
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

POLITICA DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA EXPLOATĂRII ȘI ABUZULUI 
SEXUAL 

 
 

Aprobată prin ordinul președintelui AJPP din 01.09.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asociația pentru Justiție Penală Participativă (AJPP) este o organizație neguvernamentală 
care promovează reformele de îmbunătățire a legii penale, justiției penale, per ansamblu, și 
dezvoltarea elementelor justiției restaurative.  

Obiectivele politicii: 
• Promovarea unei politici de toleranță zero față de exploatare și abuz sexual (EAS) în 

rândul tuturor angajaților și personalului asociat al AJPP; 
• Familiarizarea membrilor AJPP cu rolurile, responsabilitățile și standardele de conduită în 

domeniul EAS;  
• Crearea și menținerea unui mediu sigur, fără EAS, luând măsurile corespunzătoare în 

acest sens pe intern și în comunitățile în care AJPP activează, prin acțiuni solide de 
prevenire și răspuns. 
 

Grupul țintă: Toți angajații și personalul asociat al AJPP (consultanții, voluntarii, prestatorii 
de servicii și beneficiarii). 
 
Data intrării în vigoare: 01.09.2020 
Data revizuirii obligatorii: 01.09.2023 
 
 

Standardul 1. Politica organizațională 
 

Declarația de angajament:  
 
 EAS încalcă standardele și normele legale recunoscute internațional și reprezintă un 
comportament inacceptabil și interzis în rândul personalului umanitar, inclusiv în rândul 
angajaților și personalului asociat al AJPP, în conformitate cu Buletinul Secretarului general 
al Naţiunilor Unite ST/SGB/2003/13, 2003.  

AJPP consideră exploatarea și abuzul sexual inacceptabile. Ne angajăm  să asigurăm 
respectarea drepturilor tuturor persoanelor prin reacție obligatorie și promptă la toate 
sesizările privind cazurile suspecte de exploatare si abuz sexual, aplicând toate prevederile și 
mecanismele legale. 
 
Domeniul de aplicare:  
 
Politica prevede abordarea AJPP de prevenire și răspuns la EAS. Politica se referă tuturor 
angajaților și personalului asociat, atât la și în afara serviciului.  
 
Definiții1:  
 
În sensul acestei politici, termenul „exploatare sexuală” înseamnă orice abuz real sau orice 
tentativă de abuz a unei poziții de vulnerabilitate, de putere diferențiată sau de încredere 
inclusiv, dar nu numai, în scopuri sexuale, financiare sau politice.  
 
În mod similar, termenul „abuz sexual” înseamnă o intruziune fizică reală sau o tentativă de 
intruziune de natură sexuală, prin forță sau în condiții inegale și coercitive. 
 

 
1 Ambele definiții au fost preluate din Buletinul Secretarului general al Naţiunilor Unite ST/SGB/2003/13, 2003. 
https://undocs.org/en/ST/SGB/2003/13  



În conformitate cu legislația Republicii Moldova, art. 173 din Codul penal, hărțuirea sexuală 
reprezintă manifestarea unui comportament fizic, verbal sau nonverbal, care lezează 
demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, 
discriminatorie sau insultătoare cu scopul de a determina o persoană la raporturi sexuale ori la 
alte acţiuni cu caracter sexual nedorite, săvârșite prin ameninţare, constrângere, şantaj. 

Potrivit legislației naționale a muncii, art. 1 din Codul muncii, hărțuirea sexuală este orice 
formă de comportament fizic, verbal sau nonverbal, de natură sexuală, care lezează 
demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare sau 
insultătoare. 

Toleranța zero față de EAS 

AJPP are o politică de toleranță zero față de EAS. Toți angajații și personalul asociat al AJPP 
trebuie să respecte întotdeauna cele mai înalte standarde de conduită personală și profesională 
și să ofere asistență și servicii umanitare într-o modalitate care respectă și încurajează 
drepturile beneficiarilor și ale altor membri vulnerabili ai comunităților locale. 

În cazul nerespectării standardelor prevăzute în această Politică de protecție de către 
angajații, voluntarii, beneficiarii AJPP, organizația își rezervă dreptul a rezilia contractele 
încheiate și de a renunța la parteneriatele inițiate. 

EAS comise de angajații și personalul asociat al AJPP este o conduită incorectă gravă și, prin 
urmare, servește drept motiv pentru concediere.  
 
Principiile fundamentale evidențiate, în continuare, sunt imperative pentru angajații și 
personalul asociat al AJPP: 
 
• Actele sexuale cu copii (persoane cu vârsta sub 18 ani) sunt interzise, indiferent de vârsta 

majoratului sau a consimțământului în vigoare la nivel local. Formarea unei păreri greșite 
în privința vârstei copilului nu este o scuză. 

 
• Se interzice oferirea de bani, locuri de muncă, bunuri sau servicii pentru sex, inclusiv 

favoruri sexuale, sau alte forme de comportament umilitor, degradant sau exploatator. 
Aceasta include oferirea asistenței datorate beneficiarilor. 

 
• Este interzisă orice relație sexuală între angajații sau personalul asociat al AJPP și 

beneficiarii de asistență sau alți membri vulnerabili ai comunității locale, care implică 
utilizarea necorespunzătoare a rangului sau funcției. Astfel de relații subminează 
credibilitatea și integritatea activității de ajutor umanitar. 

 
• În cazul în care un angajat sau membru al personalului asociat al AJPP este îngrijorat sau 

bănuiește că un coleg, din aceeași organizație sau nu, este implicat în acțiuni de 
exploatare sau abuz sexual, atunci acesta trebuie să raporteze asemenea suspiciuni prin 
intermediul mecanismelor de raportare stabilite. 

 
• Toți angajații și personalul asociat al AJPP au obligația de a crea și menține un mediu 

care previne EAS și încurajează implementarea acestei politici. Managerii de la toate 
nivelurile au responsabilități deosebite privind sprijinirea și dezvoltarea unor sisteme care 
mențin acest mediu. 



 

Evaluarea riscurilor 

Recunoaștem că există o serie de riscuri potențiale pentru copii și adulți în activitatea AJPP, 
în special, în cadrul acelor programe, în care personalul sau alte persoane sunt în contact 
direct cu copiii.  Pentru a identifica potențialele riscuri, echipa AJPP le va evalua și gestiona 
în mod proactiv.  

Riscurile în materia protecției copilului și adultului sunt analizate și revizuite periodic la 
nivelul organizației, inclusiv în cadrul proiectelor și activităților implementate. La evaluarea 
riscurilor vom ține cont de contextul cultural local, politic, religios și vom fi sensibili la 
dimensiunea de gen.   
 

Reguli de conduită în scopul prevenirii abuzului și exploatării sexuale 

Toți angajaţii, voluntarii şi alţi colaboratori ai AJPP trebuie să evite orice comportament care 
poate fi abuziv şi dăunător pentru sănătatea și dezvoltarea fizică, psiho-emoțională și socială 
ale adultului și copilului. 

Următoarele comportamente sunt inacceptabile: 

• lovirea sau aplicarea altor forme de abuz fizic și/sau incitarea aplicării violenţei fizice; 

• utilizarea etichetelor și poreclelor, strigătele, umilirea psihologică, luarea în derâdere, 
intimidarea, înjurarea, ameninţarea verbală, distrugerea obiectelor personale etc.; 

• impunerea și/sau incitarea unui copil sau adult de a se implica în orice fel de activitate 
de natură sexuală (filme sau fotografii pornografice, relaţii sexuale, atingeri cu 
caracter sexual etc.); 

• hărţuirea sexuală, inclusiv comportamentul fizic, verbal sau nonverbal de natură 
sexuală (priviri, comentarii și glume indecente, aluzii, atingeri în locurile intime), care 
lezează demnitatea persoanei, etc.; 

• tratamentul discriminatoriu sau încurajarea acestuia faţă de anumiţi copii și/sau adulți, 
excluderea unora şi favorizarea altora în bază de etnie, religie, limba vorbită, statut 
social, apartenența politică etc. 

Comportamentele specificate mai jos sunt considerate dezirabile  în relaţiile cu copiii 
și/sau adulții: 

• Atitudine binevoitoare, cu sensibilitate, demnitate și respect; 

• Organizarea locului de muncă pentru minimizarea riscurilor de abuz; 

• Asigurarea vizibilității și transparenței activităților cu partenerii, beneficiarii și copiii; 

• Comunicarea cu copiii într-un mod adecvat vârstei, înțelegerii și capacităților lor; 



• Păstrarea  confidenţialității informaţiilor, cu excepţia cazului în care există obligaţia 
raportării;   

• Oprirea oricărui act de violenţă sau discriminare şi raportarea acestuia responsabililor, 
conform procedurii. 

Consecinţele privind nerespectarea Regulilor de conduită: 

Regulile evidențiate sunt obligatorii pentru personalul AJPP. Cazurile de încălcare sunt 
raportate în conformitate cu procedurile de raportare şi pot avea drept consecinţă sancționarea 
disciplinară, precum şi rezilierea contractului pe motivul violării integrităţii fizice şi/sau 
psihice a copilului și/sau adultului.   

 
Standardul 2. Managementul organizațional și sistemele de gestionare  

a Resurselor Umane 

 

Consultanții și partenerii, din momentul stabilirii parteneriatelor cu AJPP, sunt informați cu 
privire la PEAS și responsabilitățile care le revin, în conformitate cu prezenta politica. 
Prevederile inserate în PEAS sunt aduse la cunoștința persoanelor terțe cu care 
interacționează AJPP la momentul angajării și pe întreaga durată a colaborării, la necesitate. 

Contractele elaborate de AJPP și acordurile de parteneriat ale AJPP includ clauze care 
interzic EAS și impun partenerii sau contractanții să ia măsuri pentru a preveni și a răspunde 
la acuzațiile de EAS. 

 
Personalul AJPP este obligat să respecte politicile în domeniul PEAS, în particular: 

Ø Să participe activ la instruirile și eforturile de sensibilizare în domeniul PEAS, inclusiv   
la diseminarea materialelor privind PEAS; 

Ø Să raporteze acuzațiile de EAS prin canalele de raportare stabilite în acest sens; 

Ø Să ia parte la investigațiile acuzațiilor de EAS, după caz. 
 

Procedura de verificare a referințelor la angajare include solicitarea confirmării faptului că în 
trecut nu au existat acuzații de EAS. 

La baza elaborării anunțului și criteriilor de selectare a candidaților rezidă prezenta politică 
de protecție împotriva exploatării și abuzului sexual. Anunțul de angajare conține 
reconfirmarea angajamentului organizației, evidențiind cerința de neimplicare în cazuri de 
exploatare sexuală și abuzuri sexuale, iar interviurile de angajare cu candidații sunt corelate 
cu subiectul protecției împotriva exploatării și abuzului sexual și conțin un set de întrebări 
care fac referire la subiectul menționat. 

 Candidații, inclusiv voluntarii, trebuie să dea dovadă de un comportament și moralitate, care 
demonstrează respect necondiționat pentru demnitatea umană. Aceleași aspecte sunt incluse 
și în termenii de referință ai angajaților/consultanților AJPP, anexă la contractele de angajare 
și/sau de prestări servicii. 



Astfel, se recurge la  procedura de verificare pentru candidații la angajare (de ex. verificarea 
referințelor, căutări Google) în conformitate cu legislația națională privind angajarea în 
câmpul muncii, confidențialitatea și protecția datelor, inclusiv verificarea implicării 
prealabile în EAS sau alte încălcări ale legii. 

 
Responsabilități: 
 
Prezenta Politică de protecție împotriva exploatării și abuzului sexual este aprobată de către 
organele de conducere ale AJPP. În cadrul organizației este desemnat un coordonator al 
prezentei politici.    

Președintele AJPP este responsanbil de: 

• numirea, prin ordin, a coordonatorului politicii de protecție împotriva exploatării și 
abuzului sexual, la momentul aprobării acesteia, până la următoarea dată a revizuirii 
obligatorii; 

• stipularea în regulamentele de activitate, contractele de muncă şi în fişele de post, 
după caz, obligativitatea sesizării cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare şi abuz 
sexual; 

• monitorizarea  implementării în cadrul organizației a prezentei politici; 

• acordarea suportului în organizarea activităţilor de informare, sesizare și referire a 
cazurilor suspecte de violenţă, neglijare, exploatare şi abuz sexual.  

 

Coordonatorul politicii de protecție este responsabil de: 

• monitorizarea  implementării în cadrul organizației a prezentei politici; 

• informarea noilor angajaţi şi a persoanelor antrenate în activităţile AJPP despre 
prevederile politicii de protecţie împotriva exploatării și abuzului sexual pe care o 
aplică organizaţia. În acest sens, coordonatorul politicii oferă o copie a acesteia la 
momentul angajării persoanelor, inclusiv pe parcursul desfășurării activităților în 
cadrul proiectelor implementate de AJPP, la necesitate; 

• informarea angajaților cu privire la modificările operate în respectivul document; 

• informarea președintelui organizației cu privire la cazurile suspecte de încălcare a 
Regulilor de conduită de către angajaţi; 

• evaluarea riscurilor în cadrul proiectelor organizației şi examinarea acestora din 
perspectiva protecţiei copilului și adultului; 

• identificarea structurilor şi serviciilor locale existente şi stabilirea relaţiilor de 
cooperare cu autorităţile locale şi ONG-urile relevante;  

• revizuirea prezentei politici, o dată la 3 ani, şi a procedurilor AJPP privind protecţia 
copilului, adultului. 



 

Standardul 3. Instruirea obligatorie 

 

AJPP solicită angajaților și personalului asociat să parcurgă instruirile în domeniul PEAS, 
fiind utilizate platforme oficiale în acest sens, de exemplu: 

https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/training 

https://agora.unicef.org/course/info.php?id=7380 

Instruirile obligatorii au scopul de a responsabiliza personalul AJPP în domeniul PEAS și de 
a promova toleranța zero față de asemenea practici atât în cadrul organizației, cât și în 
relațiile cu partenerii și beneficiarii. Instruirile se organizează o dată la 3 ani. Condițiile și 
cursurile de instruire sunt furnizate de către coordonatorul politicii de protecție. 

AJPP ține evidența personalului care participă la instruirile pe segmentul PEAS (evidența 
vizează numele participanților, data și tipul instruirii, prestatorul instruirii). 

 

Standard 4. Raportarea 

 

În procesul proiectării și utilizării mecanismelor de raportare, AJPP ia în considerare 
următoarele elemente:  

• Asigurarea respectării de către mecanismele de raportare a principiilor 
fundamentale ale raportării eficiente: 

o Siguranță: evitarea creării sau exacerbării riscurilor pentru cei care raportează 
acuzații sau preocupări, precum și pentru alte părți implicate (de ex. 
supraviețuitor, agresorul presupus).  

o Confidențialitate: aplicarea unor practici stricte de schimb de informații, adică 
limitarea numărului de persoane care au acces la informațiile raportate, 
folosirea numelor de cod atunci când se face referire la persoanele implicate și 
omiterea informațiilor care le-ar putea dezvălui identitatea (de ex. data 
nașterii, adresa, numărul de telefon, descrierea trăsăturilor fizice unice) și 
păstrarea informațiilor despre identitate și a informațiilor personale aparte de 
rapoartele despre incidente și rapoartele conexe. Persoanele trebuie, de 
asemenea, să aibă posibilitatea de a raporta incidentele în mod anonim.  

o Transparență: obținerea în prealabil a consimțământului informat al 
reclamantului și partajarea procedurilor de confidențialitate cu toți reclamanții, 
explicând clar modul în care informațiile vor fi partajate, cu cine și cu ce scop, 
inclusiv pentru investigații și asistență pentru supraviețuitori.  

o Accesibilitate: asigurarea faptului că mecanismele de raportare sunt ușor de 
utilizat și eliminarea potențialelor bariere din calea utilizării (de ex. limbaj 



dificil sau limbă străină, costuri și timp necesar pentru a le utiliza), ținând cont 
de publicul lor țintă, inclusiv persoanele de diferite vârste, genuri și studii, 
abilități etc. 

• Posibilele mecanisme de raportare (interne/externe) pot fi diverse și pot include 
raportarea personală la personalul desemnat (de ex. către supervizorii direcți); 
raportarea prin intermediul SMS-urilor, sau e-mailurilor. 

În cadrul AJPP, raportarea din partea angajaților, consultanților, voluntarilor, beneficiarilor se 
va face direct coordonatorului politicii de protecție împotriva exploatării și abuzului sexual și 
președintelui organizației. Raportarea se va face cu respectarea principiilor descrise mai sus, 
în scris, sau prin intermediul tehnologiilor informaționale. 

Persoanele de contact la nivelul instituției vor întreprinde acțiuni concrete de asistență, 
referire și sesizare a autorităților competente.  

Astfel, alegațiile privind exploatarea și abuzul sexual față de copii și adulți, vor fi examinate 
în cadrul organizației de un grup de lucru, care, timp de 72 de ore, va elabora un plan de 
intervenție. Grupul de lucru va analiza dacă alegațiile sunt sau nu nefondate în baza 
informațiilor/probelor existente. În cazul constatării temeiurilor legale, reprezentanții AJPP 
vor sesiza imediat autoritățile competente pentru a fi demarate procedurile legale. 

Organizația limitează numărul persoanelor cu acces la informațiile raportate și șterge toate 
datele de identificare atunci când împărtășește informațiile, în scopul asigurării 
confidențialității și siguranței. 

 

Standardul 5. Asistență și referiri 

În vederea facilitării oferirii de asistență supraviețuitorilor, AJPP a elaborat o listă cu 
prestatorii de servicii locali și/sau contacte cu mecanismele de coordonare locale în domeniul 
VBG (subgrup VBG) pentru toate locurile/zonele de program (Anexa 1). Lista va fi 
actualizată împreună cu revizuirea politicii, o dată la 3 ani, pentru a ține evidența instituțiilor 
specializate în domeniu. 

Procesul de referire  

Orice angajat, membru al Consiliului de Administrare al AJPP, voluntar sau beneficiar al 
AJPP care deţine informaţie despre un act de abuz, neglijare, exploatare este obligat să 
intervină pentru a-l stopa sau să solicite ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine 
stătător.  

Angajații, voluntarii sau beneficiarii AJPP sunt obligați să raporteze imediat coordonatorului 
politicii de protecție împotriva exploatării și abuzului sexual orice caz de abuz sau suspiciune 
de abuz asupra copilului sau adultului. Dacă coordonatorul nu este disponibil, cazul urmează 
a fi raportat președintelui organizației sau președintelui Consiliului de Administrare al AJPP. 

În cazurile grave, suspecte de abuz, președintele sau coordonatorul urmează să refere 
autorităților, în regim de urgență, prin telefon, iar în decurs de 24 ore să expedieze fişa de 
sesizare a cazului suspect de violenţă, neglijare, exploatare, trafic al copilului (Anexa 2).  



În situația când suspiciunile de abuz și exploatare sexuală vizează membrii organelor de 
conducere, sesizarea se realizează de orice angajat al organizației către organele naționale de 
resort. 

Toate cazurile suspecte de abuz, neglijare și exploatare sunt înregistrate în Registrul de 
evidență a sesizărilor. AJPP ține evidența Fișelor de sesizare expediate cu indicarea 
destinatarului, datei și orei înregistrării, datei și orei expedierii, specialistului care a primit 
sesizarea și a celui care a expediat-o.  

Procedurile de asistență și referire sunt realizate, ținându-se cont de prevederile legale 
naționale care reglementează mecanisme interinstituționale de monitorizare, asistență, referire 
(Hot. Guv. Nr. 270 din 08.04.2014) (Anexa 2). 

De asemenea, AJPP ia în considerare prevederile Legii nr. 45-XVI  din  01.03.2007 cu privire 
la prevenirea şi combaterea violenței în familie, care reglementează atribuțiile autorităților ce 
pot interveni pentru a proteja victimele adulte și minore ale violenței în familie împotriva 
oricărui tip de violență prevăzut de lege (sexuală, fizică, psihologică). 

 

Standardul 6. Investigații 

 
În cazul sesizărilor, denunțurilor privind acuzațiile de EAS împotriva angajaților sau 
personalului asociat, AJPP va înregistra toate acuzațiile de EAS cu implicarea personalului, 
inclusiv răspunsurile/reacțiile. Ca urmare a analizei de ansamblu și dacă există dovezi care ar 
susține acuzațiile de EAS, AJPP se va adresa organului de investigații în funcție de natura 
alegațiilor/acuzațiilor, în concordanță cu prevederile legislației în vigoare: 
 
Codul muncii al RM, în vigoare din 01.10.2003 
Codul contravențional, în vigoare din 31.05.2009 
Codul penal al RM, în vigoare din 12.06.2003 
Codul de procedură penală al RM, în vigoare din 12.03.2003. 
 
Termenele de investigație vor fi cele prevăzute de legislația în vigoare. AJPP va înregistra 
acuzațiile și va analiza situația cu promptitudine pentru a conserva orice probă pertinentă. 
 

 

ANEXA 1 

Lista instituțiilor abilitate cu protecția copilului. Persoane de contact la nivel de 
organizație. 

Persoane de contact la nivel de instituție 

1.  Augustina Bolocan-Holban, președintă 
AJPP 

(+373) 69741681  

2.  Cristina Varzari, coordonatoarea 
politicii PEAS, AJPP 

(+373) 69027516 



Lista instituțiilor la nivel național 

1. Ministerul Educaţiei, Culturii și 
Cercetării 

(+373) 022 234 503 

2. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi 
Protecţiei Sociale a RM 

(+373) 022 268-885 

3. Ministerul Afacerilor Interne (+373) 022 255 277 

4. Secţia minori şi protecţia drepturilor 
omului, Procuratura Generală 

(+373) 022 227 455 

5. Serviciul Național Unic pentru Apeluri 
de Urgență 

112 

6. Telefonul copilului 116 111 

7. Telefonul de încredere pentru femei și 
fete 

0 8008 8008 

Lista instituțiilor la nivel raional: 

Ø Direcţiile de educaţie, tineret şi sport din cadrul Consiliului raional; 

Ø Direcţiile de asistenţă socială din cadrul Consiliului raional 

Ø Secţiile pentru minori şi moravuri din cadrul comisariatelor de poliţie 

Ø Spitalele raionale 

Ø Procuraturile raionale (procurorii specializaţi în protecţia drepturilor copilului) 

Lista instituțiilor la nivel local: 

Ø Primăria (secretarul primăriei, asistentul social) 

Ø Şcoala 

Ø Centrul medicilor de familie/ punctul medical 

 

Municipiul Chişinău:  

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului 
(DPDC) din cadrul Primăriei mun. Chişinău 

(+373) 022 242 702 

Comisariatul General de Poliţie (+373) 022 542 061 

Direcţia Generală, Educaţie , Ştiinţă, Tineret şi Sport a 
Consiliului mun. Chişinău   

(+373) 022 201 604 

Direcţia Generală Asistenţă Socială a Consiliului mun. 
Chişinău 

(+373) 022 223 459 



Direcţia Sănătăţii a Consiliului Municipal    (+373) 022 273 454 

 



Lista organizaţiilor de stat şi neguvernamentale prestatoare de servicii în cazuri de abuz, neglijare, trafic  
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Organizaţii de stat             

Casa Municipală Specializată a Copilului, DMPDC 

Tel: (+373) 022 76 66 88; 76 67 33 

Beneficiari: copii până la vârsta de 7 ani, copii în dificultate  

 
û 

 
û û û û 

     

Centrul de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche”, DMPDC 

Tel: (+373) 022 43 31 40 

Beneficiari: copii: copiii străzii, copii în dificultate de la 3-18 ani 

û û 

 

û 

 

 

* 

û û û 

    

Organizaţii non-guvernamentale             



Centrul naţional de prevenire a abuzului faţă de copii,  

Centrul AMICUL  

Tel: (+373) 022 75 88 06; 75 67 87 

Beneficiari: copiii-victime ale abuzului, neglijării, exploatării sexuale şi 
ale traficului, familiile lor. 

û 

 

û û û 

 

û û 

 

û û 

 

Centrul de resocializare a copiilor „Casa Aşchiuţă”, Salvaţi Copiii 
Moldova 

Tel: (+373) 022 23 71 02; 23 25 82; 23 78 54 

Beneficiari: copii (3-18 ani) lipsiţi de îngrijire părintească  

û û 

 

û û û û û û 

   

Fundaţia „Agapedia” 

Tel: (+373) 022  22 41 18; 46 54 71 

Beneficiari: copii în dificultate până la vârsta de 3 ani  

 

û 

 

û 

 

û û 

     

Centrul de plasament „Concordia” 

Tel: (+373) 022 23 49 91; 23 55 57 

Beneficiari: copii în dificultate de la 3-18 ani 

 

û 

 

û û û 

 

û 
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Centrul de reabilitare al adolescenţilor  

Tel: (+373) 022 59 36 02 

Beneficiari: copii ai străzii, copii în dificultate de vârsta 3-18 ani 

û û 

 

û û û û û 

    



 

Casa Mărioarei  

Tel: (+373) 022 72 58 61 

Beneficiari: femei victime ale violenţei/abuzului, femei traficate, copiii 
lor 

û 

 

û û û û 

 

û 

 

û û 

 

Centrul de reabilitare a victimelor traficului, inclusiv copii 

Tel: (+373) 022 55 84 41; 55 30 42 
û û û û û û û û û û û û 

Centrul International „La Strada”  

Linia Fierbinte - 0 800 77777 (gratuit din Moldova),  

(+373) 022  23-33-09 (de peste hotare)  

Beneficiari: femei/copii – ce au suferit în urma exploatării sexuale 

/traficului de persoane 

Telefonul de Încredere pentru Femei – 0 8008 8008 (gratuit)  

Beneficiari: femei/copii ce suferă de violenţă în familie 

û  û û     û û   

Centrul Neovita  

Tel: (+373) 022 40-66-34 

Beneficiari: adolescenţi, tineri 

û û        û  û 



ANEXA 2. Fișa de sesizare 

 



 
 

 

 



ANEXA 3 

 

Declarație de angajament  

 

 

 

Subsemnatul / subsemnata, …………………………………… 

Declar că am luat cunoștință de prezenta Politica de Protecție împotriva Exploatării și 
Abuzului Sexual și mă conformez în totalitate prevederilor acesteia.  

Înțeleg că orice nerespectare a Regulilor de conduită poate duce la încetarea raporturilor 
juridice de muncă în cadrul Asociației pentru Justiție Penală Participativă sau la inițierea 
sancțiunilor disciplinare/procedurilor legale menționate mai sus.  

 

Data  

 

Semnătura  

 


