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Cadrul juridic
In iunie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat existența unei obli-
gații pozitive a statelor de a-și proteja cetățenii prin dispunerea de structuri adecvate 
pentru a preveni abuzurile odată ce are cunoștință despre riscul producerii unor astfel 
de abuzuri1.  Raportul privind abuzul sexual asupra copiilor și pornografia infantilă în 
jurisprudența Curții constată:

• Lipsa protecției împotriva abuzului asupra copiilor prin încălcarea art. 3-privind 
obligația statului de a proteja copiii împotriva abuzului sexual. Reclamarea 
încălcării art. 3 se face prin demonstrarea faptului că lucrătorul social sau po-
lițistul care avea cunoștință de faptul că victima se confrunta cu un risc grav 
de a  fi supusă la abuzuri nu a luat măsuri adecvate pentru a preveni noi abu-
zuri, iar statul nu a asigurat măsurile preventive adecvate, inclusiv sancțiuni 
penale. Începând cu 20022, Curtea a exprimat standardul necesar în preveni-
rea abuzurilor sexuale asupra minorilor ”prin luarea unor măsuri disponibile în 
mod rezonabil, care ar fi putut avea o perspectivă reală de a modifica rezulta-
tul sau de a atenua prejudiciul”3;

• Abuzuri din partea statului, Curtea constatând că ”testele de virginitate și alte 
forme de agresiune sexuală ale poliției încalcă prevederile art. 3, la fel și alte 
examene medicale efectuate în arestul poliției”4 și acuzând nivelul de violență 
și tratamente degradante implicate de aceste proceduri.

• Scoaterea nejustificată de sub îngrijire parentală prin încălcarea art. 8, Curtea 
evidențiind cazurile în care părinții se plâng de ingerințe nejustificate ale 
funcționarilor statului. Sigur, Curtea constată că o parte dintre plângeri au la 
bază fie incertitudini, fie caracterul vag al legilor care privesc scoaterea copi-
ilor din familie, fie lipsa unor proceduri legale de reîncredințare a copilului. O 
altă temă comună în aceste cauze este determinarea a ceea ce constituie o 
probă adecvată a abuzurilor asupra copiilor. În acest sens Curtea a dezvoltat 
un proces bine stabilit pentru a stabili proporționalitatea acțiunilor întreprinse 
de stat pentru scoaterea copilului din îngrijirea părintească din cauza acuza-
țiilor de abuzuri sexuale. Un element important al acestei jurisprudențe este 
dreptul părintelui de a fi inclus în procesul decizional, chiar dacă există unele 
limitări ale dreptului părintesc de a avea acces la informații cu privire la cazul 
copilului lor5.

• Încălcări procedurale. Curtea dă ca exemplu cazul ”M.C. împotriva Bulgariei”, 
39272/98. Această cauză privea politica penală din Bulgaria de trimite în ju-
decată doar cazurile de viol în care există probe ale folosirii forței fizice. Cur-
tea a criticat Bulgaria pentru această politică și a remarcat  dovezi psihologice 
semnificative potrivit cărora victimele violurilor, în special femeile și fetele 
tinere, sunt adesea paralizate de teamă și, prin urmare, nu opun rezistență. 

1  Consiliul Europei. Curtea Europeană a Drepturilor Omului- Raport de cercetare-Abuzul sexual asupra copiilor și pornografia 
infantilă în jurisprudența Curții.
2  Cazul CEDO ”E și alții împotriva Regatului Unit” 33218/96
3  Ibidem
4  Pc97, Cazul CEDO ”Salmanoglu și Poltas împotriva Turciei”15828/03
5  De exemplu, în T.P. și K.M. împotriva Regatului Unit, nr. 28945/95, 10 mai 2001, Curtea a hotărât că „pot exista cazuri în care 
divulgarea declarațiilor unui copil poate pune acest copil într-o situație de risc. Nu poate exista nici un drept absolut al unui părinte de a 
viziona, de exemplu, videoclipurile cu interviuri realizate de personalul medical”
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A subliniat faptul că nu există probe ale consimțământului și că autoritățile 
trebuie să ia în considerare nu doar probele fizice ale folosirii forței. În acest 
context Curtea a constatat că lupta împotriva abuzului asupra copiilor are o 
pondere semnificativă în susținerea interesului superior al copilului și că deși 
„există o linie delicată și dificilă de urmat între a lua măsuri prea curând și a 
nu le lua suficient de curând”, obligația față de copil de a lua aceste decizii nu 
ar trebui să fie umbrită de riscul expunerii la o plângere a unui părinte aflat în 
dificultate, în cazul în care suspiciunea de abuz se dovedește neîntemeiată.

• Nevoia de echitate procedurală pentru cei acuzați de abuzuri asupra copiilor. 
Aceasta include durata procedurii, capacitatea de a interoga victima precum 
și punerea în discuție a nevinovăției în urma achitării, în cadrul procesului ci-
vil. În astfel de situații Curtea oferă statului praguri procedurale relativ scăzu-
te fiind ”conștientă de natura dificilă și delicată a unor astfel de cauze”. Curtea 
pare să stabilească o limită în cauzele în care probele victimei sunt singurele 
probe incriminatoare, iar reclamantul nu are nici o posibilitate de a pune sub 
semnul întrebării sau de a se apăra împotriva unor astfel de dovezi.

Studiul privind incidența violenței asupra copiilor6 elaborat de Organizația Salvați Copii în 
2021 evidențiază faptul că ”3,2% dintre părinți afirmă că în ultimul an s-a întâmplat ca 
unul dintre copii să fi fost victimă a abuzului sexual, în aproape două treimi din cazuri 
autorul fiind o persoană necunoscută”. Această pondere este în creștere semnificativă 
prin comparație cu datele înregistrate în 2001 și 2013 atât în declarațiile părinților cât 
și în declarațiile copiilor.

Raportul din 2021 al Inspecției Judiciare privind practica instanțelor de judecată și a par-
chetelor de pe lângă acestea în investigarea și soluționarea cauzelor privind infracțiuni la 
viața sexuală cu victime minore reține jurisprudența europeană evidențiată anterior, 
indexează cadrul juridic autohton individualizat și comparativ și evidențiază progresele 
făcute în ultimii ani cu privire la adoptarea de metodologii standardizate de intervenție 
multidisciplinară și inter-instituțională. Amintim aici:

• Ghidul metodologic privind audierea minorilor victime ale violenței (2017). 
Potrivit acestui Ghid procesul audierii victimelor este structurat conform 
Protocolului de interviu National Institute of Child Health and Human Deve-
lopment (NICHHD) în trei etape: pre-declarativă, declarativă și de încheiere. 
Scopul aplicării ghidului este cel de reducere a sugestibilității copilului victi-
mă, de a adapta interviul nivelului lui de dezvoltare și de a obține o declarație 
cât mai detaliată a faptelor care constituie obiect juridic al cercetării penale.

• Ghidul de bune practici privind efectuarea urmăririi penale în cauzele prevă-
zute de Art.218-223 Cod penal comise asupra minorilor utilizat de Parchetul 
de pe lângă Tribunalul București începând cu 2017.

Un element de interes în cadrul Raportului menționat este Protocolul privind educația 
juridică în școli (2017) între Ministerul Justiției, Ministerul Educației, Consiliul Superior 
al Magistraturii și Înalta Curte de Casație și Justiție, care presupune crearea de cunoș-
tințe în rândul copiilor inclusiv în ce privește infracțiunile privind libertatea și integrita-
tea sexuală.

Raportul reține și faptul că Institutul National al Magistraturii nu a desfășurat în ultimii 

6  Anchetă în gospodării, prin sondaj de opinie reprezentativ la nivel național cu un volum de 880 respondenți.
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ani forme de pregătire profesională dedicate exclusiv investigării și soluționării cauzelor 
privind infracțiuni la viața sexuală cu victime minore, dar a abordat teme pe acest su-
biect în diferite sesiuni de formare dedicate justiției pentru minori.

Deosebit de important în cadrul Raportului este faptul că în evaluarea practicii Parche-
telor7 se precizează faptul că ”indiferent de denumirea sau încadrarea lor juridică infrac-
țiunile/ faptele contra libertății și integrității sexuale  au la bază constrângerea victimei, 
fizică sau psihică, punerea ei în imposibilitatea de a se apăra, ori de a-și exprima voința 
sau profitând de starea acesteia de a fi în imposibilitatea de a se apăra sau a-și exprima 
voința. În lipsa unor astfel de acțiuni (per a contrario) faptele nu se constituie infracțiuni, 
soluțiile procesuale adoptate de organele de urmărire penală, de clasare fiind motivate 
tocmai pe lipsa acestor acțiuni, respectiv pe existența prealabilă a consimțământului vic-
timei”. Astfel, legiuitorul penal lasă la latitudinea organelor de urmărire penală stabilirea 
faptului că victima a înțeles sau nu semnificația actului sexual fapta putând fi încadrată 
la infracțiunea de viol (art. 218) sau la act sexual cu un minor (art. 220). Raportul mențio-
nat arată că de regulă organele de urmărire penală nu au reținut valabilitatea declarației 
de consimțământ din partea victimei decât în cazurile în care relația dintre aceasta și 
presupusul autor era una de conviețuire, certificată de martori, fără implicații psihologi-
ce, psihiatrice sau de medicină legală în cazul persoanei vătămate. Analiza efectuată în 
cadrul Raportului menționat arată că aprecierea valabilității consimțământului victimei 
prezintă încă dificultăți în procesul de urmărire penală. Un aspect special în acest con-
text îl reprezintă căsătoriile între minori, cu acordul părinților, caracteristice minorității 
rroma, care duc, în majoritatea cazurilor, la clasare.

Codul de procedură penală indică faptul că ”infracțiunile contra libertății și integrității 
sexuale sunt infracțiuni pentru care urmărirea penală se efectuează de organele de 
urmărire penală sub supravegherea procurorului de pe lângă judecătorie, cu excepția 
infracțiunilor de viol și raport sexual cu un minor în cazul cărora competența de instru-
mentare a cauzelor  revine (Art.56, alin (3) lit. C)- Cod de Procedură penală) în ancheta 
proprie a Procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunal. După cum vom 
vedea pe parcursul prezentului raport de cercetare, această diferență de competențe 
este prezentă acut în justificarea evaluării inițiale repetate a cazului de către polițiști. 

Raportul Inspecției Judiciare privind practica instanțelor de judecată și a parchetelor 
de pe lângă acestea în investigarea și soluționarea cauzelor privind infracțiuni la viața 
sexuală cu victime minore (2021) evidențiază și următoarele constatări:

• Cauzele având ca obiect infracțiuni împotriva libertății și integrității sexuale 
comise asupra minorilor prezintă dificultăți mai mari în comparație cu cauzele 
având ca obiect alte infracțiuni împotriva persoanei;

• Au fost identificate cazuri când criteriile avute în vedere de organele de cer-
cetare penală pentru a aprecia că a fost epuizat probatoriul și că probele ad-
ministrate conduc la reținerea stării de fapt descrise in referatul de terminare 
a urmăririi penale, respectiv decizia de clasare, nu au fost clare;

• Au fost constatate cazuri când formularea plângerii sau sesizării după o peri-
oadă mare de timp de la săvârșirea faptei a generat imposibilitatea adminis-
trării unui probatoriu complet sau concludent;

7  Pag 65 din Raport al Inspecției Judiciare privind practica instanțelor de judecată și a parchetelor de pe lângă acestea în investi-
garea și soluționarea cauzelor privind infracțiuni la viața sexuală cu victime minore-2021
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Același document descrie modul în care sunt respectate dispozițiile legale referitoare-
le la modul de audiere a victimelor minore din care punctăm:

• obligativitatea înregistrării prin mijloace tehnice audio-video a audierii per-
soanei vătămate minore;

• audierea în incinte concepute sau adaptate acestui scop;

• audierea prin intermediul sau în prezența unui psiholog sau specialist în con-
silierea victimelor;

• audierea de către o persoană de același sex cu persoana vătămată

Analiza de către Inspecția Judiciară a cazuisticii din perioada 2014-2020 a arătat că 
sunt încă prezente cazuri în care practica este neunitară sau insuficient argumentată în 
ceea ce privește: 

• Persoanele care însoțesc copilul victimă la audiere- au existat și cazuri în care 
copilul a fost audiat în lipsa unui apărător, cazuri în care nu a fost făcută o 
suficientă evaluare a oportunității prezenței părintelui sau a ambilor părinți (în 
condițiile în care aceștia au putut facilita starea de fapt);

• Locul unde se realizează audierea și înregistrarea audio-video a declarației 
victimei minore. Frecvent este reclamată lipsa unui spațiu adecvat  și lipsa 
tehnicii de înregistrare la nivelul organelor de cercetare penală (poliție). De al-
tfel, crearea de spațiu de audiere specific pentru cazurile cu victime copii este 
una dintre principalele propuneri formulate de către instanțe la nivel național. 

• Lipsa de pregătire specifică a celor mai mulți dintre funcționarii din serviciile 
judiciare pentru abordarea adecvată a victimelor minore;

• Reaudierea succesivă a victimei de către organele de cercetare penală (po-
lițiști, procuror) cu sau fără o pregătire a acestuia, cu sau fără prezența unui 
avocat, psiholog, reprezentant DGASPC.

Principalele dificultăți rezultate din analiza dosarelor au evidențiat suplimentar urmă-
toarele aspecte:

• Revenirea victimei minore asupra declarației inițiale ca urmare a trecerii tim-
pului sau a presiunilor realizate de autor sau chiar de familia victimei între 
audieri;

• Dificultăți de relaționare cu persoanele vătămate minore în contextul proce-
durilor derulate, inclusiv  generate de specializarea insuficientă a organelor de 
cercetare penală;

• Lipsa unor echipe multidisciplinare și interinstituționale de intervenție.

Reținem faptul că, în concluziile Raportului8, Inspecția Judiciară apreciază că se impu-
ne ”modificarea dispozițiilor Codului de Procedură Penală în sensul obligativității des-
fășurării audierilor în incinte concepute sau adaptate acestui scop și prin intermediul 
sau în prezența unui psiholog sau a altui specialist în consilierea victimelor”. De aseme-
nea recomandările au în vedere și ”reglementarea legală a obligativității efectuării unei 
evaluări psihologice a persoanei vătămate minore.” 

8  Pag 299 din Raport
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Figură 1- Raportul dintre numărul total de sesizări Art 218-222 cu victime copii și modul lor de soluționare

Sursa datelor: 1-raport Inspecția Judiciară 2021

Datele statistice puse la dispoziție în cadrul Raportului arată că, în medie ,80% din cele 
18549 de sesizări din perioada 2014-2020 cu privire la faptele prevăzute de Art. 218-
222 cu victime minori s-au soluționat cu clasarea faptelor sau cu renunțarea la urmă-
rirea penală. Ponderea cea mai redusă o înregistrăm în cazul violului (74%) și agresi-
unilor sexuale (73%), ponderea cea mai ridicată în cazul racolării minorului în scopuri 
sexuale 92% (Art. 222).

Datele arată că majoritatea sesizărilor (57%) privitoarele la faptele care au în vedere 
infracțiuni împotriva libertății și integrității sexuale comise asupra minorilor sunt asu-
mate Art.220- Act sexual cu un minor, 83,4% dintre acestea finalizându-se cu clasare 
sau neînceperea urmăririi penale. Pe locul următor ca pondere din total sesizări sunt 
faptele sub incidența Art. 218-Viol (28,1% din total sesizări), 26% din totalul acestor 
sesizări fiind finalizate cu rechizitorii sau acorduri de recunoaștere a faptei.  

Graficul următor evidențiază și ponderea scăzută din total sesizări a faptelor incrimina-
te de Art. 219- Agresiuni sexuale (7,1%) din total, Art. 221-Corupere sexuală a minori-
lor (6,9%) din total și Art. 222-Racolarea minorilor în scopuri sexuale 0,7% din total.

Figură 2- Numărul total al sesizărilor și modul de soluționare a acestora

Sursa datelor: 2-Raport Inspecția Judiciară 2021

In aproximativ 3% din total dosarele referitoare la faptele care au în vedere infracți-
uni împotriva libertății și integrității sexuale comise asupra minorilor soluția a pus în 
discuție valabilitatea consimțământului victimei, distribuția acestor dosare la nivel de 
Parchete fiind relativ similară.
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Figură 3-Distribuția dosarelor cu minor în care se pune în discuție valabilitatea consimțământului victimei

Sursa datelor: 3-Raport Inspecția Judiciară 2021

Modelul Barnahus
In contextul juridic descris succint anterior, Modelul Barnahus propus de Organizația 
Salvați Copiii vine ca o soluție validată la nivel internațional de integrare a serviciilor 
destinate copiilor victime ale abuzului.  Modelul Barnahus implică o abordare mul-
tidisciplinară și inter-instituțională, asigurând colaborarea dintre diversele agenții 
(judiciare, sociale, medicale) într-un singur spațiu receptiv la nevoile copilului victimă, 
care oferă servicii complexe acestuia și familiei acestuia, sub același acoperiș. ”Centrul 
modelului Barnahus este premisa că dezvăluirea de către copil este cheia pentru iden-
tificarea și investigarea abuzului împotriva copilului în scopuri penale, protectoare și 
terapeutice”9.

Cadrul de colaborare oferit de către spațiile Barnahus  aduce împreună partenerii în 
implementarea funcțiilor principale pentru investigarea abuzului împotriva copiilor, 
profesioniștii ce desfășoară interviurile criminalistice, actori ai protocolului judiciar, 
specialiști care livrează serviciile terapeutice și medicale.

”Colaborarea multidisciplinară și inter-instituțională  pe care o presupune modelul 
Barnahus aduce beneficii importante și pentru copii și pentru profesioniști, deși nu 

9  Salvați copiii-Standarde de calitate ale modelului de servicii integrate destinate copiilor victime ale abuzului-Barnahus
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este întotdeauna lipsită de provocări. Abordarea de tip Barnahus permite însă institu-
țiilor să lucreze împreună în mod coordonat care să pună în centru drepturile, nevoile 
și interesele copilului. Modelul Barnahus oferă fiecărui copil un răspuns coordonat 
și eficient menit să prevină re-traumatizarea în timpul anchetei și procedurilor în in-
stanță.  Un rol cheie al modelului Barnahus este să ajute la producerea unor dovezi 
valide pentru procedurile judiciare prin obținerea mărturisirii de către copil astfel încât 
copilul să nu fie nevoit să apară în instanță, în cazul în care cazul va ajunge acolo.  Mo-
delul Barnahus oferă o abordare „one-stop-shop” (totul într-un singur loc), îmbrățișând 
cooperarea dintre autoritățile și instituțiile relevante cum ar fi poliția, serviciile sociale, 
protecția copilului, serviciile de sănătate fizică și mintală și procuratura într-un singur 
spațiu receptiv la nevoile copilului.”10

Criteriile cheie comune ale modelului Barnahus Modelul Barnahus oferă un mediu 
pentru copii, sigur și receptiv la nevoile acestuia, aducând laolaltă, sub același acope-
riș, toate serviciile relevante. Principalele caracteristici ale modelului sunt următoarele:

• Interviurile judiciare se desfășoară conform unui protocol bazat pe dovezi; 

• Valabilitatea probatorie a declarației copilului este asigurată de aranjamente 
adecvate, aliniate la principiile procesului echitabil. Obiectivul este de a 
preveni repetarea de către copil a declarației sale, în timpul procedurilor 
judiciare, dacă există un rechizitoriu; 

• Este disponibilă o examinare medicală în scopul anchetei criminalistice, 
precum și pentru a asigura starea de bine fizică a copilului și recuperarea 
acestuia; 

• Sunt disponibile și un suport psihologic și servicii terapeutice pe termen scurt 
și lung pentru traumele copilului, ale membrilor familiei și îngrijitorilor fără 
comportament abuziv; 

• Se asigură evaluarea nevoilor de protecție ale victimei și ale eventualilor frați 
și surori din familie, precum și o verificare ulterioară.11

Contextul social
Raportul din 1 iunie 2022 al Organizației Salvați Copiii privind Starea copilului în 
România arată că ”unul din doi copii din România este supus unei forme de abuz, iar 
abuzul sexual împotriva copiilor reprezintă cel mai subraportat fenomen social negativ. 
45% dintre fetele sub 15 ani care au devenit mame în statele UE provin din România. 
Raportul evidențiază faptul că în anul anterior 2,9% dintre adolescenți au declarat că 
au fost obligați să întrețină relații sexuale împotriva voinței lor, situație care confirmă 
nivelul acut de sub-raportare a abuzurilor sexuale comise asupra copiilor.”

Analiza menționată evidențiază și că ”din perspectiva protecției copiilor prin identifi-
carea abuzurilor sexuale de către serviciile de asistență socială și serviciile medicale 
și sesizarea acestora către organele de urmărire penală, observăm o diferență uriașă 
între datele statistice cu privire la numărul mamelor minore sub 15 ani și numărul in-
culpaților trimiși în judecată pentru comiterea infracțiunii de act sexual cu un minor 
(art. 200, Cod penal). Sub-raportarea fenomenului de abuz sexual este evidentă dacă 

10  Ibidem
11  Salvați copiii- Standarde de calitate ale modelului de servicii integrate destinate copiilor victime ale abuzului-Barnahus
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ținem seama de faptul că sistemul de asistență socială și protecție a drepturilor copilu-
lui a identificat în 2021 1.349  de cazuri de abuz sexual, urmărirea penală inițiindu-se 
pentru 1.041 de cazuri. ”

Datele puse la dispoziția publicului de către ANDPDCA cu privire la evoluția numă-
rului copiilor victime ale abuzului sexual aflați în evidențele DGASPC la nivel național 
evidențiază aceeași creștere identificată în cadrul studiului la nivelul populației desfă-
șurat de către Organizația Salvați Copiii. Astfel, așa cum se poate observa următor, la 
nivel național numărul cazurilor de abuz sexual împotriva minorilor a crescut de 2,3 ori 
în ultimii 7 ani de la 594 de cazuri înregistrate în 2015 la 1349 de cazuri înregistrate la 
sfârșitul anului 2021. Analiza la nivel regional a acestei evoluții evidențiază disparități 
semnificative între regiuni. Astfel, deși în toate regiunile au fost semnalate creșteri 
majore, graficul evidențiază regiunile Centru (creștere de peste 3 ori în ultimii 7 ani) și 
București-Ilfov (creștere de peste 4 ori 2021 față de 2015).

Figură 4-Evaluția numărului de copii victime ale abuzului sexual în evidența ANDPDCA la nivel regional

Sursa datelor: 4-Rapoarte anuale ANDPDCA

 Metodologia studiului
Demersul de cercetare socială care a stat la baza prezentului studiu a urmărit atinge-
rea a trei obiective: a) descrierea parcursului pe care îl urmează copilul victimă a agre-
siunii sexuale în raportul cu instituțiile statului pe baza interviurilor realizate cu profe-
sioniștii din domeniul problematicii abuzului sexual împotriva minorilor;  b) descrierea 
practicilor, percepțiilor și atitudinilor specialiștilor în raport cu problematica abuzului 
sexual împotriva copiilor și a etapelor procedurale la care participă și c) indicarea unui 
set de soluții și recomandări pentru îmbunătățirea serviciilor de răspuns și protecție a 
copiilor victime ale abuzului sexual.
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Metodologic, studiul care stă la baza prezentului raport a constat în 50 de interviuri 
individuale, de profunzime, realizate cu specialiști în domeniu, conform tabelului 
anexat12. Interviurile au fost analizate tematic, în conformitate cu subiectele 
abordate. Datele au fost colectate în perioada iulie-septembrie 2022. Instrumentele 
metodologice utilizate, respectiv ghidurile de interviu13, fac parte, de asemenea, din 
anexele prezentului raport.

Principalele concluzii
1. În linii generale, cazul de agresiune sexuală împotriva copilului parcurge cele 15 
etape prezentate în tabelul următor, fiecare etapă fiind centrată pe unul sau mai mulți 
actori ai cazului, alături de copilul victimă a abuzului sexual.  Tot în tabel este adăugată 
și poziționarea temporară medie14 rezultată în urma interviurilor pentru fiecare etapă:

Etapă Actori Axa timpului

Relația între agresor și victima minoră Copilul victimă. Agresorul -3 luni

Abuzul sexual împotriva copilului Copilul victimă. Agresorul Momentul ”0”

Confesiunea copilului Martorii + Câteva ore-1 zi

Reclamarea agresiunii sexuale Aparținătorul. Părintele +1-2 zile

Evaluarea inițială Polițist. Asistent social. Psiholog. +3 zile

Validarea cazului Asistentul social. Polițistul de caz. +5 zile

Anchetarea cazului Procurorul. Managerul de caz. + 4-5 luni astfel

Ancheta penală. Controlul medical IML. 
Expertiza psihologică judiciară. Medic, psiholog judiciar +2 luni

Ancheta penală. Intervievarea 
inițială a minorului Procuror. Avocatul copilului +2 luni

Ancheta penală. Intervievarea  
secundară. Avocatul agresorului Procuror. Avocatul agresorului +1 lună

Consilierea psihologică gratuită a copilului Psiholog de consiliere  4 ședințe

Camera preliminară. Verificarea 
procedurală a anchetei Judecătorul de drepturi și libertăți +2 luni

Instanța de judecată Judecătorul. Copilul victimă +6 luni

Închiderea cazului. Judecătorul. La 14 luni de la momentul ”0”

Redeschiderea cazului Avocatul poporului -

2. Din evaluarea noastră, interacțiunea copilului victimă a abuzului sexual cu institu-
țiile statului, în traseul procedural al acestuia presupune reamintirea de către copil a 
agresiunilor la care a fost supus de minim șase ori până la finalizarea procesului, însă 
de cele mai multe ori se ajunge și se depășește numărul de zece reamintiri, fără ca în 

12  Anexa 1
13  Anexa 2
14  Deși pe parcursul interviurilor s-a încercat în toate cazurile estimarea unei durate nu s-a reușit de fiecare dată. Media are o 
valoare orientativă, nefiind un indicator statistic.
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acestea să fie incluse și reamintirile în cadrul discuțiilor copilului în afara instituțiilor 
statului: mama/sau persoana de suport, rude, prieteni, asistent maternal sau personal 
al centrului de plasament etc. Cei șase actori care inițiază rememorările minim necesa-
re sunt: 1) persoana care primește plângerea inițială (serviciul 119, polițist de serviciu, 
asistent social de serviciu), 2) polițistul de caz,  3) managerul de caz din partea DGAS-
PC, 4) psihologul judiciar, 5) procurorul, 6) judecătorul. În cele mai multe cazuri li se 
adaugă cel puțin un al doilea expert (psiholog, psihiatru, medic legist), avocatul agre-
sorului prin intermediul procurorului, psihologul din partea DGASPC care participă la 
evaluarea preliminară și instanța pe parcursul derulării procesului pentru o reaudiere. 

3. Filtrarea de către personal care nu beneficiază de suficientă pregătire în domeniul 
comunicării cu copii în situații de traumă a sesizărilor cu privire la abuzurile sexuale 
împotriva copiilor adresate organelor competente (Poliție, DGASPC, SAS) reprezintă 
principala problemă a sistemului public de intervenție în astfel de situații. În urma co-
roborării informațiilor primite în cadrul studiului, estimările noastre sunt următoarele:

50% (cel puțin), dintre cazurile sesizate inițial 
sunt evaluate ca fiind nevalide de către 
poliție și asistenții sociali (gatekeeperii sis-
temului) și se finalizează cu neînceperea 
urmăririi penale (NUP);

25% (cel puțin) dintre cazurile sesizate, intră în 
urmărire penală și se finalizează cu clasarea 
dosarului de urmărire penală din cauza lip-
sei de probe suficiente;

5% Dintre cazuri intră în instanță și se finalizea-
ză cu achitarea persoanei acuzate

12% Dintre cazuri se finalizează cu recunoaște-
rea faptei de către acuzat și condamnarea 
acestuia

8% Se finalizează cu condamnarea agresorului 
care nu și-a cunoscut fapta

4. Preocuparea instituțiilor statului privind recuperarea copilului este cea mai puțin 
vizibilă pe întregul parcurs. Dacă preocuparea pentru sancționarea agresorului este 
semnificativă pentru majoritatea instituțiilor implicate practic în cazurile de abuz se-
xual împotriva copiilor, recuperarea din punct de vedere emoțional, psihologic este 
foarte slabă și constă în acordarea, doar în unele localități, a unor servicii de consiliere 
minimală. Restul efortului de reabilitare trebuie suportat de către aparținător, uneori 
prin apelul la ONG-uri, fără ca agresorul să fie obligat să suport costurile acestui efort.  

5. Comunicarea inter-instituțională are multiple aspecte deficitare. Deși ne-au fost 
semnalate colaborări de succes, mai ales între Procuratură și Poliție (între care există 
o colaborare reglementată juridic), colaborarea între Poliție/ Procuratură și  DGASPC, 
IML, Cabinetele de psihologie judiciară a fost descrisă ca fiind deseori încărcată de as-
perități și lacune procedurale care pot aduce prejudicii siguranței copilului și modului 
de desfășurare a anchetei. 

50%

25%

5%

12%
8%

NUP
clasare
achitare
recunosc fapta
condamnare
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Rezultatele studiului
Copilul victimă: vârsta, situația familială și genul acestuia 

Agresiunea sexuală împotriva minorului este judecată diferit în funcție de vârsta aces-
tuia. Legea nr. 217 din 29 octombrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
286/2009 privind Codul penal, precum și pentru modificarea art. 223 alin. (2) din Le-
gea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală propune trei intervale de vârstă 
în funcție de care se judecă gravitatea faptei de agresiune sexuală împotriva copiilor și 
implicit se stabilește cuantumul pedepsei pentru  făptuitor: până în 14 ani, vârstă până 
la care agresiunea este încadrată ca fiind extrem de gravă15, între 14-și 16 ani și între 
16-18 ani, perioade de vârstă în care legiuitorul apreciază că gravitatea faptelor scade. 

Situația familială a copilului nu face parte din circumstanțele obiective care sunt in-
cluse în evaluarea cazului, însă, din interviurile desfășurate observăm că, în practică, 
aceasta funcționează ca circumstanță atenuantă care poate determina chiar neînce-
perea urmăririi penale a cazului și eludarea veridicității sesizării depuse. Astfel copiii 
din familiile conflictuale, familiile de etnie romă, cele paupere, marginalizate, copiii din 
sistemul de protecție, copiii victime ale abuzului fizic și emoțional riscă să fie mai ușor 
persuadați pentru a-și retrage narațiunile inițiale, să fie mai ușor suspectați de minciu-
nă de către polițiști sau asistenți sociali, sunt mai ușor de convins direct sau prin apar-
ținători, de către  proximi sau chiar de către unii reprezentanți ai instituțiilor publice că 
deschiderea unui dosar de agresiune sexuală riscă să le înrăutățească situația deja ex-
trem de dificilă. Asistenții sociali ajunși la fața locului în urma unei sesizări sau polițiștii 
trimiși să analizeze sesizarea ne-au declarat că în astfel de situații 
întâmpină deseori reticența părinților sau a aparținătorilor de a per-
mite accesul la copilul presupus victimă, de a discuta cu reprezen-
tanții statului pentru a cere ajutor, de a-i credita pe aceștia cu 
încredere. Pe de altă parte, avocați sau psihologi intervievați 
au adus în discuții cazuri în care reprezentații acestor insti-
tuții ale statului, ajunși la fața locului, au încercat să intimi-
deze copilul sau familia acestuia, au pus întrebări delicate 
copilului ori au refuzat să înregistreze sesizările făcute.

”In urma verificărilor efectuate s-a constatat că, în 
multe cazuri, victimele provin din familii dezorgani-
zate, fiind lipsite de ocrotire părintească. Un fac-
tor care ridică dificultăți în practică în încadrarea 
juridică a faptei o reprezintă educația precară a 
persoanei vătămate. O altă categorie de situații 
de fapt specifice o reprezintă realitatea socială 
ancorată în tradiția etniei rrome a obiceiului 
căsătoriei copiilor la vârste fragede” (Raportul 
inspecției judiciare 2021)

15  Menționăm inițiativele de încadrare ca viol a abuzului sexual împotriva 
minorului până la această vârstă



Raport cu  privire la interacțiunea copilului victimă a abuzului  
sexual cu instituțiile statului implicate în gestionarea acestor cazuri

16

Genul copilul a apărut ca variabilă de interes în cadrul interviului sub aspectul ponderii 
ridicate al fetelor victime în raport cu băieții, ca imagine generală, dar și din perspecti-
va creșterii numărului de victime băieți în ultimii ani.

Copilul victimă este, în cele mai multe cazuri, cunoscut de către organele de anchetă 
ca urmare a sesizării de către el însuși sau de către o altă persoană care poate avea 
informații despre situația sa. Există însă și cazuri când copilul victimă este extrem de 
dificil de identificat. Astfel, procurorii DIICOT intervievați în cadrul studiului au adus 
în discuție cazuri de pornografie infantilă în care materialele vizuale analizate au fost 
insuficiente pentru a oferi detaliile necesare identificării unora dintre copiii victime, 
aceștia rămânând încă necunoscuți la mulți ani de la închiderea dosarelor.

Avantajul instituțiilor Barnahus este dat de cadrul formalizat în care sunt angajate  echipe mul-
tidisciplinare și inter-instituționale în evaluarea și determinarea intereselor superioare ale copilului 
și de personalul care lucrează la caz, personal instruit cu privire la cum să comunice, să asculte și să 
împărtășească informații copiilor, adaptat la vârsta și nivelul de dezvoltare al acestora

Agresorul. Caracteristici
Agresorul este un individ cu ”o nesiguranță sexuală pe care și-o manifestă în mod con-
stant, prin aprecierea față de persoanele foarte tinere (minori/ minore), prin presiuni ca par-
tenerul de viață să se comporte sau/și să arate ca un copil, prin aprecieri de ordin sexual cu 
privire la copii16”. El este o persoană care nu a internalizat prohibiția socială de a corela, 
în primul rând mintal, actul sexual cu un copil. În mintea lui acest lucru este permis și 
chiar dezirabil. Iar prezența unui copil vulnerabil în proximitate, accesul facil, nerestric-
ționat la acel copil accesează resorturi de dezirabilitate și porniri care susțin efortul de 
relaționale, urmărire, pândă, fantasmare și în final agresiune sexuală împotriva copilu-
lui. În opinia noastră, dar și a specialiștilor psihiatri și psihologi , persoanele cu pulsiuni 
sexuale față de copii pot fi identificate cu mult timp (ani) înainte ca agresiunea în sine 
să fie făptuită. 

”Există o diferență între abuzul sexual care aparține agresorului și trau-
matizarea sexuală care aparține victimei. În acest domeniu încă există o 
confuzie. Încă te uiți la victimă și vezi agresorul, încă te uiți la agresor și 
vezi victima. Și atunci când se pedepsește fapta, trebuie să se pedepsească 
fapta agresorului, nu trebuie să-l văd pe agresor în victimă.” (Psiholog speci-
alizat în traumatologie)

Din acest motiv controlul din punct de vedere psihologic al celor care lucrează cu co-
pii, mai ales cu copii vulnerabil (instituționalizați, marginali, pauperi, copii de vârste 
foarte mici) considerăm că ar trebui să fie mult mai riguros. De asemenea informarea 
privind manifestările comportamentale ale individului cu potențial agresiv împotriva 
copiilor ar trebui să facă parte din campaniile de informare și educare ale tinerilor 
viitori părinți în primul rând și ale părinților în general.

16  Afirmație psiholog judiciar
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Grupul țintă Barnahus include toți copiii care sunt victime și/sau martori ai unei infracțiuni, 
implicând toate formele de violență. Membrii familiei/îngrijitorii care nu au avut un com-
portament abuziv sunt incluși ca grup țintă secundar beneficiind de suport și consiliere.

Relația dintre agresor și copilul victimă

În opinia noastră, prima și cea mai importantă etapă a cazului de agresiune sexuală 
împotriva minorului este etapa în care se stabilește relația între agresor și victima mi-
noră. Importanța acestei etape este dată de mai multe elemente:

• Din punct de vedere al capacității de intervenție pentru binele copilului, 
aceasta este etapa în care, cu suficientă informare și educație, aparținăto-
rii pot recunoaște semnele unei relații cu potențial agresiv și pot interveni 
pentru scoaterea copilului din ținta agresorului. Copilul suficient informat și 
educat poate recunoaște semnalmentele unei relații cu potențial patologic 
și poate fi în alertă cu privire la riscurile care pot decurge din aceasta și la ti-
purile de reacție recomandate pe care le poate avea în cazul în care se simte 
”încolțit” de către un potențial agresor. Persoanele din proximitatea copilului 
și potențialului agresor pot recunoaște semne de alarmă și pot lua atitudine 
pentru apărarea copilului. În această etapă, educația, informarea și atenția 
față de lumea în care trăiește copilul sunt elementele cheie care îl pot proteja 
de o traumă care îl poate marca pentru totdeauna.

• Din punct de vedere practic, felul în care se desfășoară această etapă este 
esențial pentru deciziile pe care, mai târziu, le vor lua polițiștii implicați în an-
chetarea cazului, asistenții sociali, procurorul și judecătorul. Astfel, pe parcur-
sul interviurilor a apărut foarte clar faptul că:

o În cazul în care agresorul este un adult care are în protecție minorul in me-
diul familial (părinte, tutore) sau se află în proximitate familială a minorului 
(concubin, rudă, persoană care oferă sprijin sau întreținere familiei copilu-
lui), construcția relației de intimitate sexuală cu copilul care va genera ulte-
rior agresivitate este mai degrabă ignorată și se consideră că a făcut parte 
din ”mediul deviant ” în care trăiește copilul, din contextul ”nefericit” al 
vieții acestuia, fiind coroborată frecvent cu pauperitatea, violența domes-
tică, stilul de viață marginal care conlucrează spre promiscuitate și abuz 
sexual împotriva copilului. Nu de puține ori se consideră că prezența unei 
astfel de relații între agresor și copil, într-un astfel de mediu este un ar-
gument pentru a nu deschide un dosar de agresiune sexuală, de a încerca 
asumarea abuzului sexual altor violențe domestice și de a încerca aplana-
rea conflictului între agresor și mama sau aparținătorii minorului. Copilului 
și adultului care oferă protecție copilului îi sunt explicate cât de grave sunt 
acuzațiile de agresiune sexuală, ce ”calvar” urmează, că riscă să piardă spri-
jinul pe care familia îl primește de la potențialul agresor, că oricum acesta 
va primi ”3-4 ani de închisoare și apoi vine și se răzbună”, că ”durează 2-3 
ani până ajunge în instanță”, că ”oricum copilul nu primește despăgubiri”, și 
că, dacă ceva s-a întâmplat (ex. agresiune cu penetrare), ”oricum nu se mai 
poate reveni la starea anterioară”, iar toate acestea sunt doar un demers 
fără un sprijin concret pentru copil etc.  Menționăm că acest lucru este 
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posibil inclusiv din partea unora dintre reprezentanții sistemului public 
care intervin pentru a face verificări în cazul unei sesizări până la momen-
tul începerii urmăririi penale. Cuantificarea primită pe parcursul interviuri-
lor a fost aceea că ”peste 50% dintre sesizări se dovedesc a fi false sau nu 
se confirmă”. Niciunul dintre procurorii nu a menționat faptul că minorul ar 
fi afirmat că a mai anunțat organele statului și înainte dar nu a fost luat în 
seamă17. Însă în sprijinul afirmațiilor noastre vin mărturiile avocaților copi-
ilor care povestesc cazuri în care copilului nu i s-a înregistrat plângerea de 
către polițist (mai ales dacă acesta provenea dintr-un centru de plasament) 
sau de declarațiile asistenților sociali care se duc la o primă evaluare și ne 
vorbesc despre declararea ”voluntară” a minciunii sau despre faptul că fa-
milia nu mai dorește să colaboreze cu autoritățile după anunțarea inițială a 
faptei.

o În cazul unui agresor din afara familiei (educator, îngrijitor, rudă mai înde-
părtată, ”lover boy” etc.) construcția relației dintre agresor și copilul victi-
mă este considerată de către majoritatea actorilor instituționali (polițiști, 
procurori, avocați ai apărării) ca fiind circumstanță agravantă, care eviden-
țiază dorința sistematică a agresorului de a construi o relație de încredere 
pe baza căreia să comită abuzul sexual, de cele mai multe ori în formă re-
petată asupra unuia sau mai mulți minori din aceeași arie. Sunt însă și alți 
actori din sistem care au o raportare diferită asupra acestei relații. Astfel 
o parte a asistenților sociali, unii polițiști, câțiva procurori, o parte dintre 
judecători și evident avocații agresorului tind să considere relația anteri-
oară dintre copil și agresor ca o ”complicitate din partea copilului”, similară 
cu consimțământul sau parteneriatul acestuia într-un joc care ulterior a 
fost arbitrar negativizat de către copil. Astfel întrebările ”de ce?” adresate 
minorului cu privire la relația anterioară cu agresorul, chiar în ceea ce pri-
vește proximitatea agresiunii considerăm că sunt o manifestare a acestei 
înțelegeri ”circumstanțiale” a relației (”de ce te-ai urcat în mașină?”, ”de ce 
te-ai dus cu el în toaletă?”, ”de ce nu ai țipat?”, ”de ce nu le-ai cerut ajutorul 
celor care vă priveau?”, ”de ce nu l-ai lovit pe agresor?” etc.). Regretabil 
este că aceste întrebări, prezente chiar în instanță, nu fac decât să accen-
tueze trauma și sentimentul de vinovăție al copilului victimă.

o În cazul unor situații din sistemul de protecție a copilului, relația aduce, 
suplimentar, elementelor anterior descrise și posibilitatea (de altfel prezen-
tă și în cazurile anterioare, dar cu un potențial mai ridicat aici) de a avea 
victime multiple sau trafic de minori în vederea prostituției. Dacă în ulti-
mul caz, din punct de vedere procedural, ancheta este transferată de către 
poliție către DIICOT, în cazul agresorilor cu victime multiple, cazurile se 
disjung pentru fiecare victimă, procedurile necesare urmăririi fiind amplifi-
cate proporțional cu numărul de cazuri și potențiale infracțiuni relaționate: 
pornografie infantilă, sechestrare, violență etc. De altfel, așa cum ne-a fost 
evidențiat în cadrul interviurilor discuțiilor cu reprezentații DIICOT, ele-
mentul de privare de libertate  în cadrul relaționării agresorului cu victima 
este definitoriu în instrumentarea cazului de agresiune sexuală împotriva 
copilului pe mai departe.

17  Deși, așa cum vom arăta ulterior există cazuri publica în presă cu astfel de cazuri
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De cele mai multe ori copilul spune, dar nu este luat în seamă, deci este 
mult mai des întâlnită decât ne imaginăm noi situația în care copilul rela-
tează. Când nu se întâmplă acest lucru sau se întinde pe o perioadă lungă 
de timp, este fie pentru că copilul consideră că a greșit cu ceva în raport 
cu regulile familiale, parentale și atunci îi este frică de consecințe, fie își 
protejează părinții împotriva informației dureroase, pentru că percepe o 
vulnerabilitate în părinte pe care el, în calitate de copil, știe că o atinge în 
momentul dezvăluirii. (Psiholog specializat în traumatologie)

• Din punct de vedere psihologic și de patologie psihiatrică, relația dintre 
agresor și victimă este un factor esențial care demonstrează nu doar inten-
ționalitatea, ci și planificarea temeinică a agresorului pentru agresiune, ca-
racterul sistematic al acestei pregătiri. Relația agresor-copil victimă este, de 
cele mai multe ori una dinamică, ce crește în intensitate până la momentul 
agresiunii și se menține intensă ulterior acesteia în vederea repetării faptelor 
și păstrării caracterului secret al agresiunii. Pentru copil, relația cu agresorul 
sexual reprezintă deseori, așa cum ne descrie doamna psiholog Diana Vasile, 
specialist în tratamentul traumei (Institutul pentru Tratamentul Traumei), ”so-
luția pentru compensarea unor nevoi psihologice acute sau cronice ale copilului: 
atenție, afecțiune, nevoia de a fi ascultat, înțeles, ocrotit, apărat”. De cele mai 
multe ori tocmai situația de victimă în care se găsește copilul atrage atenția 
agresorului asupra acestuia și îi oferă oportunitatea de a deschide relația cu 
el. Nu de puține ori agresorul este chiar cel care inițiază actele de intimidare, 
hărțuire ori agresiune asupra copilului, indirect, pentru a putea urmări reac-
țiile acestuia, pentru a testa gradul de vulnerabilitate al copilului, ca mai apoi 
să intervină și să deschidă relația cu viitoarea victimă. Relația dintre agresor și 
copilul agresat sexual începe ca o aparentă relație de afecțiune și încredere, 
de aparentă recunoaștere reciprocă a vulnerabilităților, de aparentă egalitate. 
Viitorul agresor subliniază constant copilului rolul important pe care copilul îl 
are în viața acestuia și importanța păstrării secretului relației pe care el o con-
struiește. Prin astfel de acțiuni, viitorul agresor creează copilului sentimentul 
complicității și vinei, ambivalența între rușinea resimțită și suferința fizică și 
nevoia copilului de a fi special în viața unui adult.

Din perspectiva legiuitorului se apreciază în toate cazurile ca circumstanță agravantă 
abuzul de încredere. Respectiv dacă: a) fapta a fost comisă de un membru de familie 
al minorului sau de o persoană care conviețuiește cu acesta sau b) minorul se află în 
îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat 
de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situa-
ția vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situații de 
dependență, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze pedeapsa este 
majorată cu o treime.

De asemenea legiuitorul apreciază ca fiind circumstanță agravantă (Art. 2221CP) dacă 
”faptele prevăzute la art. 220-222 sunt săvârșite de două sau mai multe persoane îm-
preună sau de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune contra libertății 
și integrității sexuale asupra unui minor, o infracțiune de pornografie infantilă sau pro-
xenetism asupra unui minor. În aceste cazuri limitele speciale ale pedepsei se majorea-
ză cu o treime.”
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Înțelegerea dinamicii relaționale între agresor și copil considerăm că este foarte im-
portantă în acțiunile de prevenție a agresiunilor sexuale împotriva copiilor. În funcție 
de vârstă, jocurile cu copii având ca subiect ”secretele” pe care ei la țin, jocurile pri-
vind descrierea persoanelor foarte importante din viața lor și argumentarea acestei 
importanțe, atenția specială a părinților privind ”prieteniile” copiilor cu persoane 
adulte din afara familiei nucleare pot fi indica semnale de alarmă ale unei agresiuni 
potențiale și pot crește vigilența părinților cu privire la pericolul potențial care îl pân-
dește pe copil.  

Durata pe care se construiește relația poate varia de la câteva săptămâni la câteva 
luni. Doar șase dintre respondenți au reflectat asupra acestui aspect. Media obținută 
în cadrul interviurilor a fost de 3 luni.

Modelul Barnahus este integrat în serviciile sociale sau de protecție a copilului naționale 
sau locale, forțele de ordine/sistemul judiciar sau în sistemul național de sănătate. Instituția 
Barnahus se bucură de un rol statutar, recunoscut de către autoritățile naționale și locale, 
inclusiv de un mandat formal pentru a colabora cu instituțiile publice relevante. Suportul 
și consilierea acordată copiilor și aparținătorilor acestora fără potențial agresor constituie 
mijloace importante de diminuare a vulnerabilității ulterioare a copilului victimă.

Abuzul sexual împotriva copilului

• Abuzul sexual împotriva minorului este actul de încălcare de către agresor a 
interdicției de a-și satisface sexualitatea ca pulsiune erotică prin intermediul 
unor copii care a căror dezvoltare intelectuală, fizică sau morală nu permite 
un consimțământ deplin înțeles.  Prin abuz sexual asupra copilului se înțelege 
orice acțiune/act sexual care implică un copil constrâns să furnizeze plăcere 
sexuală unui adult. Abuzul sexual asupra copilului include oricare dintre in-
fracțiunile prevăzute de Art. 218-223 Cod Penal care se exercită asupra unui 
minor (viol, agresiune sexuală, act sexual, corupere sexuală, racolare în sco-
puri sexuale, hărțuire sexuală).

• ”Abuzul sexual reprezintă implicarea unui copil sau a unui adolescent minor de-
pendent și imatur din punctul de vedere al dezvoltării psiho-sexuale în activități 
sexuale pe care nu este în măsură să le înțeleagă, care sunt nepotrivite pentru 
vârsta sa ori pentru dezvoltarea sa psiho-sexuală, activități sexuale pe care le 
suportă fiind constrâns prin violență sau seducție ori care transgresează tabuurile 
sociale legate de rolurile familiale; aceste activități includ, de regulă, contact fizic, 
cu sau fără penetrare sexuală”18

• Abuzul sexual împotriva copiilor are forme cu intensități traumatice diferite: 
de la nuditate la atingeri ale zonelor intime, de la simularea unui act sexual la 
obligarea copilului de a participa la stimularea sexuală, până la viol însoțit de 
agresiuni și alte violențe. Ca și relația între agresor și copilul victimă, de multe 
ori abuzul sexual înregistrează un crescendo în timp de la forme pe care copi-
lul, deși le resimte stânjenitoare sau deranjante, nu le înțelege ca fiind precur-
soare ale unei agresiuni tot mai mari, până la forme care îi provoacă efectiv 

18  Sursa: Serviciul Asistență în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic și Exploatare a Copilului | Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 6, București (protectiacopilului6.ro)
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copilului umilință, scârbă și durere fizică. Nu de puține ori, conform declarați-
ilor psihologilor intervievați, copilul este manipulat de către agresor să asoci-
eze eronat stările negative prin care trece cu sentimente pozitive (”dragostea 
care doare”), cu normalitatea (”așa fac toți copii”), cu obișnuința (”peste un 
timp o să te obișnuiești”). Această strategie a agresorului este menită să de-
termine copilul victimă să mențină secretul cât mai mult timp, în cazul în care 
acest copil nu este deja într-o situație de constrângere (amenințare față de 
propria viață sau a celor dragi, situație de privare de libertate).

• Confuzia între ceea ce simte ca urmare a abuzului sexual și ceea ce agresorul 
îl manipulează să considere, sentimentele de rușine, teamă, lipsa unor relații 
de încredere puternice cu cel puțin un părinte fac ca relația abuzivă să fie 
”ținută” de multe ori de victimă, în secret, chiar și mai mulți ani, uneori până 
la vârsta maturității. Copilul încearcă să rezolve problema pe cont propriu, de 
multe ori cu dificultăți majore de internalizare, somatizând acut sau cu ma-
nifestări semnificative în zona atenției. Psihologii intervievați chestionați au 
prezentat cazuri în care victima a descoperit și reclamat abuzul sexual după 
mulți ani, în preajma sau după maturizare. Niciunul dintre procurorii intervie-
vați chestionați însă nu s-a întâlnit în ultimii zece ani cu astfel de cazuri (adulți 
care reclamă abuz sexual în copilărie). 

”În literatura de specialitate se vorbește foarte mult de lipsa de perspectivă și 
de înțepenirea psihicului. Am încercat să desfac această „înțepenire” în trăiri 
corporale și am numit trăirea din această înțepenire ca neputința de a acționa. 
Tu știi ce trebuie să faci, dar nu poți, pentru că sistemul se protejează, în ani de 
zile a observat că această înțepenire este salvatoare și atunci el se protejează 
prin această înțepenire și după aceea apare ceea ce noi numim „ignor de bună 
voie”, adică știu că ignor, pentru că nu știu ce să fac și nu știu ce să fac pentru 
că simt înțepenirea și nu am o soluție la îndemână, trebuie s-o construiesc, iar 
ca să construiesc o soluție e mai complicat, îți trebuie gândire, atenție, muncă, 
ceea ce nu are toată lumea, nu toți părinții. Iar pe un fond de traumatizare 
existent, toate aceste lucruri se intensifică. Cu alte cuvinte, este încă și mai 
greu să te ocupi de asta. Unul dintre argumente este că nu s-a întâmplat mare 
lucru: cum m-am descurcat eu, se descurcă și ea sau el.” (psiholog)

• Încărcătura psihologică foarte mare pentru copil este ceea ce marchează abu-
zul sexual asupra acestuia. O astfel de încărcătură este cea care produce de 
cele mai multe ori o schimbare bruscă de comportament a copilului și/sau o 
mărturisire a agresiunii către un adult sau un proxim în care are cea mai mare 
încredere sau de care nu îi este teamă că va fi blamat.

• Această încărcătură psihologică este importantă și din alte două motive: 1) 
crește acuitatea perceptivă a copilului victimă, acesta putând reține detalii de o 
importanță majoră pentru anchetă, detalii asupra cărora nici să nu fie pe deplin 
conștient (semne corporale distinctive ale agresorului, particularități ale locului, 
mirosuri, sunete, formule lingvistice particulare etc.); 2) poate determina bloca-
je amnezice la nivelul copilului victimă, ca mecanism de auto-protecție natura-
lă, copilul putând schimba mici elemente de la o povestire la alta (ex. culoarea 
pantalonilor agresorului), fără ca acest lucru să determine etichetarea întregii 
povești ca minciună.
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• Înțelegerea tensiunii psihologice determinată de abuzul sexual de către acto-
rii instituționali implicați în gestionarea cazurilor de acest gen este un punct 
cheie al unei intervenții în favoarea copilului. Întregul parcurs de colectare 
de date calitative în cadrul acestui studiu a arătat că un punct vital este re-
prezentat de încrederea acordată copilului care reclamă abuzul sexual. Dacă 
lucrătorul public implicat în gestionarea cazului, indiferent de tipul de institu-
ție pe care o reprezintă pornește de la înțelegerea faptul că un copil reclamă 
abuzul sexual pentru că resimte această încărcătură psihologică extremă, 
cadrul legal și procedural îi oferă suportul necesar pentru a acționa optim în 
interesul copilului. De multe ori însă persoanele care asigură prima linie de 
intervenție după reclamarea abuzului (familie, asistent social, poliție) pornesc 
de la ideea ”minciunii copilului”, a ”înțelegerii greșite de către copil a faptelor”, 
”a interpretării greșite de către adult a unei situații” sau ”a interesului recla-
manților de a crea un prejudiciu persoanei învinuite”. Suspiciunea, extrem de 
utilă ca mecanism în cadrul unei anchete de orice fel menite să descopere 
adevărul, devine o barieră semnificativă din punct de vedere acțional dacă se 
reflectă asupra cazului în primul moment , căutându-se majoritar argumente 
pentru ”a nu deschide cazuri” din punct de vedere procedural. Astfel, spre 
exemplu, dacă specialiștii de la Institutul pentru Studiul și Tratamentul Trau-
mei (ISTT) au arătat într-un studiu de specialitate că peste 80% dintre decla-
rațiile date de copii privind abuzul sexual s-au dovedit veridice, mulți dintre 
asistenții sociali din partea DGASPC-urilor, intervievați chestionați au conchis 
că mai mult de jumătate dintre cazurile sesizate sunt acuzații false sau care se 
retrag înainte de deschiderea unui dosar de urmărire penală a faptei.

Modelul Barnahus este centrat pe Interesul superior al copilului. Interesul superior al copilu-
lui este un considerent primar în toate acțiunile și deciziile ce privesc copilul și familia/îngri-
jitorii/persoanele de suport fără comportament abuziv. Personalul cunoaște clar rolurile și 
responsabilitățile sale în evaluarea și determinarea intereselor superioare ale copilului indi-
vidual. Personalul este conștient și a fost instruit cu privire la modul în care să aplice pro-
cedurile și instrumentele pentru a evalua și determina interesul superior al fiecărui copilul. 
Evaluările interesului superior iau în considerare punctele de vedere și identitatea copilului, 
păstrarea mediului familial și menținerea relațiilor, îngrijirea, protecția și siguranța copilului, 
situația de vulnerabilitate, dreptul la sănătate, educație și ca 

respectivele elemente să fie echilibrate. Determinarea interesului superior se face de către 
profesioniști calificați fără întârzieri nejustificate și se bazează pe fapte stabilite și transmise 
de către copil și îngrijitorul fără comportament abuziv.

Confesiunea copilului. Martorii

Prima mărturisire are pentru copilul victimă în primul rând scop terapeutic, reprezen-
tând momentul de descărcare atât din punct de vedere emoțional/psihologic cât și din 
punct de vedere informațional. Pentru derularea procesului de interacțiune a copilului 
cu instituțiile statului în gestionarea cazului de abuz sexual asupra copilului, această 
primă mărturisire este extrem de importantă sub ambele aspecte.  
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Din punct de vedere informațional pentru procurorul de caz, prima persoană căreia 
copilul i-a făcut destăinuiri, precum și celelalte cu care copilul a vorbit înainte de pri-
ma declarație oficială au statut de martori și constituie actori cheie în dosar. În această 
calitate pot fi intervievați și asistenții sociali din cadrul DGASPC care au fost la fața 
locului pentru a valida sesizarea, polițiști care au însoțiți asistenții sociali, colegi sau 
prieteni ai copilului din aceeași casă protejată sau din aceeași clasă etc. ”Descărcarea” 
informațională a copilului în prima mărturisire este în fapt cea mai bogată în detalii 
și de multe ori se petrece în imediata proximitate a abuzului sexual. Pe de altă par-
te, starea de tensiune psihologică a copilului și de vulnerabilitate resimțită, îl face pe 
acesta extrem de influențabil și ușor de manipulat mai ales de către un adult care are 
o agendă proprie. Spre exemplu, unul dintre procurorii intervievați chestionați ne-a 
exemplificat un caz de contaminare informațională generat de către primul receptor al 
informației, un părinte care ”a pus în gura copilului” o serie de afirmații care de fapt îi 
aparțineau. Astfel, în cadrul anchetei penale un punct important în audierea martorilor 
este cel al decontaminării informaționale a narațiunii prezentate de copil pentru fieca-
re pas în parte: ”cine a zis, ce a zis?”. Trebuie ținut seama că martorii înșiși trăiesc stări 
emoționale intense odată cu aflarea abuzului povestit de copil și-și accesează propriile 
traume. Contaminarea informațională se realizează deseori în grupuri de copii, mai ales 
în sistemul de protecție, când orice traumă individuală devine traumă colectivă. 

Din acest motiv, intervievarea martorilor copii sau adolescenți din proximitatea vic-
timei necesită la rândul ei pregătire și o bună înțelegere a mecanismelor psihologice 
individuale și de grup. În caz contrar aceste efecte de contaminare pot fi asumate cu 
ușurință ”minciunii copilului”, iar abuzul sexual să nu ajungă în faza urmăririi penale. 

”Procedura spune că un copil ar trebui audiat o singură dată, înregistrat 
audio-video și apoi să facă terapie și să-și revină. În realitate, copiii sunt 
audiați de foarte multe ori, de persoane și instituții diferite. Toate aceste 
situații provoacă o stare anxioasă copilului, dar și părintelui, fiind chiar în 
situația de a renunța. În tot acest proces nici măcar empatie nu există de 
multe ori. Scuza celor din instituții, care se ocupă de astfel de cazuri, este că 
nu există indicii, că nu poate proba dacă a existat sau nu a existat fapta”. 
(avocat)

Pentru copilul victimă, din punct de vedere psihologic, detensionarea produsă de 
povestirea experienței traumatice prin care a trecut este un prim pas în procesul de 
recuperare post-traumatică. De cele mai multe ori, un instrument important în această 
recuperare este uitarea, ”reașezarea” evenimentelor astfel încât copilul să poată con-
tinua să funcționeze în parametri de relativă normalitate. Din acest motiv este impor-
tantă înregistrarea faptelor cu cât mai mare acuratețe în imediata dezvăluirea a lor.  

În acest sens recomandăm părinților tehnica jurnalului, ca suport instrument impor-
tant în parcursul lor parental cel puțin în perioada în care copilul este minor și nota-
rea evenimentelor (atât pozitive cât și negative) prin care trece copilul încercând să 
altereze cât mai puțin elementele pe care acesta le dezvăluie.

Nu în ultimul rând ,prima persoană adultă căreia i se confesează copilul victimă este 
cea de la care el așteaptă ajutor. Este extrem de important pentru parcursul anche-
tei ca această persoană să îl crediteze pe copil cu încredere, să-l asculte, să-l pună 
pe primul loc. Nu de puține ori, ne-au declarat asistenții sociali intervievați, precum 
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și procurorii de caz,  persoanele care ar trebui să-l protejeze, sub impulsul propriilor 
emoții, au decis să nu-l creadă pe copilul victimă sau să nu îl susțină în intenția de a 
sesiza agresiunea. Psihologul specializat în studiul și intervenția în caz de traumă ne-a 
descris pe parcursul interviului șocul pe care îl resimte părintele sau adultul în care 
copilul victimă caută sprijin și faptul că uneori decizia de a nu crede copilul victimă 
vine ca reacție de auto-apărare din parte acestui adult (fie pentru că agresorul este 
susținător economic al familiei, fie pentru că agresorul este prea apropiat de familie 
pentru ca această să accepte că un astfel de eveniment a avut loc). Prejudiciul pe care 
neîncrederea adulților în copilul victimă îl generează este greu de recuperat și creează 
semnificative dificultăți anchetatorilor în crearea legăturii afective necesare cu copilul 
victimă pentru a afla adevărul faptelor întâmplate. 

Martori în cadrul procesului sunt inclusiv persoanele (de cele mai multe ori tot minori) 
care au asistat efectiv la comiterea abuzului sau la săvârșirea faptei. În conformitate 
cu prevederile CP art. 222.119, copilul martor este considerat de legiuitor victimă, iar 
adultul martor este considerat de cele mai multe ori complice al agresorului (pot fi însă 
și excepții, cum este cazul bunicii din speța prezentată în anexă20).

Un punct central în pregătirea parentală trebuie să fie ocupat de stabilirea încrederii 
între părinte și copil și de conștientizarea părintelui că semnalarea de către un copil 
a unei situații cum este abuzul sexual, resimțite ca disconfortantă, rușinoasă, dure-
roasă pentru el nu este un eveniment de trecut cu vederea, asemenea oricărei alte 
minciuni. Chiar dacă nu înseamnă neapărat o agresiune sexuală (deși în majoritatea 
cazurilor chiar este!) este un semnal de alarmă major ridicat de către copil.

Una dintre cele mai sensibile situații este cea a copiilor din centrele de protecție. Adul-
tul la care copilul apelează pentru a cere sprijin este de cele mai multe ori în conflict 
de rol în raportul cu agresorul indicat de copil, care îi este coleg de serviciu cel puțin.  
Din acest motiv, sentimentele de vulnerabilitate ale copilului din sistemul de protecție 
se amplifică, senzația că sunt mușamalizate informațiile, că autorii agresiunii sunt pro-
tejați este la rândul ei foarte mare. Crearea unui mecanism care să permită sesizarea 
abuzului sexual direct către persoane din afara sistemului de protecție imediat, respec-
tiv instituția Telefonului Copilului a fost un semnificativ pas înainte mai ales pentru 
copiii din sistemul de protecție al copilului, cu atât mai mult cu cât cazurile semnalate 
sunt arhivate și intră într-un sistem de gestionare care poate  fi verificat extern.

O situație specială o reprezintă psihologii, în particular psihologii judiciari specializați 
în abuz sexual sau în traume care sunt solicitați de către părinți să confirme sau să 
infirme suspiciunile acestora, mai ales în cazul copiilor foarte mici, de grădiniță. Menți-
onăm că aceste evaluări, dacă nu sunt solicitate de către procuror, ci de către aparțină-
tor, nu au valoare juridică, nu constituie probă la dosarul de urmărire penală, fiind însă 
argumente puternice ale aparținătorilor pentru sesizarea agresiunii.

Din interviurile realizate mai ales cu asistenții sociali și cu psihologii participanți la stu-
diu estimăm că momentul primei dezvăluiri apare, de regulă, în interval de câteva ore, 
o zi de la producerea agresiunii sexuale.

19  În conformitate cu prevederile Art. 222 ind. 1 din Noul Cod penal” - Fapte comise în circumstanțe agravante - 
Art. 222.1. -Dacă faptele prevăzute la art. 220-222 sunt săvârșite de două sau mai multe persoane împreună sau de către o persoană 
care a mai comis anterior o infracțiune contra libertății și integrității sexuale asupra unui minor, o infracțiune de pornografie infantilă 
sau proxenetism asupra unui minor, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.”
20  Anexa 3
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Modelul Barnahus presupune un management de caz interinstituțional în care examinarea 
și planificarea cazurilor inter-agenții este parte integrantă a activității echipei Barnahus. 
Acest tip de intervenție concertată încearcă să reducă la minim contagiunea informațională 
și stresul psihologic al copilului și să limiteze timpul de expunere a copilului la factori infor-
maționali perturbatori. De asemenea, modelul Barnahus oferă acțiuni punctuale pentru a 
spori competența și cunoștințele în rândul profesioniștilor care lucrează pentru și cu copiii, 
cum ar fi, spre exemplu, organizarea de vizite de studiu, ședințe de informare, prelegeri și 
producerea de materiale scrise.

Sesizarea agresiuni. Aparținătorul.
Reclamarea abuzului sexual de către copilul victimă se realizează de cele mai multe ori 
cu sprijinul unui adult care încurajează copilul să sesizeze sau sesizează chiar el abuzul. 
Ne-au fost semnalate și cazuri în care copiii, mai ales din sistemul de protecție al co-
pilului, vin siguri la secția de poliție sau împreună cu prieteni de aceeași vârstă să re-
clame agresiunea sexuală la care a fost victimă. Un rol major în semnalarea abuzurilor 
sexuale împotriva copiilor îl au organizațiile non-guvernamentale care lucrează efectiv 
cu copiii, mai ales cu cei din zonele marginalizate și care identifică și susțin copilul vic-
timă și chiar familia acestuia pentru a reclama agresiunea.

Reclamarea agresiunii este primul moment al interacțiunii copilului victimă cu sistemul 
public de intervenție în caz de abuz sexual împotriva copiilor. Este totodată momentul 
unei disparități a așteptărilor:

• Pe de o parte, avem sistemul public pus în situația de a deschide un caz/ 
un dosar respectiv de a primi ”de lucru”, de a amplifica ”niște statistici”, de a 
încărca un post cu atribuții suplimentare. Prima reacție a sistemului birocra-
tic (de la noi și de oriunde!) este cea de rezistență la o astfel de situație (pe 
măsura posibilităților). Această posibilitate este dată de prezența unor meca-
nisme instituționale de intervenție care se supun doar controlului intern. Fie-
care instituție aflată în ”front line”, DGASPC, Poliție, va resimți în primul rând 
preocuparea de a nu deschide ”un nou dosar”. Lipsa unui mecanism comun 
de intervenție, interinstituțional, prin care instituțiile să acționeze, dar să se și 
controleze reciproc favorizează practic această rezistență la preluarea cazului. 
La nivelul instituțiilor de primă linie grija de a nu deschide un nou dosar care 
să nu fie real sau să nu fie clar, sau care să necesite prea multă muncă este în 
fapt prima reacție. Așa cum vom vedea pe parcursul raportului, în numeroase 
etape ale interacțiunii copilului victimă cu instituțiile statului el, copilul vic-
timă este privit prin această prismă administrativă, a dosarului care trebuie 
închis cu succes pentru instituția care l-a deschis. De multe ori succesul insti-
tuțional (ex clasarea cazului) nu este neapărat un succes și pentru copil.

• Pe de altă parte avem copilul (și aparținătorul) care cred că, odată sesizat ca-
zul, drumul spre dreptate și spre vindecare a traumei psihologice a copilului a 
început, iar pericolul a fost îndepărtat definitiv. În fapt, copilul victimă se află 
abia la începutul unui drum complicat și lung care-i va testa de multe ori re-
zistența cel puțin din punct de vedere emoțional și psihologic. 
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Noi suntem sesizați în principal de cazurile astea de abuz sexual asupra 
minorilor în timpul zilei, nu sunt neapărat sesizări urgente, pentru că 
sesizările sunt de regulă după un timp de la comiterea faptei, cel puțin 
câteva ore, aproape niciodată imediat după ce se întâmplă. De obicei la 
fața locului ajung colegii de la ordine publică, sunt colegii în uniformă, care 
verifică dacă se confirmă sau nu speța sesizată, și după aceea se ia legătura 
cu cei de la investigații criminale, care întocmesc un act de sesizare sau îl 
folosesc pe cel întocmit de cei de la Ordine publică și încep să documenteze 
infracțiunea respectivă. Noi, în funcție de gravitatea situației, stăm de 
vorbă cu minorul, dar doar orientativ, nu se face o audiere propriu-zisă și 
se încearcă administrarea unor probe care ne sunt necesare, sunt audiate 
toate persoanele majore, se constituie un dosar, dacă se impune se ia o 
măsură preventivă. (polițist)

Un element de asemenea important pentru mersul anchetei este faptul că, în perioada 
scursă de la prima confesiune a copilului victimă până la reclamație, aparținătorul 
(adultul care sprijină copilul în tot acest demers) comunică la rândul lui despre 
faptă (uneori cu copilul de față) cu alte persoane, de la care cere sfaturi, suport, 
consolare. Aceste comunicări sunt încă un moment în care memoria copilului poate fi 
contaminată. 

Din acest motiv, în opinia noastră, este recomandabilă elaborarea unui ghid pentru 
părintele copilului victimă a unui abuz sexual în care să fie descriși pe scurt pașii 
util a fi parcurși pentru pedepsirea agresorului și recuperarea post-traumatică a 
copilului, după aflarea de la copil de existența unui abuz sexual asupra lui. În mod 
obligatoriu, în acest ghid ar trebui incluse și căile de semnalare a neglijenței sau com-
portamentului neadecvat din partea reprezentanților statului cu care aparținătorul și 
copilul intră în contact în acest proces.

Reclamarea cazului nu presupune efectiv formularea unei plângeri. Din punct de vede-
re procedural, ancheta debutează odată cu sezisarea cazului, din oficiu, nefiind nevoie 
de o plângere propriu-zisă21. Dacă această modificare a codului de procedură penală, 
teoretic, pe de o parte poate deschide calea unor sesizări din partea mai multor per-
soane cu care interacționează copilul, pe de altă parte determină și mai mult efort de 
validare a acestor sesizări. Astfel reclamarea cazurilor se poate face nu doar de către 
aparținători sau persoane de atașament din proximitatea copilului, ci și de către medici 
specialiști sau medici de familie (mai ales în cazul în care se observă urme corporale), 
cadre didactice (care pot observa schimbări atitudinale sau absenteism), psihologi, ve-
cini sau alte persoane cu care copilul intră în contact. Această deschidere se reflectă 
însă și asupra ponderii ridicate a cazurilor care nu ajung în faza de urmărire penală și 
care sunt filtrate și etapa de evaluare inițială.

În urma analizei datelor obținute în cadrul interviurilor apreciem că reclamația copilului 
victimă intervine în medie la una-două zile după confesarea acestuia către un adult în 
care are încredere (atunci când acest adult îl susține)22. 

21  Din acest motiv nici nu se poate retrage plângerea.
22  Evident pot fi cazuri car sunt sesizate mai târziu, mult mai târziu sau niciodată, cum sunt și cazuri sesizate imediat dup agresiu-
ne. Toate casetele temporare au in vedere situații mai degrabă modale, din cazuistica descrisă în interviuri.
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Unul dintre standardele modelului Barnahus este cel de evitare a întârzierii nejustificate. Se 
iau măsuri pentru evitarea întârzierii nejustificate, asigurându-se că interviurile judiciare, 
evaluările gradului de protecție a copilului și examinarea medicală și a sănătății mintale 
au loc într-o perioadă de timp dată și că toți copiii beneficiază de informații în timp util. 
De asemenea membrii echipei Barnahus au acces la îndrumare, supraveghere, consiliere 
și evaluare reciprocă periodice, atât în legătură cu cazurile individuale, cât și în abordarea 
stresului emoțional personal și profesional, provocărilor și dilemelor etice în activitatea cu 
copiii victime și martori ai violenței.

Evaluarea inițială. Polițist. Asistent social. Psiholog. 
Așa cum am arătat anterior, sesizarea privind copilul victimă ajunge la una dintre cele 
două instituții care funcționează ca gatekeeper/ gardian al sistemului de intervenție 
publică în vederea sancționării abuzului sexual asupra copilului: secția de poliție la care 
este arondat copilul sau serviciul general de asistență socială la care este arondată 
localitatea/sectorul de domiciliu al acestuia. În funcție de locul spre care se îndreaptă 
sesizarea (către DGASPC sau către Poliție), dar și în funcție de cutumele locale, ulteri-
or depunerii acesteia copilul victimă și aparținătorul lui se întâlnesc, de cele mai multe 
ori la domiciliul copilului sau chiar locul depunerii plângerii dacă aceasta este făcută la 
poliție, cu echipa de polițiști operativi sau echipa de asistenți sociali.
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În această etapă practicile sesizate în urma interviurilor sunt eterogene atât la nivelul 
Bucureștiului cât și între București și celelalte orașe incluse în analiză, pentru ambele 
situații: plângere depusă la poliție sau plângere depusă la serviciul de protecție a copi-
lului. 

Astfel, în cazul plângerilor depuse la poliție, polițiști și avocați ai copilului intervievați 
chestionați în București sau în țară ne-au descris situații dintre cele mai diverse: o 
discuție cu copilul ”prietenească”, la secția de poliție, la momentul depunerii plângerii 
pentru ca echipa operativă (formată de obicei din doi polițiști) să înțeleagă dacă ”chiar 
este vorba despre un fapt real sau nu”, ”o solicitare de declarație din partea copilului, 
eventual scrisă de acesta în care să spună ce s-a întâmplat” făcută de o echipă ope-
rativă la domiciliul copilului sau chiar o invitație în acest sens la secția de poliție, ”o 
înregistrare de principiu” a sesizării telefonice urmată de o vizită în termen de maxim 
24 de ore de la sesizare la domiciliul copilului pentru a ”analiza situația” și a culege mai 
multe informații necesare evaluării ”cazului potențial”, o înregistrare a sesizării telefo-
nice de principiu și anunțarea serviciului de protecție a copilului de pe raza de domi-
ciliu a victimei cu solicitarea de a trimite acest serviciu o echipă de verificare la fața 
locului, pentru ca, ulterior, echipa respectivă să anunțe Poliția dacă fapta se confirmă 
sau nu. 

În cazul plângerilor depuse la Serviciul/direcția de protecție a copilului, parcursul este 
oarecum similar și la fel de eterogen. Sesizarea este urmată de deplasarea la fața locu-
lui pentru a analiza situația în maxim 72 de ore de la depunerea acesteia a unei echipe 
de doi asistenți sociali sau este anunțată poliția să trimită o echipă sau se constituie o 
echipă mixtă ”dacă pare că asistenții sociali au nevoie de poliție lângă ei”. 

Două lucruri apar în mod constant în interviurile chestionările efectuate cu polițiști 
și asistenți sociali: 1) modul de acțiune este stabilit la nivel particular, organizațional, 
respectiv la nivel de secție de poliție sau la nivel de serviciu de protecție a copilului, pe 
baza experienței și expertizei interne a polițiștilor și asistenților sociali, deciziile ad-hoc 
fiind în fapt regula. Polițistul care preia plângerea, cel care răspunde la telefon, asisten-
tul social spre care este orientată sesizarea încearcă să-și exercite rolul de gatekeeper 
în funcție de experiența proprie și conjunctură. Astfel, în modul de acțiune efectiv 
la această primă intervenție a polițistului și a asistentului social ajung să aibă un rol 
decisiv o serie de informații fără nicio legătură cu fapta în sine: informațiile despre 
cartierul din care provine victima, uneori despre familia acestuia, felul în care s-a acți-
onat anterior la nivelul secției de poliție sau serviciului de protecție a copilului, dispo-
nibilitatea de timp a colegilor care pot însoți asistentul social sau polițistul sau relațiile 
persoanele între polițiști și asistenți sociali care apelează reciproc unii la alții pentru a 
se prezenta la fața locului sau pentru a ”certifica” existența reală a cazului. 2) atât poli-
țiștii cât și asistenții sociali intervievați chestionați au recunoscut, în cea mai mare par-
te, că pregătirea pe care o au pentru a sta de vorbă cu copilul, pentru a analiza situația 
de la fața locului este insuficientă cazuisticii cu care se confruntă, că instrumentarul 
pe care îl dețin pentru a înțelege dacă copilul este sau nu victimă, este unul construit 
pe baza experienței individuale și a cunoștințelor acumulate în cariera pe care o au. Cu 
alte cuvinte, cei care faptic se află la poarta de intrare a copilului victimă în relația cu 
sistemul public sunt cei mai puțin pregătiți pentru a evalua situația particulară a co-
pilului abuzat sexual. Primii care resimt acest deficit de pregătire sunt chiar lucrătorii 
din poliție și din serviciile de protecție a copilului, care se confruntă cu agresivitate din 
partea aparținătorilor pentru că ”au apărut neanunțați la ușa reclamantului”, care re-
simt ”neîncrederea și reticența părintelui care protejează copilul”, care primesc reacțiile 
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negative din partea părintelui/sau familiei victimei  ca urmare a comunicării neadec-
vate între polițist sau asistentul social și aceștia. Sigur că și părintele sau aparținăto-
rul resimte acest deficit și chiar interpretează tendențios unele dintre afirmații. Spre 
exemplu unul dintre avocații intervievați chestionați ne-a semnalat faptul că în mai 
multe cazuri gestionate, asistenții sociali sau polițiștii prezenți pentru prima evaluare la 
domiciliul victimei au insistat exagerat pe mesajul privind faptul că odată sesizată fap-
ta de abuz sexual împotriva copilului ea nu mai poate fi retrasă, ”că va începe tăvălugul 
care îl va lua și pe agresor dar îi va traumatiza și pe ei” , că ”trebuie să se gândească 
bine ce fac și la consecințe”, încât părintele le-a receptat ca amenințări indirecte, ca 
presiuni pentru a fi descurajat în a-și susține copilul. 

Prin urmare considerăm că este foarte importantă pregătirea psihologică minimală 
a polițiștilor și asistenților sociali care merg să verifice fiecare sesizare. Trebuie înțe-
les că fiecare copil victimă este extrem de fragil, iar fiecare reacție a unui adult de la 
care copilul victimă așteaptă protecție poate altera informațional narațiunea faptelor 
și are impact emoțional semnificativ asupra copilului. 

Un alt aspect semnificativ pentru desfășurarea anchetei este că, în faza de verificare a 
sesizării, procedura practicată atât de polițistul care preia cazul, cât și de asistentul so-
cial este de a ”purta o discuție exploratorie”, ”liberă”, pentru a vedea dacă se confirmă 
abuzul prezentat în sesizare. Atât procurorii intervievați, cât și o parte dintre polițiști, 
asistenți sociali sau avocați ne-au confirmat faptul că în această primă interacțiune nu 
sunt notate de către reprezentantul statului detaliile oferite de aparținător sau copil, ci 
este doar o discuție ”în mare”, care să ofere repere pentru înregistrarea unui caz. Însă, 
reamintim că această etapă se află de cele mai multe ori în proximitatea agresiunii, iar 
elementele menționate de copil sau aparținător pot avea un rol important în dezvolta-
rea mai târziu a cazului. În pregătirea cadrelor implicate în evaluarea veridicității plân-
gerii trebuie să se țină seama, în opinia noastră, și de aceste aspecte.

Recomandăm înregistrarea video și audio a acestor intervenții ale reprezentanților 
instituțiilor statului, cu aparatură portabilă, în vederea pe de o partea a protejării lor 
de eventuale agresiuni ale celor intervievați, dar și pentru constituirea unui material 
probatoriu foarte valoros, în cazul în care ancheta intră în faza de urmărire penală. 
Nu în ultimul rând, înregistrarea poate constitui și un material de suport pentru pre-
gătirea permanentă a personalului din DGASPC și Poliție.

În această etapă de evaluare preliminară a faptelor, o parte a direcțiilor de protecție 
a copilului implică și psihologii angajați în DGASPC-uri. Rolul acestora este de a oferi 
suport de specialitate echipei de asistenți sociali în scopul validării informațiilor ofe-
rite la sesizare. Acolo unde există, psihologul desemnat pentru evaluarea cazului în 
această etapă tinde să fie același cu psihologul desemnat mai târziu pentru consilierea 
psihologică a victimei oferită în mod gratuit de către serviciul de protecție a copilului. 
Modul în care psihologul acționează în această etapă este diferit de la o instituție la 
alta. Argumentându-se prin particularități ale cazurilor, în fapt, apreciem că modul de 
intervenție al psihologilor urmează o serie de cutume organizaționale particulare sau 
individuale: de la psihologi care participă o singură dată la interviul de la domiciliul 
victimei sau de la secția de poliție unde s-a depus plângerea, la psihologi care organi-
zează ședințe de evaluare preliminară (uneori chiar 4-5 ședințe de 45 minute-o oră) în 
care stabilesc relația cu victima, aplică teste, încearcă să obțină un nivel cât mai ridicat 
de certitudine pentru faptele declarate de către copilul victimă, chiar dacă nu este vor-
ba propriu-zis despre o expertiză judiciară.
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Conform declarațiilor unora dintre asistenții sociali intervievați, în echipa de evaluare 
inițială, alături de managerul de caz din partea DGASPC și Poliție, pot fi invitați să par-
ticipe cadre didactice (învățător, educator sau medic/medic de familie). În alte situații, 
evaluarea implică un apel către instituțiile cu care copilul intră în contact prin adrese 
scrise către aceste instituții și solicitarea de informații suplimentare. Din partea asis-
tenților sociali, una dintre problemele importante o reprezintă relația de colaborare 
inter-instituțională. Dacă între Poliție și direcțiile de protecție socială a copilului co-
laborarea pe aceste spețe este văzută de către ambele părți ca fiind una cu ”tendință 
pozitivă”, în ceea ce privește colaborarea cu celelalte instituții ale statului de la care 
se solicită informații, timpul de răspuns este perceput de asistenții sociali ca fiind prea 
mare, în cazul în care răspunsul respectiv chiar este transmis, unele instituții refuzând 
să transmită informațiile solicitate.

În această etapă, preocuparea instituțiilor statului pentru scoaterea copilului din 
zona de pericol este de cele mai multe ori incertă din punct de vedere procedural 
și aproape nulă în practică. Incertitudinea procedurală vine în principal din faptul că 
deocamdată ”nu există un caz”, iar dacă abuzul nu este unul evident (viol, agresiune 
violentă) care să pună în pericol imediat viața și integritatea copilului și să determine 
plasarea lui în regim de urgență, intervenția pentru scoaterea copilului din mediul cu 
potențial abuziv are nevoie de decizia unui magistrat23.

Noi încurajăm persoana vătămată să aibă un dialog continuu cu noi și 
suntem destul de deschiși, schimbăm numărul de telefon și ne mai auzim, 
întrebăm dacă e totul ok, comunicăm. Iar din experiență, dacă avem 
persoane necunoscute și vin într-o anumită zonă, nu revin neapărat tot la 
persoana aceea, nu spunem că s-ar afla într-un pericol continuu. Ea a fost 
în pericol pentru că s-a aflat într-o situație de vulnerabilitate, a fost lăsată 
singură, fie venea singură de la școală, fie se juca singură afară și a fost 
ademenită de infractor cu dulciuri. Iar părinții, după ce trec printr-o astfel 
de experiență, li se recomandă să fie mult mai atenți, eventual să schimbe 
mediul, dacă cumva din mediul respectiv provine agresorul, sau să schimbe 
locul de joacă. (polițist)

Un alt aspect care trebuie menționat este: orientarea aproape exclusivă a instituțiilor 
statului pentru sancționarea agresorului și doar secundar pentru recuperarea post-trau-
matică a copilului. După cum vom arata ulterior, ”cazul”, asupra căruia în această etapă 
se decide dacă există sau nu, având ca obiectualizare ”dosarul” se închide pentru toate 
instituțiile statului cel târziu odată cu condamnarea agresorului. Parcursul de recuperare 
a copilului preocupă doar câteva instituții publice într-o măsură destul mică. 

Interviurile de noapte sunt un aspect special al interviurilor preliminare. Ele se des-
fășoară doar la cererea poliției, de către o echipă din poliție și eventual psiholog sau 
asistent social. Studiul ne-a arătat că, în medie, aceste interviuri de noapte durează 
15-20 de minute, ele se adresează în special copiilor sau adolescenților găsiți în stradă, 
în stări psihologice alterate, având ca subiect mai ales identificarea în vederea anunță-
rii tutorelui legal sau înregistrării într-un centru temporar de protecție.

23  Chiar și în aceste condiții experiența individuală a procurorului de caz rămâne definitorie. Cazul Caracal este un caz care poate 
fi inclus într-o astfel de situație în care Codul de Procedura Penală lasă la latitudinea organelor de anchetă luarea unei decizii privind 
existența unor elemente care să reclame intervenția imediată sau nu. În respectivul caz s-a decis că nu, amânarea intervenției dovedin-
du-se fatală pentru copilul agresat sexual.
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În momentul în care un caz este sesizat instituției, această sesizare intră la 
registratură, apoi hârtiuța se deplasează la directorul general care o citește 
și o repartizează unui serviciu. Șeful de serviciu o citește și o repartizează 
unui consilier, care se ocupă de caz. În principal suntem echipe de două 
persoane și dacă este cazul va fi și a treia, psihologul. Noi fiind funcționari 
publici, dacă avem studii de specialitate, suntem trecuți consilieri, dar avem 
și colegi care sunt asistenți sociali și psihologi (asistent social)

Membrii echipei Barnahus și agențiile implicate beneficiază de formare periodică în dome-
niile specifice de expertiză și li se oferă formare comună în aspecte transversale. Personalul 
specializat și instruit este un indicator-cheie în cadrul standardelor Barnahus. Formarea 
continuă și formarea profesională la locul de muncă pentru profesioniștii asociați cu Insti-
tuția Barnahus este esențială pentru asigurarea unui personal calificat și a unui standard 
ridicat al serviciilor furnizate.  

Validarea cazului. Asistentul social. Polițistul de caz. 

În funcție de specificul cazului (dacă este unul imediat sau faptele s-au petrecut în tre-
cut, dacă este unul asociat cu violență sau fără violență fizică semnificativă, dacă au-
torul este cunoscut de către victimă sau nu a fost recunoscut de acesta), în funcție de 
relația agresorului cu copilul (dacă agresorul este din familie, dintre rude, din instituția 
școlară sau din alte zone de proximitate ale copilului), dar mai ales de impresia pe care 
polițistul în primul rând și în al doilea rând asistentul social o au despre caz, polițistul 
decide deschiderea unui dosar de anchetă  ce urmează să fie repartizat unei instituții 
de gestionare a urmăririi penale. În practică, deși există colaborare între polițiști și 
asistenți sociali, decizia pe care o ia polițistul nu ia în considerare în mod semnificativ 
opinia asistentului social, iar acesta din urmă nu are nici un mecanism legal (altul decât 
plângerea în nume propriu) pentru a influența o astfel de decizie. 

Odată ce echipa de poliție a decis înregistrarea unui caz de urmărire sub aspectul să-
vârșirii faptei de abuz sexual împotriva unui minor, sesizarea Serviciului de protecție 
a copilului de pe raza de domiciliu a acestui este imediată (chiar dacă nu a participat 
la evaluare), iar Serviciul respectiv deschide la rândul lui un dosar de anchetă. Relația 
dintre cele două echipe este asimetrică: practic, Poliția are nevoie de DGASPC doar 
în cazurile în care crede că este nevoie de scoaterea imediată a copilului din zona de 
pericol și plasarea lui într-o forma de protecție de urgență pentru copii, iar DGASPC-ul 
are nevoie de poliție pentru pază în eventuale vizite de validare a plângerilor sau ul-
terior deschiderii unui caz. De cele mai multe ori, această relație este unor puternic 
încărcată birocratic (solicitări scrise, repartizări formale de caz). 

Această cooperare formalizată între Poliție și DGASPC a fost evidențiată pe parcur-
sul interviurilor mai ales în privința intervenției pentru scoaterea copilului din zona de 
pericol potențial, imediat după înregistrarea cazului, când lipsa unor acțiuni concrete și 
imediate a fost justificată în primul rând prin atribuirea competențelor de intervenție 
către ”celălalt” (Poliția către DGASPC, DGASPC către Poliție), fiecare dintre cele două 
instituții invocând principii care aparent primau față de interesul superior al copilului: 
în cazul Poliției prezumția de nevinovăție a prepusului agresor, până la decizia unui 
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magistrat, iar în cazul DGASPC prevenția separării copilului de familie până la o decizie 
judecătorească în acest sens. Mai ales în cazul în care agresorul este parte a familiei 
echilibrul între aceste principii și interesul superior la copilului este greu de gestionat.

Așa cum recomanda și unul dintre procurorii cu mare experiență din Parchetul de pe 
lângă Tribunalul București, recomandarea noastră este ca în anchetarea cazurilor de 
abuz sexual împotriva copiilor, interesul superior al copilului, protecția și integritatea 
acestui ar trebui să primeze în raport cu toate celelalte principii de drept. Acest mo-
del este aplicat în țări nordice precum Norvegia și are capacitatea de a genera atât o 
clarificare procedurală cât și valori pozitive la nivel social.

In prima fază nu se discutată neapărat despre situația în sine, dar ne 
deplasăm la locuința copilului și efectuăm niște verificări cu privire la situ-
ația semnalată. Iar apoi se trimit adrese către instituții, pentru că fiecare 
persoană îl vede într-un anumit timp pe copil. Școala îl vede o perioadă, 
poliția poate să aibă niște informații (dacă nu vine sesizarea chiar de la 
poliție), medicul de familie poate să fi observat la copil niște semne care pot 
induce către abuz sau către neglijarea copilului și apoi se realizează inter-
viul cu copilul și evaluarea psihologică. Împreună cu toate aceste date se 
efectuează raportul de evaluare de caz care cuprinde toate informațiile de 
la poliție, medic, școală, psiholog, asistent social și după evaluarea detaliată 
se stabilește ce se face mai departe cu copilul, în urma unei discuții cu toată 
echipa. (asistent social)

Unul dintre aspectele subliniate de către majoritatea asistenților sociali este lipsa mij-
loacelor de deplasare la adresa copilului vizat de sesizare. Dacă la nivelul Bucureștiului 
lipsa unui mijloc de deplasare al Direcției de protecție a copilului poate fi suplinită de 
mijloacele de transport în comun, în teritoriu se utilizează mașini personale sau se pre-
feră aducerea copilului la sediul serviciilor de asistență socială pentru interviuri preli-
minare sau, după caz, la școala sau primăria care a sesizat cazul.

Pentru poliție finalizarea verificărilor preliminare și validarea cazului presupune deschi-
derea unui dosar de anchetă și repartizarea acestui dosar, în funcție de specificul cau-
zei unei instituții de cercetare penală. Chiar dacă prin interviurile realizate nu am ajuns 
la mecanismul polițienesc prin care se iau deciziile de evaluare a tipului de caz și se 
decide competența, din cazuistica descrisă de către procurorii intervievați chestionați 
se evidențiază faptul că DIICOT are competențele cele mai clar delimitate (prostituție, 
trafic de minori, pornografie infantilă). La nivelul Capitalei preluarea cazurilor de abuz 
sexual împotriva minorului se face de către Serviciul Omoruri din DGPMB, în particu-
lar Biroul Agresiuni Sexuale din acest serviciu desemnat cu ”cercetarea infracțiunilor 
contra libertății și integrității sexuale comise de autori necunoscuți asupra minorilor 
(violul, agresiunea sexuală, actul sexual cu un minor, coruperea sexuală a minorilor, ra-
colarea minorilor în scopuri sexuale, hărțuirea sexuală). Cercetarea se află în coordona-
rea Parchetului de pe lângă Tribunalul București sau sub supravegherea Parchetelor de 
pe lângă Judecătoriile de sector în funcție de specificul cazului”24.  La nivelul celorlalte 
orașe incluse în studiu cazurile sunt cercetate de poliția de pe raza căreia s-a comis 
infracțiunea sub coordonarea procurorului de caz.

24  Sursa informațiilor: DGPMB - Serviciul Omoruri (politiaromana.ro) Specificul cazului vizează posibilitatea delimitării clare a 
domiciliului victimei si agresorului, dar și o relativă claritate anticipată a cazului
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Validarea cazului presupune existența suspiciunii rezonabile privind existența abuzului 
sexual împotriva minorului. Aceste suspiciuni rezonabile sunt evidențiate de echipa de 
poliție care face primele investigații, uneori cu sprijinul psihologilor și asistenților soci-
ali din cadrul DGASPC. În această etapă de validare, deși se întâmplă frecvent, intervi-
evarea directă a copilului victimă nu este prezentată în interviuri ca fiind întotdeauna 
necesară. Validarea cazului de către echipa de polițiști determină anunțarea DGASPC 
cu privire la  acest lucru (în cazul în care nu au conlucrat în procesul de validare și la 
luarea unei decizii în acest sens), iar pentru cazul respectiv Direcția va numi un mana-
ger de caz și eventual o echipă pentru sprijinirea acestuia. Validarea cazului nu implică 
însă, faptic, anunțarea și a familiei sau aparținătorului copilului care a depus plângerea.

Timpul estimat pentru validarea cazului, respectiv pentru constatarea suspiciunii re-
zonabile, întemeiate pentru a fi sesizată procuratura este de 4-5 zile. Poate însă să fie 
extins până la câteva săptămâni.

Copilului i se comunică direct de ce este în fața noastră și ce anume dorim 
să aflăm de la el. Dacă există situația în care copilul este prea mic și are 
reticență la un spațiu nou, nu dorește să comunice, atunci apelăm la cineva 
din familie care să ne ajute să comunicăm, dar ne asigurăm că acesta nu 
este presupusul agresor. De asemenea dacă copilul nu dorește să participe 
o anumită persoană la discuție, atunci poate exprima acest lucru. Înainte 
de discuția oficială, la care participă procurorul, avocatul și polițistul, avem 
de regulă câteva întâlniri cu copilul și cu aparținătorii acestuia (reprezen-
tanții legali), în care încercăm să aflăm ce s-a întâmplat și despre ce este 
vorba (asistent social)

Modelul Barnahus este integrat în serviciile sociale sau de protecție a copilului naționale 
sau locale, forțele de ordine/sistemul judiciar sau în sistemul național de sănătate. Cola-
borarea este structurată și transparentă, incluzând roluri, mandate, mecanisme de coor-
donare, buget, măsuri pentru monitorizare și evaluare clare, ceea ce contribuie la procese 
eficiente care asigură continuitate și stabilitate. Intervenția multidisciplinară/inter-instituți-
onală începe cu raportul inițial și este ghidată de un proces pentru intervenții colaborative 
pe parcursul continuității cazului.

Anchetarea cazului. Procurorul. Managerul de caz.

Transmiterea dosarului de abuz sexual de către secțiile de poliție către Serviciul Omo-
ruri din Poliția Generală a Capitalei a însemnat o schimbare de paradigmă care s-a 
manifestat: 1) prin obligativitatea continuării cazului, respectiv victima nu mai poate 
retrage sesizarea inițială și nu poate decide să renunțe la acuzații și 2) prin schimbarea 
perspectivei asupra relației între agresor și victimă, respectiv această relație nu mai 
este văzută (ca în cazul altor infracțiuni cu vătămare asupra persoanei) ca circumstan-
ță atenuantă, ci ca circumstanță agravantă care dă seama de intenția agresorului de 
a săvârși abuzul de care este acuzat. Această schimbare de paradigmă este mult mai 
vizibilă, din punctul nostru de vedere, la nivelul procurorilor criminaliști, care preiau 
cazuistica transferată către Serviciul Omoruri și evident a polițiștilor din acest serviciu, 
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dar mai puțin din partea celorlalți actori ai sistemului. Un efect al acestei schimbări de 
paradigmă este faptul că gatekeeperii sistemului (polițiști și asistenți sociali) manifestă 
o atenție sporită în ”a selecta” cazurile care au un grad ridicat de probabilitate de a fi 
încheiate cu identificarea autorului și obținerea unei condamnări, astfel încât să nu 
încarce sistemul cu dosare care au o șansă mică de a se soluționa. Un alt efect este 
creșterea gradului de încărcare a procurorilor criminaliști. Numărul mic de procurori 
cu această specializare a generat un grad de încărcare și mai ridicat decât înainte prin 
preluarea cazurilor de abuz sexual împotriva copiilor. Dacă la nivelul Bucureștiului, 
așa cum ne-au declarat procurorii criminaliști intervievați situația este una bună, chiar 
”fericită” au numit-o aceștia, pentru că Bucureștiul dispune de 10 procurori criminaliști 
pentru cele șase sectoare, dar mai ales pentru o suprafață de aproximativ 20 de km 
pătrați, în cazul altor județe, unde avem unul maxim doi procurori criminaliști pentru 
toate localitățile din județ situația este una dificilă, iar preluarea cazurilor de abuz 
sexual împotriva minorilor a însemnat o presiune care depășește resursa umană dis-
ponibilă (în cadrul interviurilor a fost oferit exemplu Vasluiului unde, la nivel de județ, 
pentru toate localitățile funcționează un singur procuror criminalist).

Odată ce cazul a fost înaintat procurorului de caz spre coordonare sau supraveghere, 
familia victimei este anunțată (de cele mai multe ori de procuror prin intermediul poli-
ției). Este și momentul în care aparținătorii copilului sunt înștiințați cu privire la dreptul 
de a avea un avocat din oficiu sau la dreptul de a apela la un avocat plătit. De cele mai 
multe ori anunțarea familiei copilului victimă cu privire la intrarea în faza anchetei pe-
nale coincide cu primele invitații spre intervievare a membrilor familiei sau a copilului 
în calitate de victimă. Însă procedurile interne și pașii pe care îi parcurge echipa de 
polițiști și procurorii de caz până la acest moment al audierii nu sunt cunoscute nici de 
către familie nici de către copil și nici elemente care au fost reținute de către organele 
de anchetă, polițist sau procuror ca fiind semnificative pentru decizia privind suspiciu-
nea rezonabilă care a stat la baza deschiderii cazului.

Intrarea cazului în anchetă penală este anunțată și DGASPC, iar prin intermediul 
acestuia, managerul de caz desemnat după prima evaluare sau, în unele situații, după 
anunțarea de către Poliție a inițierii urmăririi penale. Managerul de caz are, teoretic, 
în atribuții menținerea legăturii cu familia, evaluarea riscului la care este expus copilul 
și gestionarea acestei situații de risc în beneficiul copilului și asigurarea unui suport 
psihologic familiei și copilului pe parcursul derulării anchetei și în vederea începerii 
procesului de reabilitate post-traumatică a copilului victimă. Faptic, pentru asistentul 
social managementul unui caz presupune discuții cu psihologul desemnat de către 
DGASPC pentru evaluarea psihologică, presupune vizitarea familiei dacă asistentul 
consideră că este necesar (nu am identificat o operaționalizare a acestui imperativ, el 
rămânând la nivelul de apreciere a asistentului social), implică punerea la dispoziția or-
ganelor de anchetă a evidențelor pe care serviciul  de asistență socială le are în raport 
cu familia și copilul victimă (situația socială, evaluări psihologice din perioada de eva-
luare preliminară a cazului dacă au fost făcute, foaie de observație –dacă există- reali-
zată pe parcursul vizitelor din perioada de evaluare preliminară). Ceea ce am remarcat 
pe parcursul interviurilor chestionărilor din partea majorității asistenților sociali a fost 
preocuparea de a cere periodic informații din partea poliției sau a procurorului de caz 
pentru a vedea dacă dosarul a fost înaintat instanței pentru a parcurge etape necesare 
închiderii propriului dosar. Acest fapt implică plasarea copilului într-o formă de tutoriat 
(la un membru al familiei sau la o rudă sau în sistemul de protecție a copilului). Teore-
tic, dosarul din partea DGSPC se închide odată cu stabilirea custodiei copilului victimă 



RAPORT DE CERCETARE

35

și a finalizării orelor de asistență psihologică gratuită atunci când ele sunt acordate. 
Practic, dosarul se închide odată cu stabilirea calității procesuale a agresorului (acuzat) 
și luarea măsurilor judiciare de separare a lui de minorul abuzat.

Serviciile de consiliere psihologică acordate de DGASPC copilului victimă și tutorelui 
acestuia sunt accesate voluntar de către familia copilului victimă. Aceste ore de con-
siliere gratuită sunt acordate fie în cadrul serviciului de asistență socială a copilului 
(de preferat cu psihologul care a fost prezent la evaluarea inițială), fie în cadrul unor 
cabinete psihologice partenere. La nivelul Bucureștiului, DGASPC-urile cu care am dis-
cutat ne-au declarat că sunt decontate de obicei 4 ședințe de consiliere pentru copil 
și 2 ședințe de asistență parentală pentru părinte. În țară, numărul acestor ședințe va-
riază între 0-4 pentru copii. În celelalte orașe nu ne-au fost semnalate ședințe pentru 
părinți. Serviciile de consiliere psihologică sunt acordate de obicei după momentul pri-
mului interviu acordat de copil procurorului de caz (aprox. 4 luni de la data producerii 
evenimentului).

Până la momentul declarației inițiale a copilului în fața procurorului sau a echipei de 
experți în cazul IML Iași grija pentru necontaminarea informațională a copilului se ma-
nifestă în special prin restricționarea copilului la terapie psihologică. Copilul nu este 
scos în afara unui flux comunicațional care îl poate afecta sau care îi poate distorsiona 
experiența, flux din interiorul familiei, din interacțiunea cu poliția, asistentul social, 
asistentul maternal sau cu alte persoane care intervin la fața locului după depunerea 
reclamației.

Relația dintre managerul de caz și familie este descrisă de către asistenții sociali in-
tervievați ca având, practic, multe asperități. Pe de o parte, asistentul social nu bene-
ficiază de cele mai multe ori de o pregătire specifică pentru intervenție în situație de 
traumă a familiei și a copilului și nu dispune de instrumente procedurale sau juridice 
de a consilia familia dincolo de oferta de consiliere psihologică și, eventual de scoatere 
a copilului din familie și plasare de urgență la un asistent maternal în cazul în care co-
pilul rămâne fără aparținător ca urmare a evoluției cazului. În plus managerul de caz nu 
are acces la dosarul de urmărire penală  nu cunoaște informații cu privire la derularea 
anchetei penale, nu se află într-o relație de parteneriat cu grupurile de avocați specia-
lizați în cazurile de abuz împotriva minorilor ca să poată oferi minorului și aparținăto-
rului informații și o descriere a ceea ce ar putea să însemne ”avocat bun”. Astfel, mana-
gerul de caz poate fi pus în situația de a nu putea oferi familiei informații utile, ceea ce 
generează asperitățile menționate și un deficit de relaționare.

Recomandăm construirea unui ghid pentru asistenții sociali în care pașii procedurali 
să fie descriși, ghid care să fie  și un suport pentru comunicarea cu familia. În opinia 
noastră este necesar un mecanism de intervenție interinstituțional care să stabileas-
că cu claritate rolul fiecărui actor și care să integreze mai bine asistența socială și 
suportul acordat familiei și copilului.

Odată ce cazul a fost deschis începe urmărirea penală. Urmărirea penală se desfășoa-
ră conform Codului de Procedură Penală, având la bază o relație de colaborare între 
Ministerul Justiției reprezentat de Procuror și de Judecătorul de drepturi și libertăți și 
Ministerul de Interne reprezentat de Poliție. Așa cum am precizat anterior urmărirea 
penală se desfășoară în două tipuri de relații: 1) de supraveghere în care rolul procuro-
rului este major, acesta fiind cel care decide fiecare moment cheie. În București acest 
rol de supraveghere este asumat mai ales de procurorii de pe lângă judecătoriile de 
sector (de obicei cazurile cu un nivel ridicat de claritate) și 2) de coordonare (cazuri mai 
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complicate, cu autori necunoscuți, cu probabilitate mai mare de disjungere, cu victime 
multiple sau cu infracțiuni asociate, unele de competența DIICOT), în care procurorul 
decide principalele etape ale urmării penale, se consultă cu polițiștii de caz și veghează 
la respectarea drepturilor părților. Colaborarea între polițiști și procurori este apreciată 
ca fiind foarte bună. În București o parte din instrumentar (ex. camerele de audiere a 
copiilor) este utilizat în comun.

Unul dintre cele mai importante aspecte în desfășurarea întregului proces pe care îl 
parcurge copilul victimă a agresiunii sexuale este faptul că procedura de urmărire pe-
nală debutează întotdeauna cu urmărirea ”in rem” a faptei25, chiar dacă copilul victimă 
identifică și menționează în declarație cine este agresorul. Confirmarea agresorului 
indicat de copil sau, după caz, identificarea agresorului de către echipa de poliție care 
instrumentează urmărirea penală sub coordonarea unui procuror determină trecerea 
de la urmărirea ”in rem” la urmărirea ”in personam” și schimbarea statutului agresorului 
de la potențial agresor sau ”suspect”, la ”inculpat”. Între cele două momente situația 
copilului este incertă, iar echilibru între interesul prioritar al copilului care reclamă 
siguranță imediată și prezumția de nevinovăție a adultului/agresorului scapă de sub 
control procedural în cele mai multe din cazuri. 

În practică, deși agresorul este intervievat ca suspect în faza de urmărire de către or-
ganele de poliție, el poate să ia cunoștință de faptul că s-a depus o plângere de abuz 
sexual pe numele său înainte de interacțiunea cu poliția, chiar de la primele vizite ale 
acesteia la domiciliul copilului victimă sau din primele interacțiuni cu copilul victimă 
ale asistenților sociali, agresorul având posibilitatea fie de a exercita presiuni asupra 
copilului pentru a nu confirma ceea ce a menționat în plângere, fie de a se sustrage 
urmăririi penale. Sfaturile acordate familiei victimei de către echipa de asistenți sociali 
de a evita interacțiunile cu agresorul devin dificil de pus în practică dacă acesta este 
membru al familiei sau chiar susținător al acesteia, iar acest lucru este recunoscut 
chiar de către managerii de caz intervievați. Pe de altă parte internarea copilului în-
tr-un centru de sănătate mintală, chiar dacă special amenajat pentru astfel de situații, 
cum este cel de la Socola poate genera un plus de traumă.

Recomandăm crearea unor centre de rezidență pentru copii victime ale abuzului 
sexual sau altor tipuri de abuz care să le asigure acestora protecție și un mediu 
confortabil și sigur în raport cu agresorul, imediat ce plângerea a fost depusă, până 
la finalizarea procedurilor care au drept consecință tăierea legăturii agresorului cu 
copilul victimă (reținerea; controlul judiciar; controlul judiciar pe cauțiune; arestul la 
domiciliu; arestarea preventivă)26.  

Dacă abuzatorul este partenerul de viață al mamei, aici situația se poate 
duce în doua sensuri: mama acceptă, înțelege și protejează copiii delimitân-
du-se de partener sau nu crede, nu dă crezare și, atunci când s-a confirmat, 
nu se mai pot întoarce copiii în același mediu. E complicat pentru că sunt 
mai multe relații care intervin. Sunt complexe. Și atunci…. La prima auzire 
dacă îi spui mamei mama ia măsuri. Nu se întâmplă întotdeauna așa pentru 
că sunt multe lucruri care se amestecă și la părinți. Emoțional vorbind. Și 
atunci situațiile în care abuzatorul sexual este un membru al familiei sunt 
mult mai complexe. (asistent social)

25  Fapt care decurge logic din sesizarea din oficiu
26  Măsurile preventive conform art. 202 alin. 4 din NCPP
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În începerea urmării penale, trei tipuri de probe sunt considerate de către procurori 
de importanță majoră: probele fizice (vom discuta în capitolele următoare despre ro-
lul medicului legist), declarația copilului (aspect pe care îl vom prezenta în capitolul 
următor) și declarațiile martorilor (problematică prezentată anterior - persoane care 
au ascultat primele confesiuni ale copilului). Menționăm că deși procurorii intervievați 
chestionați au menționat faptul că, în unele cazuri, discuțiile cu martorii sunt suficien-
te pentru a nu mai apela la intervievarea copilului, practic am identificat aceste situații 
doar în cazul copiilor foarte mici (sub 4 ani) sau în cazul copiilor cu handicap mintal sau 
deficit de comunicare (surdo-muți).

Desfășurarea anchetei penale durează de obicei între 2-6 luni, cu durată minimă când 
acuzatul recunoaște fapta (situație în care și procesul penal se desfășoară în procedu-
ră simplificată), dar putând depăși acest interval în cazul în care fie nu sunt cunoscuți 
agresorii, fie dosarul se disjunge în mai multe cauze sau este asociat cu infracțiuni 
multiple, fie procurorul solicită expertize care necesită perioade mai mari de timp (ex: 
test ADN). Un prim pas în accelerarea anchetei este reținerea agresorului, care se poa-
te dispune pentru cel mult 24 de ore27  Dispunerea agresorului în arest preventiv, care 
poate fi acordat pentru maxim 3028 de zile este un factor care poate accelera înainta-
rea dosarului în instanță. 

Pe parcursul desfășurării anchetei penale copilul victimă poate afla noutăți cu privire 
la desfășurarea acesteia doar prin intermediul avocatului său, care pe bază de solici-
tare scrisă poate avea acces la dosar sau poate primi informații cu privire la stadiul în 
care se desfășoară ancheta din partea procurorului de caz. În cazul în care persoana 
acuzată nu este privată de libertate sau a reușit să se sustragă urmăririi penale (ex: 
a fugit din țară) perioada anchetei penale reprezintă, în opinia asistenților sociali și a 
avocaților o etapă de mare vulnerabilitate resimțită de copil și de aparținătorii acestu-

27  Conform art. 209, alin (3) din NCPP
28  Conform art. 233 din NCPP în cursul urmăririi penale durata arestării preventive a inculpatului nu poate depăși 30 de zile, în 
afară de cazul când este prelungită în condițiile legii (până la 180 de zile). În faza de judecată, conform art. 239 din NCPP (1), în cursul 
judecăţii în primă instanţă, durata totală a arestării preventive a inculpatului nu poate depăşi un termen rezonabil şi nu poate fi mai mare 
de jumătatea maximului special prevăzut de lege pentru infracţiunea care face obiectul sesizării instanţei de judecată. În toate cazurile, 
durata arestării preventive în primă instanţă nu poate depăşi 5 ani.
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ia, sentiment amplificat de lipsa unui orizont de timp până la finalizarea dosarului sau 
de lipsa unui protocol prin care familia sa fie anunțată periodic (de exemplu bilunar) 
despre parcursul dosarului.

Urmărirea penală se finalizează cu întocmirea dosarului de acuzare. Există și situații 
în care pe parcursul urmăririi penale faptele nu se confirmă cu suficientă certitudine 
pentru continuarea urmării penale, iar în aceste situații procurorul poate decide înce-
tarea urmării penale împotriva suspectului. Ca și în cazul neînceperii urmării penale, 
încetarea acesteia nu echivalează cu certificarea faptului că nu a existat abuz împotri-
va copilului, ci  reprezintă doar o constatare a insuficienței probelor pentru a certifica 
abuzul. Remarcăm faptul că în ambele situații (neînceperea urmăririi penale și înce-
tarea acesteia) închiderea dosarelor la nivelul instituțiilor de urmărire penală (poliție, 
procuratură) determină și închiderea dosarelor la DGASPC, monitorizarea ulterioară a 
situației familiei, a evoluției copilului nefiind luată în considerare. 

Estimativ, pentru 50% din cazurile preluate pe parcursul unui an se decide încetarea 
urmăririi penale împotriva suspectului și clasarea dosarului.29 De obicei, aceste cazuri 
sunt resimțite de sistem ca fiind ”un eșec” al organelor de evaluare preliminară, în par-
ticular al polițiștilor de caz și o ”irosire a banului public” fără o finalitate în zona crește-
rii siguranței publice. Cu fiecare astfel de caz în care nu se finalizează urmărirea pena-
lă, ”vigilența” polițiștilor pentru analiza preliminară a plângerii copilului victimă crește, 
crescând totodată și probabilitatea ca gatekeeperii sistemului să fie și mai riguroși în 
”selecția” încă de la început a cazurilor care intră in sistem.

”Infracțiunile astea sunt lăsate de lege la primul nivelul de competență, asta 
înseamnă practic parchet de pe lângă judecătorie, secție de poliție. Astea 
sunt în principiu unitățile cel mai puțin specializate din sistem. O secție de 
poliție face de toate. O secție de poliție trebuie să aibă, în principiu, infrac-
ționalitatea măruntă, aia sâcâitoare, de zi cu zi, adică multe, relativ ușoare. 
Nu au timp și nici personal specializat care să aprofundeze o anumită linie 
de muncă. Ori să lași infracțiunile sexuale acolo și mai ales astea asupra 
copiilor, deja e o mare prostie.” (judecător)

Reuniunile de examinare și de planificare a cazurilor, ce implică departamentele relevante 
din echipa inter-agenții, se desfășoară în mod regulat în cadrul instituției Barnahus. Mo-
delul Barnahus asigură documentația permanentă și accesul la informații de caz relevante 
membrilor echipei inter-agenții privind evoluția cazului până la finalizarea acestuia. O 
persoană desemnată, instruită sau membru al echipei Barnahus monitorizează răspunsul 
multidisciplinar pentru a se asigura că există un sprijin și o monitorizare continuă a copilului 
și a familiei/îngrijitorilor fără comportament abuziv.

29  Într-un interviu pentru publicația Libertatea (20.09.2022) procurorul Marina Trușcă afirmă: ” Clasarea în astfel de dosare e nor-
ma, conform cifrelor din sistemul juridic românesc. Cel mult 13-14% din dosarele penale având ca obiect abuzuri sexuale comise asupra 
minorilor sunt trimise în judecată”. Articolul poate fi citit aici: https://www.libertatea.ro/stiri/procuroarea-care-si-a-cerut-scuze-de-la-
victima-unui-abuz-sexual-4282438?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=tolo-page-post&fbclid=IwAR3o64P-
v7RxjusVM34_fID9fBMCZx5aKp8rLldxG4c_Wco8fXCQtT_XHaww
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Ancheta penală. Controlul medical IML.  
Expertiza psihologică judiciară. Medicul. Psihologul judiciar

Expertiza medico-legală, expertiza psihologică judiciară, expertiza psihiatrică sau alte 
tipuri de expertize pot fi solicitate de către procurorul de caz pe parcursul anchetei și 
au caracter obligatoriu pentru părți, atât pentru acuzat cât și pentru copil. În cazul co-
pilului, acesta sau familia nu pot refuza expertiza solicitată, însă pot solicita sprijin din 
partea organelor de anchetă (Poliție) pentru deplasare în vederea efectuării respectivei 
expertize.

Majoritatea dintre noi care lucrăm aceste expertize psihologice judiciare 
sau am lucrat pe expertize, lucrăm din cadrul cabinetului, nu există un 
cadru organizat, din păcate. Deci lucrăm individual, lucrăm în momentul 
în care suntem solicitați și lucrăm mai degrabă pe recomandări. Cam așa 
află de noi procurorii sau polițiștii. Suferința în momentul acesta este că 
nu există o echipă organizată. Polițiștii de obicei întreabă printre colegi 
dacă știu un psiholog care se ocupă de expertiză, dacă recomandă pe 
cineva, procurorii la fel și în momentul în care ajung să lucreze cu cineva 
și văd că expertizele sunt făcute bine, profesioniste, atunci încep și trimit 
cazuri. Dar ar fi de dorit un cadru organizat, în care să poți lucra în echipă 
cu procurorul, cu judecătorul, cu medicul de la INML, cu polițistul care se 
ocupă de caz. Adică nouă ne scapă foarte multe informații din cauză că nu 
lucrăm în echipă. Copilul se duce la INML când se duce, rezultatul nu ajunge 
la mine sau ajunge cu întârziere, până îl prelucrează ei. Dar au fost și cazuri 
în care copilul a fost audiat la secție, apoi cazul a fost trimis către Biroul de 
agresiuni sexuale de la poliția generală, a fost din nou audiat, apoi cazul a 
fost trimis la mine, deci e multă pierdere de timp și multe reluări ale agresi-
unii pentru copil, când de fapt lucrurile ar trebui făcute dintr-un singur foc 
(psiholog).

Controlul medical în vederea obținerii probelor biologice este un moment care este 
abordat foarte diferit de la un județ la altul. În București recoltarea probelor biologice 
se face în camere de primiri urgențe de către medicii legiști de la IML (local) sau de 
către medicii de gardă care trimit probele spre examinare împreună cu ordonanța de 
examinare primită din partea procurorului de caz.  În majoritatea interviurilor chesti-
onărilor cu reprezentanți ai INML (sau IML) s-a constat că aceștia sunt predominant 
anatomopatologi preocupați de colectarea și analiza de probe biologice (spermă, sali-
vă, urme de violență, urme de mușcături etc) și de identificarea de particularități ana-
tomice care pot fi relevante pentru caz.

Pe parcursul studiului am identificat diferențe semnificative la nivel național în ceea ce 
privește rapiditatea cu care se procesează probele biologice. Pe de o parte sunt pro-
curori mulțumiți de timpul în care se livrează rapoartele de expertiză medico-legală, 
pe de altă parte sunt institute medico-legale care solicită o perioadă mai mare de timp 
pentru procesarea acelor probe. Sigur că și probele sunt diferite de la caz la caz. Spre 
exemplu o probă de salivă sau spermă poate fi procesată în termen de câteva zile, iar o 
probă ADN în termen de 1-3 luni.
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Metodologia nu ne permite un spațiu exclusiv examinării minorilor, din 
păcate, nu avem în institut, cel puțin la Cluj, nu avem o cameră special 
amenajată, examinarea o facem în cabinetul de consultații. Ar fi util să 
avem o cameră separată pentru examinarea minorilor, dar nici spațiul și nici 
mijloacele nu ne permit o asemenea cameră, care să fie destinate exclusiv 
examinării minorilor și atunci aceștia sunt examinați în cabinetul de consul-
tații, acolo unde se fac toate celelalte examinări medico-legale. De exemplu, 
pentru agresiunile sexuale, în baza acelor ordonanțe emise în urma sesiză-
rilor făcute la poliție sau parchet sau judecătorie de către persoanele care 
sunt implicate, sunt aduși la IML minorii, însoțiți de către un părinte, tutore 
legal sau dacă copilul este în grija Direcției, de către un reprezentant al 
Direcției și se efectuează examinarea medico-legală (medic legist).

Un caz special de abordare a expertizei medico-legale a fost întâlnit la IML Iași. Aici 
procedura de intervenție în caz de abuz sexual împotriva minorului este semnificativ 
diferită decât în restul țării. Odată ce sunt constituite condițiile pentru începerea ur-
mării penale, copilul este scos din mediul în care se află (familie, sistem de protecție a 
copilului) și internat în Institutul de Psihiatrie Socola Iași.  Echipa constituită la nivelul 
institutului cuprinde medici generaliști, medici psihiatri, medici legiști. Echipa are la 
dispoziție dosarul pe care procurorul l-a întocmit în faza preliminară (anchete sociale, 
declarații de martori, declarație inițială a victimei, declarația suspectului, raportul de 
expertiză psihologică judiciară) și este solicitată să stabilească existența traumei și 
consecințele acesteia (prezentăm în anexă30 un astfel de raport anonimizat). Pe parcur-
sul internării copilul este examinat psihiatric, psihologic și medical, de către toți mem-
brii echipei, raportul constituindu-se ca o coroborare a informațiilor primite de fiecare 
dintre membrii echipei obținute prin mijloace proprii despre evenimentele traumatice. 
Raportul reprezintă o evaluare a veridicității declarației inițiale consemnate de poliție 
și o apreciere a consecințelor abuzului sexual, fiind însoțit de recomandări generale 
cu privire la parcursul copilului pentru perioada următoare (ex: stabilitate, consiliere 
pe termen lung). În cadrul interviului, reprezentanții acestei instituții ne-au asigurat 
de parcursul laborios pe care îl urmează copilul și de procedurile multiple (așa cum se 
observă și în exemplu) prin care se evaluează fiecare victimă. Acest parcurs poate pre-
supune o internare de la câteva zile până la câteva săptămâni (trei în cazul exemplului 
transmis). Pe parcursul interviului cu reprezentanții acestei instituții n-au fost mențio-
nate și cazuri care au necesitat până la 6 săptămâni de internare.

Evaluările medicale și/sau evaluările medico-legale sunt realizate în mod obișnuit în incinta 
sediului instituției Barnahus de către personalul specializat. Tratamentul medical se des-
fășoară la sediul instituției Barnahus (în cazul în care cazurile urgente sau complicate nu 
necesită intervenții speciale într-un spital, în sistem ambulatoriu sau cu spitalizare). Exa-
minarea medicală este efectuată de personal specializat care este instruit să recunoască 
indicatorii de abuz fizic, sexual și emoțional, precum și neglijarea copilului. Copiii și familia/
îngrijitorii primesc informații adecvate cu privire la tratamentele disponibile și necesare, și 
pot influența momentul, localizarea și stabilirea intervențiilor.

30  Vezi anexa 3
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Ancheta penală. Intervievarea inițială a minorului. Avocatul copilului

Intervievarea minorului de către procuror sau echipa de procurori se realizează în 
diferite moduri. În primul rând, reamintim că acest moment intervine după o serie 
de ”discuții” cu copilul ulterioare sesizării faptelor menite să certifice existența unor 
suspiciuni rezonabile pentru declanșarea anchetei penale. Intervievarea/audierea mi-
norului este anunțată în prealabil aparținătorului de către polițistul de caz, la cererea 
procurorului de caz. Odată hotărâtă, de către procuror, audierea copilului are caracter 
obligatoriu. Aparținătorul acestuia are dreptul să solicite sprijin pentru deplasarea îm-
preună cu copilul pentru audiere sau să solicite decontarea cheltuielilor efectuate în 
acest sens. Precizăm faptul că modalitatea de informare a familiei, dacă nu este făcută 
cu tact (fără mașină de poliție inscripționată, girofar) poate crea prejudicii suplimenta-
re, cel puțin ca imagine a copilului victimă și familiei acestuia. Mai mult, lipsa de tact 
poate alarma și suspectul și-l poate determina să acționeze în sensul sustragerii de 
la urmărirea penală. Ne-a fost semnalat spre exemplu un caz în care victima, elevă în 
primul an de liceu, se temea că se va întâlni pe stradă sau în mijloacele de transport în 
comun cu adultul agresor, chiar dacă acesta avea ordin de restricție în ceea ce o pri-
vește.

Preocuparea pentru a asigura copilului un spațiu cât mai prietenos pentru intervievare 
a fost întâlnită în toate interviurile realizate cu procurori de caz. În București intervie-
varea copilului victimă se realizează în camere special amenajate, cu un ambient prie-
tenos pentru copil, camere prevăzute cu oglindă uni-direcțională astfel încât la interviu 
să poată asista și alte persoane decât cele prezente în sala (sau în Centrul Barnahus 
unde camera de observare este dotată cu un televizor pe care se redă în direct audi-
erea). Această facilitate am întâlnit-o și în Timișoara, Brașov, Constanța, Cluj-Napoca 
și Botoșani (deși nu a fost inclus în cercetare). În Iași, expertiza psihiatrică judiciară re-
alizată la Socola este completată în cadrul interviului de doar câteva întrebări pe care 
procurorul de caz le pune în completarea celor constatate de experți. Intervievarea 
copilului se realizează într-o secție de poliție (de pe raza domiciliului sau în apropiere) 
în condiții cât mai favorabile pentru copil (fără multă lume  împrejur, într-o cameră se-
parată), dar în limitele posibilității din respectiva secție. 

Procurorul de caz hotărăște inițial cine participă la interviu pe baza propriei evaluări, a 
experienței pe care o are în domeniu și a observațiilor particulare pentru fiecare caz în 
parte. Astfel ne-au fost prezentate și argumentate pe parcursul studiului o diversitate 
ridicată de situații: 

• acceptarea unuia dintre părinți/însoțitori în sală, pentru a oferi copilului su-
port emoțional sau, dimpotrivă, refuzarea de către procuror a prezenței unui 
părinte în sala considerându-se că acesta este un factor de presiune emoțio-
nală, de generare a rușinii copilului sau că reacțiile acestuia ar putea influența 
fluxul discuției cu copilul (ne-a fost prezentat un caz în care părintele însoți-
tor (tatăl) s-a dovedit pe parcursul interviului dat de copil ca fiind la rându-i 
unul dintre cei care abuzase copilul, în afara celui care era suspect (unchi);

• prezența în sala de audiere a unui psihologul judiciar sau a unui psiholog 
delegat de către DGASPC pentru a asigura suport copilului și intervenție în 
cazul unor reacții din partea acestuia dificil de gestionat (țipă, plânge, devine 
catatonic) sau absența unui psiholog care nu este psiholog judiciar și care 
nu are certificatele, competențele/abilitățile necesare pentru intervenție in 
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situații de traumă (ne-au fost semnalat un caz când psihologul trimis de către 
DGASPC a început să plângă perturbând interviul);

• prezența polițistului de caz și chiar transferul către acesta a conducerii inter-
viului dacă polițistul a reușit să dezvolte pe parcurs o relație de încredere cu 
copilul sau scoaterea polițistului din încăpere din cauza autorității excesive ce 
poate fi percepută de către copil;

• prezența a încă unui procuror în echipă, în camera de intervievare audiere sau 
dimpotrivă, prezența acestuia în camera de observare pentru a crește obiecti-
vitatea în coroborarea informațiilor.

În toate cazurile exemplificate avocatul copilului (când a fost prezent) a fost menționat 
ca fiind martor în camera de observare. În unele cazuri procurorul (de obicei de la 
DIICOT) poate solicita prezența unui reprezentant Agenției Naționale Împotriva 
Traficului de Persoane (ANITP), atunci când sunt suspiciuni de constituire a traficului 
de persoane.

Interviurile au arătat că procurorul de caz (acesta fiind, de cele mai multe ori și cel care 
conduce interviul) se pregătește pentru interviu: o vestimentație mai puțin rigidă, un 
stil de comunicare mai prietenos și evident cu o bună cunoaștere a informațiilor din 
dosar. El este singurul pe care copilul nu-l poate recuza din camera de interogatoriu, 
chiar dacă nu se simte confortabil în prezența lui. Menționăm că, de cele mai multe ori, 
procurorul interacționează cu copilul în cadrul acestui prim interviu pentru prima dată. 
Din acest motiv este importantă strategia de abordare a copilului și pregătirea/ speci-
alizarea procurărilor în utilizarea unor instrumente verificate (așa cum este protocolul 
NICHHD - Institutul Național de Sănătatea Copilului și Dezvoltare Umană). 

În general este cerut acordul copilului pentru oricare dintre persoanele prezente în 
sala de audiere cu excepția procurorului intervievator și uneori a expertului psiholog 
judiciar (dacă este invitat sa participe). 

Considerăm că audierea persoanelor vătămate minore necesită o pregătire 
suplimentară și poate nu neapărat o pregătire atât teoretică, poate și o 
anumită structură umană. Consider că poate nu orice persoană poate să 
efectueze astfel de audieri. Membrii acestui grup fac parte din acest grup 
pentru că și-au dorit. A fost făcut exclusiv pe bază de voluntariat. Nu s-a 
dispus cutare și cutare să facă parte din grup. Mă bucur că există un mediu 
mai prietenos pentru copii și mă refer la această cameră, pentru că știu cât 
de neprimitor poate fi un birou de poliție (procuror).

Cu referire la protocolul NICHHD în cea mai mare parte a declarațiilor persoanelor 
intervievate pe parcursul studiului s-a remarcat diferența de percepție ante și post 
pregătire cu privire la acest protocol. Astfel dacă cei mai mulți procurori care îl utili-
zează, chiar psihologi judiciari considerau inițial protocolul ca fiind unul dintre instru-
mentele ce pot fi aplicate pentru a intervieva copilul, cu multe lacune și multe întrebări 
discutabile, după trecerea prin sesiunile de pregătire pentru aplicarea acestui protocol 
valoarea lui a fost apreciată unanim. Aplicarea protocolului oferă un nivel necesar de 
certitudine pentru procuror. Coroborat cu expertiza IML sau psihologică și cu alte 
probe din dosar devine suficient pentru a schimba încadrarea juridică a persoanei 
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suspecte și pentru continuarea urmăririi penale ”in personam”.  Opiniile cu privire la 
utilizarea acestui instrument ca probă în instanță sunt diferite la nivel național: o parte 
a procurorilor consideră că deși valoros, instrumentul nu se substituie unei expertize 
psihologice judiciare, care presupune o altă intervievare a copilului și instrumentar mai 
complex, ceea ce în practică nu reduce numărul de interacțiuni cu copilul, ci dimpo-
trivă, determină copilul victimă să mai povestească o dată în plus, în fața procurorului 
faptele deja certificate de către un specialist (psiholog judiciar, psihiatru).

Dacă în cazul copilului și familiei acestuia statutul este clar, de persoană vătămată 
chiar de la momentul începerii urmării penale și primește un avocat din oficiu sau poa-
te să aleagă propriul avocat, schimbarea încadrării persoanei suspecte în inculpat este 
adusă la cunoștința acestuia în mod oficial, cu celeritate după decizia luată de către 
procuror fiindu-i desemnat un avocat din oficiu și fiind demarate procedurile pentru 
înlăturarea acestuia din proximitatea copilului: ordin de restricție, arest la domiciliu, 
reținerea pentru 24 de ore, arest preventiv pe termen maxim de 30 de zile. De cele 
mai multe ori desemnarea unui avocat pentru agresor generează nevoia unui nou 
interviu pentru a răspunde întrebărilor formulate de acesta. Sigur, la această situație 
se ajunge în cazul în care nu se recunoaște vina de către suspect sau inculpat ceea ce 
se întâmplă într-un număr relativ mare de cazuri (unii dintre procurorii intervievați au 
avansat chiar jumătate din cazuri), acuzatul beneficiind de o serie de avantaje ca urma-
re a încheierii unui acord de recunoaștere a vinovăției31, care are loc înainte ca instanța 
să ia o decizie (ex: reducerea cu o treime  a  limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în 
cazul pedepsei închisorii și de reducere cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute 
de lege în cazul pedepsei amenzii, iar în cazul măsurilor educative pentru inculpații mi-
nori limitele perioadelor pe care se dispun aceste măsuri, prevăzute de lege, se reduc 
cu o treime32).

Recomandarea adresată de către o parte dintre procurorii intervievați chestionați 
vizează schimbarea statutului suspectului în inculpat înainte de prima  audiere, pe 
baza dovezilor anterioare, în numele interesului superior al copilului, astfel încât la 
prima audiere  să poată fi prezent și avocatul persoanei acuzate, care să formuleze 
întrebări adresate în aceeași sesiune de audiere.

Durata medie a primului interviu depinde de vârsta copilului și de gradul lui de deschi-
dere. În medie durează între 45 de minute și o oră. Conform art. 111, alin. (8) din Noul 
Cod de procedură penală, în cazul persoanelor vătămate minore, înregistrarea audierii 
prin mijloace tehnice audio sau audiovideo este obligatorie în toate cazurile. Dacă în-
registrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declarația persoanei vătă-
mate, cu indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă. 

31  Acordul de recunoaștere a vinovăției este acel act încheiat între procuror și inculpat (doar când se dobândește această calitate 
de inculpat nu de suspect) și reprezintă înțelegerea stabilită cu privire la fapta care face obiectul dosarului penal și soluția care se impu-
ne. Acest document este întocmit atunci când inculpatul recunoaște comiterea faptei de care este acuzat și acceptă încadrarea juridică 
pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală, iar procurorul și inculpatul convin asupra modalității de individualizare a pedepsei.
Procedura este reprezentată de sesizarea instanței de judecată de către procuror și trimiterea atât a documentului prin care se recu-
noaște vinovăția, cât și a dosarului de urmărire penală.
32  Conform Art. 480. Condițiile încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției



Raport cu  privire la interacțiunea copilului victimă a abuzului  
sexual cu instituțiile statului implicate în gestionarea acestor cazuri

44

În programele Barnahus interviurile judiciare se desfășoară în conformitate cu practicile și 
protocoalele bazate pe dovezi, care asigură calitatea și cantitatea probelor obținute. Scopul 
principal al interviului este de a evita re-traumatizarea copilului și de a stimula exprimarea 
liberă a acestuia, cât mai detaliat posibil, respectând în același timp regulile referitoare la 
probe și la drepturile la apărare. Interviul este adaptat vârstei, dezvoltării și contextului cul-
tural al copilului și ia în considerare nevoile speciale, inclusiv interpretarea.  Aceasta poate 
include reducerea la minim a duratei interviurilor, permiterea pauzelor și efectuarea inter-
viului de-a lungul a mai multe sesiuni. Numărul de interviuri este limitat la minimul necesar 
pentru urmărirea penală.  Același profesionist conduce interviul în cazul în care sunt nece-
sare mai multe interviuri.

Ancheta penală. Intervievarea  secundară a minorului.  
Avocatul agresorului

Modalitatea de adresare către copil a întrebărilor formulate de către avocatul incul-
patului este diversă. În unele cazuri procurorii ne-au declarat că  primesc și filtrează 
aceste întrebări, organizând un al doilea interviu pentru a adresa acele întrebări pe 
care le acceptă. În alte situații filtrarea întrebărilor nu are loc, ci doar reformularea lor 
pentru a le face mai inteligibile copilului. Au fost semnalate si situații în care procu-
rorul refuză adresarea întrebărilor formulate de către avocat, deși acest lucru poate fi 
invocat in instanță și poate crește probabilitatea ca respectivele întrebări să fie adresa-
te prin intermediul judecătorului (în cazul în care acesta acceptă acest lucru).

Durata acestui de-al doilea interviu este de obicei mai scurtă, de 20-30 minute.
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In instituțiile Barnahus există aranjamente care permit apărării să pună întrebări victimei/
martorului copil printr-un intervievator judiciar.  În cazul în care persoana acuzată are 
dreptul legal de a observa mărturia copilului, aceasta se face prin transmisie audio-vizuală 
pentru a evita eventualul contactul dintre acuzat și copil

Consilierea psihologică gratuită. Psihologul

Expertiza oferită de Institutele de Medicină Legală finalizată cu raportul de experti-
ză poate evidenția prejudiciul fizic adus copilului ca urmare a abuzului la care a fost 
supus, de cele mai multe ori exprimat în zile de spitalizare necesare recuperării fizice. 
Doar în cazul IML Iași am întâlnit o evaluare psihiatrică a copilului și un diagnostic de 
specialitate, fără ca acesta să fie apreciat în servicii de consiliere necesară, ci doar o 
estimare a duratei pentru servicii de consiliere. 

Pe parcursul studiului nu am identificat o metodologie care a stat la baza stabilirii 
numărului de  ședințe de consiliere psihologică necesare pentru depășirea traumei 
produsă de abuz sexual la 4 ședințe pentru copil, respectiv la 2 pentru aparținător. 
Psihologii intervievați chestionați pe parcursul studiului, din partea DGASPC și din 
partea ONG-urilor cu intervenții în domeniul consilierii pentru depășirea traumelor,  
apreciază aceste servicii gratuite ca fiind uneori suficiente, alteori nu, continuarea te-
rapiei necesitând o cheltuială suplimentară aparținătorilor. 

Recomandarea noastră cu privire la acest aspect vizează identificarea unei modificări a 
legislației astfel încât agresorul să fie obligat să suporte financiar costurile de consilie-
re psihologică ale victimei până la recuperarea acestei sau, după caz, până la majorat.

Un al aspect pe care dorim să îl menționăm în acest moment vizează tipul de abordare 
a sprijinului acordat copilului. Cu excepția situațiilor în care copilul este scos din fami-
lie ca urmare a abuzului sexual la care a fost supus și introdus în sistemul de protecție 
a copilului (situații la care se apelează ca ultimă soluție, în baza principiului prevenirii 
separării copilului de familie), preocuparea pentru evaluarea și intervenția asupra me-
diului care a permis producerea abuzului sexual este, în opinia noastră, relativ scăzută: 
aparținătorul cu care rămâne copilul (în cazul în care nu este un asistent maternal sau 
un reprezentat legal al unui centru de plasament) nu este evaluat sub aspectul echili-
brului psihologic și psihiatric, respectiv sub aspectul capacității sale de a oferi suport 
copilului și un mediu stabil pentru refacere post-traumatică și nu este evaluată capa-
citatea sa financiară pentru continuarea  eventuală a terapiei și consilierii pentru copil 
sau pentru sine (dacă este cazul).

Recomandăm introducerea unui sistem de monitorizare pe termen mediu (3 ani) a 
copilului care a fost victima unui abuz sexual pentru a vedea riscul de deficit de inte-
grare socială a acestuia și consecințele pe termen mediu ale agresiunii la care a fost 
supus. Pe parcursul acestei perioade, agresorului i se pot imputa eventuale costuri 
necesare consilierii copilului.

Unul dintre aspectele importante referitoare la consilierea copilului victimă este momen-
tul oportun pentru ca aceasta sa fie acordată. Sub acest aspect opiniile sunt împărțite:
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• Unii dintre actorii implicați în interacțiunea copilului cu sistemul public ca 
urmare a faptului că a fost victimă a unui abuz sexual consideră că, prioritar, 
trebuie să fie echilibrul emoțional al copilului și redobândirea acestui echilibru 
cât mai repede după constatarea suspiciunilor rezonabile cu privire la exis-
tența faptei de abuz împotriva lui. Această opinie a unor psihologi, procurori, 
asistenți sociali presupune asumarea ideii că atingerea acestui echilibru se 
poate realiza cu asumarea de către acesta a traumei pe care copilul a sufe-
rit-o și depășirea ei. Principiul evocat aici a fost următorul: ”nicio rememorare 
nu este traumatizantă în sine. Doar modul în care este condus interviul spre 
rememorare poate genera aceasta re-traumatizare”. 

• Alți experți din aceleași categorii (psihologi, asistenți sociali, procurori) con-
sideră ca prioritară alterarea cât mai redusă a amintirilor copilului cu privire 
la abuzul suferit până la obținerea unei decizii a instanției în sensul condam-
nării agresorului, astfel încât pericolul social pe care agresorul îl reprezintă să 
aibă șanse maxime de a fi înlăturat. Această opinie asumă faptul că echilibru 
psihologic al copilului presupune trecerea în uitare a unor elemente trauma-
tizante din momentele de abuz și depășirea traumei prin atenuarea detaliilor 
cu puternic impact afectiv. În opinia noastră această a doua opinie este majo-
ritară. Din acest motiv intervenția în scopul consilierii psihologice tinde să se 
realizeze după obținerea declarațiilor copilului în fața procurorilor sau după 
finalizarea anchetei penale și înaintarea dosarului în instanța de judecată șiu 
chiar după finalizarea procesului și condamnarea agresorului.

Recomandăm identificarea unei modalități de abordare unitară la nivel național a 
intervenției pentru sprijin psihologic în cazul copiilor abuzați sexual valorificând ex-
pertiza specialiștilor în domeniu și punând în prim plan interesul superior al copilului.

Eu lucrez într-un DGASPC ca psiholog și munca mea cu copiii abuzați sexu-
al s-a limitat la consiliere psihologică.  Pe partea de terapie am redirecționat 
toate cazurile către alte organizații non-guvernamentale care fac asta pro 
bono. Toți copiii care au ajuns la mine au fost direcționați către terapie pe 
termen mediu cel puțin. Este mai mult decât necesară. Strict pe zona de 
abuz sexual lucrurile stau destul de prost. (psiholog)

În această direcție este salutară, din punctul nostru de vedere, înființarea în DGASPC 
a Serviciului Asistență în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic și Exploatare a Copilului (SA-
SANTEC) cu atribuții în ”acordarea asistenței de specialitate și a suportului necesar co-
pilului victimă a abuzului, neglijării sau altor forme de violență precum și familiei sale, în 
raza teritorială de competentă și acordarea asistenței de specialitate și a suportului ne-
cesar copilului care se află expus unor factori de risc semnificativ, precum și familiei sale, 
în scopul prevenirii apariției situațiilor de violență, în raza teritorială de competență. 

Recomandăm un studiu destinat evaluării instituționale a rolului acestui serviciu în 
intervenția rapidă în urma sesizării unui caz de abuz sexual.

Pe parcursul interviurilor chestionărilor ne-a fost adusă în atenție inițiativa de a înfi-
ința în București o asociație de psihologi specializați în gestionarea traumei care să 
ofere asistență psihologică gratuită pentru copiii abuzați, fiind constituit și un grup de 
fete victime care, în prezent, beneficiază de serviciile de consiliere din cadrul aces-
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tui proiect experimental33. Majoritatea specialiștilor intervievați chestionați în cadrul 
studiului au subliniat importanța ONG-urilor, organizațiilor de suport pentru victime în 
sprijinirea acestui efort de consiliere psihologică a victimelor copii.

In instituțiile Barnahus evaluarea și tratamentul sunt în mod obișnuit puse la dispoziția co-
piilor victime și martori care sunt trimiși către aceste instituții. Serviciile și tratamentul pen-
tru sănătatea mintală sunt furnizate de profesioniști cu pregătire specializată și expertiză. 
Copiii și familia/ îngrijitorii acestora primesc informații adecvate cu privire la tratamentele 
disponibile și pot influența momentul, locul și configurația intervențiilor. Instituția Barnahus 
are o structură organizațională clară și un personal permanent, care oferă în mod obișnuit 
intervenții de sprijin în situații de criză pentru copil și membrii familiei/ îngrijitorii fără 
comportament abuziv, dacă este necesar.

Camera preliminară. Verificarea procedurală a anchetei.  
Judecătorul de drepturi și libertăți

Dosarul de acuzare construit de procuror este, într-o primă etapă înaintat camerei pre-
liminare pentru validarea respectării procedurilor de urmărire penală. Pentru sistem, 
camera preliminară34 are rolul de a evita achitările instanței din motive procedurale. 

În funcție de gradul de încărcare, dar și de situația privativă de libertate în care se află 
inculpatul, evaluarea procedurală poate dura de la o lună, o lună și jumătate până la 
trei luni. Media de timp pe care o estimăm este de aproximativ două luni pentru evalu-
area procedurală a dosarului de anchetă penală. Câteva procente (5-10%) din dosarele 
trimise pentru aviz către camera preliminară se reîntorc pe masa procurorilor pentru 
completare sau refacerea unor etape evaluate de către judecătorii de cameră prelimi-
nară ca fiind insuficient argumentate. Pentru aceste dosare timpul destinat anchetei 
penale se prelungește.

In instituțiile Barnahus se iau măsuri pentru evitarea întârzierii nejustificate, asigurându-se 
că interviurile judiciare, evaluările gradului de protecție a copilului și examinarea medicală 
și a sănătății mintale au loc într-o perioadă de timp dată.

Instanța de judecată. Judecătorul

Odată ce dosarul a fost avizat pozitiv de către judecătorul de cameră preliminară el 
este înaintat instanței competente (Judecătorie sau Tribunal) și repartizat unui complet 
de judecată. Dacă nu s-au formulat cereri și excepții ori judecătorul de cameră preli-
minară nu a ridicat din oficiu excepții, la expirarea termenului stabilit, care nu poate fi 

33  Deoarece interviul cu dl Procuror Marian Trușcă nu s-a putut realiza în perioada de timp alocată colectării datelor nu putem 
oferi detalii suplimentare cu privire la această inițiativă.
34  Competența judecătorului de cameră preliminară este reglementată de art. 54 din Codul de procedura penală. Judecătorul de 
cameră preliminară este judecătorul care, în cadrul instanței, potrivit competenței acesteia:

a) verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror
b) verifică legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală
c) soluționează plângerile împotriva soluțiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată
d) soluționează alte situații expres prevăzute de lege
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mai mare de 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanță, judecătorul de cameră 
preliminară constată legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectu-
ării actelor de urmărire penală și dispune începerea judecății prin încheiere definitivă. 
Dosarul este repartizat aleatoriu direct judecătorului de cameră preliminară de la in-
stanța competentă.

Dosarul parcurge inițial procedura camerei preliminare, unde se pot pune 
probleme ce țin de legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor în 
cursul urmăririi penale. Odată finalizată procedura de cameră preliminară 
cu o dispoziție de trimitere în judecată rămasă definitivă, dosarul trece 
în faza de judecată, în care se pot administra probele de către judecător. 
Deficiența pe care o consider a fi cea mai semnificativă constă în lipsa spa-
țiilor adecvate pentru ascultarea copiilor, ceea ce conduce, de multe ori, la 
necesitatea ca audierea să aibă loc chiar în sălile de judecată, într-un cadru 
absolut impropriu față de specificul cauzelor ce au ca obiect infracțiuni 
contra vieții sexuale a minorilor. Ascultarea copilului în timpul ședinței de 
judecată, într-un cadru mult prea formal și riguros, poate fi traumatizantă 
pentru acesta și, totodată, poate altera calitatea și cantitatea informațiilor 
pe care copilul le-ar putea oferi dacă ascultarea s-ar realiza în alte condiții.
(judecător)

Această etapă este anunțată de către instanța de judecată părților prin proceduri spe-
cifice (comunicare scrisă prin intermediul serviciilor poștale). 

Modul în care dosarul evoluează în instanță depinde în mare măsură de complexitatea 
cazului și de felul în care avocatul persoanei acuzate acționează pe parcursul proce-
sului. Durata medie estimată a unui proces a variat, pe parcursul interviurilor, între 6 
luni și 2 ani, chiar cu posibilitate de a depăși această perioadă în cazul în care sunt mai 
multe victime sau mai mulți agresori, în cazul în care cel puțin unul dintre aceștia s-a 
sustras urmăririi penale, când mandatele de aducere nu pot fi puse în executare din 
cauza domiciliului necunoscut al celui care trebuie adus în fața instanței sau când avo-
catul persoanei acuzate solicită refacerea expertizelor efectuate pe parcursul urmării 
penale (ex: refacerea expertizelor ADN poate implica minim 3-4 luni de prelungire a 
termenelor de judecată).

Solicitărilor avocaților persoanei acuzate li se dau curs doar cu acordul judecătorului. 
Judecătorul poate decide dacă minorul victimă să fie re-expertizat psihologic sau psi-
hiatric sau dacă acesta poate fi doar audiat în sala de judecată direct, prin chemare sau 
indirect, prin apel la comunicarea video dintr-o cameră alăturată. Judecătorul poate 
decide rechemarea copilului în instanță sau utilizarea exclusiv a mărturiilor și declarați-
ilor date de acesta pe parcursul interviului realizat de procuror sau de expertul judiciar. 
Recomandările de bună practică în cazul martorilor vulnerabili (inclusiv copii victime 
ale abuzului sexual) cer limitarea cât mai mult posibil a rememorării din partea copilu-
lui a agresiunii la care a fost supus și evitarea contactului vizual între copilul victimă și 
agresor. Acestea sunt respectate ”în limita posibilităților”. În majoritatea cazurilor jude-
cătorul dorește să comunice cu victima, să-și construiască propria opinie despre fapte.

De cele mai multe ori interviul în fața judecătorului (indiferent dacă este direct sau 
mediat) are loc la șase luni sau mai mult de la comiterea faptei. În funcție de vârsta 
copilului această perioadă de timp poate fi o barieră semnificativă în rememorarea cu 
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fidelitate a agresiunii la care a fost suspus, cu atât mai mult cu cât procesul de reabili-
tare post-traumatică implică schimbarea unor detalii puternic încărcate afectiv. 

Din acest punct de vedere considerăm că specializarea unor magistrați judecători în 
judecarea cazurilor de abuz sexual împotriva copiilor este cel puțin la fel de impor-
tantă ca și specializarea unor procurori criminaliști. O parte a judecătorilor intervi-
evați chestionați au recomandat chiar schimbarea codului de procedură penală în 
vederea obligativității prezenței unui psiholog cu ocazia oricărei audiere a copilului 
în faza de urmărire penală și în etapa de derulare a procesului penal.

În această direcție, unul dintre judecătorii intervievați chestionați a menționat faptul 
că la nivelul CSM a fost dezvoltat un program de pregătire.

 ”A fost un program de pregătire pe tehnici de audiere minori care atinge și 
această latură, a audierii minorilor victime ale infracțiunii sexuale, dar sunt 
niște seminare de 2-3 zile, la care sigur că participă doar câțiva magistrați, 
cam 20-25 pe seminar. Vă dați seama că aceste informații prezentate la 
seminare nu ajung la toți procurorii și judecătorii care se întâlnesc cu astfel 
de cauze, pentru că există o procedură de selecție!” (judecător)

Instanța de judecată decide condamnarea agresorului sexual. În urma interviurilor 
chestionărilor efectuate estimăm ca aproximativ 5-10% dintre cazurile ajunse în fața 
instanței se finalizează cu achitarea persoanei acuzate și ridicarea controlului judiciar 
pus acesteia. De asemenea, menționăm că achitarea nu echivalează cu nevinovăția 
persoanei acuzate, ci cu insuficiența probelor adunate pe parcursul urmăririi penale 
pentru a convinge instanța de faptul că persoana acuzată poate fi condamnată cu res-
pectarea prevederilor legale, fără ca acest lucru să-i creeze respectivei persoane un 
prejudiciu pe care să-l recupereze prin apel la instanțele internaționale (CEDO).

Pedepsele pentru abuz sexual sunt prevăzute în Codul penal, art. 218-223 și prevăd 
până la 10 ani de închisoare pentru agresor, cu diferite tipuri de încadrări în funcție de 
specificul cazurilor.  Subliniem faptul că nu sunt prevăzute sancțiuni de ordin material 
pentru agresor, sancțiuni menite să sprijine copilul în procesul de recuperare psihică 
post traumatică.

În opinia noastră, pentru copiii victime ale abuzului sexual toate situațiile în care au-
toritățile statului au decis, din diferite considerente, să nu se poziționeze de partea lor 
în efortul de a pedepsi agresorul sunt resimțite ca situații de augmentare a traumei, de 
dezamăgire și revoltă, care se vor reflecta pe tot parcursul vieții.

La nivel național funcționează un singur Tribunal pentru minori și familie, la Brașov. 
Acest tribunal preia în penal căile de atac, contestațiile cu privire la măsurile preventive 
împotriva acuzatului (dacă inculpatul este arestat preventiv, arestat la domiciliu sau are 
control judiciar) și în primă instanță cazurile de pornografie infantilă, tentativă de omor 
sau trafic de minori. Înființarea acestuia cu caracter unic nu a fost suficient explicitată pe 
parcursul studiului, fiind mai degrabă perceput ca un experiment care nu s-a validat.

Durata efectivă a interviului pe care copilul îl dă în fața instanței de judecată, în sala 
de judecată sau într-o cameră de audiere poate dura de la 30 minute la 1-2 ore. Media 
estimată este similară interviului dat în fața procurorului: 45 minute-1 oră.
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Membrii echipei Barnahus și agențiile implicate beneficiază de formare periodică în do-
meniile specifice de expertiză și li se oferă formare comună în aspecte transversale. Da-
tele/statisticile agregate și neagregate sunt colectate și împărtășite factorilor de interes 
relevanți, inclusiv factorilor decizionali, mediului academic, profesioniștilor din domeniul 
protecției copilului și publicului larg, pentru a crește nivelul de conștientizare cu privire la 
violența asupra copiilor și rolul răspunsului MD/IA, de a facilita cercetarea și de a sprijini 
legislația, politicile și procedurile bazate pe dovezi.

Închiderea cazului. Copilul victimă

Închiderea cazului presupune faptic decizia de arhivare a dosarelor deschise de către 
instituțiile statului pe parcursul procesului de pedepsire a vinovatului pentru abuzul 
sexual. 

Pentru DGASPC, dosarul de abuz sexual se încheie de obicei odată cu înaintarea do-
sarului de urmărire penală în instanță având ca soluție fie scoaterea copilului de sub 
plasament special de urgență35 (atunci când minorul victimă a fost scos din familie și 
plasat într-un centru de primiri urgență sau în grija unui asistent maternal, mai ales în 
cazul copiilor foarte mici) și plasat în sistemul de protecție a copilului sau în grija unui 
aparținător. Deciziile privind protecția copilului victimă sunt luate de către un judecă-
tor, de cele mai multe ori după finalizarea anchetei penale, dar uneori pot fi amânate și 
după finalizarea procesului penal. În cazul în care copilul nu a fost scos din familie pe 
parcursul anchetei penale și plasat într-un regim de protecție temporară, monitoriza-
rea copilului se realizează de către managerul de caz, de obicei pe parcursul a 2-3 luni 
după deschiderea cazului, urmărindu-se, prioritar, integrarea socială a acestuia (școla-
rizare, relaționare cu ceilalți copii, participare la activitățile familiei), dosarul putând fi 
închis odată cu începerea procesului de judecată. DGASPC include în monitorizarea 
prezentă la dosar și elementele care au reieșit în urma serviciilor gratuite de consiliere 
cu psihologul, precum și evaluările acestuia atât din etapa de evaluare preliminară cat 
și cele din etapa de evaluare pentru inițierea procesului de consiliere. Remarcăm faptul 
că pentru DGASPC prioritară este siguranța fizică a copilului și prevenirea separării 
copilului de către familie. Pe parcursul studiului nu au fost identificate preocupări cu 
privire la monitorizarea copilului rămas în grija familiei pe termen mediu (câțiva ani) și 
nici cu privire la monitorizarea parcursului acestuia din punct de vedere infracțional 
(dacă reapare ca victimă sau consumator într-un alt dosar). Accesul la dosarele închise 
de DGASPC se face prin hotărâre judecătorească. 

Pentru Parchet, închiderea dosarelor de urmărire penală se realizează odată cu finali-
zarea procesului de judecată și obținerea unei sentințe definitive. Ca și în cazul DGAS-
PC, pe parcursul interviurilor, nu au fost identificate preocupări privind trasabilitatea 
copilului victimă și urmărirea parcursului acestuia după închiderea dosarului. Ne-au 
fost menționate preocupări cu privire la procedurile de anonimizare a datelor din do-
sar și de restricționare a accesului la aceste date pentru a proteja intimitatea copilului.

O situație specială a fost semnalată de procurorii DIICOT cu privire la cazurile cu vic-
time multiple copii, descoperite de obicei în cadrul altor investigații. Spre exemplu, 

35  Menționăm că un minor poate locui într-un centru de plasament de urgență maxim 6 luni



RAPORT DE CERCETARE

51

un caz în care pe telefonul reținut ca probă al unui martor dintr-o altă speță au fost 
identificate materiale pornografice cu minori. O parte dintre copiii care apăreau în 
respectivele materiale nu au putut fi identificați, neexistând mijloacele necesare coro-
borării dintre imaginile filmate și alte imagini cu copii cu risc (fără ca acest lucru să im-
plice faptul că doar copiii cu risc ar putea fi victime!). Tot din cadrul DIICOT ne-au fost 
relatate cazuri în care copiii victime ale traficului de copii, ale rețelelor de prostituție, 
ale pornografiei au relatat abuzuri sexuale suferite anterior situațiilor menționate. Deși 
niciunul dintre procurorii intervievați chestionați nu a menționat faptul că, în declarați-
ile acestor copii victime, au apărut sesizări anterioare ale abuzurilor sexuale care nu au 
fost luate în considerare de către autorități, remarcăm faptul că aceste tipuri de măr-
turii sunt recurente cel puțin în mass media.

Recomandăm înființarea unui observator teritorial pentru minori, la nivel național în 
cadrul Ministerului Justiției, care să monitorizeze evoluția copiilor victime și fenome-
nul de re-victimizare a acestora pentru a oferi periodic o evaluare a eficacității socia-
le a intervențiilor în domeniul asigurării integrității acestora și echilibrului psihologic.

O preocupare scăzută din partea sistemului a fost înregistrată în cadrul studiului și 
pentru monitorizarea persoanelor acuzate, care însă nu au fost condamnate de către 
o instanță judecătorească, pentru a se urmări prezența acestora în cadrul altor infrac-
țiuni asociate. Principalele argumente sunt prezumția de nevinovăție și respectarea 
drepturilor omului.
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Una dintre problemele de interes pe parcursul studiului a fost cea a asigurării protec-
ției copilului față de agresiunea online și de difuzarea materialelor de pornografice cu 
copii în mediul online. Chiar dacă fapta, pornografia infantilă, este pedepsită, capaci-
tatea instituțiilor statului de urmărire și ștergere a materialelor din mediul virtual este 
limitată și nu asigură o protecție reală copilului victimă.

Acum există un program la nivelul CSM de pregătire pe tehnici de audiere 
minori și se atinge și această latură, a audierii minorilor victime ale infrac-
țiunii sexuale, dar sunt niște seminare de 2-3 zile, la care sigur că participă 
doar câțiva magistrați, cam 20-25 pe seminar, vă dați seama că nu ajung 
la toți procurorii și judecătorii care se întâlnesc cu astfel de cauze, pentru 
că există o procedură de selecție. De multe ori, poate pe instanțele mai 
aglomerate sau pe Parchetele mai mari, lumea se mai specializează așa, la 
locul de muncă, pentru că au mai avut situații, au mai întâlnit astfel de ca-
zuri, înveți din mers. Dar poate să fie un astfel de caz pe o judecătorie mică, 
pentru că violul, agresiunea sexuală sunt de competența în primă instanță a 
judecătoriilor și implicit a Parchetelor de pe lângă judecătorii, unde să avem 
poate magistrați tineri, fără o experiență foarte mare, inclusiv de viață sau, 
din contră, chiar magistrați cu experiență profesională, dar care nu s-au 
întâlnit cu astfel de situații, să fie un orășel mic, care pentru prima dată sau 
o dată la 3-4 ani vede un astfel de dosar. Atunci sigur că nu ești familiarizat 
cu modul în care să audiezi un astfel de copil, cum să te comporți și ce să 
spui pentru a-l proteja, fie că e judecător sau procuror. La Poliție e un pic 
mai simplu, pentru că există posibilitatea să preia structurile de la nivelul 
inspectoratelor județene de poliție și dosarele de genul acesta, dacă sunt 
la secții de poliție rurală sau la posturi de poliție, de obicei le preiau și fac 
audierile și instrumentează dosarul polițiștii, care cumva sunt specializați pe 
astfel de infracțiuni, există chiar birouri specializate la unele inspectorate la 
nivelul țării. Dar la Parchet nu există, deci dacă ai 2-3 procurori și apare un 
astfel de caz, vă dați seama că ar putea să nu știe foarte clar cum să abor-
deze din punct de vedere psihologic, nu mă refer la partea de procedură, 
pentru că procedura e destul de simplă. (judecător)

Modelul Barnahus oferă acțiuni punctuale pentru a spori competența și cunoștințele în 
rândul profesioniștilor care lucrează pentru și cu copiii, cum ar fi, spre exemplu, organiza-
rea de vizite de studiu, ședințe de informare, prelegeri și producerea de materiale scrise.  
Datele/statisticile agregate și neagregate sunt colectate și împărtășite factorilor de interes 
relevanți, inclusiv factorilor decizionali, mediului academic, profesioniștilor din domeniul 
protecției copilului și publicului larg, pentru a crește nivelul de conștientizare cu privire la 
violența asupra copiilor și rolul răspunsului MD/IA, de a facilita cercetarea și de a sprijini 
legislația, politicile și procedurile bazate pe dovezi.
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Redeschiderea cazului. Avocatul Poporului

Redeschiderea cazului de către Avocatul Poporului se face de obicei pe baza autosesi-
zării ca urmare a monitorizării cazurilor din presa locală, a petițiilor primite din partea 
victimelor sau ca urmare a aflării despre situații de abuz sexual împotriva copiilor pe 
alte căi decât cele menționate anterior (vizite de promovare, de educare, activități cu 
școlile). Avocatul Poporului primește o notă de sesizare din oficiu, iar pe baza acesteia 
se solicită redeschiderea cazului sau inițierea deschiderii unui caz. În acest sens insti-
tuția emite o serie de adrese către DGASPC, IPJ. Prin adresele respective se solicită 
informații cu privire la situația respectivă, se verifică dacă situația este cunoscută și 
se solicită transmiterea informațiilor cu privire la demersurile care s-au făcut în cazul 
respectiv. 

În urma interviurilor realizate cu reprezentanți ai instituțiilor teritoriale ale Avocatului 
Poporului, ni s-a comunicat că, relativ frecvent, se înregistrează faptul că DGASPC-uri-
le nu cunoșteau cazurile respective, luând la cunoștință despre ele doar cu ocazia sesi-
zării. Mai rar acest lucru se întâmplă în cazul Poliției. Unul dintre motivele pentru care 
informațiile nu sunt similare între cele două instituții (IPJ-DGASPC) este acela ca IPJ 
anunța direcțiile de asistență socială din cadrul primăriilor, iar ulterior, aceste instituții 
nu comunică mai departe speța dacă apreciază că aceasta nu este validă.

Recomandăm stabilirea unui flux de comunicare a acestor spețe între Poliție și 
DGASPC, fără includerea în traseul comunicațional al Primăriei locale, instituție care 
nu deține mijloacele necesare secretizării acestor informații și protejării intimității 
copilului.

În fapt, Avocatul Poporului funcționează ca instituție de monitorizare a cazului pe care 
l-a sesizat către Poliție solicitând, prin adrese către toate instituțiile implicate în mod 
periodic, informații cu privire la desfășurarea demersurilor de urmărire penală. Princi-
pala problemă pe care reprezentanții acestei instituții au semnalat-o a vizat implicarea 
superficială a SPAS-urilor de la nivelul autorităților publice locale, principalul motiv 
fiind lipsa de personal în general și de personal specializat în particular.

Solicitarea pentru redeschiderea cazului se poate face sau se face de obicei până la 
vârsta la care copilul victimă a ajuns la majorat. Redeschiderea cazului poate implica 
o reaudiere a copilului victimă și refacerea traseului de anchetă penală care a fost de-
scris anterior urmat de procesul împotriva agresorului.

Modelul Barnahus este integrat în serviciile sociale sau de protecție a copilului naționale 
sau locale, forțele de ordine/sistemul judiciar sau în sistemul național de sănătate. Interesul 
superior al copilului este un considerent primar în toate acțiunile și deciziile ce privesc copi-
lul și familia/ îngrijitorii/ persoanele de suport fără comportament abuziv. Drepturile copii-
lor de a-și exprima părerile și de a primi informații sunt respectate și exercitate.
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Recomandări
Pe parcursul studiului, am evidențiat următoarele recomandări:

1. Control din punct de vedere psihologic al celor care lucrează cu copii, mai 
ales cu copiii vulnerabili (instituționalizați, marginali, afectați de sărăcie sau 
excluziune socială, copii de vârste foarte mici) mult mai riguros.

2. Informarea privind manifestările comportamentale ale individului cu potențial 
agresiv împotriva copiilor trebuie să facă parte din campaniile de informare și 
educare ale tinerilor viitori părinți în primul rând și ale părinților în general.

3. Considerăm că este foarte importantă înțelegerea dinamicii relaționale dintre 
agresor și copil în acțiunile de prevenție a agresiunilor sexuale împotriva copi-
ilor. În funcție de vârstă, jocurile cu copii având ca subiect ”secretele” pe care 
ei la țin, jocurile privind descrierea persoanelor foarte importante din viața 
lor și argumentarea acestei importanțe, atenția specială a părinților privind 
”prieteniile” copiilor cu persoane adulte din afara familiei nucleare pot indica 
semnale de alarmă ale unei potențiale agresiuni și pot crește vigilența părinți-
lor cu privire la potențialul pericol care îl pândește pe copil.  

4. Intervievarea martorilor copii sau adolescenți din proximitatea victimei ne-
cesită la rândul ei pregătire și o bună înțelegere a mecanismelor psihologice 
individuale și de grup. În caz contrar efectele de contaminare pot fi asumate 
cu ușurință ”minciunii copilului”, iar abuzul sexual să nu ajungă în faza urmări-
rii penale.

5. Recomandăm părinților tehnica jurnalului, ca instrument important în par-
cursul lor parental cel puțin în perioada în care copilul este minor și notarea 
evenimentelor (atât pozitive cât și negative prin care trece copilul) încercând 
să altereze cât mai puțin elementele pe care acesta le dezvăluie.

6. Este recomandabilă elaborarea unui ghid pentru părintele copilului victimă a 
unui abuz sexual în care să fie descriși pe scurt pașii util a fi parcurși pentru 
pedepsirea agresorului și recuperarea post-traumatică a copilului, după afla-
rea de la copil de existența unui abuz sexual asupra lui. În mod obligatoriu, în 
acest ghid ar trebui incluse și căile de semnalare a neglijenței sau comporta-
mentului neadecvat din partea reprezentanților statului cu care aparținătorul 
și copilul intră în contact în acest proces.

7. Considerăm că este foarte importantă pregătirea psihologică minimală a po-
lițiștilor și asistenților sociali care merg să verifice fiecare sesizare. Trebuie 
înțeles că fiecare copil victimă este extrem de fragil, iar fiecare reacție a unui 
adult de la care copilul victimă așteaptă protecție poate altera informațional 
narațiunea faptelor și are impact emoțional semnificativ asupra copilului.

8. Recomandăm înregistrarea video și audio a intervențiilor reprezentanților in-
stituțiilor statului, cu aparatură portabilă (similar poliției rutiere), în vederea, 
pe de o parte, a protejării lor de eventuale agresiuni ale celor intervievați, dar 
și pentru constituirea unui material probatoriu foarte valoros în cazul în care 
ancheta intră în faza de urmărire penală. Nu în ultimul rând, înregistrarea 
poate constitui și un material de suport pentru pregătirea permanentă a per-
sonalului din DGASPC și Poliție.
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9. În anchetarea cazurilor de abuz sexual împotriva copiilor, interesul superior 
al copilului, protecția și integritatea acestui ar trebui să primeze în raport cu 
toate celelalte principii de drept. Acest model este aplicat în țări nordice, pre-
cum Norvegia, și are capacitatea de a genera atât o clarificare procedurală cât 
și valori pozitive la nivel social.

10. Elaborarea unui ghid pentru asistenții sociali în  care pașii procedurali să fie 
descriși , ghid care să fie  și un suport pentru comunicarea cu familia. În opi-
nia noastră este necesar un mecanism de intervenție interinstituțional care să 
stabilească cu claritate rolul fiecărui actor, și care să integreze mai bine asis-
tența socială și suportul acordat familiei și copilului.

11. Recomandăm crearea unor centre de rezidență pentru copii victime ale abu-
zului sexual sau altor tipuri de abuz care să le asigure acestora protecție și un 
mediu confortabil și sigur în raport cu agresorul, imediat ce plângerea a fost 
depusă, până la finalizarea procedurilor ca au drept consecință tăierea legătu-
rii agresorului cu copilul victimă (arestare preventivă, încarcerare).

12. Recomandarea adresată de către o parte dintre procurorii intervievați vizea-
ză schimbarea statutului suspectului în inculpat înainte de prima audiere, pe 
baza dovezilor anterioare, în numele interesului superior al copilului, astfel 
încât la prima interviu să poată fi prezent și avocatul persoanei acuzate, care 
să formuleze întrebări adresate în aceeași sesiune de audiere.

13. Identificarea unei modificări a legislației astfel încât agresorul să fie obligat să 
suporte financiar costurile de consiliere psihologică ale victimei până la recu-
perarea acestei sau, după caz, până la majorat.

14. Introducerea unui sistem de monitorizare pe termen mediu (3 ani) a copilului 
care a fost victima unui abuz sexual pentru a vedea riscul de deficit de inte-
grare socială a acestuia si consecințele pe termen mediu ale agresiunii la care 
a fost supus. Pe parcursul acestei perioade, agresorului i se pot imputa even-
tuale costuri necesare consilierii copilului.

15. Identificarea unei modalități de abordare unitară la nivel național a inter-
venției pentru sprijin psihologic în cazul copiilor abuzați sexual valorificând 
expertiza specialiștilor în domeniu și punând în prim plan interesul superior al 
copilului.

16. Recomandăm un studiu destinat evaluării instituționale a rolului SASANTEC 
(Serviciului Asistenţă în Situaţii de Abuz, Neglijare, Trafic şi Exploatare a Copi-
lului) în intervenția rapidă în urma sesizării unui caz de abuz sexual.

17. Specializarea unor magistrați judecători în judecarea cazurilor de abuz sexual 
împotriva copiilor este cel puțin la fel de importantă ca și specializarea unor 
procurori criminaliști. O parte a judecătorilor intervievați chestionați au re-
comandat chiar schimbarea codului de procedură penală în vederea obligati-
vității prezenței unui psiholog cu ocazia oricărei audieri a copilului în faza de 
urmărire penală și în etapa de derulare a procesului penal.

18. Recomandăm înființarea unui observator teritorial pentru minori, la nivel na-
țional, în cadrul Ministerului Justiției care să monitorizeze evoluția copiilor 
victime și fenomenul de re-victimizare a acestora pentru a oferi periodic o 
evaluare a eficacității sociale a intervențiilor în domeniul asigurării integrității 
acestora și echilibrului psihologic.
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De 33 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și 
practici solide în beneficiul copiilor din România. Expertiza și complexitatea proiectelor 
la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este 
medierea între societate și autoritatea publică, în beneficiul superior al copilului. În 
trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând 
soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili și a militat, în 
același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea 
interesului superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere 
vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici 
publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. 
Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea 
responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg.

În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizație independentă 
din lume care promovează drepturile copilului și care cuprinde 30 de membri și 
desfășoară programe în peste 120 de țări, VIZIUNEA noastră este o lume care 
respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și 
participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul 
în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața 
acestora. În cei 33 de ani de activitate, peste 3.369.000 de copii au fost implicați 
în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund 
România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și 

Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui 
material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a 

Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe 
informații accesați www.eeagrants.org


