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       Bucureşti, 09 martie 2016 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) în parteneriat cu Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj (DGASPC Dolj), Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Cluj (DGASPC Cluj), Fundaţia Terre des hommes în România(Tdh), Fundaţia 
Internaţională pentru Copil şi Familie „Dr. Alexandra Zugravescu” (FICF), Asociaţia Femeilor 
Împotriva Violenţei – ARTEMIS anunţă lansarea proiectului „Model de intervenţie 
multidisciplinară şi intersectorială pentru un răspuns coordonat şi eficient la nevoile copiilor 
victime ale violenţei în familie”. 

  

În România, doi copii sunt, în medie, victime ale unei forme de abuz în fiecare oră. Potrivit datelor 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), doar în primele 
şase luni ale anului 2015, au fost înregistrate 6.736 astfel de cazuri, dintre care 1.555 s-au 
soluţionat prin integrarea copiilor în sistemul de plasament de stat sau privat. Numărul este în 
creştere de la an la an. Comparativ cu aceeaşi perioadă, în 2014 vorbeam despre 6.454 de cazuri, 
în timp ce în 2013 şi 2012 numărul acestor situaţii cobora sub 6.000. Cele mai frecvente situaţii de 
încălcare a drepturilor copilului în cadrul familiei sunt neglijarea, abuzul emoţional şi abuzul abuzul 
fizic. Acestora li se adaugă cazurile de exploatare sexuală, prin muncă sau în vederea comiterii unei 
infracţiuni. 
 
Tendinta de crestere este cu atât mai îngrijorătoare cu cât "(...) numărul real al cazurilor de violenţă 
în familie este mult mai mare”, se precizează în Strategia naţională de prevenire şi combatere a 
violenţei în familie 2013 – 2017. 
 
În prezent, copilul victimă a violenţei în familie este audiat în mai multe rânduri de o serie de 
profesionişti -poliţist, procuror, psiholog/manager de caz, judecător. Audierile repetate, consumă 
timp, întârziind accesul copilului victimă la servicii sociale de care are nevoie pentru protecţia, 
suportul, recuperarea, reabilitarea şi reintegrarea sa.  
 
 
Recomandările internaţionale privind protecţia victimelor atrag atenţia asupra faptului că audierile 
repetate pot conduce la revictimizarea copilului şi la consecinţe negative importante asupra 
sănătăţii lui fizice şi psihice. Audierile repetate diminueaza capacitatea copilului de a furniza 
informaţiile necesare şi de calitate, cu ajutorul cărora, psihologul/manager de caz să poată identifica 
cu acurateţe nevoile copilului şi, respectiv, serviciile sociale necesare. Aceste servicii, pentru a fi 
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eficiente trebuie să fie adecvate nevoilor copilului, ori dacă aceste nevoi nu sunt corect identificate, 
şi furnizarea serviciilor va fi deficitară.  
 
În România, sunt extrem de puţine servicii terapeutice pentru creşterea capacităţii de rezilienţă şi 
reabilitare a copiilor victime ale violenţei. 
 
HG.49/2011/Metodologia-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în 
reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie este un act normativ care 
aduce un progres semnificativ prin faptul că recomandă, fără să ofere efectiv, o serie de 
instrumente şi dispozitive pentru gestionarea eficientă a cazurilor copiilor victime ale violenţei în 
familie : echipe de interventie locale (EIL), echipe multidisciplinare şi interinstituţionale (EMI), 
Protocol de interviu, săli specializate pentru audierea copiilor. 

Scopul proiectului vizează îmbunătăţirea condiţiilor privind accesul şi furnizarea serviciilor sociale 
adresate copiilor victime ale violenţei în familie din România printr-un model eficient de intervenţie în 
echipă multidisciplinară şi interinstituţională, pornind de la HG.49/2011 şi pilotat în judeţele Dolj şi 
Cluj.  

Proiectul este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei 
Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă şi va fi implementat pe o perioada de 12 luni, 
începând cu luna ianuarie 2016. Valoarea totală a proiectului este 133375.80CHF din care 
119275.80CHF reprezintă finanţarea nerambursabilă. 

 

Fişă sintetică de prezentare proiect (în anexă). 
 

Pentru informaţii suplimentare anexăm o fişă sintetică de prezentare a proiectului şi vă invităm să 
contactaţi pe : 
 
Daniela Gheorghe, Director executiv FONPC: Tel/Fax. (021) 326 84 58, 0753 012 866, 0753 012 
896; daniela.gheorghe@fonpc.ro 
 
Cristina Iova, Manager proiect FONPC: Tel/Fax. (021) 326 84 58, 0753 012 866, 0753 012 896; 
cristina.iova@fonpc.ro 
 
 
 


