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I. CONTEXT ȘI OBIECTIVE
Această analiză de context a situației copiilor victime ale violenței a fost realizată în cadrul proiectului
”Model de intervenție multidisciplinară și intersectorială pentru un răspuns coordonat și eficient la
nevoile copiilor victime ale violenței în familie”, un proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției,
prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă şi implementat de Federația
Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), în parteneriat cu Autoritatea Națională
pentru Protecția Drepturilor Copilului şi Adopție (ANPDCA), Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Dolj (DGASPC Dolj), Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Cluj (DGASPC Cluj), Fundația Terre des hommes în România (Tdh), Fundația Internațională pentru
Copil şi Familie „Dr. Alexandra Zugrăvescu” (FICF) și Asociația Femeilor Împotriva Violenței –
ARTEMIS. Scopul acestui proiect pilot implementat în județele Dolj și Cluj este de a contribui la
îmbunătățirea condițiilor privind accesul și furnizarea serviciilor sociale adresate copiilor victime ale
violenței în familie din România, printr-un model eficient de intervenție în echipă multidisciplinară și
interinstituțională (EMI).
La nivel național, pe parcursul anului 2015, 13546 de cazuri de violență împotriva copiilor au ajuns în
atenția Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din România, iar numărul
acestor cazuri a crescut permanent pe parcursul ultimilor 5 ani. Conform statisticilor publicate de
ANPDCA, peste 90% dintre situațiile de abuz, neglijare și exploatare a copilului se produc în familie,
iar aproape un sfert dintre copiii victime ale unor forme de violență ajung în sistemul de protecție
specială. Studiile arată însă că, multe dintre cazurile de copii victime ale violenței în familie nu ajung
să fie raportate la autorități, astfel că în realitate fenomenul violenței asupra copiilor în familie este
mult mai extins decât o arată statisticile oficiale. Spre exemplu, rezultatele studiului ”Abuzul și
neglijarea copiilor”, realizat de Organizația Salvați Copiii la nivel național în 2013, relevă că 38% dintre
părinți recunosc că își abuzează fizic copiii, iar 63% dintre copiii chestionați afirmă că sunt bătuți
acasă de părinții lor.
La nivel de politici publice, problema violenței asupra copiilor este abordată în două documente
strategice, respectiv Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru
perioada 2014 – 20201 și Strategia națională pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenței
în familie pentru perioada 2013 – 20172.
Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014 – 2020
prevede două obiective specifice pentru domeniul prevenirii și combaterii oricăror forme de violență:
1. promovarea valorilor non-violenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare și 2. reducerea
fenomenului violenței în rândul copiilor prin întărirea capacității furnizorilor de servicii publice în ceea
ce privește prevenirea și combaterea oricăror forme de violență asupra copilului. Pentru atingerea
acestor obiective printre măsurile propuse a fi implementate sunt incluse:
• Realizarea de campanii de schimbare a percepției colective cu privire la violență, cu accent pe
impactul negativ asupra dezvoltării copilului;
• Continuarea programelor de formare pentru personalul din educație în aria prevenirii și combaterii
violenței în spațiul școlar;
• Implicarea copiilor, prin educația de la egal la egal, precum și a părinților, în activități derulate la
nivelul școlii, de prevenire și diminuare a violenței asupra copiilor;
• Realizarea unei baze de date cu bune practici în domeniu;
• Întărirea capacității și promovarea telefonului copilului de la nivelul DGASPC;
• Revizuirea sistemului actual de monitorizare a situațiilor de violență în spațiul școlar și includerea
cadrelor didactice la nivelul școlii în procesul de monitorizare a situațiilor de abuz, neglijare,
exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului;
Strategia este disponibilă accesând link-ul
https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/anexa_1_strategia_nationala_drepturile_copilului_20142020.pdf
2 Pentru a vizualiza Strategia, puteți accesa link-ul http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/143429
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•
•

Implementarea mecanismului de semnalare, intervenție și monitorizare a cazurilor de violență,
indiferent de locul de producere;
Stabilirea unui sistem de indicatori de monitorizare și evaluare a numărului de cazuri și a
dimensiunii abuzului, neglijării, exploatării sau oricărei forme de violență asupra copilului, în
familie, instituții și comunitate.

Strategia națională pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenței în familie pentru perioada
2013 – 2017 vizează atingerea următoarelor obiective operaționale:
● Creșterea eficacității programelor de prevenire prin implementarea sistematică a măsurilor de
prevenire în vederea reducerii toleranței față de violența în familie;
● Dezvoltarea de atitudini şi comportamente nonviolente pentru atingerea obiectivului "toleranță
zero" față de violența în familie;
● Îmbunătățirea cadrului legislativ actual şi asigurarea implementării unitare a legislației prin
adoptarea legislației secundare;
● Întărirea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale și locale de
gestionare a violenţei în familie, corelate cu violenţa asupra copilului;
● Dezvoltarea unui sistem unitar de servicii sociale specializate în domeniul prevenirii şi
combaterii violenţei în familie şi asigurarea calităţii acestora, printr-o abordare
nediscriminatorie, în particular sensibilă la diferenţele culturale, de vârstă şi gen;
● Crearea unui sistem informaţional integrat de înregistrare, raportare şi management al
cazurilor de violenţă în familie şi violenţă asupra copilului la nivel naţional;
● Dezvoltarea şi consolidarea competenţelor profesionale ale resurselor umane existente în
domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie;
● Dezvoltarea relaţiilor de colaborare între partenerii interni şi între statul român şi statele sau
organismele internaţionale implicate în prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
● Monitorizarea şi evaluarea activităţilor întreprinse în vederea prevenirii şi combaterii violenţei
în familie
Cadrul normativ și metodologic referitor la prevenirea și intervenția în cazurile de violență asupra
copilului este unul comprehensiv, însă până în prezent nu s-a realizat o analiză focalizată asupra
eficacității mecanismelor instituționale și a problemelor ce apar în managementul de caz al situațiilor
copiilor victime ale violenței. În acest context, inițiativa FONPC de a realiza o astfel de analiză poate
contribui semnificativ la cunoașterea mai bună a nevoilor copiilor victime, a dificultăților cu care se
confruntă actorii instituționali cu atribuții legale în prevenirea și combaterea violenței asupra copilului
în managementul acestor cazuri și implicit la identificarea unor soluții de îmbunătățire a mecanismelor
de cooperare interinstituționale prevăzute de legislația națională (HG.49/2011).
Obiectivele acestui studiu au fost următoarele:
explorarea în profunzime a problemelor și nevoilor copiilor victime în ceea ce privește
accesul la servicii sociale specializate și calitatea serviciilor furnizate, inclusiv în ce
privește managementul de caz;
colectarea de date statistice detaliate la nivelul DGASPC Dolj și Cluj cu privire la situația
curentă a cazurilor de copii victime ale unor forme de violență și serviciile sociale de care
beneficiază;
diagnosticarea mecanismelor instituționale de intervenție în cazurile de copii victime
(EIL/EMI, managementul de caz, managementul informațiilor etc.)
II. METODOLOGIE
În linie cu obiectivele cercetării, demersul nostru de tip exploratoriu s-a bazat pe utilizarea unui mix
de metode de cercetare calitativă și cantitativă care să asigure obținerea de date de la toți actorii
relevanți pentru tematica studiului. Au fost analizate atât date deja existente cât și date primare culese
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în principal prin discuții de grup și interviuri în profunzime. Colectarea de date calitative și cantitative
s-a făcut doar din cele două județe în care este implementat acest proiect pilot, respectiv Dolj și Cluj.
II.1. Cercetarea calitativă
Componenta de cercetarea calitativă a acestui studiu a utilizat ca metode de culegere a datelor focusgrupul și interviul semi-structurat. Această componentă a vizat explorarea în profunzime a practicilor
curente în ce privește intervenția actorilor instituționali în cazurile de violență asupra copiilor,
dificultățile apărute în managementul de caz, precum și problemele și nevoilor copiilor victime legate
de serviciile sociale specifice. În cadrul cercetării calitative au fost realizate următoarele:
1) 2 focus grupuri cu specialiști din cadrul DGASPC Dolj și Cluj, precum și al unor ONG-uri sau alte
instituții cu atribuții legale în domeniul violenței asupra copilului, respectiv asistenți sociali, manageri
de caz, psihologi, juriști, medici, polițiști etc. În Cluj, la focus-grup au participat 9 persoane, din care
7 specialiști angajați ai DGASPC, un reprezentat al Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ Cluj) și
un reprezentant al unui ONG care oferă servicii copiilor și familiilor aflate în situații de vulnerabilitate.
În județul Dolj la focus grup au participat 12 persoane, din care 7 specialiști din cadrul DGASPC, un
reprezentant al Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ Dolj), un medic și 3 specialiști din ONG-uri
locale care furnizează servicii copiilor victime ale violenței.
2) 22 de interviuri semi-structurate cu copii victime ale unor diverse forme de violență (abuz fizic,
emoțional sau sexual, neglijare, exploatare) aflate în evidența DGASPC. În fiecare județ au fost
realizate câte 11 interviuri cu copii cu vârste între 8 și 17 ani. Recrutarea persoanelor participante la
discuțiile de grup și a copiilor intervievați a fost făcută de coordonatorii locali ai proiectului, din cadrul
DGASPC. Toate discuțiile de grup și interviurile s-au desfășurat în baza unor ghiduri tematice
elaborate în concordanță cu obiectivele cercetării, discuțiile au fost înregistrate audio și, ulterior,
transcrise fără a interveni în limbajul respondenților pentru a fi analizate.
II.2. Cercetarea cantitativă
Această componentă a studiului a vizat culegere și analiza de date statistice privind numărul de copii
victime ale violenței aflați la momentul implementării proiectului în evidența DGASPC din cele 2
județe, precum și distribuția lor după diverse dimensiuni de analiză:
● repartizarea pe etapele managementului de caz a copiilor victime ale violenței;
● numărul de copii victime ale violenței aflați într-o procedură judiciară (urmărire
penală/anchetă, instanță) și numărul copiilor victime care au beneficiat de o măsură de
protecție (ce etape, etc.) fără a fi implicați într-o procedură judiciară; distribuția geografică localități/urban-rural și pe vârste; încadrarea într-o formă de violență; tipul infracțiunii comise
asupra copilului; situația cazurilor sesizate/semnalate; numărul plângerilor înregistrate la nivel
de DGASPC, Poliție, Parchet;
● serviciile sociale oferite copiilor victime ale unei forme de violență
În plus au fost analizate date statistice privind evoluția numărului de copii victime ale violenței din cele
două județe pe perioada ultimilor 5 ani (2011-2015), date care au fost furnizate de ANPDCA.
II.3. Limitele cercetării
Acest studiu, ca oricare alt demers de cercetare, are anumite limite ce țin de obiectivele pe propuse
și de metodologia folosită pentru culegerea datelor.
Dat fiind că datele analizate provin doar din cele două județe incluse în proiect, rezultatele nu pot fi
extrapolate la nivel național, ci se referă strict la situația violenței asupra copiilor din Cluj și Dolj.
O altă limită ține de datele statistice furnizate de DGASPC și Inspectoratul Județean de Poliție, între
care nu există o concordanță deși, teoretic, ar trebui să se refere la aceleași cazuri de violență asupra
copiilor. Așa cum a rezultat din analiza cantitativă și din discuțiile de grup cu specialiștii, nu toate
cazurile de infracțiuni cu victime minori, sesizate la poliție, sunt referite către serviciul de protecție a
copilului.
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În ciuda tuturor limitelor menționate, informațiile, analizate prin metode cantitative și calitative privind
situația copiilor victime ale violenței din județele Dolj și Cluj, pot constitui o bază solidă pentru
dezvoltarea unui cadru instituțional care să conducă la îmbunătățirea modului în care sunt puse în
practică principiile care stau la baza intervențiilor în situații de violență asupra copilului și de violență
în familie.
II.4. Aspecte etice
Participarea tuturor subiecților la studiu s-a făcut pe bază de consimțământ informat. În ce privește
participarea copiilor la interviuri, aceasta s-a făcut doar după obținerea consimțământului, în scris,
atât din partea copiilor, cât și a reprezentanților legali.
Tuturor participanților la cercetare li s-a asigurat confidențialitatea datelor personale, a răspunsurilor
oferite și imaginii lor. Întotdeauna s-a explicat rolul echipamentului de înregistrare și s-a obținut
acordul verbal privind înregistrarea audio a interviurilor de grup și a celor individuale.
Interviurile cu copii au fost realizate în sălile speciale de audiere ale DGASPC Cluj și Dolj, în prezența
unui angajat al DGASPC, în cele mai multe dintre cazuri, fiind vorba de managerii de caz. Întrebările
adresate copiilor s-au centrat pe experiența lor personală cu serviciile sociale care le-au fost oferite
în cadrul DGASPC și mai puțin pe evenimentul(ele) care i-a adus în atenția serviciilor de protecție a
copilului, astfel încât să evităm pe cât posibil revictimizarea copiilor.
III. CADRUL LEGISLATIV ȘI INSTITUȚIONAL PRIVIND PREVENIREA ȘI INTERVENȚIA ÎN
SITUAȚIILE DE VIOLENȚĂ ASUPRA COPILULUI
Legea nr. 272 din 20043, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este principalul act
normativ care reglementează cadrul legal privind respectarea, promovarea și garantarea drepturilor
copilului, însă cadrul legislativ care reglementează protecția drepturilor copilului victimă a violenței
este unul mult mai comprehensiv4. Dintre actele normative specifice domeniului violenței asupra
copilului principalul instrument de lucru pentru profesioniști este Hotărârea Guvernului nr. 49 din
20115 prin care au fost aprobate Metodologia-cadru privind prevenirea şi intervenția în echipă
multidisciplinară şi în rețea, în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi
Metodologia de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională, privind copiii exploatați şi aflaţi în
situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii
români migranţi, victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state.
Importanța deosebită a metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară
şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie rezidă în faptul că acest
document:
a) reuneşte principiile de lucru care trebuie respectate în intervenţia din domeniul
prevenirii şi combaterii violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie;
b) redă succint datele esenţiale despre principalele forme ale violenţei asupra copilului şi
ale violenţei în familie, pe baza literaturii de specialitate, studiilor şi experienţei câştigate
în practica din serviciile de specialitate pe această problemă;
c) descrie acţiunile necesare pentru protecţia copiilor şi a familiilor în caz de violenţă, în
contextul larg al asistenţei sociale din România;

3

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 *** Republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

4 A se vedea Anexa 1 – Cadru Legislativ

Hotărâre Nr. 49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia
în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a
Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de
risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi
victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state
5
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d) subliniază rolul şi responsabilităţile diferitelor instituţii şi ale profesioniştilor implicaţi în
prevenirea şi rezolvarea cazurilor;
e) stabileşte proceduri de colaborare intra şi interinstituţională în acest domeniu;
f) subliniază importanţa formării profesionale iniţiale şi continue, pentru toţi profesioniştii
care intervin în această problemă, precum şi a pregătirii acestora în echipe
multidisciplinare şi interinstituționale.
Conform HG 49/2011 profesioniștii care intervin în situații de violență asupra copilului și de violență
în familie trebuie să respecte următoarele principii specifice:
1. respectarea interesului superior al copilului în toate acțiunile și deciziile care îl privesc pe
acesta;
2. evitarea și combaterea intervențiilor care revictimizează copilul;
3. participarea copilului și a părintelui sau, după caz, a persoanei de îngrijire sau a tutorelui,
la procesul de rezolvare a situației de violență;
4. munca în echipă multidisciplinară, în rețea interinstituțională și în parteneriat cu familia;
5. asigurarea unei intervenții unitare și specializate pentru copil și presupusul făptuitor/agresor
din cadrul ori din afara familiei și membrii familiei;
6. asigurarea și facilitarea accesului la servicii de sprijin și de specialitate pentru toți copiii din
familie (victime, martori, frații victimei);
7. asigurarea stabilității și continuității în îngrijirea, creșterea și educarea copilului;
8. respectarea confidențialității și a normelor deontologice profesionale, fără prejudicierea
activității de semnalare a situațiilor de violență sau a activității de instrumentare a cazurilor.
Conform aceluiași act normativ, violenţa asupra copilului reprezintă ”forme de rele tratamente produse
de către părinţi sau de orice altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în relaţie de
încredere cu copilul, care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun
în pericol viaţa, dezvoltarea, demnitatea şi moralitatea”6. Principalele forme de violenţă asupra
copilului sunt: abuzul, neglijarea, exploatarea şi traficul de copii.
Abuzul este definit în Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (art.94,
alin.1) ca reprezentând orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de
răspundere, încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin care sunt periclitate viaţa, dezvoltarea
fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a
copilului.7 Abuzul poate îmbrăca diferite forme, fiind clasificat ca abuz fizic, emoţional, psihologic,
sexual şi economic
Abuzul fizic constă în vătămarea corporală a copilului în cadrul interacţiunii, singulare sau repetate,
cu o persoană aflată în poziţie de răspundere, putere sau în relaţie de încredere cu acesta, fiind un
rezultat al unor acte intenţionate care produc suferinţă copilului, în prezent sau în viitor.
Abuzul emoţional constă în expunerea repetată a copilului la situaţii al căror impact emoţional
depăşeşte capacitatea sa de integrare psihologică. Abuzul emoţional vine din partea unui adult care
se află în relaţie de încredere, răspundere sau putere cu copilul. În mod concret, aceste acte pot fi
umiliri verbale şi non-verbale, intimidări, ameninţări, terorizări, restrângeri ale libertăţii de acţiune,
anexei 1, II.2.1. Definiții operaționale a Hotărârii 49 din 19 ianuarie 2011
Articolul 94, aliniatul (1) al Legii nr.272/2004

6Conform
7
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denigrări, acuzaţii nedrepte, discriminări, ridiculizări şi alte atitudini ostile sau de respingere faţă de
copil. Dacă abuzul emoţional este repetitiv şi susţinut, duce la afectarea diverselor paliere ale
psihicului copilului (de ex. structura de personalitate, afectele, cogniţiile, adaptarea, percepţia)
devenind abuz psihologic, care are consecinţe mai grave decât abuzul emoţional şi pe termen lung
asupra dezvoltării copilului. Copilul care este martor al violenţei în familie, suferă indirect un abuz
emoţional şi/sau psihologic.
Abuzul sexual reprezintă implicarea unui copil sau adolescent minor dependent şi imatur din punct
de vedere al dezvoltării psiho-sexuale în activităţi sexuale pe care nu este în măsură să le înţeleagă,
care sunt nepotrivite pentru vârsta sa sau pentru dezvoltarea sa psiho-sexuală, activităţi sexuale pe
care le suportă, fiind constrâns prin violenţă sau seducţie, ori care transgresează tabu-urile sociale
legate de rolurile familiale; aceste activităţi includ, de regulă, contact fizic, cu sau fără penetrare
sexuală.
Prin neglijarea copilului se înţelege ”omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are
responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură pe care o presupune
îndeplinirea acestei responsabilităţi, care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală,
morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului”8
Neglijarea se poate prezenta sub mai multe forme9 ():
1. neglijarea alimentară - privarea de hrană, absenţa mai multor alimente esenţiale pentru
creştere, mese neregulate, alimente nepotrivite sau administrate necorespunzător vârstei
copilului;
2. neglijarea vestimentară - haine nepotrivite pentru anotimp, haine prea mici, haine murdare,
lipsa hainelor;
3. neglijarea igienei - lipsa igienei corporale, mirosuri respingătoare, paraziţi;
4. neglijarea medicală - absenţa îngrijirilor necesare, omiterea vaccinărilor şi a vizitelor de
control, neaplicarea tratamentelor prescrise de medic, neprezentarea la programe de
recuperare;
5. neglijarea educaţională - substimularea, instabilitatea sistemului de pedepse şi recompense,
lipsa de urmărire a progreselor şcolare;
6. neglijarea emoţională - lipsa atenţiei, a contactelor fizice, a semnelor de afecţiune, a cuvintelor
de apreciere.
7. părăsirea copilului/abandonul de familie, care reprezintă cea mai gravă formă de neglijare.
Exploatarea copiilor corespunde definiţiei exploatării unei persoane prevăzute în Legea nr. 678/2001,
privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare10, iar
definițiile operaționale sunt menționate în HG nr. 49/2011, anexa 1, cap. II.2.1.
a. Exploatarea sexuală a copiilor reprezintă o practică prin intermediul căreia o persoană, de
regulă un adult, obţine o gratificaţie sexuală, un câştig financiar sau o avansare, abuzând
de/exploatând sexualitatea unui copil, încălcând drepturile acestuia la demnitate,
egalitate, autonomie şi bunăstare fizică şi psihică; exemple: prostituţia, turismul sexual,
comerţul cu căsătorii (inclusiv prin poştă), pornografia, striptease-ul.
b. exploatarea copiilor prin muncă acoperă următoarele situaţii:

8

Articolul 94, aliniatul (2) al Legii nr.272/2004
Conform anexei 1, cap. II.2.1. Definiții operaționale HG 49/2011
10 Articolul 2, punctul 2 al Legii nr. 678/2001, privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu
modificările şi completările ulterioare
9
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1. vârsta copilului este sub vârsta minimă legală pentru angajare în muncă sau munca
îl împiedică să frecventeze şcoala în mod regulat sau afectează capacitatea
copilului de a învăţa11.
2. copilul este implicat în munci intolerabile (munca forţată, traficul, prostituţia,
pornografia, activităţi ilicite), care sunt cele mai grave şi trebuie eliminate de
urgenţă12;
3. copilul este implicat în munci periculoase care, prin condiţiile în care se desfăşoară,
precum şi prin durata muncii, sunt susceptibile să dăuneze sănătăţii, securităţii sau
moralităţii copilului13 [art. 3 din Convenţia nr. 138/1973 şi art. 3 alin. d din Convenţia
nr. 182/1999].
Traficul de copii corespunde definiţiei traficului de minori din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi
combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare14. Din punct de vedere
operaţional, traficul de copii poate fi definit ca trafic intern, atunci când infracţiunea se realizează pe
teritoriul naţional, şi trafic transfrontalier, atunci când infracţiunea se realizează în afara graniţelor ţării
(fie copilul este traficat din ţară în străinătate prin acţiuni infracţionale deliberate, fie copilul ajunge în
mod legal în străinătate şi este traficat pe teritoriul altor state). Traficul de copii are întotdeauna ca
scop exploatarea, principalele forme ale exploatării fiind: exploatarea sexuală, exploatarea prin
muncă, exploatarea pentru comiterea de infracţiuni (de exemplu, furt, tâlhării), adopţia ilegală şi
prelevarea de organe şi ţesuturi.
Conform Hotărârii de Guvern nr. 49/2011, intervenția în situațiile de violență asupra copilului se
realizează în baza metodei managementului de caz, un proces care implică parcurgerea următoarelor
etape principale15:
1. identificarea, semnalarea, evaluarea iniţială şi preluarea cazurilor de copii victime ale violenţei,
respectiv de adulţi şi/sau copii victime ale violenţei în familie;
2. evaluarea detaliată, comprehensivă şi multidimensională a situaţiei copiilor victime ale
violenţei, respectiv a adulţilor şi/sau a copiilor victime ale violenţei în familie, precum şi a
familiei acestora şi a presupusului făptuitor/agresor;
3. planificarea serviciilor specializate şi de sprijin, precum şi a altor intervenţii necesare pentru
reabilitarea copiilor victime ale violenţei, respectiv a adulţilor şi/sau a copiilor victime ale
violenţei în familie, inclusiv servicii sau intervenţii adresate familiei şi presupusului
făptuitor/agresor;
4. furnizarea serviciilor şi a intervenţiilor: asistarea copiilor victime ale violenţei, respectiv a
adulţilor şi/sau a copiilor victime ale violenţei în familie, precum şi a familiei în obţinerea şi
utilizarea serviciilor necesare şi declanșarea, la nevoie, a unor proceduri legale;
5. monitorizarea şi reevaluarea periodică a progreselor înregistrate, a deciziilor şi a intervenţiilor
specializate;
6. etapa de încheiere sau etapa finală a procesului de furnizare a serviciilor şi intervenţiilor
specializate, cu monitorizarea postservicii şi închiderea cazului.
Aceste etape sunt interdependente, în unele cazuri se întrepătrund şi nu se desfăşoară în mod
obligatoriu în ordinea prezentată mai sus.

Convenţia nr. 138/1973 atașată în Anexa 1 - Cadru Legislativ
Articolul 3, litera. a), b) şi c) din Convenţia OIM nr. 182/1999
13 Articolul 3 din Convenţia nr. 138/1973 şi Articolul 3, aliniatul (d) din Convenţia nr. 182/1999
14 Articolul 13, aliniatul (1) al Legii nr. 678/2001
15 Anexa 1, cap. IV. Managementul de caz în situaţiile de violenţă asupra copilului şi violenţă în familie a
Hotărârii nr 49/2011
11
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Identificarea situaţiilor de violenţă asupra copilului se realizează de către profesioniştii care
interacţionează cu copilul în diverse domenii de activitate, în sistemul public sau privat: protecţia
copilului, asistenţă socială, sănătate, educaţie, poliţie, justiţie etc. Pentru aceasta, este important ca
fiecare profesionist să cunoască procedura de semnalare a acestor situații și, la nivel interinstituțional,
să existe o colaborare constantă cu instituţiile abilitate în investigare.
Toate situațiile de violență asupra copilului trebuie semnalate la Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).
În acest scop, DGASPC, SPAS, Poliţie şi Parchet nominalizează persoane care să menţină
contactul între aceste instituţii pe această problematică. În situaţia în care semnalarea situaţiei de
violenţă s-a făcut la SPAS, Poliţie sau Parchet, acestea au obligația să refere cazul la
DGASPC, deoarece aceasta este singura instituţie responsabilă în ceea ce priveşte
asigurarea/ facilitarea accesului la servicii specializate pentru copilul victimă şi familia sa.
În situaţiile urgente, se recomandă contactarea imediată a DGASPC prin intermediul serviciului
Telefonul Copilului. Informaţiile sunt înregistrate de consilierii din cadrul serviciului Telefonul Copilului,
într-o fişă care conţine datele din fişa de semnalare corespunzătoare. În celelalte situaţii, transmiterea
datelor se face prin intermediul fişelor de semnalare, completate în acest caz de către profesionistul
de la SPAS/persoanele cu atribuţii de asistenţă socială în baza informaţiilor furnizate de profesioniștii
care identifică situația.
Odată cu preluarea semnalării, începe procedura Evaluării iniţiale, proces prin care este colectată
şi verificată, într-o primă instanţă, informaţia cu privire la suspiciunea sau situaţia de violenţă asupra
copilului, respectiv de violenţă în familie. Evaluarea iniţială va putea stabili dacă:
a) este într-adevăr un caz de violenţă şi va fi preluat de către DGASPC;
b) suspiciunea persistă (de exemplu, în cazul unui abuz sexual), dar nu poate fi probată,
situaţie în care DGASPC îl va considera un caz activ, îl va prelua şi va iniţia evaluarea
detaliată;
c) este un copil aflat în situaţie de risc de violenţă/ şi DGASPC va referi cazul
SPAS/persoanelor cu atribuţii în asistenţă socială;
d) semnalarea este nejustificată şi/sau, dacă este cazul, se va face referire de către
DGASPC către alte instituţii.
Evaluarea iniţială se realizează de către asistenţii sociali din cadrul SPAS sau de către persoanele
cu atribuţii în asistenţă socială de la nivelul primăriilor. În lipsa acestora, se recomandă utilizarea
experţilor (asistenţi sociali, psihologi) din cadrul serviciilor, publice sau private, specializate pentru
copilul abuzat, neglijat, exploatat şi/sau traficat, respectiv din cadrul unităţilor, publice sau private,
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Excepţia o reprezintă evaluarea în situaţii de
urgenţă, care se realizează de către echipa mobilă de intervenţie a serviciului Telefonul Copilului.
Situaţia semnalată se înregistrează la DGASPC şi se distribuie compartimentului specializat. Şeful
compartimentului specializat va desemna o persoană pentru a efectua demersurile necesare cu
privire la evaluarea iniţială.
Odată cu înregistrarea fişei de semnalare, situaţia copilului respectiv devine subiect de evaluare.
Directorul DGASPC desemnează/ nominalizează un manager de caz care demarează procesul de
evaluare detaliată. Situaţia unui copil victimă a violenţei poate prezenta aspecte complexe legate de
copil, familie şi presupusul făptuitor/agresor, astfel încât nu este suficient şi nu este recomandabil ca
un singur profesionist să o evalueze. Implicarea unei Echipe multidisciplinară și interinstituțională
(EMI) în evaluarea acestor situații reduce presiunea asupra copilului, respectiv a adultului şi creşte
cantitatea şi calitatea datelor obţinute şi pertinenţa deciziei.
Echipa multidisciplinară și interinstituțională (EMI) poate interveni atât în procesul de evaluare,
cât şi în furnizarea serviciilor specializate. Componenţa minimă obligatorie a echipei multidisciplinare
este:
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1. asistentul social, care de regulă este şi managerul de caz (dacă acesta are competenţele
cerute de legislaţie);
2. psihologul (de regulă dintr-un compartiment/serviciu specializat al DGASPC);
3. medicul (de regulă dintr-un serviciu specializat al DGASPC) - în cazul copilului victimă se
recomandă includerea în echipă a unui medic pediatru specialist; în caz de nevoie, acesta
poate solicita examinare medicală de specialitate sau/şi examinare medico-legală, în
conformitate cu legislația în vigoare.
4. poliţistul - în funcţie de tipologia cazului, se poate colabora cu unul sau mai mulţi poliţişti,
cu predilecţie din cadrul următoarelor structuri: Investigaţii criminale, Ordine publică (poliţia
de proximitate şi posturile de poliţie), Analiză, Prevenire şi Cercetare, Cercetare penală şi
Combaterea Crimei Organizate, precum şi ofiţerul de poliţie care este membru desemnat în
Comisia pentru Protecţia Copilului (CPC).
5. juristul (de regulă, juristul DGASPC).
Pe lângă membrii unei echipe minim constituite, pot fi implicaţi şi alţi profesionişti care, prin pregătirea
profesională sau vocaţie, pot aduce un plus de calitate serviciilor oferite de echipa multidisciplinară.
Astfel, aceşti profesionişti devin membrii ai reţelei de intervenţie şi pot fi: cadre didactice; medici
legişti; terapeuţi specializaţi; consilieri de probaţiune; avocaţi; judecători; preoţi; persoana de îngrijire;
persoana de referinţă a copilului.
Managerul de caz este cel care asigură coordonarea echipei multidisciplinare şi a furnizării serviciilor
de către ceilalţi profesionişti din rețeaua de intervenție.
Evaluarea detaliată a cazului presupune o investigare amănunţită, multidimensională, a mediului
familial şi social în care trăieşte copilul. Profesioniştii care fac parte din echipa managementului de
caz vor urmări colectarea de informaţii relevante din toate ariile de evaluare vizate (medicală, socială,
psihologică etc) prin interviuri faţă în faţă cu persoanele implicate, prin observarea comportamentelor,
prin consultarea actelor şi documentelor obţinute, și prin alte modalităţi specifice (ex: vizite, anchete
sociale, convorbiri telefonice, solicitări de informaţii sau declaraţii în scris de la persoanele implicate
sau alte persoane care au cunoştinţă despre situaţia copilului, aplicarea de teste sau tehnici specifice
etc).
Interviul cu copilul este realizat de către psiholog si ocazional de către un asistent social specializat
în munca cu copilul abuzat cu scopul de a identifica nevoile copilului şi, ulterior, necesarul de servicii
de reabilitare şi reintegrare socială.
Interviul cu copilul trebuie făcut într-un loc perceput de către acesta ca fiind sigur: acasă (numai dacă
acesta nu este locul în care a avut loc abuzul/neglijarea/exploatarea/forma de violenţă), la şcoală,
într-un cabinet, etc. Cel mai indicat loc pentru intervievarea/audierea copilului este cabinetul
psihologului sau o cameră de audiere special amenajata, fiind dotată corespunzător cu oglindă
unidirecţională şi sistem de înregistrare audio-video. Aceste facilităţi trebuie furnizate obligatoriu în
cadrul Centrelor de Consiliere pentru Copilul Abuzat, neglijat şi exploatat, publice şi private, conform
prevederilor Ordinului secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecția Copilului și Adopție
(ANPDCA) nr. 177/200316. Prin intermediul acestor facilităţi se pot obţine următoarele:
a. participarea altor profesionişti implicaţi în rezolvarea cazului, în spatele oglinzii unidirecţionale,
cu posibilitatea nuanţării interviului în funcţie de informaţiile care sunt necesare, conform
profilului profesional al fiecăruia;
b. constituirea unor probe audio-video, cu consimţământul copilului şi al familiei sale, care pot fi
folosite în instanţă;

Informații suplimentare pot fi găsite la http://lege5.ro/Gratuit/gq2dgnrt/ordinul-nr-177-2003-privindaprobarea-standardelor-minime-obligatorii-pentru-telefonul-copilului-standardelor-minime-obligatorii-privindcentrul-de-consiliere-pentru-copilul-abuzat-neglijat-si-exploat
16
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c. prevenirea revictimizării copilului, în situaţia povestirii faptelor de abuz de mai multe ori.
În prezent doar două DGASPC-uri beneficiază de astfel de facilități de intervievare/audiere.
În cadrul Proiectului „AUDIS - pentru o mai bună audiere a minorilor în România!”, proiect coordonat
de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) și implementat, în baza unui
Protocol de colaborare inter-instituțional, încheiat în 2013, cu Ambasada Franței în România,
Federația „La Voix de l’Enfant”(Franța), Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice (MMFPSPV) - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
(ANPDCA), Ministerul Justiției (MJ), Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției
Române (MAI -IGPR), Ministerul Afacerilor Interne - Agenția Națională Împotriva Traficului de
Persoane (ANTIP), Fundația “Terre des hommes”, s-a realizat amenajarea la nivelul Direcțiilor
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj și Cluj, şi, dotarea cu echipament
de înregistrare audio-video a două săli specializate în audierea minorilor aflaţi în diferite proceduri
judiciare şi/sau administrative.
Evaluarea detaliată cuprinde:
a. Evaluarea medicală - se referă la identificarea semnelor şi simptomelor evocatoare şi
specifice diferitelor forme de violenţă asupra copilului, cu formularea unui diagnostic
medical şi evidențierea legăturii cauzale potenţiale cu forma de abuz respectivă.
b. Evaluarea psihologică – analiza datelor obținute prin observarea și intervievarea
copilului victimă precum şi prin aplicarea unor tehnici speciale (păpuşile anatomice,
desenul şi jocul liber pentru copil) şi diverse teste psihologice.
c. Evaluarea socială - presupune analiza, cu precădere, a calităţii mediului de dezvoltare
al copilului (locuinţă, hrană, îmbrăcăminte, igienă, asigurarea securităţii fizice şi psihice
etc.).
d. Evaluarea juridică - priveşte identificarea problemelor de drept relevante în speţă, iar
când sunt implicaţi copii, priveşte în plus identificarea drepturilor şi obligaţiilor copilului şi
reprezentanţilor săi legali, ale altor persoane fizice sau juridice, precum şi a modurilor de
exercitare a acestor drepturi şi obligaţii.
e. Evaluarea riscurilor – se referă la riscul pentru copil de a suporta noi forme de abuz sau
la riscul de repetare a formelor de violență identificate.
Odată cu finalizarea evaluării detaliate a situaţiei de violenţă asupra copilului, respectiv de violenţă în
familie, echipa multidisciplinară formulează o diagnoză clară cu privire la: 1. forma de violenţă asupra
copilului respectiv; 2. nevoile copilului- victimă în contextul larg al familiei şi comunităţii; 3. priorităţile
intervenţiei pentru copil victimă, familie şi presupusul făptuitor/agresor. Toate aceste aspecte sunt
consemnate de managerul de caz în raportul de evaluare detaliată, care va fi întocmit în maximum
30 de zile de la înregistrarea cazului la DGASPC.
Raportul de evaluare detaliată conţine obligatoriu propuneri documentate referitoare la:
a) decizia cu privire la luarea unei măsuri de protecţie specială pentru copil/găzduirea
împreună a mamei şi copilului victime ale violenţei în familie;
b) serviciile necesare copilului/ victimă, familiei şi persoanelor apropiate copilului;
c) intervenţia necesară pentru presupusul făptuitor/agresor atât de natură judiciară, cât şi în
ceea ce priveşte serviciile de care acesta are nevoie.
Pe baza raportului de evaluare detaliată, managerul de caz întocmeşte un plan individualizat de
protecţie (PIP) pentru copiii cu măsură de protecţie, respectiv un plan de reabilitare şi/sau de
reintegrare socială pentru copiii rămaşi în familie ori găzduiţi împreună cu mama lor în adăpost sau
centru de recuperare.
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Managerul de caz are responsabilitatea facilitării accesului copilului şi familiei la serviciile cuprinse în
plan, prin sprijinul permanent acordat acestora, inclusiv acompaniere atunci când este cazul,
comunicare cu membrii echipei şi restul profesioniştilor din reţea, medierea conflictelor etc. Oferirea
serviciilor se face în baza unui contract cu familia, în cazul copilului victimă, care oferă posibilitatea
participării la luarea deciziei şi a responsabilizării părţilor implicate.
Monitorizarea reprezintă procesul de urmărire a modului de implementare a planului pentru copil şi
familie şi de furnizare a serviciilor prevăzute, în scopul determinării progreselor înregistrate în situaţia
copilului şi familiei şi adaptării/ajustării intervenţiei specifice pentru fiecare caz. Reevaluarea situaţiei
copilului se realizează o dată la 3 luni, şi managerul de caz, împreună cu echipa multidisciplinară,
decide, la nevoie, revizuirea planului.
În situaţia în care furnizarea serviciilor s-a încheiat şi copilul urmează să fie reintegrat în familie,
şcoală şi comunitate, responsabilul de caz prevenire elaborează planul postservicii. Monitorizarea
postservicii se realizează pe o perioadă de 6 luni pentru a preveni recidiva, timp în care, responsabilul
de caz prevenire efectuează vizite periodice la familie în cazul reintegrării copilului care a fost victimă
a violenţei în familie. După terminarea acestei perioade, cazul este considerat închis.
Echipa intersectorială locală (EIL) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă
având atribuții şi în domeniul violenţei asupra copilului şi al violenţei în familie. EIL nu se suprapune
peste EMI pentru evaluarea şi/sau intervenţia pentru cazurile de violenţă asupra copilului şi de
violenţă în familie. EIL are rol consultativ pentru managerii de caz, în ceea ce priveşte particularităţile
cazurilor şi cooperarea dintre instituţiile participante la managementul de caz, precum şi pentru factorii
de decizie, în ceea ce priveşte elaborarea de strategii, revizuirea acestora, înfiinţarea de servicii,
realizarea de activităţi de prevenire prin formularea unor recomandări.
EIL este coordonată de DGASPC, iar membrii acesteia sunt reprezentanţi ai următoarelor instituţii:
1. DGASPC;
2. Inspectoratul Județean de Poliţie/Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București şi unități
de poliţie ale sectoarelor;
3. Inspectoratul de Jandarmi Județean/Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti;
4. Direcţia Județeană de Sănătate Publică/Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;
5. Inspectoratul Școlar Judeţean/Inspectoratul Şcolar General al Municipiului Bucureşti;
6. Inspectoratul Teritorial de Muncă;
7. Organizaţii neguvernamentale.
Responsabilitățile EIL vizează, pe de o parte, oferirea de expertiză și facilitarea cooperării dintre
instituțiile participante la managementul de caz și, pe de altă parte, analiza datelor privind violența
asupra copiilor și violența în familie, formularea de recomandări privind îmbunătățirea activităţii din
domeniul prevenirii şi combaterii violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie, identificarea de
bune practici în domeniu, participarea la programe de prevenire și de formare profesională.
Hotărârea nr. 49/2011 propune, de asemenea, un mecanism al fluxului de informaţie în ce privește
monitorizarea copiilor victimă ale violenţei şi/sau copiilor victime ale violenţei în familie de la nivel
local (comunitate) către nivelul județean şi naţional (vezi diagrama 1).
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Nivel local - SPAS
- completează şi
transmit fişele de
semnalare
corespunzătoare
- completează la
cererea DGASPC fişa de
evaluare iniţială a
situaţiilor de abuz
şi/sau de neglijare a
copilului

Nivel județean - DGASPC /
EMI / EIL
- completează fişa de
evaluare iniţială a
situaţiilor de abuz şi de
neglijare a copilului
- managerul de caz
întocmeşte raportul de
evaluare detaliată, care
include şi planul aferent
- angajații compartimentului de
monitorizare din cadrul
DGASPC completează
fișele centralizatoare
corespunzătoare
- EIL coordonată de
DGASPC întocmeşte
rapoartele anuale
privind violenţa asupra
copilului şi violenţa în
familie

Nivel național - ANPDCA
- centralizează datele
primite de la DGASPC
privind întreaga
problematică a
violenţei asupra
copilului
- întocmeşte rapoartele
anuale privind violenţa
asupra copilului şi
violenţa în familie, în
baza raportărilor EIL şi
ale compartimentelor
de monitorizare din
cadrul DGASPC
- formulează propuneri
pentru modificarea
legislaţiei şi a politicilor
din domeniu

Diagrama 1. Fluxurile de informație implicate în monitorizarea situației copiilor victime ale violenței
HG nr. 49/2011 abordează, în mod sistematic, și prevenirea situațiilor de violenţă asupra copilului, şi
a situaţiilor de violenţă în familie, detaliind tipuri de activități de prevenire și subliniind importanța
formării profesioniștilor (cadre didactice, personalul medico-sanitar, personalul judiciar) care lucrează
cu copii în sensul practicării profesiei din perspectiva protecției copilului împotriva violenţei.
Principalele tipuri de servicii sociale în cadrul cărora sunt adresate nevoile copiilor abuzați, neglijați
sau exploataţi sunt:
● Telefonul Copilului - serviciu pentru protecţia copilului, de tip permanent, a cărui misiune
este să primească semnalările cu privire la situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului,
să asigure consilierea telefonică în aceste situaţii şi să intervină prompt în cazurile urgente
prin intermediul unei echipei mobile.
● Centrul De Consiliere Pentru Copilul Abuzat, Neglijat Şi Exploatat - serviciu pentru
protecţia copilului, care are drept misiune susținerea emoțională, reducerea impactului
traumei și a consecinţelor acesteia, precum şi capacitarea beneficiarilor pentru obţinerea
schimbărilor necesare adaptării la mediul de viaţă.
● Centrul De Resurse Comunitare Pentru Prevenirea Abuzului, Neglijării Şi Exploatării
Copilului - serviciu pentru protecţia copilului, care are drept misiune derularea, promovarea
şi menținerea în comunitate a unor activităţi de prevenire primară, secundară şi terţiară, care
să contribuie la asigurarea unei dezvoltări echilibrate pentru toţi copiii din comunitate;
● Centrul De Primire În Regim De Urgenţă Pentru Copilul Abuzat, Neglijat Şi Exploatat –
serviciu pentru protecţia copilului, care are drept misiune asigurarea protecției copilului, pe o
perioadă determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie,
familia lărgită sau în familia substitutivă.
Pentru situațiile de violență în familie există prevăzute în legislație următoarele tipuri de servicii
sociale:
●
●

centre pentru adăpostirea victimelor violenței în familie
centre de recuperare pentru victimele violenței în familie
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●

centre de asistență destinate agresorilor

Pentru toate aceste tipuri de servicii sociale, în legislație sunt prevăzute standarde minime de
calitate.
IV. REZULTATELE CERCETĂRII
IV.1 Evoluția fenomenului violenței asupra copiilor în județul Cluj, în perioada 2011-2015
Evoluția din ultimii cinci ani a cazurilor de copii victime ale abuzului, neglijării, exploatării aflate în
evidența DGASPC Cluj, se caracterizează printr-o creștere semnificativă cu aproximativ 35% a
numărului de cazuri în 2012 față de 2011, urmată apoi de o relativă stabilitate a numărului de cazuri
noi (vezi fig. 1). Numărul semnificativ mai mare de cazuri din 2012 este determinat de creșterea
spectaculoasă de peste șase ori a numărului de copii victime ale abuzurilor emoționale, fapt
determinat de reglementările aduse de HG 49/2011 care au dus la o îmbunătățire a capacității
DGASPC Cluj de a identifica acest tip de situații. Abuzul emoțional și abuzul fizic sunt principalele
forme de violență asupra copilului din perspectiva numărului de cazuri de copii victimă aflați în
evidența DGASPC în perioada analizată, în timp ce cazurile de copii victime ale exploatării prin muncă
Evoluția numărului
desunt
cazurifoarte
de copii
victime
ale abuzului,
neglijării,
exploatăriide
dinscădere
județul Cluj
sau ai exploatării
sexuale
rare.
Se remarcă
totodată,
o tendință
a numărului
2011-2015
de cazuri de abuz sexual intrate în atenția DGASPC în ultimii 5 ani.
250

212
200

150

144
2
34

195
2

195
1
3

41

31

46
39
27

34

37

21

81
76

79

81

12

Exploatare prin
muncă
Neglijare

Abuz emoțional
Abuz fizic

50
57

Exploatare sexuală

Abuz sexual

100
39

196

42

42

2012

2013

58

57

2014

2015

Total

0

2011

Figură 1. Evoluția numărului de cazuri de copii victime ale abuzului, neglijării, exploatării din județul
Cluj 2011-201517
Rata de victimizare a copiilor din județul Cluj a avut o evoluție ascendentă în perioada 2011- 2014,
însă este mult mai mică decât cea înregistrată la nivel național (16,6 față de 33,7, vezi fig. 2). Există
diferențe semnificative în ce privește rata de victimizare în funcție de mediul de rezidență și sexul
copilului victimă, cazurile de abuz/neglijare/exploatare având o incidență mai mare în mediul rural și
în rândul fetelor. Se remarcă totodată, faptul că, rata de victimizare în rândul copiilor din rural a avut
cea mai semnificativă creștere, de la 14,5 în 2011, la 29,7 în 2014 și ajungând la 26,2 la 10000 de
copii în 2015, în timp ce în urban tendința a fost mai degrabă de stagnare.

17

A se vedea Anexa 2 – Date statistice, Abuz, neglijare, exploatare trim. IV
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Evoluția ratei de victimizare a copiilor în județul Cluj 2011-2015
(număr de cazuri de victime ale abuzului, neglijării, exploatării la 10000 de copii)
40

33.7

35
30

29.4

29.9

24.5

25.3

26.6

25

20.6
18.3

20
15
10

15.1
14.5
12.3
9.7
11.0

16.7
15.2
12.2

16.7

Total

31.1

29.7

21.1
18.2
15.4

13.0

Urban
26.2
Rural
19.3
16.6
14.0

Masculin
Feminin

11.7

11.3

10.9
Total la nivel
național

5
0

2011

2012

2013

2014

2015

Figură 2. Evoluția ratei de victimizare a copiilor în județul Cluj 2011-201518
Analizând ratele de victimizare în funcție de vârstele copiilor se constată că, cele mai mici rate se
înregistrează în rândul copiilor cu vârste până în 2 ani, dar totodată, trebuie remarcat că, în rândul
copiilor cu vârsta mai mică de 1 an, rata de victimizare a avut cea mai pronunțată tendință de creștere
în perioada analizată. De asemenea, o creștere importantă a ratei victimizării se înregistrează și în
cazul grupei de vârstă 7-9 ani, de la 9,8 în 2011, la 21,3 în 2013 și ajungând la 18,6 în 2015. În rândul
adolescenților
din ratei
județul
Cluj (14-17
ani) înrata
de Cluj
victimizare
cele mai mici variații în
Evoluția
de victimizare
a copiilor
județul
2011-2015apeînregistrat
grupe de vârstă
perioada analizată,
fiindde
însă
printre
grupele
de vârstă
cele
mai de
afectate
(număr de cazuri
victime
ale abuzului,
neglijării,
exploatării
la 10000
copii) de violență (vezi fig.3).
25

20.2
20

15.8
15

10

13.6
13.6

17.3
16.8
16.9
11.9

21.3
19.9

19.8
19.3
18.7

16.0

18.2

14.1

13.7

11.7

14.2

< 1 an

19.2
18.6
17.2

1-2 ani

15.8
3-6 ani

11.5

9.8
10.7

10.7

7-9 ani

7.1
7.7

10-13 ani

5

4.2
14-17 ani
0

2011

2012

2013

2014

2015

Figură 3. Evoluția ratei de victimizare a copiilor în județul Cluj 2011-2015 pe grupe de vârstă19
Principalul tip de serviciu furnizat copiilor victime ale abuzului/neglijării/exploatării de către DGASPC
Cluj, în perioada 2011-2015, a fost cel de consiliere psihologică, însă ponderea copiilor care au
beneficiat de astfel de servicii a scăzut pe parcursul acestor ani de la 58% în 2012 la 37% în 2015
(vezi fig.4). Ponderea beneficiarilor de servicii de consiliere juridică a rămas relativ constantă, în jurul
a 15% din totalul cazurilor de copii victime, în timp ce ponderea beneficiarilor de alte servicii (medicale,
reintegrare școlară) a fost una destul de fluctuantă în ultimii 5 ani.

Evoluția ratei de victimizare: număr de cazuri de victime ale abuzului, neglijării, exploatării la 10000 de copii. Calculele
au fost realizate pe baza datelor ANPDCA și INS (populația după domiciliu la 1 ianuarie al fiecărui an de referință), date
prezente în Anexa 2
19 Evoluția ratei de victimizare a fost determinată astfel: număr de cazuri de victime ale abuzului, neglijării, exploatării la
10000 de copii. Calculele au fost realizate pe baza datelor ANPDCA și INS (populația după domiciliu la 1 ianuarie al
fiecărui an de referință), date prezente în Anexa 2
18
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Ponderea copiilor victime ale abuzului, neglijării, exploatării din județul Cluj care au primit servicii
0.7
58%

0.6

consiliere psihologică

52%
0.5

servicii medicale
0.4

reintegrare scolara

29%

0.3

26%

0.2

15%

16%

25%

18% 17%
17%
10%

8%

6%
2%
0% 1%

2011

3%

0%

2012

15%

14%

12%

0.1

0

37%

36%

2013

0%

2014

0%

orientare si pregatire
profesionala
consiliere
juridica/asistenta

2015

Figură 4. Evoluția ponderii copiilor victime ale abuzului, neglijării, exploatării din județul Cluj care au
primit servicii din partea DGASPC în perioada 2011-201520
IV.2. Numărul și distribuția cazurilor de copii victimă ale violenței din județul Cluj în perioada
1 ianuarie – 31 mai 2016
În primele 5 luni ale anului 2016, DGASPC Cluj a avut în lucru un număr de 91 de cazuri active, dintre
care 41% copii abuzați fizic, 21% copii abuzați sexual, 21% copii neglijați și 15% copii abuzați
emoțional. Cele mai multe victime au fost fete – 55 de cazuri, respectiv 60% din totalul copiilor
abuzați/neglijați/exploatați. În aproape 4 din 5 cazuri de abuzuri sexuale victimele, au fost fete, în timp
ce abuzurile fizice și cele emoționale au afectat în măsură aproximativ egală atât fete cât și băieți.
Fetele sunt de asemenea suprareprezentate și în cazurile de neglijare.
Tabel 1. Distribuția cazurilor de copii victimă ale violenței aflați în evidența DGASPC Cluj în perioada
1 ianuarie - 31 mai 2016, pe forme de violență și sexe21
Sexul copilului victimă
Masculin

Feminin

Nr. total de
cazuri

Abuz fizic

17

20

37

Abuz emoțional

7

7

14

Abuz sexual

4

15

19

Neglijare

6

13

19

Exploatare sexuală

2

0

2

Total

36

55

91

39.6%

60.4%

100.0%

Forma de violență

% din total

20

21

A se vedea Anexa 2 –ANPDCA, Abuz, neglijare, exploatare
A se vedea Anexa 2 – Date DGASPC Dolj și Cluj
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Distribuția cazurilor de copii victimă ale violenței din județul Cluj în funcție de tipul de abuz,
neglijare și exploatare (ianuarie – mai 2016)
Abuz emoțional
15%

Abuz sexual
21%

Abuz fizic
41%

Neglijare
21%

Exploatare sexuală
2%

Figură 5. Distribuția cazurilor de copii victimă ale violenței din județul Cluj în funcție de tipul de abuz,
neglijare și exploatare (ianuarie – mai 2016)22

Pe grupe de vârstă, datele indică faptul că situațiile de violență au avut o incidență redusă în rândul
copiilor cu vârste până la 2 ani (9% din totalul cazurilor), neînregistrându-se nici un caz de abuz sau
neglijare care să aibă ca victimă un copil sub 1 an în primele 5 luni ale anului 2016. Pe celelalte grupe
de vârste numărul de cazuri se distribuie relativ uniform, existând anumite asocieri între vârstă și
forma de violență. Astfel cazurile de neglijare care au ajuns în atenția DGASPC Cluj sunt mai
frecvente în rândul copiilor cu vârste până la 6 ani, în timp ce cazurile de abuz sexual au avut
predominant victime din rândul copiilor mari de 10 ani și a adolescenților.

Tabel 2. Distribuția cazurilor de copii victimă ale violenței aflați în evidența DGASPC Cluj în perioada
1 ianuarie - 31 mai 2016, pe forme de violență și vârste23
Vârsta copilului victimă
Forma de
violență

<1 an

1-2 ani

3-6 ani

7-9 ani

10-13
ani

14-17
ani

Nr. total
de
cazuri

Abuz fizic

0

2

7

9

10

9

37

Abuz
emoțional

0

1

3

4

3

3

Abuz sexual

0

0

3

4

6

6

19

Neglijare

0

5

5

3

2

4

19

Exploatare
sexuală

0

0

0

0

1

1

Total

0

8

18

20

22

23

91

0.0%

8.8%

19.8%

22.0%

24.2%

25.3%

100.0%

% din total

22
23

14

2

Idem
Ibidem
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În funcție de mediul de rezidență al victimelor, datele pe primele 5 luni ale lui 2016 indică faptul că
56% din cazurile abuz/neglijare/exploatare s-au petrecut în urban. Dacă luăm în calcul că din totalul
populației de copii 0-17 ani din județul Cluj, aproximativ 63% trăiesc în urban, iar 37% în rural24,
constatăm că incidența cazurilor de violență asupra copilului este în continuare semnificativ mai mare
în rural față de urban, așa cum am arătat și în analiza dedicată evoluției ratei de victimizare în
perioada 2011-2015. Cazurile de abuz fizic au provenit în mai mare măsură din urban, în timp ce
abuzurile sexuale și cele emoționale au avut ponderi semnificativ mai mari din mediul rural.

Tabel 3. Distribuția cazurilor de copii victimă ale violenței aflați în evidența DGASPC Cluj în perioada
1 ianuarie - 31 mai 2016, pe forme de violență și mediu de rezidență25
Mediul de rezidență
Urban

Rural

Nr. total de
cazuri

Abuz fizic

25

12

37

Abuz emoțional

6

8

14

Abuz sexual

9

10

19

Neglijare

11

8

19

Exploatare sexuală

0

2

2

Total

51

40

91

56.0%

44.0%

100.0%

Forma de violență

% din total

Aproximativ o treime din numărul total de cazuri de copii victime aflate în evidența DGASPC Cluj în
perioada ianuarie-mai 2016 au fost sesizate de persoane (în special rude ale copiilor), iar restul de
către profesioniști din diverse instituții. Cele mai multe astfel de sesizări au venit de la Poliție (18%
din totalul cazurilor), de la SPAS (14%), spitale (11%), iar aproximativ 1 din 10 cazuri au fost
semnalate de angajați ai DGASPC.
Abuzurile fizice asupra copiilor au fost sesizate în special de unul dintre părinți, alte rude sau de către
SPAS, abuzurile emoționale au fost sesizate în majoritatea cazurilor de alte rude ale copilului, în timp
ce abuzurile sexuale au fost semnalate predominant de către Poliție și medici.

24

A se vedea Anexa 2 – Populație INS copii Dolj și Cluj
se vedea Anexa 2 – Date DGASPC Dolj și Cluj

25A
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Tabel 4. Distribuția cazurilor de copii victimă ale violenței aflați în evidența DGASPC Cluj în perioada
1 ianuarie - 31 mai 2016, pe forme de violență în funcție de persoana/instituția care a sesizat cazul26

Persoana /
instituția
care a
sesizat cazul

Forma de violență
Total

% din
total

0

2

2.2%

0

0

8

8.8%

0

4

0

19

20.9%

1

8

3

2

16

17.6%

2

0

0

1

0

3

3.3%

Medic /
personal
medical

3

0

4

3

0

10

11.0%

Asistent
social de la
primărie /
SPAS

8

1

2

2

0

13

14.3%

DGASPC

3

0

2

4

0

9

9.9%

Autosesizare
(Serviciul
Abuz
DGASPC)

0

0

1

0

0

1

1.1%

ONG

3

0

0

0

0

3

3.3%

Instanță

0

2

0

0

0

2

2.2%

Parchet

0

0

1

0

0

1

1.1%

Serviciul de
probațiune

0

0

0

1

0

1

1.1%

Anonim

1

1

0

1

0

3

3.3%

Total

37

14

19

19

2

91

100.0%

Abuz
fizic

Abuz
emoțional

Abuz
sexual

Exploatare
Neglijare
sexuală

Copilul
agresat

1

1

0

0

Unul dintre
părinți

6

1

1

Altă
persoană
înrudită

8

7

Poliție

2

Cadru
didactic

Dintre toate cazurile aflate în evidența DGASPC Cluj în primele 5 luni ale anului 2016, jumătate au
fost deja închise până la data de 31 mai. Dintre cazurile încă active, jumătate erau în faza furnizării
de servicii, iar o treime erau în faza de monitorizare post-servicii.

26

Idem
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Tabel 5. Distribuția cazurilor de copii victimă ale violenței aflați în evidența DGASPC Cluj în perioada
1 ianuarie - 31 mai 2016, pe forme de violență în funcție de etapa în care se află managementul de
caz27
Etapa in care se afla managementul de caz
Forma de
violență

Evaluar
Evaluar
e
e
detaliat
initiala
a
finalizat
finalizat
a
a

Planific
are
servicii

Furniza
re
servicii

Monitoriz
are postservicii

Caz
inchis

Total

Abuz fizic

3

1

1

5

4

23

37

Abuz
emoțional

0

0

0

6

1

7

14

Abuz sexual

0

0

0

7

0

12

19

Neglijare

0

0

2

5

10

2

19

Exploatare
sexuală

0

0

0

0

0

2

2

Total

3

1

3

23

15

46

91

3.3%

1.1%

3.3%

25.3%

16.5%

50.5%

100.0%

% din total

Din totalul copiilor victime ale unei forme de violență, aflați în evidența activă a DGASPC Cluj în
perioada ianuarie-mai 2016, 10% sunt sau au fost implicați în diverse proceduri judiciare, în cele mai
multe dinte aceste cazuri fiind vorba de procese penale. Dintre cele 7 cazuri de copii implicați în
proceduri judiciare de drept penal, în 2 cazuri, este încă în faza de cercetări, într-unul s-a dispus
urmărirea penală împotriva agresorului, iar în 4 cazuri nu se cunoștea de către cei de la DGASPC
faza în care era procesul penal.
Tabel 6. Distribuția cazurilor de copii victimă ale violenței aflați în evidența DGASPC Cluj în perioada
1 ianuarie - 31 mai 2016, pe forme de violență, în funcție de implicarea copilului în proceduri judiciare28
Implicare in proceduri judiciare
Implicat în
penal

Implicat în
civil

Neimplicat in
vreo procedura
judiciara

Total

Abuz fizic

2

1

34

37

Abuz emoțional

0

0

14

14

Abuz sexual

2

0

17

19

Neglijare

3

1

15

19

Exploatare sexuală

0

0

2

2

Total

7

2

82

91

7.7%

2.2%

90.1%

100.0%

Forma de violență

% din total

27
28

Ibidem
Ibidem
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Din cele 91 de cazuri de copii victime ale unor forme de violență aflate în evidența DGASPC Cluj, 72
(reprezentând 79%) au beneficiat de servicii de consiliere psihologică din partea acestei instituții. Toți
copii victimă ale unor abuzuri sexuale au beneficiat de servicii de consiliere psihologică, în timp ce
dintre copiii victime ale neglijării 63% au beneficiat de astfel de servicii. 73% dintre copiii abuzați fizic,
respectiv 86% dintre copii abuzați emoțional au primit consiliere psihologică în cadrul DGASPC.
Tabel 7. Distribuția cazurilor de copii victimă ale violenței aflați în evidența DGASPC Cluj în perioada
1 ianuarie - 31 mai 2016, care au primit servicii de consiliere psihologică29
Nr. copii care au primit servicii
de consiliere psihologica

% din total

Abuz fizic

27

29.7%

Abuz emoțional

12

13.2%

Abuz sexual

19

20.9%

Neglijare

12

13.2%

Exploatare sexuală

2

2.2%

Total

72

79.1%

Forma de violență

În cadrul acestei cercetări am obținut date statistice și din partea Inspectoratului de Poliție Județean
Cluj, referitoare la situația infracțiunilor având ca victime minori în anul 2015 și în primul trimestru din
2016. La nivelul anului 2015, au fost sesizate și cercetate de către organele de Poliție, 100 de fapte
penale având ca victime minori, dintre care majoritatea (peste 60%) sunt asimilabile abuzului sexual
sau exploatării sexuale. Comparând însă, datele de la Inspectoratul Județean de Poliție, cu cele
raportate de DGASPC, referitoare la abuzul sexual / exploatare sexuală se constată că, în atenția
DGASPC au ajuns doar o parte (aproximativ o treime) dintre cazurile care au fost cercetate de Poliție,
pe parcursul anului 2015. Similar, în primul trimestru al lui 2016, Poliția raportează un număr de 15
cazuri de minori victime ale unor abuzuri sexuale, în timp ce la DGASPC în aceeași perioadă sunt
înregistrate doar 4 cazuri.
Pe parcursul anului 2015, în 38 din cele 100 de cazuri de infracțiuni având ca victime minori, Poliția
a referit cazul către DGASPC, audierea minorilor realizându-se în sala specială de audieri. În primul
trimestru al lui 2016 se pare că situația în ce privește audierea minorilor s-a îmbunătățit semnificativ,
dat fiind că, în 21 din cele 25 de cazuri cercetare de poliție, audierea minorilor victime s-a realizat în
sala AUDIS.
Datele de la Inspectoratul Județean de Poliție sugerează, însă că practica audierii multiple a minorului
victimă este destul de larg răspândită la nivelul județului Cluj. În primul trimestru al anului 2016, Poliția
a solicitat de 48 de ori sprijinul DGASPC Cluj, pentru oferirea de asistență în vederea audierii
minorului victimă, în condițiile în care numărul de fapte penale noi, având minori ca victimă a fost doar
25.

29

Ibidem
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Tabel 8. Date privind situația copiilor victime ale violenței înregistrate la nivelul Inspectoratul Județean
de Poliție Cluj
2015

Trim. I 2016

100

25

Omor

1

0

Lovire

22

7

Rele tratamente aplicate minorului

5

2

Trafic de minori

9

1

Proxenetism

2

0

Viol

18

1

Act sexual cu minor

36

14

Corupere sexuală a minorilor

6

0

Racolarea minorilor în scopuri sexuale

1

0

Nr. total de cazuri în care s-a dispus începerea
urmăririi penale împotriva suspectului

35

13

Nr. total de cazuri care au fost referite către DGASPC
Cluj, minorii fiind audiați în sala de audiere AUDIS

38

21

Nr. total de cazuri în care a fost solicitat sprijinul
DGASPC Cluj pentru oferirea de asistență în vederea
audierii minorului victimă

63

48

Total fapte sesizate, din care

Diferențele semnificative între datele furnizate de Poliție și cele din evidențele DGASPC indică faptul
că, nu toți copiii victime ale unor fapte de violență cercetate de către Poliție ajung și în atenția
Protecției Copilului și că este nevoie de o întărire a cooperării dintre cele două instituții, astfel încât
toți copiii victimă identificați de Poliție, să fie referiți către DGASPC și să poată beneficia de asistență
specializată în funcție de nevoile lor individuale și protecția drepturilor.

IV.3. Evoluția fenomenului violenței asupra copiilor în județul Dolj, în perioada 2011-2015
Analizând datele privind numărul de cazuri de copii victime ale unor forme de violență, care au ajuns
în evidența DGASPC Dolj, în perioada 2011-2015, în primul rând se remarcă o creștere
spectaculoasă de peste 70% în 2012, comparativ cu 2011 și, exceptând anul 2014, se manifestă
anual o tendință de creștere a numărului de cazuri. Spre deosebire de județul Cluj, unde creșterea
numărului de cazuri a fost determinată în special de abuzurile emoționale, în Dolj, principala formă
de violență asupra copilului care a condus la creșterea numărului total de cazuri, este neglijarea. În
fiecare din ultimii 5 ani, cazurile de neglijare au reprezentat peste trei sferturi din totalul cazurilor din
evidența DGASPC Dolj. Cazurile de abuz emoțional au cunoscut și ele o creștere semnificativă, de
la 26 în 2011 la 91 în 2015, în timp ce numărul de copii abuzați fizic a fluctuat în între 30-40 de cazuri
pe an, iar cele de abuz sexual au variat între 18 în 2011 și 43 în 2013, cu o medie de aproximativ 30
de cazuri pe an. Cazurile de copii exploatați au fost extrem de rare (2 în 2011 și 3 în 2012).
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Evoluția numărului de cazuri de copii victime ale abuzului, neglijării, exploatării din județul Dolj
2011-2015
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700

674

651
607
3

600

Exploatare sexuală
Exploatare prin
muncă

557

500

Neglijare

400

354
1

502

513

531

Abuz sexual

430

300

Abuz emoțional
276

200

18
26
32

19
41
42

43
49
28

44

34

2011

2012

2013

2014

2015

100
0

Abuz fizic
36

29
54

91

Total

Figură 6. Evoluția numărului de cazuri de copii victime ale abuzului, neglijării, exploatării din județul
Dolj 2011-201530
Rata de victimizare a copiilor la nivelul județului Dolj este semnificativ mai mare decât cea la nivel
național și a cunoscut o tendință ascendentă mult mai pronunțată, de la 27,8 în 2011 la 55,6 în 2015.
Dacă diferențele în funcție de sex în ce privește rata victimizării sunt relativ mici, în sensul în care
incidența cazurilor de violență asupra fetelor este mai mare decât în cazul băieților, diferențele între
urban și rural sunt foarte mari. În perioada 2012-2015 rata victimizării copiilor din urban a variat între
Evoluția ratei de victimizare a copiilor în județul Dolj 2011-2015
37,8 și (număr
44 victime
deabuzului,
copii, neglijării,
în timpexploatării
ce în rural
a variat
de cazurilade10000
victime ale
la 10000
de copii)între 53,3 și 67,9 victime la 10000 de
copii (vezi fig.7).
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Figură 7. Evoluția ratei de victimizare a copiilor în județul Dolj 2011-201531
În funcție de vârstă, ratele de victimizare a copiilor din Dolj prezintă un patern total diferit față de Cluj,
în sensul în care ratele cele mai mari se înregistrează la nivelul copiilor cu vârsta sub 1 an, iar cele
mai mici în cazul copiilor cu vârsta între 7 și 9 ani. Totodată, la nivelul copiilor cu vârste sub 1 an și a
celor între 1 și 2 ani, rata victimizării a avut și cea mai pronunțată tendință de creștere în ultimii 5 ani.
O creștere importantă a ratei de victimizare s-a înregistrat și în cazul adolescenților (14-17 ani) de la
24,2 la 64,9 victime la 10000 de copii.

A se vedea Anexa 2 –ANPDCA, Abuz, neglijare, exploatare
Evoluția ratei de victimizare: număr de cazuri de victime ale abuzului, neglijării, exploatării la 10000 de copii. Calculele
au fost realizate pe baza datelor ANPDCA și INS (populația după domiciliu la 1 ianuarie al fiecărui an de referință), date
prezente în Anexa 2
30
31
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Evoluția ratei de victimizare a copiilor în județul Dolj 2011-2015 pe grupe de vârstă
(număr de cazuri de victime ale abuzului, neglijării, exploatării la 10000 de copii)
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Figură 8. Evoluția ratei de victimizare a copiilor în județul Dolj 2011-2015 pe grupe de vârstă32
În ce privește furnizarea de servicii de către DGASPC, pe parcursul ultimilor 5 ani, toate victimele
aflate în evidența instituției și familiile lor, au primit consiliere/asistență juridică. Ponderea
beneficiarilor de consiliere psihologică a fluctuat în jurul a 15-20% din totalul victimelor. În ce privește
alte tipuri de servicii furnizate de DGASPC, cu excepția anului 2013 când 3-4% dintre copii au primit
servicii de reintegrare școlară sau de orientare profesională, pentru restul anilor, datele de
monitorizare disponibile, arată că nu s-au furnizat astfel de servicii copiilor victime ale unor forme de
violență.Ponderea copiilor victime ale abuzului, neglijării, exploatării din județul Dolj care au primit servicii
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Figură 9. Evoluția ponderii copiilor victime ale abuzului, neglijării, exploatării din județul Dolj care au
primit servicii din partea DGASPC33

32
33

Idem
A se vedea Anexa 2 –ANPDCA, Abuz, neglijare, exploatare

www.fonpc.ro

25

IV.4. Numărul și distribuția cazurilor de copii victime ale violenței din județul Dolj în perioada
1 ianuarie – 31 mai 2016
În perioada 1 ianuarie – 31 mai 2016, DGASPC Dolj a avut în lucru un număr de 290 de cazuri active,
dintre care 76% copii neglijați, 10% copii abuzați emoțional, 7% copii abuzați fizic și 6% copii abuzați
sexual. Numărul de fete victime ale unor forme de violență a fost egal cu cel al numărului de băieți.
Distribuția pe forme de violență in funcție de sexul victimei este una aproape uniformă, existând o
ușoară supra-reprezentare a fetelor în rândul victimelor abuzurilor sexuale, și a băieților în rândul
victimelor abuzurilor emoționale.
Tabel 9. Distribuția cazurilor de copii victimă ale violenței aflați în evidența DGASPC Dolj în perioada
1 ianuarie - 31 mai 2016, pe forme de violență și sexe34

Sexul copilului victimă
Masculin

Feminin

Nr. total de
cazuri

Abuz fizic

10

10

20

Abuz emoțional

18

12

30

Abuz sexual

7

9

16

110

111

221

0

3

3

145

145

290

Forma de violență

Neglijare
Exploatare sexuală
Total

% din total
Distribuția
cazurilor de copii victimă ale 50.0%
violenței din județul50.0%
Dolj în funcție de 100.0%
tipul de abuz,
neglijare și exploatare (ianuarie – mai 2016)

Exploatare sexuală
1.0%
Abuz fizic
6.9%

Neglijare
76.3%

Abuz emoțional
10.3%

Abuz sexual
5.5%

Figură 10. Distribuția cazurilor de copii victimă ale violenței din județul Dolj în funcție de tipul de
abuz, neglijare și exploatare (ianuarie – mai 2016)35
Pe grupe de vârstă, datele de pe primele cinci luni ale anului 2016 indică faptul că cei mai mulți copii
victime din județul Dolj sunt din rândul adolescenților (14-17 ani), care reprezintă 37% din totalul
victimelor din evidența DGASPC. Următoarea grupă de vârstă ca pondere în totalul copiilor victime
34
35

A se vedea Anexa 2 – Date DGASPC Dolj și Cluj
Idem
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din evidența DGASPC Dolj este cea a copiilor cu vârste între 10 și 13 ani, reprezentând 20% din total.
Ponderea copiilor sub 2 ani în totalul copiilor victime este de aprox. 16%, din care 7% sunt copii sub
1 an. Peste 90% din cazurile copiilor sub 2 ani sunt în evidența DGASPC Dolj, pentru neglijare.
Majoritatea victimelor abuzurilor, indiferent de forma lor (fizice, emoționale, sexuale), provin din rândul
copiilor cu vârste peste 10 ani.
Tabel 10. Distribuția cazurilor de copii victimă ale violenței aflați în evidența DGASPC Dolj în perioada
1 ianuarie - 31 mai 2016, pe forme de violență și vârste36
Vârsta copilului victimă
Forma de
violență

<1 an

1-2
ani

3-6
ani

7-9
ani

10-13
ani

14-17
ani

18+

Nepreciz
ată

Nr.
total
de
cazuri

Abuz fizic

1

0

3

3

6

7

0

0

20

Abuz
emoțional

1

0

6

2

8

13

0

0

Abuz
sexual

0

0

1

2

5

7

0

1

Neglijare

18

27

33

16

39

78

7

3

Exploatare
sexuală

0

0

0

0

0

3

0

0

Total

20

27

43

23

58

108

7

4

290

6.9%

9.3%

14.8%

7.9%

20.0%

37.2%

2.4%

1.4%

100.0
%

% din total

30
16
221
3

În funcție de mediul de rezidență al victimelor, datele pe primele 5 luni ale lui 2016 indică faptul că
42% din cazurile de abuz/neglijare/exploatare s-au petrecut în urban. Dacă luăm în calcul că din
totalul populației de copii 0-17 ani din județul Dolj aproximativ 52% trăiesc în urban, iar 48% în rural,
constatăm că incidența cazurilor de violență asupra copilului este în continuare semnificativ mai mare
în rural față de urban, așa cum am arătat și în analiza dedicată evoluției ratei de victimizare în
perioada 2011-2015. Cazurile de abuz fizic și emoțional au provenit în mai mare măsură din urban,
în timp ce cazurile de copii neglijați înregistrează o pondere semnificativ mai mare în mediul rural.

36

Ibidem
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Tabel 11. Distribuția cazurilor de copii victimă ale violenței aflați în evidența DGASPC Dolj în perioada
1 ianuarie - 31 mai 2016, pe forme de violență și mediu de rezidență37
Mediul de rezidență
Urban

Rural

Nr. total de
cazuri

Abuz fizic

12

8

20

Abuz emoțional

18

12

30

Abuz sexual

8

8

16

Neglijare

81

140

221

Exploatare sexuală

2

1

3

121

169

290

41.7%

58.3%

100.0%

Forma de violență

Total
% din total

Aproape 90% din numărul total de cazuri de copii victime aflate în evidența DGASPC Dolj în perioada
ianuarie-mai 2016 au fost sesizate de profesioniști din diverse instituții, iar restul de către persoane
(în special părinți sau alte rude ale copiilor). Cele mai multe astfel de sesizări au venit de la angajați
ai DGASPC (35% din totalul cazurilor), spitale/personal medical (26%), poliție (17%). De la SPAS din
cadrul primăriilor s-au primit sesizări în doar 8% din cazuri.
Abuzurile fizice, emoționale și sexuale asupra copiilor au fost sesizate în majoritatea cazurilor de
angajați ai DGASPC. Cazurile de neglijare au fost semnalate predominant de către medici, angajați
ai DGASPC, Poliție și SPAS.
Comparativ cu județul Cluj, în județul Dolj se remarcă următoarele diferențe în ce privește semnalarea
situațiilor de violență asupra copiilor:
●
●
●
●
●

37

cazurile de abuz ajunse în atenția DGASPC, pornind de la sesizări făcute de familii, sunt mult
mai rare decât în Cluj;
angajații DGASPC Dolj joacă un rol mult mai important în identificarea cazurilor de copii
abuzați, decât în Cluj;
cazurile raportate de medicii din Dolj au o pondere mult mai mare în totalul cazurilor
înregistrate decât în Cluj;
Poliția din Dolj are un rol mult mai important în semnalarea cazurilor de neglijare decât în Cluj;
SPAS-urile din Dolj contribuie într-o măsură relativ mai mică la identificarea cazurilor de
violență asupra copiilor, comparativ cu cele din Cluj.

Ibidem
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Tabel 12. Distribuția cazurilor de copii victimă ale violenței aflați în evidența DGASPC Dolj în perioada
1 ianuarie - 31 mai 2016, pe forme de violență în funcție de persoana/instituția care a sesizat cazul38
Persoana /
instituția
care a
sesizat cazul

Forma de violență
Abuz
fizic

Abuz
emoțio
nal

Abuz
sexual

Neglija
re

Exploat
are
sexuală

Total

% din
total

Copilul
agresat

1

0

0

1

0

2

0.7%

Unul dintre
părinți

1

0

2

15

0

18

6.2%

Altă
persoană
înrudită

1

2

1

4

0

8

2.8%

Vecin

0

1

0

3

0

4

1.4%

Poliție

1

2

1

43

2

49

16.9%

Cadru
didactic

0

0

0

2

0

2

0.7%

Medic /
personal
medical

4

3

0

68

0

75

25.9%

Asistent
social de la
primărie /
SPAS

0

0

0

24

0

24

8.3%

Altă
persoană

0

1

0

1

0

2

0.7%

DGASPC

11

19

10

60

0

100

34.5%

Autosesizare
(Serviciul
Abuz
DGASPC)

0

1

1

0

0

2

0.7%

ANPDCA

0

0

0

0

1

1

0.3%

ONG
Instanță

38

0.0%
0

1

1

0

0

2

0.7%

Parchet

0.0%

Serviciul de
probațiune

0.0%

Anonim

1

0

0

0

0

1

0.3%

Total

20

30

16

221

3

290

100.0%

Ibidem
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Dintre toate cazurile aflate în evidența DGASPC Dolj în primele 5 luni ale anului 2016, 30% au fost
deja închise până la data de 31 mai. Dintre cazurile încă active, o treime sunt în faza incipientă a
managementului de caz având finalizată doar evaluarea inițială, 30% sunt în faza de evaluare
detaliată, iar o treime sunt în faza furnizării de servicii.
Tabel 13. Distribuția cazurilor de copii victimă ale violenței aflați în evidența DGASPC Dolj în perioada
1 ianuarie - 31 mai 2016, pe forme de violență în funcție de etapa în care se află managementul de
caz39
Etapa in care se afla managementul de caz
Evalua
re
initiala
finaliza
ta

Evalua
re
detalia
ta
finaliza
ta

Planific
are
servicii

Furniz
are
servicii

Monitoriz
are postservicii

Caz
inchis

Total

Abuz fizic

5

6

0

5

0

4

20

Abuz
emoțional

4

5

1

10

0

10

30

Abuz sexual

7

2

0

2

0

5

16

Neglijare

49

49

5

49

0

69

221

Exploatare
sexuală

2

0

0

1

0

0

3

Total

67

62

6

67

0

88

290

23.1%

21.4%

2.1%

23.1%

0.0%

30.3%

100.0%

Forma de
violență

% din total

Din totalul copiilor victime ale unei forme de violență aflați în evidența activă a DGASPC Dolj în
perioada ianuarie-mai 2016, 9% sunt / au fost implicați în diverse proceduri judiciare, în cele mai multe
dintre aceste cazuri fiind vorba de procese penale, situația fiind relativ similară cu cea din Cluj.
DGASPC nu ne-a putut furniza informații despre faza în care sunt procesele penale în care sunt
implicați cei 22 de copii.

39

Ibidem
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Tabel 14. Distribuția cazurilor de copii victimă ale violenței aflați în evidența DGASPC Dolj în perioada
1 ianuarie - 31 mai 2016, pe forme de violență, în funcție de implicarea copilului în proceduri judiciare40

Implicare in proceduri judiciare
Implicat în
penal

Implicat în
civil

Neimplicat in vreo
procedura
judiciara

Total

Abuz fizic

0

0

20

20

Abuz emoțional

0

2

28

30

Abuz sexual

2

0

14

16

Neglijare

20

2

199

221

Exploatare sexuală

0

0

3

3

Total

22

4

264

290

7.6%

1.4%

91.0%

100.0%

Forma de violență

% din total

Din cele 290 de cazuri de copii victime ale unor forme de violență aflate în evidența DGASPC Dolj,
doar 7 (reprezentând 2,4%) au beneficiat de servicii de consiliere psihologică din partea acestei
instituții. În schimb, 233 (80.3% din total) de copii victime și familiile lor au beneficiat de servicii de
consiliere/asistență juridică.
Tabel 15. Distribuția cazurilor de copii victimă ale violenței aflați în evidența DGASPC Cluj în perioada
1 ianuarie - 31 mai 2016, care au primit servicii de consiliere psihologică41

Forma de violență

Copii care au primit servicii
de consiliere psihologică

Copii care au primit servicii
de consiliere / asistență
juridică

Nr.

% din total

Nr.

% din total

Abuz fizic

2

0.7%

19

6.6%

Abuz emoțional

2

0.7%

23

7.9%

Abuz sexual

1

0.3%

13

4.5%

Neglijare

2

0.7%

177

61.0%

Exploatare sexuală

0

0.0%

1

0.3%

Total

7

2.4%

233

80.3%

La nivelul anului 2015 au fost sesizate și cercetate de către organele de poliție din Dolj, 464 de fapte
penale având ca victime minori, dintre care două treimi (41%) se încadrează la infracțiunea
abandonului de familie (art. 378, NCP), iar circa 16 % sunt asimilabile abuzului sexual sau exploatării
sexuale (vezi tabelul 16). Numărul de fapte penale comise în mediul urban este aproape egal cu cel
al infracțiunilor comise în mediul rural. Pe parcursul anului 2015 au fost soluționate 188 de infracțiuni
având victime copii, iar în 78 de cazuri s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva agresorului.

40
41

Ibidem
Ibidem

www.fonpc.ro

31

În primul trimestru al anului 2016, au fost sesizate la poliție 144 de fapte penale având ca victime
copii, din care 44% au fost comise în urban. Dintre acestea, în aproximativ 73% din cazuri este vorba
de infracțiunea abandonului familial. În aceeași perioadă au fost soluționate 60 de cazuri și în 9 s-a
dispus începerea urmăririi penale împotriva agresorului.
Din datele de la Inspectoratul Județean de Poliție Dolj rezultă că, pe parcursul anului 2015, în doar 9
din cele 464 de cazuri de infracțiuni având ca victime minori, Poliția a referit cazul către DGASPC, și
în 7 cazuri a fost solicitat sprijinul DGASPC Dolj pentru oferirea de asistență în vederea audierii
minorului victimă. În primul trimestru al anului 2016, conform datelor Inspectoratul Județean de Poliție,
Poliția a referit către DGASPC Dolj 6 cazuri de violență asupra copiilor, însă din datele de la DGASPC
rezultă că, în aceeași perioadă le-au fost referite de către Poliție 40 de astfel de cazuri. Dincolo de
aceste discrepanțe dintre statisticile Inspectoratul Județean de Poliție și cele ale DGASPC, pentru
care nu avem o explicație, ca și în cazul județului Cluj, este de remarcat faptul că, nu toate cazurile
de violență împotriva copiilor sesizate la Poliție sunt referite către DGASPC.
Tabel 16. Date privind situația copiilor victime ale violenței înregistrate la nivelul Inspectoratul
Județean de Poliție Dolj

INDICATORI

2015

Trim. I
2016

Total fapte penale sesizate, din care

464

222

Omorul - asupra unui minor

1

0

Loviri sau alte violențe - asupra unui minor

7

1

Relele tratamente aplicate minorului (art. 197 NCP)

5

0

Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă (art.
200 NCP)

1

0

Lipsirea de libertate în mod ilegal - asupra unui minor

9

1

Traficul de minori (art. 211 NCP)

10

4

Violul - cu victimă sub 16 ani

18

6

Agresiunea sexuala - cu victimă sub 16 ani

3

0

Actul sexual cu un minor (art. 220 NCP)

25

6

- cu victimă între 13 şi 15 ani

18

5

- cu victimă sub 13 ani

3

0

Pornografia infantilă (art. 374 NCP)

6

2

Abandonul de familie (art. 378 NCP)

304

105

Nerespectarea masurilor privind încredințarea minorului (art. 379
CP)

53

14

Împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu (art. 380
NCP)

1

0

Nr. total de cazuri soluționate

188

60

Nr. total de cazuri în care s-a dispus începerea urmăririi penale
împotriva suspectului

78

9

Nr. total de cazuri de violență asupra copiilor care au fost referite
către DGASPC Dolj

9

6
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Nr. total de cazuri în care a fost solicitat sprijinul DGASPC Dolj
pentru oferirea de asistență în vederea audierii minorului victimă

7

3

În următoarele subcapitole, prezentăm rezultatele analizei pe baza datelor culese în cadrul discuțiilor
de grup cu specialiști și a interviurilor cu copii.

IV.5. Punerea în practică a principiilor privind intervenția în situații de violență asupra copilului
Principiul respectării interesului superior al copilului stă la baza oricărei intervenții ale autorităților însă,
punerea în practică a acestui principiu este adesea foarte dificilă. Așa cum a reieșit din discuțiile cu
specialiștii din Cluj și Dolj, sunt situații în care, deși este evident că un copil este victima unor abuzuri
în familie, intervenția celor de la protecția copilului este obstrucționată tocmai de părinții copilului.
Lipsa de cooperare din partea părinților conduce la întârzierea intervenției, cei de la DGASPC fiind
obligați din punct de vedere legal, ca atunci când nu obțin acordul părinților, să apeleze la instanță,
pentru a se lua o măsură de protecție pentru copil, iar în acest timp copilul poate fi în continuare supus
unor abuzuri în familie.
„[...] respectarea interesului superior al copilului, eu zic că nu este foarte bine pus în
practică, mai ales în situația în care trebuie să luăm copilul din familie și nu avem
acordul părinților sau al persoanelor cu care lucrezi, noi constatăm că este într-un
pericol iminent, nu avem acordul lor, nu putem să luăm copilul din familie, prin
urmare trebuie să facem o acțiune la instanță, să primim termen, procedurile
durează …. Consider că se pierde timp, iar în perioada asta copilul poate fi abuzat
în continuare de părinți, este supus la rele tratamente de către persoana care l-a
abuzat inițial, și atunci cred că interesul superior al copilului este undeva între
instituții, între legi.” (Focus grup Craiova)
Astfel, deși ar fi în interesul copilului ca acesta să fie scos imediat din familia în care este supus
abuzurilor, din punct de vedere legal, DGASPC nu dispune de instrumentele necesare pentru a face
acest lucru, în condițiile în care părinții nu sunt de acord cu instituirea unei măsuri de protecție.
„Legislația nu permite din start securizarea copilului și a investiga exact în ce situație
de risc se află copilul […] eu pot să văd cu ochiul liber că un copil este în risc iminent,
și dacă eu îl văd peste gard și nu mi se permite accesul pe un teritoriu privat, nu pot
să fac decât să constat și să mă chinui să fac niște documente care să fie totuși
viabile pentru o instanță de judecată și să-mi acorde ordonanță de urgență pentru
scoaterea copilului din acel mediu.” (Focus grup Craiova)
Există, de asemenea, situații, în care cei de la DGASPC sunt obligați, fie prin decizii ale instanței, fie
din cauza lipsei anumitor servicii sociale specializate, să păstreze sau să reintegreze în familie, un
copil abuzat / neglijat / exploatat, în ciuda faptului că acest lucru nu este în interesul copilului.
„Am avut în Comisia de Protecția Copilului, la un moment dat măsură de instituire a
măsurii de supraveghere specializată în familie, cu privire la un minor care fusese la
furat împreună cu tatăl său. Deci vă dați seama ce situație. Și noi asta am făcut, lam trimis în familie, să fie supravegheat de părinți, pentru că nu am avut o altă
alternativă. Legea mai prevede existența unor centre pentru copiii care nu pot fi
corectați în familie, numai că nu există astfel de centre.” (Focus grup Craiova)
„Eu cred că prin această lege se merge foarte mult pe, de fapt acesta este spiritul
ei, integrarea copilului în familia naturală. Dar uneori nu trebuie să se mai facă acest
lucru. Dar acum nu avem altă alternativă. […]Facem tot posibilul ca mai devreme
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sau mai târziu să-l ducem din nou în acea familie. Să îl reintegrăm în familia lui
naturală și de multe ori aia nu e familie, clar.” (Focus grup Craiova)
Participarea părintelui la rezolvarea situației de violență asupra unui copil este un alt principiu specific
,care stă la baza intervenției specialiștilor din protecția copilului, însă conform acelorași specialiști,
este și cel mai greu de pus în practică în multe dintre cazuri. Problemele legate de lipsa de cooperare
a părinților afectează, atât faza de identificare și evaluare a situației de violență, cât și eficacitatea
serviciilor pe care DGASPC le poate furniza copiilor și familiei în astfel de cazuri. Adesea, părinții
neagă existența unei probleme sau minimalizează gravitatea abuzului asupra copilului și refuză
suportul oferit de serviciile sociale.
„Problema cu care ne-am confruntat, legat de violența domestică, a fost colaborarea
părintelui. De fiecare dată noi știam sigur că există violență domestică, părintele nu
recunoștea. Chiar și săptămâna trecută am făcut o sesizare la direcție. Am avut un
caz în care copilul era în clasa a IV-a, era foarte agresiv la școală. Am mers acasă,
mama mi-a spus „doamna S., dacă vine soțul, nu-i spuneți de ce ați venit la noi,
pentru că îl bate cu ce apucă, dă în el cu mâini, cu picioare, cu ce apucă.” Am fost
la școală, am vorbit cu directorul școlii, directorul a trimis mediatorul, și-n momentul
în care mediatorul a ajuns din nou în familie, nu a mai recunoscut nimic mama: „de
unde știți, cine v-a spus?” [...] La fel, tatăl când a venit, aceeași poveste: „cine, ce,
cum, de unde?” E foarte greu, dacă părintele nu cooperează, să lucrezi. Și d-asta
nu ai cum să-l convingi, dacă părintele nu este conștient, și nu vrea să facă
schimbarea, că la el e problema, ne batem cu capul de pereți, oricât lucrăm cu
copilul. Copilul se întoarce în același mediu.” (Focus grup, Cluj-Napoca)
Conform specialiștilor din cele două județe, în ultimii ani au început să ajungă în atenția DGASPC din
ce în ce mai multe cazuri de abuzuri săvârșite de părinți cu studii superioare, cazuri pe care le
consideră dificil de soluționat întrucât aceștia acceptă mai greu faptul că au o problemă, consideră că
își pot rezolva singuri problemele și refuză serviciile oferite de DGASPC.
„În general se lucrează foarte greu cu oamenii titrați. deja avem foarte multe spețe
pe studii superioare în care, cu persoanele respective, lucrezi foarte greu. Pentru
că, chiar dacă încerci să-i explici că-i pentru binele copilului, vine și-ți dă și o replică
„dragă am făcut facultate, adică nu știu ce-i bine pentru copilul meu?” [..] Deci ca să
participe la rezolvarea situației copilului, se presupune că și părinții trebuie să
accepte că există o problemă. Degeaba identifici tu, profesionistul, și îi faci o
recomandare. Vă dau un exemplu, pe spețe de genul acesta, tu ca profesionist poți
să-i faci o recomandare, o informare scrisă, iar omul vine și-ți dă o replică „bine, am
luat la cunoștință, am o problemă, mi-o rezolv în altă parte.” Nu e obligat să lucreze
cu mine, instituție. Își poate permite să acceseze și alt gen de servicii.” (Focus grup
Craiova)
Nu în ultimul rând, există o serie de probleme în ce privește punerea în practică a principiului evitării
și combaterii intervențiilor care re-victimizează copilul. Un exemplu relevant în acest sens, este
legat de audierea / intervievarea multiplă a copilului victimă la poliție, parchet, în instanță și care sunt
determinate de procedurile de lucru ale fiecărei dintre instituții, dar și de faptul că lucrătorii din aceste
instituții nu conștientizează pe deplin importanța evitării revictimizării copilului.
„Au fost situații în care acest copil a fost audiat o dată de poliție, audiat încă o dată
de poliție, așa este legislația. Apoi la procuratură, apoi dacă a mers pe instanță acel
caz, încă o dată la judecătorie, plus că mai e intervenția noastră, că trebuie să vedem
și noi ce s-a întâmplat și să vedem dacă putem ajuta cumva acel copil. Este foarte
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greu să depășim toate aceste etape pentru că fiecare instituție își face demersurile
ei conform legii.” (Focus grup Craiova)
Chiar dacă, în cazul celor două județe există infrastructura necesară, care permite o singură audiere
a unui minor victimă (camerele de audiere create prin proiectul AUDIS), aceasta este folosită mai
degrabă rar, existând o oarecare rezistență la schimbare din partea procurilor care lucrează în astfel
de cazuri, după cum exemplifică și următorul citat:
„în ceea ce privește relația noastră cu procurorii, nu este un foarte prietenoasă […]
Adică în momentul în care le-am prezentat acestor oameni că există posibilitatea să
audieze copilul într-un mediu securizat, într-o cameră, că se poate folosi
înregistrarea și că modificările aduse codului de procedură penală permit lucrul
acesta, ne-au invocat niște motive gen: este foarte complicat să te deplasezi la
sediu. Adică motive legate de comoditate, decât de respectarea până la urmă a
interesului superior al copilului.” (Focus grup Craiova)

IV.6. Dificultăți în managementul de caz privind protecția copilului victimă a unei forme de
violență

IV.6.1. Identificarea, semnalarea, evaluarea inițială și preluarea cazurilor de copii victime ale violenței
Perspectiva profesioniștilor asupra situației copiilor abuzați/neglijați/exploatați și a modului în care a
evoluat în ultimii ani această situație în cele două județe scoate în evidență trei aspecte: 1. Creșterea
numărului de cazuri care ajung în atenția DGASPC reflectă creșterea gradului de conștientizare cu
privire la dreptul copilului de a fi protejat împotriva violenței, precum și îmbunătățire a capacității
instituțiilor statului de a identifica situațiile de violență asupra copiilor; 2. Fenomenul violenței asupra
copiilor este mult mai larg răspândit decât o arată statisticile DGASPC, unii specialiști vorbind chiar
de faptul că, ceea ce ajunge în atenția DGASPC este ”doar vârful icebergului”, adică sunt doar
cazurile cele mai grave și 3. Există în continuare în societate o toleranță ridicată față de abuzurile
asupra copiilor, mentalitățile de tipul ”bătaia e ruptă din rai” și practicile parentale de disciplinare a
copiilor, prin abuzuri fizice și emoționale, fiind încă larg răspândite.
Numărul copiilor-victime este în creștere, dar nu neapărat că în trecut a fost un
număr scăzut. Că era un număr scăzut că nu era raportat, adică vreau să spun că
era o lipsă de informare în teritoriu. Probabil că d-asta avem un număr crescut.
Înainte copiii-victime existau, dar nu erau raportate cazurile. N-are sens să ne
gândim că erau mai puține cazuri. Erau mai puține cazuri raportate, dar faptic, în
teren, ele existau. (Focus grup Craiova)
M: Aș vrea să îmi spuneți cât de bine reflectă statisticile oficiale situația reală? Cât
de mare este diferența între câte apar pe hârtie și câte sunt în viața reală?
R1: Este o discrepanță foarte mare pentru că percepția este că bătaia este ruptă din
rai. Știu că am mai avut întâlniri, și ce bine ar fi să fie toate cazurile în evidența
DGASPC sau a primăriei, oriunde. Eu consider că este imposibil. Pentru că așa cum
ziceați, și părinților, și copiilor li se pare normal ca din când în când să fie bătuți.
R2: și părinții nu știu cum altfel să procedeze, nu știu cum altfel să stabilească niște
limite părintești cu copiii.
R1: prin urmare, cazurile mai grave ajung în atenția noastră.
R3: este vârful icebergului, faptele care sunt sesizate la poliție, sunt cele care nu-și
mai găsesc rezolvare. S-au încercat probabil diferite metode, aplanarea conflictelor,
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consilierea în familie, alte intervenții, și în momentul când au simțit că nu mai găsesc
alte soluții, atunci apelează la poliție. (Focus grup Cluj-Napoca)
Mai ales în cazul județului Dolj, rolul principal în identificarea și semnalarea cazurilor de violență
asupra copiilor îl au profesioniștii, fie că vorbim de cei din DGASPC, fie că vorbim de cei din Poliție
sau din spitale. Pe lângă sesizările din partea altor instituții și auto-sesizările din partea colegilor din
DGASPC, se desfășoară periodic acțiuni de identificare a copiilor care cerșesc pe stradă. Așa cum
am văzut din datele statistice, confirmate de discuția de grup, în cazul județului Cluj, sesizările din
partea unuia dintre părinți sau al rudelor copiilor, precum și cele venite din partea primăriilor constituie
o parte importantă din cazuistica de care se ocupă DGASPC-ul din acest județ.
„În peste 80% din cazuri, sunt sesizate de profesioniști, inclusiv prin autosesizări,
spun din ce lucrez eu, pentru că am multe cazuri referite la Serviciul Management
de Caz, care nu au neapărat legătură cu cazurile pe care ei lucrează. Adică dacă ei
se duc în teritoriu și identifică o situație de risc iminent, de obicei mi le referă mie.
[...] avem protocol de colaborare cu Inspectoratul Județean de Poliție, și avem acțiuni
de identificare în stradă a copiilor care cerșesc, avem acțiuni săptămânale.” (Focus
grup Craiova)
Un alt aspect important, care a reieșit din discuțiile de grup cu specialiști, vizează rolul comunității
locale în prevenirea și identificarea situațiilor de violență asupra copiilor. În acest context, se
consideră că, atât serviciul public de asistență socială din cadrul primăriilor, cât și consiliile comunitare
consultative, ar trebui să fie mult mai implicate decât sunt în prezent în soluționarea acestor situații.
Din discuțiile purtate a reieșit că structurile comunitare consultative sunt funcționale în puține localități
și că, din partea primăriilor ajung de multe ori către DGASPC sesizări de cazuri de copii abuzați sau
neglijați, fără să fi existat încercări din partea autorităților locale de a soluționa în vreun fel respectivele
situații.
O altă instituție, care ar putea contribui mai mult la identificarea situațiilor de violență asupra copiilor,
este școala. Specialiștii intervievați au accentuat că există situații în care școala preferă să rezolve
astfel de situații intern sau cel mult semnalând la Inspectoratul Școlar Județean, fără a implica instituții
ca Poliția sau DGASPC-ul, în ideea de a nu afecta în vreun fel imaginea și prestigiul școlii.
La nivelul școlilor se duc și sesizează, să zicem, directoarea sau diriginta, sau pe
cineva. Și mai departe ar trebui să ne informeze pe noi, Inspectoratul Școlar, secția
de poliție, directoarea sau diriginta. Știu cazuri concrete, dar nu dau nume acum,
spune „lăsați, că dacă facem iar apărem pe la televizor! Școala noastră, e păcat de
școală, haideți să vedem, să rezolvăm.” Dacă sesizează totuși părintele în scris,
după ce ajunge copilul acasă, atunci ei raportează la inspectorat, cheamă consilierul
educațional, și cumva încearcă să rezolve acolo, pe plan local. (Focus grup Craiova)
Foarte probabil că, abuzurile emoționale asupra copiilor sunt printre cele mai puțin identificate și
raportate forme de violență, deși numărul lor, conform specialiștilor, este în creștere îndeosebi din
cauza creșterii ratei divorțurilor. Identificarea acestor cazuri este limitată, în principal de faptul că,
părinții nu conștientizează gravitatea unor asemenea abuzuri și își urmăresc cu orice preț interesul
de a obține custodia copilului.
R4: Foarte multe cazuri din ultima vreme sunt de abuz emoțional, în situații de divorț.
R3: instanța solicită întocmirea unui raport psiho-social, la cazuri de divorț, unde în
urma evaluării se constată că părinții, ca să câștige custodia copilului, cum spuneați,
ajung la situația că-l hărțuiesc efectiv pe copil. […]
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R6: …din discuțiile pe care le avem și din practica pe care o avem în instanță, eu zic
că copiii suferă cel mai mult pentru că sunt atâtea audieri, sunt atâta de expuși la tot
felul de procese de evaluare, nu fac bine copilului în dezvoltarea lui emoțională.
R4: pe de altă parte, sunt părinți care vin și solicită, evaluați, mă duc la psihologul
ăsta, mă duc la celălalt, adună cât mai multe dovezi ca să poată să atace. Și
folosește copilul și degeaba îi spui „nu mai îl tot duceți, că nu-i face bine copilului să
fie purtat la atâția psihologi și atâtea instituții!”
R6: aici nu primează interesul superior al copilului, în cazurile astea, ci ale părinților.
M: tipul ăsta de violență care apare în situațiile de divorț este o chestie relativ recentă
sau a fost dintotdeauna?
R6: a fost dintotdeauna, dar acuma e mai accentuată.
R4: se cer tot mai multe evaluări din partea instanțelor…(Focus grup Cluj-Napoca)
O altă problemă sesizată de cadrele medicale participante la discuțiile de grup vizează faptul că, în
spitale nu sunt suficienți psihologi care să se ocupe de copiii internați și la care medicul observă
semne de probleme emoționale, posibil ca urmare a unor abuzuri.
Să știți că există și o masă tăcută de copii abuzați care provin din familii așa, unde
există o problemă. Un divorț care nu s-a terminat, un tată care vede copilul de nu
știu câte ori pe lună, uneori tatăl are chiar probleme psihice, și de fiecare dată, la
fiecare întâlnire se întâmplă lucruri pentru copil, rele, da? El nu-și mai dorește ca
tatăl să vină să-l ia. Asta e o traumă pentru copil, deci există un număr destul de
mare de copii în situația asta. Eu le știu pentru că ajung în spital cu tot felul de
probleme digestive, respiratorii, nu contează. Deci ajung la spital, și acolo
interacționezi cu unu dintre părinți, de obicei mama. Și constați că în familie s-a
petrecut ceva. Mama a divorțat, a cunoscut pe cineva pe internet, este împreună cu
persoana, cu partenerul. Iar copilul, care poate fi un adolescent mic, are probleme,
tentative de suicid, pentru că nu-l acceptă pe partener, care își exercită spre
exemplu, și am avut cazuri, o autoritate pe care copilul nu o recunoaște. Ca venind
din partea cui? „cine ești tu?” Nu ai dreptul să-mi spui mie ce să fac. Și apar acolo
tot felul de probleme în familie care țin de violență verbală, de atitudine, toate
categoriile pe care le cunoaștem, și de care nu se știe, și nu prea ai ce să faci. Să
ia legătura cu un psiholog pe perioada spitalizării, să ofere copilului consiliere. Mai
departe, părinții ar trebui să facă ceva și nu se rezolvă. (Focus grup Craiova)
În ce privește evaluarea inițială, principalele probleme cu care se confruntă specialiștii țin aproape în
totalitate de cooperarea cu părinții copilului victimă. În condițiile în care angajații DGASPC nu au
mijloace legale prin care să-i poată constrângă pe aceștia să colaboreze, evaluare inițială ține foarte
mult de abilitățile de persuasiune ale angajaților DGASPC.
M: Cu ce probleme vă confruntați cel mai frecvent în faza de evaluare inițială?
R2: Iarăși depinde cât și cum colaborează familia. S-ar putea să nu-l aducă pe copil
la evaluare psihologică, sau merge acolo și îi face evaluarea în mașină, sau nu-i
locul potrivit să-i faci evaluarea. Noi de multe ori ne cramponăm pentru că părintele
nu colaborează. Nu-l poți obliga să vină.
R6: n-avem mijloace prin care să constrângem până la urmă acești părinți să
colaboreze. Pentru că în anumite situații se pune problema de a fi constrânși să
colaboreze. Nu după voia lor. Dar nu știm cum să găsim modalitatea legală, prin
care să îi constrângem. (Focus grup Cluj-Napoca)

www.fonpc.ro

37

O situație aparte în ce privește evaluarea inițială, este cea a copiilor cu vârste sub 1 an, unde uneori
este foarte greu să evaluezi dacă este vorba într-adevăr de un abuz fizic, sau de un accident.
A fost un caz cu suspiciune, eu cred că acolo într-adevăr s-a întâmplat un abuz din
partea mamei, dar e foarte greu de demonstrat lucrul ăsta. Și aveai nevoie de
confirmări de la două instituții, eu înțeleg și punctul de vedere al poliției, al medicului,
e greu să spui la un copil de 6 luni dacă într-adevăr a fost sau nu lovit de mamă.
(Focus grup Cluj-Napoca)

IV.6.2. Evaluarea detaliată
Discuțiile cu specialiști despre problemele cu care se confruntă în etapa evaluării detaliate, a unui caz
de copil victimă a unei forme de violență, au scos în evidență diversitatea foarte mare a situațiilor cu
care se confruntă aceștia în activitatea lor curentă. În continuare, cea mai mare problemă o constituie
faptul că, părinții / familia copilului refuză să coopereze cu cei de la DGASPC, fapt care este destul
de frecvent, într-unul din cinci cazuri părintele solicitând întreruperea acestei proceduri.
…Pe procedură să zic, să vă dau un procent așa, cred că sunt 20% din cazuri în
care ni se cere întreruperea procedurii de evaluare detaliată. Să vă spun și de ce: o
procedură de evaluare detaliată presupune a-ți luat relații de la toți factorii interesați
din comunitate. Adică să informezi și primăria, de ce-ți trebuie o anchetă. Să
informezi și medicul de familie, să ceri și de la postul de poliție. Și atunci vine
respectivul și spune: „mi-ai lezat imaginea mea în comunitate, m-ai făcut de râs, pot
să te dau în judecată.” Și dacă nimerești un judecător care să zică okay…(Focus
grup Craiova)
Următorul citat descrie o serie de alte probleme care apar în faza de evaluare detaliată: familia nu
mai poate fi găsită ulterior la adresa pe care a declarat-o, nu au acte de identitate sau refuză să le
dea, prezintă pentru a fi evaluat un alt copil decât cel pentru care au fost sesizați cei de la DGASPC:
R5: Te duci la o familie de etnie romă, scot 15 copii, întrebi și tu de un copil, el ți-l
arată pe oricare. Refuză să-ți dea date de identificare sau alte date.
R6: sau au același nume. Au același nume și-l arată pe care vrea din ei, nu arată un
certificat anume. Și poate să fie celălalt.
R7: își schimbă locuințele de cinci ori, de șapte ori.
R6: asta dacă identifici unde sunt și dacă ajungi la ei, pentru că de cele mai multe
ori nu-i găsești.
M: își pierd urma, după ce ați primit o sesizare, nu mai dați de ei?
R6: a, da!
R7: păi câți nu-și dau domicilii false, sau își dau domiciliul din buletin și acolo locuiesc
3700 de persoane (Focus grup Craiova)
Un punct de interes pentru discuțiile de grup cu specialiștii a fost cel a modului în care funcționează
EMI, în etapa de evaluare detaliată a situațiilor de violență asupra copilului. În marea majoritate a
cazurilor, echipa multidisciplinară este formată doar din angajați ai DGASPC, foarte rar se apelează
la specialiști din afara instituției. În aceste condiții, membrii echipei multidisciplinare (EMI) sunt în
general persoane care lucrează împreună de foarte mult timp și au o mare experiență în domeniu,
astfel încât lucrurile funcționează bine. Cooperarea interinstituțională se bazează de asemenea pe
faptul că, există o stabilitate destul de mare a personalului din alte instituții (poliție, spital) care este
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implicat în astfel de cazuri și în timp s-au construit relații foarte bune de colaborare cu aceste
persoane. Așa cum explică unul dintre specialiștii de la Craiova, există dincolo de protocoalele de
colaborare, un mecanism informal care funcționează foarte bine și care îi ajută să depășească
procedurile birocratice și să găsească în timp util o soluție într-o situație de urgență.
Echipa multidisciplinară la nivelul instituției funcționează foarte bine pentru că noi ne
cunoaștem de foarte mult timp și lucrăm foarte bine împreună. Adică echipa Mihaelei
cere oameni de la mine. Dau exemplu, are un caz de suspiciune de abuz, face
referire către mine, și de la mine poate veni și inspector, asistent social, medic, jurist,
psiholog, care vin și se întâlnesc cu membrii echipei ei și concluzionează împreună
ceea ce este mai bine pentru copil. Mi-l referă mie, îi fac o evaluare detaliată și
împreună eu îi spun concluziile. Putem menține măsura, trebuie schimbată măsura,
pot fi aduse îmbunătățiri aici, aici și poate aici. Mai rar avem nevoie, adică avem
nevoie de membrii din afara echipei, dar funcționează regula protocoalelor de
colaborare. Adică noi întotdeauna am colaborat cu poliția, nu contează, e suficient
un simplu telefon, nu-mi trebuie cu adresă. Adică dacă chiar trebuie să fac o
verificare, am dat un telefon la Secția 3/ 5, unde am eu nevoie și mi-a zis șeful secției
„vino, ți-l dau pe x” și m-am dus și mi-am făcut treaba. Nu mai trebuie să stau cu
hârtia, există un protocol specific pe perioadă nedeterminat. (Focus grup Craiova)
Adică sunt oameni care lucrează de x ani pe un anumit post și știi clar că poți să
apelezi la el, și că el poate să-ți dea o soluție într-o situație de urgență. Adică faptul
că nu există o fluctuație a personalului și mă refer la poliție, la spital, și câteodată
chiar și în anumite primării, asta cred că este o componentă pozitivă ca sistemul
acesta să funcționeze, pentru că într-o situație-limită, dacă știi cum funcționează
acest cod roșu informal, poți să găsești o soluție. Dacă nu, lucrurile sunt foarte
complicate, pentru că de multe ori colegii au în vedere fix copilul, securizează copilul,
și pe urmă se ocupă de acte. Dacă ar fi să lucreze altfel, adică să facă mai întâi toate
demersurile care țin de partea de acte și de birocrație, copilul acela ar fi scos din
această ecuație. Ș-atunci ei se preocupă, primul lucru, ca prin acest cod informal să
ia legătura cu factorii de decizie care pot să ajute,[...]și pe urmă se preocupă de
demersurile legate de partea birocratică, adică de hârtii, de faptul că acolo ar trebui
să existe o adresă sau mai știu eu ce. (Focus grup Craiova)
În cazurile în care copilul victimă este implicat în anumite proceduri judiciare, audierea lui de către
organele de anchetă ar trebui să se realizeze, astfel încât să se evite traumatizarea și revictimizarea
copilului, iar în acest scop au și fost create cele doua săli speciale de audiere în cadrul DGASPC Cluj
și Dolj. Din păcate, utilizarea sălilor de audiere nu a fost imediată, dar existența lor marchează o
schimbare semnificativă în audierea minorului. Spre exemplu, în anul 2015 în Dolj, sala a fost folosită
doar pentru 38 de cazuri din cele 100 sesizate, ca mai apoi, in anul 2016, în sală să se conducă 21
de audieri din 25 de cazuri. Deși se poate observa o îmbunătățire a modului de efectuare a audierilor
minorilor, în cele mai multe dintre cazuri, audierea, se realizează în continuare la secțiile de poliție
sau în birourile procurorilor. Conform afirmațiilor coordonatorului sălii de audieri din cadrul DGASPC
Dolj, acest lucru se întâmplă pentru că mulți dintre anchetatori nu înțeleg importanța desfășurării
audierii într-un astfel de mediu, prevalându-se de argumente / justificări de ordin pragmatic în
detrimentul interesului copilului.
”I: De ce nu se folosește această cameră (sala AUDIS) în toate cazurile?
R1: Din nou revenim la calitatea omului. Sunt reprezentanți ai poliției, ai Tribunalului,
ai Judecătoriei, care au înțeles importanța audierii aici și înregistrarea depoziției,
dacă pot să o numesc așa, a copilului, ulterior să folosești doar înregistrarea și să
nu-l mai aduci pe el. Dar sunt situații în care nu pot să conceapă o astfel de situație,

www.fonpc.ro

39

fie din comoditate, fie din faptul că se prevalează de o serie de factori gen „păi eu
am nevoie de un grefier”, deși am rezolvat și această problemă, grefierul poate să
stea și el în camera tehnică. […] Sunt polițiști care înțeleg foarte clar importanța și
ne sună, nu doar din Craiova, vin de foarte multe ori de pe raza județului cu copilul
și-și programează audierea. Sunt poate la secția de poliție de lângă noi și care dau
telefon că au nevoie de un psiholog acolo, ca să asiste copilul la audiere. […] Au
fost oameni care au înțeles mesajul, care au înțeles cât de important este să nu
traumatizezi copilul și cât de important este ca tu să ai acolo lângă tine și un psiholog
care te poate ajuta în momentul în care copilul întâmpină un blocaj în acest proces
de audiere. Au fost însă situații în care au spus „eu sunt organul de anchetă și eu
hotărăsc că se face la mine.”” (Focus grup, Craiova)

IV.6.3. Planificarea serviciilor/intervențiilor, furnizarea lor și monitorizarea
Principalele probleme legate de planificarea și furnizarea serviciilor pentru copilul victimă și familia lui
țin, pe de o parte de disponibilitatea serviciilor, iar pe de altă parte, de accesibilitatea lor pentru
beneficiari.
În ce privește serviciile disponibile, cea mai mare problemă o reprezintă faptul că DGASPC-urile nu
oferă servicii de psihoterapie, iar în multe dintre cazuri copiii au nevoie de astfel de servicii de
recuperare, nu doar de consiliere psihologică. O a doua problemă, o reprezintă lipsa la nivel local /
comunitar a unor servicii de sprijin pentru familiile copiilor victimă și pentru agresori.
”O problemă a serviciilor sociale, din totdeauna, la nivel național, direcțiile de
asistență socială nu asigură servicii de terapie. Deci nu există așa ceva.
Recuperarea, psihoterapia este o procedură care costă, psihologul, chiar dacă
lucrează în DGASPC și este atestat în psihoterapie, nu o face în instituție, nu e
prevăzut în fișa postului.” (Focus grup, Craiova)
”I: ce servicii se oferă DGAPSC-ul, pentru copiii victimă?, în momentul ăsta ce aveți?
R4: consiliere psihologică în principal, îndrumare, și mediere cu alte instituții. Asta
facem.” (Focus grup, Cluj)
”I: Pentru familie, pentru agresor, ce fel de servicii se oferă?
R3: acolo de cele mai multe ori e problemă de alcool și ar trebui ca el să dorească
să vină să urmeze un tratament de dezalcoolizare la psihiatrie, dar ei nu sunt
conștienți de problema asta. Ș-atunci iar ne lovim de refuzul lor, iar cu forța, cum
spuneam, nu poți să le faci nimic. Dar și aici, dacă ei ar avea bunăvoință să vină.”
(Focus grup, Cluj)
I: În afară de psihoterapie, ce alte servicii ar mai fi necesare?
R5: Serviciile de care vorbeam, pentru mamele-victime, adăposturile respective.
R1: Adică, în general, în situație de criză nu este profesional să împingi mama de la
spate ca să ia o decizie într-o situație de criză. Ș-atunci acest adăpost ar oferi mamei
un răgaz, să se gândească la ce are de făcut.
I: Și ar mai fi nevoie de servicii de reabilitare a agresorului?
R1: Servicii la nivel local, pentru că de regulă agresorii sunt din medii sociale
defavorizate, care nu o să se deplaseze niciodată până la Craiova să facă consiliere
psihologică, că abia trăiesc de pe o zi pe alta. (Focus grup, Craiova)
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În ce privește accesibilitatea serviciilor pentru copiii victimă și familiile lor, în multe cazuri se întâmplă
ca serviciile planificate să nu fie furnizate, întrucât beneficiarii lor nu își permit să acceseze aceste
servicii. Este vorba de acei beneficiari care locuiesc la distanțe relativ mari de centrele de consiliere
ale DGASPC și care nu-și permit costurile de transport. În unele cazuri mai apare și problema legată
de faptul că serviciile DGASPC sunt oferite de luni până vineri între orele 8:00-16:00, iar în condițiile
în care părinții copilului victimă lucrează, le este foarte greu să își ajusteze programul de lucru la
orarul de funcționare al centrelor de consiliere ale DGASPC.
”În plan de obicei se trece și consilierea psihologică. Și iar revenim la problemele cu
părintele: ”eu nu sunt nebun să vin la psiholog, n-am timp, n-am bani”. Pe de altă
parte, au și dreptate pentru că nu au ce să pună pe masă și noi trebuie să-i chemăm
de la țară să vină la consiliere. Practic tu îl ai trecut în plan dar nu se poate realiza,
ș-atunci la fel cum faceți și voi, mai mergem pe teren și încercăm acolo să discutăm
cu familia, dar nu se numește consiliere pentru că este în mediul lui. Practic nu poți
să faci ceea ce ți-ai propus în mediul lui, n-are curajul, că poate aude nu știu cine
dacă spune psihologului (Focus grup, Cluj)”
În ce privește furnizarea serviciilor, mai există și problema disponibilității părinților de a accesa
serviciile de consiliere psihologică oferite de DGASPC. Cei cu un nivel de educație scăzută confundă
consilierea psihologică cu serviciile psihiatrice și refuză să beneficieze de acest serviciu.
Problemele legate de monitorizarea cazurilor și care au fost menționate de specialiști pe parcursul
discuțiilor de grup vizează trei aspecte: 1. accesibilitatea zonelor în care locuiesc beneficiarii; 2. lipsa
de cooperare din partea familiei și 3. volumul de muncă al specialiștilor.
I: legat de monitorizarea cazurilor, cu ce probleme vă confruntați?
R1: păi depinde, că dacă tu îți propui o procedură de monitorizare, și întâmpini
probleme din partea familiei pe care trebuie să o monitorizezi. Acum vă pot da
greutăți tehnice, anumite zone sunt inaccesibile pe perioadă de iarnă și pe perioadă
foarte ploioasă.
I: deci este cooperarea cu familia, probleme de accesibilitate, alte tipuri de
probleme?
R2: faptul că sunt insuficienți specialiști, pe cazurile de abuz, ar trebui să aibă 12
cazuri pe specialist.
I: și câte au acum?
R3: 30-40 de fiecare, cam așa, predomină neglijarea. (Focus grup, Craiova)
În condițiile în care cei de la DGASPC nu pot din motive pragmatice să se deplaseze pe teren pentru
vizita de monitorizare, de obicei se apelează la serviciul public de asistență socială din cadrul
primăriei, căruia i se solicită să monitorizeze situația copilului și a familiei și să comunice eventualele
schimbări apărute în situația acestora.

IV.6.4. Managementul informației
La nivelul DGASPC Cluj și Dolj, fluxurile informaționale legate de monitorizarea cazurilor de copii
victime ale abuzurilor, neglijării sau exploatării sunt în concordanță cu normele metodologice din HG
49/2011 (vezi diagrama 1, pagina 16). Pentru fiecare etapă – semnalare, evaluare inițială, evaluare
detaliată– există formulare standard, iar de centralizarea datelor referitoare la cazurile de copii
victimă, se ocupă serviciul de monitorizare, care la rândul lui transmite datele mai departe către
ANPDCA.

www.fonpc.ro

41

Din discuțiile de grup reiese că, există o cooperare inter-instituțională foarte bună în ce privește
schimbul de informații, facilitată de protocoale și de existența EIL. Cu toate acestea, așa cum a reieșit
și din analiza statistică, există discrepanțe mari între statisticile DGASPC și cele ale Inspectoratului
de Poliție Județeană, în ce privește numărul de cazuri de copii victime care intră în aria de interes a
ambelor instituții. Discuția cu specialiștii din Dolj, din care redăm citatul de mai jos, explică în mare
parte de unde apar aceste diferențe, respectiv nu toate cazurile de violență asupra minorilor sesizate
la poliție sunt referite către DGASPC.
”Eu nu cred că există [o concordanță între datele DGASPC și cele ale poliției], de
fiecare dată când am încercat o paralelă între cele două instituții am constatat că
cifrele erau diferite.
I: de ce?
R4: nu știu de ce, nu am o explicație neapărat. Am încercat să caut, dar nu sunt
sigură. Deci nu știu, la noi se înregistrează dosarul, deci avem o situație pe cazuri
sesizate. Apoi se face o altă situație pe cazuri soluționate, dar unele se soluționează
la o lună, la două, la trei, la șapte luni, deci depinde. Și undeva pe parcurs, se pierd
niște lucruri, și nu știu câte dintre ele ajung în atenția protecției copilului. Știți? Și
depinde la ce moment ajung, mă refer la în ce stadiu sunt la noi. Și d-asta, nu știu,
nu e o…
R5: adică la noi vin cazuri sesizate foarte multe de inspectoratele de poliție și secțiile
de poliție, foarte multe cazuri de minore care pleacă de la domiciliu. Care părăsesc
voluntar domiciliul, pe care părinții le caută, care au fost date dispărute, care ulterior
au fost găsite, și ni se solicită includerea în programe specifice de specialitate:
monitorizare, consiliere și ce mai este necesar. Discutăm de copii minori. Dar așa
cum a spus colega mea, poate să existe spețe în care un caz de violență domestică
în care este implicată mama adultă, poate dacă este un copil de 2-3 anișori, poate
nu ajunge la mine-n atenție.
R4: de multe ori nu se confirmă, ce vă spun eu că se înregistrează un număr de
cazuri sesizate le numim noi, dar nu ajungi cu ele să le soluționezi, în sensul de a
se confirma fapta, de a se începe urmărire penală, unele nu se confirmă, și foarte
multe plângeri de viol care nu se confirmă. Fete care sesizează, mai degrabă
sesizează părinții, spun că fata lor a fost violată, ca să se constate după aceea că
nu a fost niciun viol.
I: dacă este vorba despre un minor, nu sesizați automat DGASPC-ul?
R4: ba da, sesizăm. Mai întâi trebuie să constatăm noi dacă se confirmă sau nu,
deci nu sesizăm automat.
R5: deci am avut și noi sesizări de spețe, dau un exemplu, poate vine de la un spital,
fata susține că a fost victima unui viol și când fetele mele au fost și au vorbit cu
domnișoara, ea a declarat că au constrâns-o părinții să declare așa.” […]
”R4: eu cred că acesta este un motiv pentru care nu mai este o concordanță între
cifre. … Da multe nu se confirmă, noi nu putem să sesizăm chiar pentru orice
situație. Adică de ce să sesizez Protecția Copilului din moment ce acea minoră este
într-o familie care nu o neglijează, care se ocupă de ea, care sunt niște părinți
responsabili care se ocupă, vine împreună cu ea să sesizeze că fata a fost violată,
de ce aș avea eu motiv să sesizez Protecția Copilului? N-aș avea niciun motiv”.
(Focus grup, Craiova)
Pentru a avea o imagine mai corectă asupra cazurilor de copii victimă a violenței, este necesară o
schimbare la nivelul practicii Poliției în ce privește sesizările către DGASPC, respectiv atunci când
Poliția primește o sesizare privind o posibilă infracțiune asupra unui copil, DGASPC să fie automat
sesizată, chiar dacă se solicită sau nu sprijinul protecție copilului în intervievarea / audierea minorului.
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Este nevoie, de asemenea, de stabilirea unor mecanisme prin care DGASPC, să primească din
partea parchetelor și a instanțelor, informații cu privire la cazurile de minori victimă care sunt implicați
în diverse proceduri judiciare.

IV.7. Situația echipei multidisciplinare și interinstituțională (EMI) și a echipei intersectoriale
locale (EIL)
Din perspectiva specialiștilor care au participat la discuțiile de grup de la Craiova și Cluj-Napoca,
implicarea EMI în evaluarea situației copilului victimă a violenței, precum și în planificarea și furnizarea
serviciilor specializate este extrem de necesară, întrucât situațiile acestor copii și ale familiilor sunt
extrem de diverse și de complexe, nevoile lor sunt foarte diferite, astfel încât un singur profesionist
nu ar putea evalua și interveni în mod eficient în soluționarea unor astfel de cazuri. Dat fiind că, EMI
este în coordonarea DGASPC și este compusă în cele mai multe cazuri doar din angajați ai acestei
instituții (cel mai frecvent asistent social-manager de caz, psiholog, jurist), funcționarea acestei echipe
este una eficientă și eficace. Implicarea unor alți specialiști din alte instituții (medic, polițist, uneori și
consilieri școlari sau cadre didactice) de asemenea, nu întâmpină dificultăți, întrucât există protocoale
inter-instituționale și în general specialiștii la care se apelează au deja o experiență semnificativă în
astfel de cazuri.
În ce privește EIL, perspectiva celor intervievați asupra eficacității acestui mecanism de cooperare
inter-instituțională este diferită în cele două județe. La Cluj, există o problemă în faptul că, implicarea
anumitor instituții în activitatea acestei echipe este destul de redusă și că unii dintre membrii EIL nuși văd concret rolul în această echipă. Au existat unele acțiuni realizate în baza cooperării din cadrul
EIL (în special campanii de prevenire pe diverse teme), însă în general atitudinea specialiștilor față
de EIL este destul de rezervată, considerând că, la acest moment mecanismul este unul mai degrabă
ineficient, deși în situații concrete cooperarea inter-instituțională funcționează bine.
R3: Discuția eternă, cum să facem ca să, echipa EIL să funcționeze, adică nu doar
să ne întâlnim și să discutăm, ci să fie ceva concret, ceva. Știu că la un moment dat
s-au făcut niște campanii, echipa EIL s-a implicat.
I: campanii de prevenire?
R6: da, campanii de prevenire, campanii în școli, am împărțit un pic responsabilitățile
între instituții cu atribuții, dar ce-am sesizat, că sunt membru EIL demult, este că tot
cam aceleași instituții ne-am întâlnit. 2-3 instituții, iar în rest interesul altora a fost
mai scăzut.
R3: mulți nu-și vedeau rostul sau rolul în echipă.
I: cine nu participă? În general, cine nu se implică?
R3: pot să spun că în general sunt ONG-urile, DGASPC-ul, noi [Inspectoratul
Județean de Poliție]. De exemplu, eu aș fi văzut o implicare mult mai mare, ca
necesitate, a Inspectoratului Școlar. Cred că i-am văzut o dată.
R6: deci dacă îi suni, mergea foarte bine colaborarea, apelai la ei să te ajute concret
pe caz concret. Dar nu vedeau rostul întâlnirilor. „Bine, vin, dar ce discutăm? Hai cu
ceva concret.” Și dacă veneai cu un caz concret, copilul ăsta trebuie reînscris, te
ajutau cu mare drag și deschidere. Deci nu se poate spune că nu a fost colaborare,
nu aveau nici timp, sau nu vedeau rostul să vină din București.
R5: cum funcționează EIL-ul acum, cum este gândit, eu îl văd ineficient.
La Craiova, EIL se întrunește o dată la trei luni și, în general, la aceste întâlniri se fac raportări cu
privire la activitatea fiecărei instituții membre și la problemele cu care s-au confruntat. Aceste întâlniri
au un caracter destul de formal, însă EIL este considerat ca fiind eficient de către specialiști din
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perspectiva cooperării informale dintre reprezentanții instituțiilor membre. La momentul realizării
discuției de grup de la Craiova, aveau în proiect extinderea acestei echipe prin includerea unor noi
membri (ONG-uri și Spitalul Clinic Județean).
R1: Păi până la întâlnirea membrilor EIL, noi deja lucrăm cazurile. Că, v-am zis, cu
asociația, cu inspectoratul, suntem cam aceleași persoane care lucrăm pe fiecare
caz în parte, uzual, deci nu e nevoie să ne întâlnim special să le discutăm, că între
timp le-am și lucrat. În general sunt și întâlniri formale, prestabilite din timp, cu
invitație, ne întâlnim, facem o raportare trimestrială, semestrială, vedem ce s-a
întâmplat, unde ne îndreptăm, că de dată recentă ne-am extins atribuțiile și pe
violență domestică. Nu erau atribuțiile extinse, de dată recentă ne-am extins
atribuțiile și în sensul ăsta, și sunt și întâlniri formale, stabilite de dinainte, dar avem
întâlniri uzuale tot timpul. De câte ori avem de lucrat un caz, nu trebuie să faci o
întâlnire de cu toți nouă, că uite, inspectoratul general, poate nu avem nevoie de ei
tot timpul pentru rezolvarea unui caz. (Focus grup, Craiova)

IV.8. Analiza nevoilor și problemelor din perspectiva copiilor victime
Interviurile cu copiii, realizate la Cluj și Craiova, au fost un prilej foarte bun pentru a ne crea o imagine
mai precisă asupra diversității și complexității cazurilor de copii victime ale violenței, care ajung în
atenția DGASPC.
Un aspect foarte important, care trebuie menționat, e că e foarte greu să construiești niște tipologii
după care să poți grupa, și eventual analiza copiii victime. Modul de încadrare al cazurilor în abuz
fizic / sexual/ emoțional sau neglijare are de multe ori ceva arbitrar, în multe dintre cazuri, copiii fiind
supuși mai multor forme de violență sau alte traume, iar experiențele prin care au trecut cei mai mulți
dintre ei, la vârste foarte fragede, mediile în care au copilărit sau încă mai copilăresc și-au pus profund
amprenta asupra personalității lor și, foarte probabil, și asupra șanselor lor de a reuși în viață. Vom
încerca totuși să schițăm pe baza interviurilor realizate cu copii, câteva tipuri de victime ale violenței
care au ajuns în atenția serviciilor de protecției a copilului și să prezentăm problemele și nevoile pe
care le au.
Un prim tip de copii este al celor proveniți din medii dezavantajate, familii foarte sărace, cu mulți copii,
marginalizate social, care nu le pot oferi acestora strictul necesar. Sunt copii care cerșesc pe stradă
sau au ajuns să comită mici infracțiuni, au ajuns în atenția protecției copilului pentru neglijare, însă
foarte probabil că au fost victimele multor abuzuri în familie și pe stradă. Mulți n-au fost niciodată la
școală sau au abandonat foarte devreme școala, fumează de la vârste foarte fragede și/sau consumă
substanțe psihotrope. Mulți sunt în evidența protecției copilului de ani de zile, au fost luați cu măsură
de protecție și reintegrați în familie, după care au ajuns din nou în centre, pentru că au fugit de acasă
sau au fost prinși de poliție făcând diverse fapte. Sunt beneficiari ai serviciilor sociale, asupra cărora
intervențiile de până în prezent nu au reușit, familiile lor nu au beneficiat de sprijinul necesar din
partea comunității locale pentru a-și îmbunătăți situația și nu mai exercită nici un fel de control asupra
acestor copii. Dacă îi întrebi pe acești copii ce-și doresc, îți vor răspunde ”libertate” – însemnând în
fapt ”nu vreau să respect regulile voastre”, ”vreau să fac doar ce am eu chef”, ”să nu-mi spună nimeni
ce să fac”, ”să plec unde vreau când vreau”. Cei mai mulți dintre acești copii nu percep că ar avea
vreun beneficiu din serviciile sociale al căror beneficiari sunt, iar experiența lor cu protecția copilului /
centrele pentru copii abuzați este percepută ca un fel de pedeapsă, de care își doresc să scape cât
mai repede pentru a se întoarce la viața lor de pe stradă. Sunt probabil categoria cea mai problematică
pentru care trebuie gândite alte tipuri de servicii sociale și educaționale decât cele din prezent, întrucât
cele actuale și-au dovedit ineficiența în a-i reabilita sau reintegra.
O a doua categorie este formată tot din copii din medii dezavantajate, neglijați și/sau abuzați fizic,
însă care își doresc să se integreze în societate și să ducă o viață mai bună. Sunt copii care-și doresc
să meargă la școală sau să se reîntoarcă la școală, să învețe o meserie și să-și găsească ulterior un
loc de muncă. Au în prezent o viață plină de lipsuri în sfera materială și afectivă, au nevoie în primul
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rând de sprijin material, dar și de sprijin psihologic, iar cei care vor să se reîntoarcă la școală au
nevoie de acces la programe educaționale specializate.
O a treia categorie identificată este cea a adolescenților, în special fete de 14-15 ani care din lipsa
controlului parental și a conflictelor cu părinții (însemnând inclusiv abuzuri fizice) fug în mod repetat
de acasă, intră în relații de concubinaj ,și nu de puține ori ajung să practice prostituția. În cele mai
multe cazuri au abandonat școala. Provin din medii variate, nu neapărat din medii de sărăcie extremă.
Pe lângă servicii de reintegrare școlară / orientare profesională, probabil în multe cazuri au nevoie de
psihoterapie. Nu par însă să aibă prea multă încredere în ajutorul primit din partea DGASPC.
O alt categorie este tot de adolescenți, în general din familii cu statut socio-economic mediu, care
sunt în relații conflictuale cu părinții (uneori e vorba de familie monoparentală / părinți divorțați și
recăsătoriți), ajungând victime ale unor abuzuri fizice sau emoționale din partea acestora. În unele
cazuri apar inclusiv tentative de suicid. Sunt copii care merg în continuare la școală, nu au probleme
de integrare, însă relațiile de familie sunt puternic afectate și nu pot fi reconstruite fără ajutor de
specialitate atât pentru copil cât și mai ales pentru părinți. Din păcate, în multe din asemenea cazuri,
părinții nu conștientizează existența unei probleme decât atunci când copilul ajunge la gesturi
extreme. Copiii din această categorie apreciază în mod pozitiv ajutorul primit din partea DGASPC,
are nevoie de consiliere, însă problemele lor persistă atât timp cât părinții refuză să-și schimbe
atitudinea și comportamentul față de copilul lor.
O a cincea categorie este cea a copiilor care au fost abuzați, neglijați de mici și pentru care s-a luat
măsuri de protecție specială, ajungând în plasament fie în familia extinsă, fie în servicii rezidențiale
sau la asistenți maternali profesioniști. În general, reintegrarea acestora în familia de origine are
puține șanse de succes, copiii rămânând în plasament până la majorat.
Cu siguranță aceste cinci categorii nu sunt exhaustive, ele bazându-se strict pe copiii pe care i-am
intervievat. De asemenea există o variație mare a situațiilor în interiorul fiecărei categorii. Dincolo de
această tipologie am mai identificat o serie de probleme și nevoi care nu sunt neapărat specifice unei
anumite categorii de copii victimă:
● Atunci când se ia o măsură de protecție specială pentru un copil care mai are și alți frați, apare
în unele cazuri problema separării de frații lui, fie că o parte dintre copii rămân în familia de
origine, fie că ajung separați în plasament din rațiuni de ordin practic, fără a fi întotdeauna în
interesul copiilor să fie plasați separat (de exemplu copil sub 3 ani plasat la AMP cu frați mai
mari plasați într-un centru). Trebuie promovate soluții care să mențină frații împreună
(plasament la AMP sau în căsuțe de tip familial);
● Măsura plasamentului conduce adesea la mutarea copilului la o altă școală, copilul fiind pus
astfel în situația dificilă și traumatică de a se adapta atât la un mediu familial nou, cât și la unul
școlar nou.
● Copiii care nu au fost niciodată la școală și au depășit vârsta de a fi înscriși în clasa
pregătitoare ajung să fie înscriși în învățământul special, în ciuda faptului că nu au probleme
de dezvoltare fizică și psihică, sau probleme comportamentale care să justifice acest lucru.
Din discuțiile cu specialiști din DGASPC, există chiar o practică în anumite comunități foarte
sărace (în special de romi) să-și înscrie copiii cu o dezvoltare tipică în învățământul special,
doar pentru că în astfel de unități de învățământ beneficiază de anumite facilități (masă caldă,
transport gratuit etc.).
● Într-un caz de abuz fizic și sexual asupra unei fete, aceasta a fost chemată în instanță pentru
a fi audiată, prilej cu care s-a reîntâlnit cu agresorul, provocându-i astfel un puternic sentiment
de insecuritate. Dacă acest copil ar fi fost audiat o singură dată, în sala specială de audieri
pentru minorii victime ale violenței de tipul sălilor pentru audiere în regim de confruntare
indirectă, s-ar fi evitat cu siguranță retraumatizarea lui, iar înregistrarea declarațiilor copilului
ar fi putut fi folosită în instanță.
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●

Unii copii victimă care ajung în plasament se autostigmatizează, ajungând, de exemplu, să
ascundă față de colegii lor de școală faptul că trăiesc separat de familiile lor de origine și, fiind
foarte preocupați să nu se afle acest lucru.

În cele mai multe dintre cazuri, rezolvarea problemelor acestor copii victimă necesită o abordare
integrată, care să includă servicii atât pentru copil, cât și pentru familie și agresori. Indiferent cât de
mult ar fi consiliat și asistat copilul victimă, atât timp cât nu se intervine asupra condițiilor din familie
care au condus la apariția abuzului sau neglijării, succesul reintegrării copilului în familie și evitarea
reapariției unor noi abuzuri asupra lui sunt foarte puțin probabile. Asemenea servicii, care să se
adreseze familiei și agresorilor, trebuie dezvoltate la nivel local: centre de zi pentru copiii abuzați /
neglijați și activități (sportive, cultural-artistice etc) în care să fie antrenați pentru a nu mai fi lăsați pe
stradă; servicii de orientare vocațională și dezvoltare personală; adăposturi pentru mame și copii în
situații de urgență; servicii de terapie specializată pentru agresori (inclusiv de tratare a dependenței
de alcool, droguri, pariuri). În ce privește educația, este nevoie probabil de o flexibilizare a condițiilor
de înscriere în învățământ, precum și de măsuri de eficientizare a programelor de tip a doua șansă și
de creare a unor programe de educație vocațională, astfel încât acești copii să poată fi
integrați/reintegrați în școli și să poată dobândi calificări necesare pentru a se integra ulterior pe piața
muncii.
V. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
Comparativ cu acum cinci ani, numărul cazurilor de copii victime ale violenței aflate în evidența
serviciilor de protecție a copilului a crescut semnificativ. În anul 2011, la nivelul județului Dolj, se poate
354 de cazuri se aflau în evidența serviciilor de protecție a copilului număr care în 2015 a ajuns la
674. În județul Cluj, se observă o creştere de la 144 în 2011 la 196 în 2015 .Această creștere se
datorează faptului că, mult mai multe astfel de cazuri ajung să fie raportate autorităților și totodată sau îmbunătățit și mecanismele de identificare ale situațiilor de violență asupra copiilor. Pe de altă
parte, există neconcordanțe mari între statisticile DGASPC-urilor și cele ale Inspectoratelor de Poliție
Județeană, aceste neconcordanțe fiind determinate de faptul că multe dintre sesizările primite la
Poliție și, în care există victime minori, nu sunt referite automat și către DGASPC. Este necesară în
acest sens o schimbare în practicile Poliției referitoare la aceste sesizări, astfel încât, indiferent dacă
faptele se confirmă sau nu ulterior, ele să ajungă întotdeauna și în atenția DGASPC. În acest sens
este necesară de asemenea și stabilirea unui sistem comun de indicatori (statistici între Poliție,
Parchete, instanțe pe de o parte, și DGASPC pe de altă parte).
Principala problemă, din perspectiva managementului de caz, în situațiile de copii victime ale
violenței, este lipsa de cooperare din partea părinților, care în multe cazuri nu conștientizează
existența unei probleme și în consecință refuză să participe la soluționare ei. Este nevoie de a se găsi
instrumente legale de a responsabiliza mai mult părinții, dar totodată și de a se dezvolta servicii la
nivel local care să ofere părinților sprijinul necesar (prin consiliere, programe de educație parentală,
terapii specifice) pentru a-și rezolva problemele legate de practicile parentale abuzive sau neglijente.
Lucrul în EMI este un mecanism considerat de toți specialiștii ca fiind foarte eficient în evaluarea
situației copiilor victime, precum și în faza de furnizare a serviciilor. Există o foarte bună cooperare
între DGASPC și celelalte instituții – Poliție, Spitale, Primării, Școli etc. – atât la nivel formal, cât și
mai ales informal, ceea ce facilitează găsirea unor soluții rapide în situațiile de urgență când este
nevoie de exemplu să se ia o măsură de scoatere a copilului din familie.
În ce privește serviciile disponibile pentru copiii victime ale violenței și familiile lor, capacitățile actuale
ale DGASPC-urilor par destul de limitate. În principal, se oferă servicii de consiliere psihologică și
servicii de consiliere/asistență juridică, însă ponderea beneficiarilor este relativ mică în cele două
județe, pe de o parte ele nefiind accesibile decât în municipiul reședință de județ și eventual în alte 12 locații din județ, iar pe de altă parte părinții nu își permit sau nu-și doresc să utilizeze aceste servicii.
Nevoile de servicii sunt însă mult mai mari, fiind nevoie de adăposturi pentru mamă și copil victime
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ale violenței, servicii de psihoterapie și alte terapii specifice, precum și de servicii de reabilitare a
agresorilor.
Luând în considerare nevoile multora dintre acești copii victime ale neglijării și abuzurilor, eficacitatea
actualelor servicii sociale este foarte limitată. În acest sens este nevoie la nivel comunitar de centre
de zi pentru copii victime ale abuzurilor și neglijării și implicarea lor în activități care să-i țină departe
de stradă, precum și de programe flexibile de educație formală astfel încât acești copii să poată fi
integrați/reintegrați școlar.
Nu în ultimul rând, există încă o mare problemă cu audierea / intervievare multiplă a copiilor victime
ale unor fapte de violență, în ciuda faptului că, în ambele județe există camere speciale de audiere
pentru minori. În acest sens este nevoie de o schimbare a practicilor curente ale poliției și parchetului,
astfel încât toate audierile să fie făcute în astfel de săli și să se evite revictimizarea copilului.
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