cadrului de politici naţionale, legi și
mecanisme care să asigure protecţie copiilor, activităţi pentru
sensibilizarea societăţii, dar în primul rând a părinţilor/îngrijitorilor
și profesioniștilor asupra acestui fenomen.
Organizaţia activează în bază de plan strategic, elaborat în
conformitate cu principalele documente internaţionale și naţionale în
domeniul protecţiei copilului.
CNPAC are capacitatea de a oferi anual asistenţă specializată pentru
aproape 400 de copii victime și familiile acestora, din sursele
donatorilor. Raportat la numărul de cazuri înregistrate anual de către
autorităţi, accesul copiilor la servicii este unul foarte redus. Lipsa
serviciilor specializate determină perpetuarea violenţei și consecinţe
grave pentru mii de copii, pe termen lung.

VIZIUNEA
o societate în care toţi
copiii sunt protejaţi de
orice formă de violenţă

MISIUNEA
a contribui la diminuarea
incidenţei și a consecinţelor
violenţei faţă de copii prin
activităţi de prevenire, pledoarie,
dezvoltare de capacităţi și
servicii specializate
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2020, diferit de alţi ani
Anul 2020 a fost diferit, oferind întregii societăţi, dar și echipei
CNPAC provocări noi, oportunităţi și lecţii învăţate. Pandemia ne-a
mobilizat să prioritizăm acţiunile CNPAC, astfel încât, în condiţii de
izolare, să putem deveni o resursă importantă pentru copiii
afectaţi de violenţă, pentru părinţi și profesioniști.
Astfel ne-am setat trei priorităţi:
- Să încurajăm, pe diferite căi, raportarea cazurilor de abuz asupra
copiilor și să oferim asistenţă acestora
- Să dezvoltăm competenţele parentale ale părinţilor și
îngrijitorilor, oferindu-le resurse și asistenţă, astfel încât să fie
prevenite pedepsele corporale și abuzurile
- Să creștem rezilienţa copiilor faţă de abuzul sexual online
Rezultatele obţinute într-un an, marcat puternic de pandemie, ne-a
determinat să ne unim și mai mult eforturile pentru a preveni și
diminua efectele violenţei împotriva copilului. Toate aceste lucruri
nu se întâmplau fără o echipă cum este cea a CNPAC, ajutorul
partenerilor și donatorilor.

Daniela Sîmboteanu
Președinta CNPAC
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Retrospectiva 2020
„Abuzurile nu le izolăm, le raportăm” - cu acest slogan am venit,
chiar de la începutul pandemiei, când i-am îndemnat pe cetăţeni să
raporteze cazurile suspecte de abuz. Deși pandemia ne-a dat viaţa
peste cap, CNPAC a continuat să realizeze angajamentele asumate.

Am continuat să atragem atenţia autorităţilor, prin adresări
directe, dar și apeluri publice, asupra lacunelor care perpetuează
practicile defectuoase de audiere a copiilor în procesele penale,
care contravin interesului superior al copilului.

Am reușit să facem cartografierea programelor de educaţie
parentală din ţară și să constatăm că avem peste 50 de programe
de acest tip, în mare parte prestate de ONG-uri. În același timp, am
identificat că lipsește mecanismul de contractare a serviciilor de
educaţie parentală de către stat, fapt care limitează încă foarte
mulţi părinţi să acceseze programele de educaţie parentală. La
rândul său, CNPAC în parteneriat cu UNICEF, a lansat un program
de educaţie parentală nou, adresat părinţilor și îngrijitorilor de
adolescenţi – Programul CONECT.

Cea mai mare provocare a fost să oferim asistenţă directă copiilor
afectaţi de violenţă. Ne-a reușit să oferim asistenţă pentru 373 de
copii din 19 raioane ale ţării, mai mult de jumătate fiind copiii din
mun. Chișinău.

Am reușit să complementăm Programul de prevenire adresat
adolescenţilor 12 PLUS cu resurse și instrumente noi. Numărul de
vizitatori noi pe portalul www.12plus.md, un site gestionat de
organizaţia noastră, dedicat adolescenţilor pentru a preveni abuzul
și exploatarea sexuală asupra copilului, a ajuns la cca 40.000.

Suntem conștienţi că am acoperit cu servicii un număr mic de copii
care au nevoie. Motiv pentru care am lucrat intens la elaborarea
pachetului de documente pentru instituirea, la nivel raional, a
centrelor de asistenţă psihologică a copiilor victime și potenţiale
victime ale violenţei, neglijării, exploatării și traficului, iar în 2021
muncim, împreună cu Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei
Sociale, pentru promovarea acestui serviciu, absolut vital pentru
mii de copii din Moldova.

Peste 3.500 de copii și tineri au beneficiat de programele
educaţionale ”12 PLUS”, ”În drum spre casă”, prin intermediul
facilitatorilor din cadrul sistemului educaţional, dar și a
bibliotecarilor.
În 2020, am mobilizat resurse și au fost demarate lucrările de
renovare a primului Centru regional din nordul ţării de tip
BARNAHUS care va oferi, sub același acoperiș și într-un mediu
prietenos, toate serviciile de care au nevoie copiii victime ale
infracţiunilor. Concomitent, am instruit peste 150 profesioniști din
12 raioane ale ţării să colaboreze în cadrul serviciului nou creat și
să asigure accesul copiilor la justiţie prietenoasă.
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Activitatea CNPAC în cifre
3685

373

400

8

beneficiari ai
programelor de
creștere a rezilienţei

specialiști
instruiţi de CNPAC

400000

vizitatori unici
ai portalului 12PLUS

8268

vizitatori unici ai
paginii web CNPAC
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copii din 19 raioane
beneficiari de reabilitare

avize publice
emise de CNPAC

58

copii asistaţi în cadrul
procedurii de audiere
în procesul penal

106

apariţii CNPAC
în media

Proiecte
1. SPORIREA INCLUZIUNII SOCIALE ȘI ACCESULUI COPIILOR
VICTIME ALE VIOLENŢEI LA SERVICII SPECIALIZATE DE
RECUPERARE, susţinut de Fundaţia Est Europeană, pentru
reintegrarea în societate a celor mai vulnerabili copii, prin
asigurarea accesului victimelor violenţei la servicii specializate de
recuperare și diminuarea efectelor/consecinţelor abuzurilor la
care au fost supuși
(01.02.2020-28.02.2021)
2. DEZVOLTAREA REZILIENŢEI FAŢĂ DE EXPLOATAREA SEXUALĂ
ȘI COMERCIALĂ PENTRU ADOLESCENŢII DIN CADRUL ȘCOLILOR
PROFESIONALE, realizat cu suportul Ambasadei Olandei, pentru a
preveni abuzul, exploatarea sexual-comercială și traficul de
persoane în rândul tinerilor cu un grad sporit de vulnerabilitate
(01.12.2018-30.11.2020)
3. RIDICAREA GRADULUI DE CONȘTIENTIZARE FAŢĂ DE
FENOMENUL EXPLOATĂRII SEXUALE ȘI A ABUZULUI SEXUAL AL
COPIILOR ÎN MEDIUL ONLINE, ÎN REPUBLICA MOLDOVA, susţinut
de Consiliul Europei, în vederea fortificării implementării
Convenţiei Lanzarote, precum și susţinerea Consiliului Europei în
promovarea Zilei europene pentru protecţia copiilor împotriva
exploatării sexuale și a abuzului sexual
(01.09.2019 - 30.06.2020)

5. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ADOLESCENŢILOR VICTIME ȘI
POTENŢIALE VICTIME ALE TUTUROR FORMELOR DE ABUZ LA SERVICII
PSIHOSOCIALE DE CALITATE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID 19, cu
suportul reprezentanţei cehe a organizaţiei neguvernamentale ”People
in Need” în Moldova
(17.09.2020- 17.07.2021)
6. CONECT. Adolescenţa pe înţelesul părinţilor, program de educaţie
parentală, pus în practică de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului
faţă de Copii, cu susţinerea UNICEF Moldova
(15.08.2020-30.04.2020)
7. CREȘTEREA REZILIENŢEI COMUNITARE ÎN ABORDAREA VIOLENŢEI
COPIILOR, realizat în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalităţii de
gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanţat de Uniunea Europeană și
implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF
(15.12.2020- 31.03. 2022)
8. CREAREA CENTRULUI BARNAHUS ÎN MOLDOVA, realizat cu suportul
ERIKS Development Partner, pentru a asigurara accesul copiilor la
servicii specializate prietenoase.
(10.01.2020- 31.10.2021)

4. CREȘTEREA GRADULUI DE CONȘTIENTIZARE CU PRIVIRE LA
ABUZUL SEXUAL ȘI EXPLOATAREA SEXUALĂ A COPIILOR ÎN
RÂNDUL LUCRĂTORILOR MEDICALI, realizat de Centrul Naţional
de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC), în parteneriat cu
Societatea de Pediatrie din Republica Moldova, cu suportul
Oficiului Consiliului Europei în Moldova
(01.09.2020-30.04.2021)
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Copilul în familie
Din anul 1998, CNPAC vine cu acţiuni și servicii pentru copiii
victime sau martori ai violenţei. Abuzul emoţional, fizic și sexual
sunt percepute în continuare ca o normalitate în educaţia copiilor
din R.Moldova. Ori, tocmai părinţii sunt cei care își asumă
responsabilitatea pentru protecţia copiilor, trebuie să le ofere celor
mici și tinerilor un mediu sigur, unde să fie protejaţi. Violenţa
trebuie oprită, iar asta depinde de fiecare dintre noi, de felul în
care ne implicăm şi de cât de mult ne pasă de tot ce se întâmplă în
jur.

7

Educaţie parentală

Studiu pilot

Am lansat studiul-pilot „Cartografierea programelor de educaţie
parentală furnizate în Republica Moldova” care și-a propus să
identifice tipurile de program de educaţie parentală, desfășurate în
Republica Moldova, precum și stabilirea cadrului de activitate ale
acestora, particularităţile de desfășurare, determinarea profilului
prestatorilor programelor de parenting, dar și a beneficiarilor
acestor programe, și nu în ultimul rând evidenţierea dificultăţilor
în prestarea programelor de educaţie parentală.
CÂTEVA CONSTATĂRI ALE STUDIULUI
• Necesitatea revizuirii principalului document de politici în
domeniu, Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităţilor și
competenţelor parentale pentru anii 2016-2022, din perspectiva
noţiunilor-cheie ale domeniului (formator, facilitator, program,
servicii, certificare, validare, acreditare etc.), precum și aprobarea
în termeni cât mai restrânși a Planului de acţiuni cu privire la
realizarea strategiei;
• Revizuirea unor acte normative, precum ”Clasificatorul
Activităţilor din Economia Moldovei” (CAEM-2) și ”Clasificatorul
Ocupaţiilor din Republica Moldova”, în vederea examinării
oportunităţii de introducere a specializării de educator parental;
• Clarificarea mecanismului de acreditare a programelor de
educaţie parentală, inclusiv a instituţiilor mandatate cu
acreditarea și monitorizarea în acest domeniu;
• Dezvoltarea unei baze de date cu privire la prestatori, formatori,
programe, servicii și activităţi de educaţie parentală;
• Dezvoltarea mecanismului de contractare a serviciilor de
educaţie parentală prestate de furnizorii privaţi, etc.
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Conferinţa naţională
„Pledoarie pentru o educaţie
parentală de calitate:
provocări și perspective”
Peste 300 de specialiști din domeniul educaţiei, protecţiei sociale
și altor domenii conexe din diferite localităţi ale ţării au fost
prezenţi la evenimentul online.
La conferinţă au participat experţi din Estonia, Italia, Marea
Britanie, România și Republica Moldova, care au prezentat practici
naţionale și internaţionale pentru promovarea educaţiei parentale
de calitate. Au fost sensibilizaţi în ceea ce privește necesitatea
adoptării și punerii în practică a măsurilor necesare pentru
susţinerea educaţiei parentale și crearea condiţiilor pentru
educaţia copiilor.
Recomandările conferinţei pot fi accesate aici.

În urma pledoariei făcută de
CNPAC, împreună cu APSCF,
MECC a aprobat, în 2021, Foaia
de parcurs pentru 2021-2023,
cu genericul „Să asigurăm un
mediu protector pentru copii”.
Autorităţile și-au propus să pună
în practică programe de educaţie
parentală în instituţiile de
învăţământ.
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CONECT. Adolescenţa pe
înţelesul părinţilor
În anul 2020, a fost finalizată dezvoltarea unui program de educaţie
parentală CONECT, care se adresează părinţilor sau persoanelor
care acordă îngrijire primară preadolescenţilor și adolescenţilor de
10-19 ani. Programul constă din 15 sesiuni incluse în 5 module și
anume comunicarea empatică, consilierea vocaţională, educaţia
pentru sănătate, participarea în luarea deciziilor și susţinerea
adolescenţilor în gestionarea situaţiilor de bullying.
CONECT a fost conceput pentru a ajuta părinţii/îngrijitorii de
adolescenţi să identifice corect schimbările care au loc în viaţa
acestora. De asemenea, să își dezvolte acele
competenţe/comportamente astfel încât adolescenţii să înveţe cum
să devină persoane responsabile, pentru a preveni riscurile.

1

COMUNICARE
EMPATICĂ

A comunica eficient
înseamnă a ține cont de
emoțiile, interesele și
trebuințele celorlalți.

2

SUSȚINERE

Anii adolescenței –
părinții încă mai
contează, adolescenților
încă le mai pasă.

3

GHIDARE

“Sunt aici, te poți baza
oricând pe mine!”

4

OBSERVARE
& MONITORIZARE

5

MODELAREA

COMPORTAMENTELOR

În explorarea identității,
adolescenții simt nevoia
să experimenteze
diferite alegeri și au
nevoie de conectare și
înțelegere din partea
adulților.

Slăbiți frâiele, dar nu le dați
drumul definitiv. Rămâneți
prezent, dar acceptați și nevoia
de spațiu a adolescentului.
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„Fără palme și abuz”,
program de educaţie
parentală pentru părinţi și
îngrijitori de preșcolari
MAI MULŢI FACILITATORI, INSTRUIŢI SĂ LIVREZE PROGRAMUL
DE EDUCAŢIE PARENTALĂ
Educatorii parentali din 11 orașe și raioane (Chișinău, Bălţi, Orhei,
dar și Criuleni, Cimișlia, Cahul, Ungheni, Strășeni, Căușeni,
Hîncești, Leova) au participat la un atelier online de formare
continuă. Activităţile vin să construiască o zonă de creștere,
dezvoltare și suport pentru educatorii – formatori în Programul de
educaţie parentală „Fără palme și abuz sau cum să stabilești cu
dragoste și respect limitele pentru copil”.
În cadrul stagiilor de formare continuă, educatorii au fost pregătiţi
să răspundă la necesităţile părinţilor cu care interacţionează, au
avut oportunitatea să acceseze materiale și instrumente utile.
În cadrul programului de educaţie parentală „Fără palme și abuz
sau cum să stabilești cu dragoste și respect limitele pentru copil”
părinţii au posibilitatea să-și dezvolte cunoștinţe şi abilităţi
practice de educare a copiilor, prin excluderea metodelor violente
de educaţie, au posibilitatea să înveţe cum să-și gestioneze
emoţiile în cele mai dificile momente și nu în ultimul rând învaţă
cum să stabilească limite ”cu dragoste și respect”, pentru copilul
de la 2 la 7 ani.
Din anul 2012, CNPAC a realizat programul în 297 de instituţii
preșcolare din Chișinău, Bălţi, Orhei, dar și Criuleni, Cimișlia,
Strășeni, Căușeni, Hîncești, Leova, Ungheni și Cahul.
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297
INSTITUŢII
2012-2020

12PLUS este un program structural și
abordează subiecte, precum: ”Sexting”,
”Sexualizare”, ”Sponsoring” ,”Trafic de
fiinţe umane”, ”Expunerea Online”.

12PLUS
program de dezvoltare a
rezilienţei faţă de abuz și
exploatare sexuală
Pe parcursul anului 2020, eforturile noastre au fost orientate
preponderent pe dezvoltarea programelor de prevenire, precum și
digitalizarea acestora. Unul dintre acestea este Programul de
dezvoltare a rezilienţei ”12PLUS.”
1. A fost dezvoltat Curriculum pentru instruirea formatorilor
pentru livrarea online al Programului 12PLUS.
2. A fost completat Programul 12 PLUS cu resurse și instrumente
noi care au scos în evidenţă un subiect extrem de actual –
riscurile asociate cu autogenerarea și diseminarea de conţinuturi
cu caracter sexual de către copii în mediul online.
3. Au fost elaborate instrumente pentru livrarea online a
Programului 12 PLUS.
4. Promovarea site-ului www.12plus.md în rândul instituţiilor
educaţionale - printr-un ordin al MECC privind reperele
metodologice legate de securitatea și siguranţa online a elevilor
în procesul educaţional la distanţă, site-ul www.12plus.md a fost
recomandat ca resursă utilă.
5. A fost oferită asistenţa tehnică MECC pentru aprobarea
ordinului prin care s-au instituit reguli privind identificarea și
raportarea cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare și trafic al
copilului în perioada pandemiei.
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3500 adolescenţi au
beneficiat de programul
12PLUS
Peste 3.500 de copii și tineri au beneficiat de programele
educaţionale ”12 PLUS”, ”În drum spre casă”, prin intermediul
facilitatorilor instruiţi de CNPAC din cadrul sistemului educaţional,
dar și a bibliotecarilor.
129 de programe educaţionale de dezvoltare a rezilienţei pentru
copiii de vârstă școlară mică „În drum spre casă” - au fost livrate
de bibliotecari copiilor din Chișinău, Orhei și Strășeni.
15 cluburi de discuţii 12 PLUS au fost organizate pentru elevi din
școli profesionale și licee din Chișinău, Bălţi, Ungheni, Alexăndreni
(Sîngerei), Comrat și Ceadîr Lunga, cu genericul ”Riscurile
expunerii online”.
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Portalul 12plus.md poate fi accesat de tineri
pentru a afla mai multe despre provocările care îi
așteaptă, pot găsi răspunsuri la multe dintre
întrebările lor. Comunicăm, informăm și ne
implicăm pentru că adolescenţa este mai
frumoasă în siguranţă. Sunt prezentate istorii cu
băieţi și fete, întâmplări reale din viaţa
adolescenţilor. Iar pe vlog, psihologul îţi vine în
ajutor și te ajută să afli răspunsuri la întrebările
legate de relaţii, provocări, dragoste.
17

Analiza datelor privind
evoluţia cazurilor de abuz
„Compendiul statistic cu privire la evoluţia în anul 2019 a
cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare, trafic asupra copiilor”
a fost elaborat ca rezultat al aplicării Mecanismului intersectorial
de cooperare pentru identificarea, evaluarea, asistenţa și
monitorizarea copiilor victime și potenţiale victime ale violenţei,
neglijării, exploatării și traficului (MIC VNET), aprobat de Guvern, în
2014.
Cele patru sectoare partenere MIC VNET, în 2019, au înregistrat 15
348 cazuri suspecte de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic faţă
de copii, în creştere cu 13,9% faţă de anul 2018 și cu 2,3% faţă de
anul 2017.
Rata cazurilor suspecte VNET, legate de sectoarele educaţie,
sănătate către autorităţile tutelare a crescut cu 22,6% faţă de anul
2018 şi, respectiv, cu 7,9% faţă de anul 2017.
Numărul cazurilor de neglijare a copilului înregistrate de
Autorităţile Tutelare Locale (ATL) este în creştere, procentul
acestora fiind de 83,9% în 2019, comparativ cu 75,9% în 2018.
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EVOLUȚIA ÎN 2019 A CAZURILOR DE
VIOLENȚĂ, NEGLIJARE, EXPLOATARE,
TRAFIC ASUPRA COPIILOR

VARIAZĂ

67
% 17%
A
B
64% 16%
2019

rata de referire la
nivelul sectoarelor
partenere MIC

2018

A - AMMC / MSMPS
B - ANET / MECC

25%
31%

2019

% din total cazuri înregistrate
de ATL

proporţia infracţiunilor cu
caracter sexual care ajung
în sistemul de protecţie a
copilului rămâne

MICĂ

% din total infracțiuni sexuale
împotriva copilului

CREȘTE &

structura formelor
predominante de abuz

SE DIVERSIFICĂ
2019

numărul infracţiuilor cu
caracter sexual
împotriva copiilor
% din total infracțiuni
împotriva copilului

2018

32%
29%

cazuri identificate provin
din mediul rural

numărul cazurilor de
neglijarea copilului
înregistrate de ATL

2018

610

84%
76%

2019

2018

2019

15.348
13.479

CREȘTE

2018

CREȘTE

numărul cazurilor
suspecte VNET
identificate în cadrul MIC

numărul cazurilor referite
IGP/MAI este

decât cel calificat ca infracţiuni
împotriva copiilor

2018

2019

3.323
2.462

MAI MARE

14
16

I

NEGLIJENŢĂ
&
VIOLENŢĂ FIZICĂ

VARIAZĂ
la nivelul sectoarelor

610
810
510
710

cazuri de NEGLIJENŢĂ identificate
de către AMMC/MSMPS
cazuri de NEGLIJENŢĂ
identificate de către poliţie

cazuri de VIOLENŢĂ FIZICĂ
identificate de către ANET/MECC

Infracţiunile cu caracter sexual împotriva copiilor sunt tot mai mult
identificate, fiind în creștere în ultimii 3 ani. Astfel, în 2019
procentul acestora din totalul infracţiunilor împotriva copiilor a
fost de 32%, în 2018 – 29%, iar în 2017 – de 24,9%. Totodată,
proporţia infracţiunilor cu caracter sexual care sunt referite către
sistemul de protecţie a copilului rămâne a fi joasă, în 2019 doar
25% din totalul infracţiunilor sexuale împotriva copilului au fost
comunicate ATL, comparativ cu 30,9% în 2018 şi 31,5% în 2017.
În anul 2019, autorităţile tutelare locale au dispus aplicarea
măsurii plasamentului de urgenţă în privinţa a 500 de cazuri VNET,
peste 2/3 dintre acestea (sau 64,8%) revenind mediului rural. În 6
din 10 cazuri de plasament de urgenţă victime au fost copii în
vârstă de 7-17 ani, 2 din 10 copii au fost cei în vârstă de 3-6 ani și 2
din 10 copii în vârstă de 0-2 ani. Doar 1/3 din copii au fost plasaţi
în servicii de tip familial.
Numărul copiilor în vârstă de până la 14 ani audiaţi în condiţiile
art. 1101 a sporit cu 27,3% faţă de anul 2018 și cu 36,4% faţă de
anul 2017. Peste ½ dintre copiii audiaţi constituie victime ale
abuzului sexual, 20,3% victime ale violenţei în familie și 22,9%
martorii infracţiunilor.

7 din 10 cazuri de VIOLENŢĂ
FIZICĂ înregistrate de serviciul
„Telefonul Copilului”

cazuri referite calificate ca
infracţiune în 2019

cazuri referite calificate ca
infracţiune în 2018

SURSA DATELOR: Compendiu statistic cu privire la evoluţia în anul 2019 a
cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare, trafic asupra copiilor, CNPAC 2020
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Centrul de asistenţă
psihosocială a copilului și
familiei „AMICUL”
Centrul de asistenţă psihosocială a copilului și familiei „Amicul” a
fost creat de CNPAC în 2003 și oferă asistenţă socială, psihologică
și juridică, dar și asigură însoţirea în cadrul procedurilor legale și
intervenţia în situaţie de criză. Din 2003 și până în prezent, în jur
de 3760 de copii au beneficiat de asistenţa noastră.

373
copii beneficiari
de asistenţa
Centrului AMICUL
în 2020
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Accesul copiilor victime la
servicii specializate

373

copii asistaţi

198 cazuri noi
175 asistență continuă

PROFILUL CAZURILOR ÎN CARE PĂRINTELE ESTE ABUZATORUL

Odată cu începerea pandemiei de coronavirus, din martie 2020,
asistenţa specializată a fost oferită copiilor victime și părinţilor/
persoanelor în grija cărora aceștia se află, în condiţii speciale,
ţinând cont de restricţiile impuse.
Am asistat 373 de copii, dintre care 198 cazuri noi preluate în
asistenţă. 175 copii au beneficiat de asistenţă continuă (copii
preluaţi în asistenţă până, la 1 ianuarie 2020).

19%

82%

76%

abuz sexual

abuz psihologic

abuz fizic

DIN NUMĂRUL TOTAL, APROAPE FIECARE AL 2-LEA COPIL A
AVUT VÂRSTA DE 11-15 ANI (45%).
În anul 2020, am oferit asistenţă pentru copiii victime din 19
raioane și municipii, cei mai mulţi fiind din Chișinău, raioanele
Ialoveni, Criuleni, Orhei, Hîncești, Dubăsari, Leova.
Dacă vorbim despre profilul abuzatorului, în cazurile de abuz
sexual, 52% a fost membru al comunităţii, 19% - părinte, 13% concubin/ soţ al mamei, 6% - rude.

57

copii pentru care au
fost luate măsuri
urgente de protecție

22

copii plasați (în familia extinsă,
serviciul APP, sau centre de
plasament temporar)

19

protejaţi prin ordin de restricţie

16

copii plasaţi împreună cu
mamele în centre maternale

În cazurile de abuz psihologic, părinţii sunt în calitate de abuzatori
în 82% din cazuri, iar în cazurile de abuz fizic, 76% - părinţii, iar
concubinul/ soţul mamei, alţi copii, membri ai comunităţii - în alte
câte 7 %.
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În 40 de cazuri ale copiilor care au beneficiat de asistenţă,
abuzatorii au fost pedepsiţi. Cele mai multe pedepse au fost
aplicate pentru săvârșirea infracţiunilor cu caracter sexual asupra
copiilor și a violenţei în familie. În funcţie de gravitatea faptelor
comise, instanţele de judecată au stabilit atât sancţiuni
contravenţionale cu amendă pentru încălcarea ordonanţelor de
protecţie, cât și pedepse penale: aplicarea muncii neremunerate în
folosul comunităţii, suspendarea condiţionată a executării acestora
pe un termen de probă, dar și pedepse privative de liberate pe
termene de până la 21 de ani, cu ispășirea acestora în penitenciare
de tip închis.
Ponderea în numărul total de cazuri de abuz psihologic e aproape
similară cu cea a cazurilor de abuz sexual, 35,5 %. Din cele 198
cazuri noi preluate în asistenţă în 2020, 97 copii – victime/martori
ai infracţiunilor, 101 copii – victime ale abuzurilor care nu au fost
calificate ca și infracţiuni. 36% - abuz sexual (72 copii – 63 de fete
și 9 băieţi), abuz psihologic – 33 % (65 copii), abuz fizic – 19% (37
copii), neglijare – 12% (24 copii).
În perioada pandemică a crescut numărul copiilor pentru care a
fost nevoie să oferim suport în situaţii de pericol iminent pentru
viaţa și sănătatea acestora. Cu suportul nostru au fost aplicate
măsuri urgente de protecţie pentru 57 copii:
22 copii luaţi din familii, au fost plasaţi:
• 6 în familia extinsă
• 1 în serviciu APP
• 15 în centre de plasament temporar
16 copii plasaţi împreună cu mamele în centre maternale
19 copii au fost protejaţi prin ordin de restricţie/ ordonanţă de
protecţie
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Profesioniști din cadrul serviciilor specializate și-au
dezvoltat capacităţile de a oferi asistenţă la standarde
internaţionale
Pentru a oferi servicii mai calitative copiilor, CNPAC a iniţiat un
parteneriat cu Child and Family Training Center, organizaţie
non-profit din Marea Britanie care își propune să ajute persoanele
responsabile de protecţia copilului din ţară, dar și din-afară, prin
consultanţă, cursuri de instruiri și traininguri în domeniu. Astfel, am
lansat împreună un program de instruire pentru specialiștii din cadrul
serviciilor de asistenţă specializată a copiilor victime ale violenţei.
Instruirea a fost realizată de Jennifer Anne Gray, expertă
internaţională în domeniul protecţiei copilului, directoarea
organizaţiei „Child and Family Training” din Marea Britanie,
ex-consilieră a Guvernului Marii Britanii pentru protecţia copilului în
Departamentele Sănătate și Educaţie.
Pe parcursul anilor 2020-2021, 16 psihologi și asistenţi sociali din
Chișinău și Bălţi beneficiază de un program complex de instruire
„Speranţă pentru Copii și Familii”, desfășurat de CNPAC în colaborare
cu Child and Family Training Center, cu suportul Fundaţiei OAK.
Programul „Speranţă pentru Copii și Familii” este recunoscut la nivel
internaţional și presupune dezvoltarea de competenţe și oferirea de
instrumente standardizate pentru specialiștii care activează în
domeniul evaluării și intervenţiei în cazurile de violenţă asupra
copiilor.
În toamna anului 2020, în cadrul Programului de instruire evaluarea
și intervenţia psihosocială specializată în cazurile de violenţă asupra
copiilor, au fost desfășurate două ateliere: „Cadrul de evaluare a
nevoilor copiilor și părinţilor” (23- 24 septembrie) și „Cadrul de
evaluare și analiză pentru protecţia copilului” (16-18 noiembrie).
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136 psihologi și bibiotecare
și-au dezvoltat competenţele
în recunoașterea și
răspunsul la cazurile de
abuz a copiilor
• 57 psihologi din cadrul Serviciului de asistenţă psiho-pedagogică
au beneficiat de un webinar la subiectul „Identificarea, evaluarea
iniţială și raportarea cazurilor suspecte de abuz faţă de copii în
perioada de pandemie” (27 mai 2020)
• 49 psihologi din cadrul Serviciului de asistenţă psiho-pedagogică,
facilitatori locali ai programului 12 PLUS, au participat la două
sesiuni de supervizări, realizate online, dedicate „Implementării
programului 12 PLUS în perioada de pandemie” (17-18 iunie
2020)
• 30 bibliotecari din Chișinău, Orhei, Strășeni au beneficiat de un
atelier de supervizare în cadrul căruia au împărtășit experienţa
de realizare a programului „În drum spre casă”, provocările și
dificultăţile întâlnite în perioada de implementare și în perioada
de pandemie (29 septembrie 2020)
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Copilul în justiţie
ȘI ÎN 2020, AM PROMOVAT SISTEMUL DE JUSTIŢIE PRIETENOS
COPILULUI VICTIMĂ SAU MARTOR AL INFRACŢIUNILOR.
Ne-am propus să contribuim la renovarea și dotarea Centrului de
asistenţă integrată a copiilor victime/martori ai infracţiunilor din
zona de nord, Bălţi. O altă prioritate a fost creșterea capacităţii
specialiștilor care interacţionează cu copilul victimă/martor al
violenţei, de a răspunde nevoilor copilului, dar și asigurarea
intervenţiei integrate în cazul copiilor victime/ martori ai
infracţiunilor cu caracter sexual, violenţă în familie și trafic de
copii.
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Platformă de discuţii despre
protecţia integrată a copiilor
victime a abuzului sexual
În februarie 2020, în contextul Zilei Internaţionale a Justiţiei
Sociale, CNPAC a adunat în același loc actori cheie din sistemul de
justiţie și domeniul social pentru a dezbate provocările existente
în asigurarea unei protecţii veritabile a copiilor victime a
infracţiunilor cu caracter sexual.
Reprezentanţi din cadrul Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecţiei
Sociale, Inspectoratului General al Poliţiei, Consiliului Superior al
Magistraturii, Procuraturii Generale, Consiliului Naţional pentru
Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Centrului de Medicină Legală
au discutat despre importanţa creării centrelor regionale de
asistenţă integrată a copiilor, de tip Barnahus, și existenţa unei
viziuni comune a tuturor actorilor despre răspunsul integrat al
statului la fiecare caz în parte, urmând interesul superior al
copilului. În mod special s-a discutat despre necesitatea semnării
Acordului de cooperare dintre Ministerul Sănătăţii, Muncii și
Protecţiei Sociale și actorii cheie care vor asigura implemenatrea
HG 708/2019 și asigurării unui răspuns coordonat în cazurile
infracţunilor cu caracter sexual, violenţă în familie, trafic de copii.
În cadrul evenimentului a fost proiectat în premieră filmul de scurt
metraj „Scrisoare către judecător”, o producţie a companiei ”Niște
Filme” pe baza scenariului elaborat împreună cu cinci tinere
supravieţuitoare ale abuzului sexual în copilărie, asistate cu ani în
urmă de CNPAC.
23

Crearea serviciului
Barnahus în Moldova
PENTRU CREAREA SERVICIULUI BARNAHUS ÎN MOLDOVA,
ERIKS DEVELOPMENT PARTNER S-A ALĂTURAT FUNDAŢIEI OAK
ȘI FUNDAŢIEI WORLD CHILDHOOD
Cu sprijinul Fundaţiei World Childhood (WCF), dar și a altor
organizaţii donatoare, precum Fundaţia OAK, ERIKS Development
Partner, CNPAC a continuat să susţină Ministerul Sănătăţii, Muncii
și Protecţiei Sociale, fondatorul serviciului de asistenţă integrată a
copiilor victime/martori ai infracţiunilor (conform Hotărârii de
Guvern 798/2019), în crearea primului Centru regional de tip
Barnahus în Moldova și renovarea clădirii, oferită de autorităţi
pentru funcţionarea serviciului.
Așa cum prevăd standardele minime de calitate, spaţiul Centrului
a fost reorganizat astfel încât să contribuie la acordarea serviciilor
de asistenţă specializată copiilor într-un mediu sigur, intim și
prietenos. Centrul a fost renovat și dispune de spaţii de așteptare,
spaţii special amenajate pentru audierea copiilor, spaţii pentru
realizarea evaluării și examinării medicale și medico-legale, spaţii
de consiliere psihologică, spaţii administrative, grupuri sanitare
adaptate pentru beneficiarii cu nevoi speciale. Lucrările de
renovare au fost făcute ţinându-se cont de nevoia de a asigura
intimitatea copilului, spaţiile au fost izolate fonic în vederea
respectării confidenţialităţii informaţiilor.
Centrul Barnahus va deservi copiii din 571 de localităţi, din 12
raioane din nordul ţării.

24

SPECIALIȘTI INSTRUIŢI PENTRU NOUL SERVICIU BARNAHUS
Pentru oferirea calitativă a serviciilor în cadrul centrului de tip
Barnahus am organizat mai multe instruiri, la care peste 150 de
specialiști din raioanele de nord ale ţării – asistenţi sociali din
cadrul Direcţiilor de asistenţă socială, ofiţeri de urmărire penală,
judecători, avocaţi, procurori, au dezvoltat competenţe privind
colaborarea multidisciplinară și interdepartamentală în cadrul
Centrului regional de asistenţă integrată a copiilor victime/martori
ai infracţiunilor. Participanţii la ateliere au fost informaţi despre
cadrul normativ de funcţionare a serviciului de tip Barnahus, rolul
care le revine fiecăruia în intervenţia integrată, comunicarea cu
copiii victime sau martori ai infracţiunilor, cu reprezentanţii legali
ai copiilor, procedurile legale la care participă copilul.
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CNPAC s-a alăturat
reţelei europene
PROMISE Barnahus
Reţeaua europeană își propune să contribuie la „o Europă în care
toţi copiii se bucură de dreptul lor de a fi protejaţi de violenţă”.
Membrii asociaţi ai Reţelei participă la instruiri, evenimente și
conferinţe, unde au posibilitatea să facă schimb de experienţă și
bune practici cu reprezentanţi din 22 de ţări.
PROMISE a fost fondată în anul 2019 și sprijină ţările din Europa
și din vecinătate să adopte modelul Barnahus ca practică standard
care oferă asistenţă integrată gratuită copiilor victime și martori
ai infracţiunilor, dar și să deschidă centre de tip Barnahus.
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Raport financiar
VENITURI = 474.363 €

97%

Organizaţii
neguvernamentale
naţionale și internaţionale

2.5%

Prestare de servicii

0,5%

Strângere de fonduri

CHELTUIELI = 239.670 €
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85%

Cheltuieli proiecte

15%

Costuri administrative

Parteneri

FINANŢATORI

PARTENERI GUVERNAMENTALI
Ministerul Sănătăţii, Muncii, Protecţiei Sociale
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării
Ministerul Justiţiei
Cancelaria de Stat, Direcţia Secretariate permanente
Consiliul Superior al Magistraturii
Procuratura Generală
Inspectoratul General de Poliţie
Centrul de medicină Legală
Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor copilului Chișinău

PARTENERI NEGUVERNAMENTALI
Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului și Familiei (APSCF)
Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova
Coaliţia Naţională „Viaţă fără Violenţă în familie”
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Echipa CNPAC
CONSILIUL COORDONATOR
Angelina Zaporojan-Pîrgari, avocată privind drepturile omului, membră
fondatoare a Centrului de Drept al Femeilor
Iosif Moldovanu, expert în domeniul drepturilor copilului, fondator al Centrului
de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului
Mircea Eșanu, expert în politici sociale, manager în realizarea de proiecte
finanţate de Uniunea Europeană, Banca Mondială, KfW Germania şi Guvernul
României

PREȘEDINTA CNPAC
Daniela Sîmboteanu, psihologă, expertă în domeniul protecţiei copilului, fondatoare
CNPAC

ECHIPA
Rodica Coreţchi-Mocanu, coordonatoare a programului de asistenţă psihosocială
"AMICUL"
Iulia Gheorghieș, coordonatoare a programului justiţie prietenoasă copilului
Natalia Ţurcanu, coordonatoare a programului de prevenire
Parascovia Topada, psihologă, coordonatoare a programului de prevenire
Svetlana Moisa, coordonatoare a programului educaţie parentală
Ala Pâslariuc, coordonatoare comunicare
Mariana Butnaru, content manager www.12plus.md
Diana Ţeberneac, juristă, intervievatoare
Viorica Adăscăliţă, psihologă, intervievatoare
Oxana Şevcenco, psihologă, intervievatoare
Adriana Popovici, psihologă
Laura Ţimbaliuc, asistentă socială
Nadejda Mocanu, asistentă socială
Natalia Serbeniuc, asistentă administrativă
Alina Guranda, contabilă
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Centrul Naţional de Prevenire
a Abuzului faţă de Copii
MD – 2069, Chișinău,
Str. Calea Ieșilor 61/2
E-mail: office@cnpac.md
tel.: +373 22 758 806
+373 79 880 211
fax: +373 22 748 378

www.cnpac.md

