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De regulă, femeile şi copiii devin mai frecvent vic-
time ale diferitor atentate infracţionale, din simplul 
motiv că posedă un grad sporit de victimitate. Toto-
dată, criminologii au constatat încă cu mult timp în 
urmă că comportamentul victimei poate servi în unele 
cazuri drept imbold, situaţie provocatoare care ge-
nerează declanşarea actului infracţional. Referitor 
la femei şi minori, o mare influenţă revine nu doar 
comportamentului victimal al acestora, ci şi carac-
teristicilor psihofiziologice care le determină un grad 
mai sporit de vulnerabilitate victimală. În acest sens, 
elucidarea particularităţilor specifice ce vizează per-
sonalitatea şi comportamentul respectivelor categorii 
de victime are o importanţă deosebită pentru soluţi-
onarea problemelor prioritare legate de prevenirea 
infracţiunilor care atentează la inviolabilitatea şi li-
bertatea sexuală a acestora.
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As a rule, women and children more frequently 
become victims of various criminal attacks, for the 
simple reason that they have a higher degree of vic-
timhood. At the same time, criminologists found a 
long time ago that the victim’s behavior can serve in 
some cases as an impetus, a provocative situation that 
generates the initiation of the criminal act. Regarding 
women and minors, a great influence belongs not only 
to their victim behavior, but also to the psychophysio-
logical characteristics that determine a higher degree 
of victim vulnerability. In this sense, the elucidation of 
specific features regarding the personality and behav-
ior of those categories of victims is of particular im-
portance for solving priority problems related to the 
prevention of crimes that threaten their inviolability 
and sexual freedom.
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Introducere. Fiecare societate se confrun-
tă astăzi cu fenomenul infracţional care, cel puţin 
în ultimul timp, manifestă o tendinţă accentuată 
de creştere. Din punct de vedere psihologic şi psi-
hosocial, creşterea ratei criminalităţii determină 
intensitatea sentimentului de insecuritate resimţit 
în general la nivelul întregii societăţi, mai ales de 
către cei care prezintă un risc victimal mai mare 
sau un grad mai sporit de vulnerabilitate victima-
lă (copii, femei, persoane în vârstă, handicapaţi). 
Uneori, instinctiv sau deliberat, unele persoane îşi 
iau măsuri de prevenire pentru a evita orice risc 

Introduction. Every society today faces 
the criminal phenomenon which, at least lately, 
shows an accentuated tendency of growth. From 
a psychological and psychosocial point of view, 
the increase in the crime rate determines the in-
tensity of the feeling of insecurity generally felt at 
the level of the whole society, especially by those 
who present a higher victim risk or a higher de-
gree of victim vulnerability (children, women, el-
derly people and disabled persons). Sometimes, 
instinctively or deliberately, some people take 
preventive measures to avoid any risk of victim-
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de victimizare (asigurarea întăririlor de locuinţe 
şi imobile, evitarea locurilor periculoase, evitarea 
companiilor dubioase, evitarea reclamei şi publi-
cităţii legate de anumite bunuri şi câştiguri de va-
loare etc.). Cu toate acestea, în realitate, măsurile 
de autoprotecţie sunt total insuficiente în raport 
cu riscul victimal [1, p. 177].

Trebuie menţionat şi faptul că în ultima 
perioadă de timp se constată tot mai des că una 
din cele mai grave forme de încălcare a drepturi-
lor omului care se face tot mai simţită în lumea 
contemporană este traficul de persoane în diferite 
scopuri, inclusiv în scop de exploatare sexuală, su-
pranumit şi „comerţ cu carne vie”. 

Din păcate, Republica Moldova nu este 
o excepţie, situaţia ei la acest capitol fiind chiar 
una din cele mai dificile. Potrivit reperelor socio-
economice generale, la cei mai importanţi indici 
economici care caracterizează nivelul de trai al 
populaţiei, ţara noastră se situează pe ultimele lo-
curi atât în clasamentele ce vizează ţările ex-sovie-
tice, cât şi în cele care se referă la statele din lumea 
întreagă. În schimb, se numără printre „lideri” la 
asemenea indicatori, cum ar fi traficul de fiinţe 
umane, acesta din urmă cunoscând o creştere ne-
aşteptat de vertiginoasă în ultimele două decenii, 
ajungând să pună în pericol chiar şi genofondul 
social. 

Traficanţii vor profita întotdeauna de lipsa 
de informaţie, de disperarea pentru găsirea unui 
loc de muncă sau nemulţumirea privind nivelul 
veniturilor, de credulitatea, spiritul de aventură 
sau inconştienţa persoanelor pe care le vor trans-
forma în victime [2].

Metode şi materiale aplicate. Respectivul 
articol ştiințific a fost elaborat în baza materialu-
lui teoretic şi doctrinar din domeniul de referință. 
Totodată, la cercetarea acestei probleme au fost 
aplicate mai multe metode de investigare ştiinţifi-
că specifice teoriei dreptului şi criminologiei: me-
toda logică, metoda analizei comparative, metoda 
statistică, analiza sistemică etc. 

Rezultate obţinute şi discuţii. Noile ten-
dinţe ale politicii penale internaţionale şi experi-
enţa pozitivă existentă în diferite state determină 
necesitatea abordării complexe a problematicii ce 
vizează protecţia şi ajutorarea victimelor care au 

ization (ensuring the reinforcement of homes 
and buildings, avoiding dangerous places, avoid-
ing dubious companies, avoiding advertising and 
publicity related to certain goods and gains etc.). 
However, in reality, self-protection measures are 
totally insufficient in relation to the victim risk [1, 
p. 177].

It should also be noted that in recent times 
it has become perceptibly clear that one of the 
most serious forms of human rights violations 
that is increasingly felt in the contemporary world 
is human trafficking for various purposes, includ-
ing sexual exploitation, also known as live meat 
trade. 

Unfortunately, the Republic of Moldova is 
not an exception, its situation in this regard being 
one of the most difficult. According to the general 
socio-economic landmarks, at the most impor-
tant economic indices that characterize the living 
standard of the population, our country is on the 
last places both in the rankings targeting the ex-
Soviet countries and those that refer to countries 
around the world. Instead, it is among the “lead-
ers” in such indicators, like trafficking in human 
beings, the latter experiencing an unexpectedly 
dizzying growth in the last two decades, endan-
gering even the social background. 

Traffickers will always take advantage of 
the lack of information, the desperation to find a 
job or dissatisfaction with income levels, the cre-
dulity, the spirit of adventure or the unconscious-
ness of the people they will turn into victims [2].

Methods and materials applied. This 
scientific article was prepared on the basis of 
theoretical and doctrinal material in the field of 
reference. At the same time, several methods of 
scientific investigation specific to the theory of 
law and criminology were applied to the research 
of this problem: logical method, comparative 
analysis method, statistical method, systemic 
analysis etc. 

Results obtained and discussions. New 
trends in international criminal policy and the 
positive experience that exists in different states 
determine the need to address the complex issue 
of protection and assistance of victims of crime. 
The investigation of these problems is particular-
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pătimit în urma infracţiunilor. Investigarea aces-
tor probleme este deosebit de importantă pentru 
ţara noastră, dat fiind faptul că sistemul de justiţie 
se orientează, în mod prioritar, spre reacţia so-
cială faţă de infracţiunile şi infractorii care le-au 
comis şi mai puţin ia în considerare necesităţile 
şi interesele părţii vătămate. Totodată, legislaţia 
penală şi procesual-penală a Republicii Moldova 
acordă insuficientă atenţie interacţiunii dintre 
infractor şi victimă care a generat apariţia actului 
infracţional [3, p. 134-135].

În concepţia cotidiană şi în cadrul legisla-
ţiei naţionale, atenţia este concentrată mai mult 
asupra celui ce comite o faptă infracţională şi mai 
puţin asupra victimei care suportă consecinţe-
le directe ale acesteia şi care, uneori, în căutarea 
dreptăţii, este victimizată dublu [3, p. 135].

În contextul celor menționate, este inadmi-
sibil elaborarea măsurilor de prevenire victimo-
logică, dar şi criminologică, fără a se lua în calcul 
caracteristicile psihologice şi particularităţile spe-
cifice celor care au pătimit în urma infracţiunilor. 
Mai mult ca atât, unele şi aceleaşi măsuri pot in-
fluenţa concomitent atât potenţialele victime, cât 
şi potențialii infractori. De asemenea, este nece-
sar de a lua în considerare că gradul sporit de vic-
timitate al minorilor şi săvârşirea infracţiunilor în 
privinţa lor depinde, în mare măsură, de acţiunile 
unor terţe persoane, cum ar fi părinţii, tutorii etc. 
Astfel, spre exemplu, copilul minor care provine 
dintr-o familie bine asigurată material poate avea 
un grad sporit de victimitate faţă de unele infracţi-
uni ca răpirea în scop de răscumpărare; victimita-
tea „recidivă” sporită a fetei minore – victimă a ac-
telor sexuale din partea tatălui – poate fi generată 
de inacţiunile mamei care „nu observă” asemenea 
manifestări. Aceşti factori, de asemenea, trebu-
ie să constituie obiect de influenţă preventivă în 
scopul neadmiterii unor atentate infracţionale în 
privinţa minorilor.

Prin urmare, prevenirea victimologică a 
infracţiunilor de exploatare sexuală a femeilor şi 
copiilor poate fi definită ca o direcţie specifică de 
prevenire generală şi specială a criminalităţii, care 
are în calitate de reper prioritar femeile şi copiii ca 
victime potenţiale sau reale, precum şi factorii ce 
favorizează sporirea victimizării lor.

ly important for our country, given the fact that 
the justice system focuses primarily on the social 
response to the crimes and offenders who com-
mitted them and takes less into account the needs 
and interests of the injured party. At the same 
time, the criminal and criminal procedural legis-
lation of the Republic of Moldova pays sufficient 
attention to the interaction between the offender 
and the victim that generated the occurrence of 
the criminal act [3, p. 134-135].

In the everyday conception, as well as in the 
national legislation, the attention is focused more 
on the one who commits a criminal act and less 
on the victim who bears its direct consequences 
and who, sometimes, in search of justice, is dou-
bly victimized [3, p. 135].

In the context of those mentioned, it is in-
admissible to develop measures for victimologi-
cal and criminological prevention, without taking 
into account the psychological characteristics 
and specific features of those who have suffered as 
a result of crimes. Moreover, the same measures 
can simultaneously influence both potential vic-
tims and offenders. It is also necessary to take into 
account that the increased degree of victimization 
of minors and the commission of crimes against 
them depend, to a large extent, on the actions of 
third parties, such as parents, guardians etc. Thus, 
for example, a minor child who comes from a ma-
terially secure family may have a higher degree of 
victimization for such offenses as kidnapping for 
compensation; increased “recidivism” victimiza-
tion of the minor girl – victim of sexual acts with 
father – could be generated by the inactions of 
mother who “does not notice” such manifesta-
tions. These factors must also be subject to pre-
ventive influence in order to prevent criminal of-
fenses against minors.

Therefore, victimological prevention of 
offenses of sexual exploitation of women and 
children can be defined as specific direction of 
general and special crime prevention, which has 
as priority benchmark women and children as po-
tential or real victims, as well as the factors that 
favor the increase of their victimization.

In the process of exercising preventive ac-
tivity regarding victims of sexual exploitation, it 
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În procesul exercitării activităţii preventive 
în privinţa victimelor exploatării sexuale e necesar 
să se ia în considerare infantilismul legal. Majori-
tatea victimelor nu-şi cunosc suficient drepturile, 
sunt convinse că prin comportamentul lor încalcă 
legislaţia în vigoare, că comportamentul lor este 
ilegal şi nu se pot baza pe asistenţa structurilor ofi-
ciale, din care cauză nu au încredere în organele 
de drept şi încearcă să evite orice contact cu aces-
tea. Atunci când se lucrează cu victimele trebuie 
menţionat faptul că acestea au dreptul la asistenţă 
juridică şi alte tipuri de asistenţă, precum şi faptul 
că ele, inclusiv familiile lor, se pot încadra în pro-
gramul protecţiei de stat.

Măsurile protecţiei de stat a victimelor ex-
ploatării sexuale trebuie să fie efectuate în legă-
tură cu realizarea programelor speciale privind 
acordarea asistenţei sociale, juridice, medicale 
etc. celor mai vulnerabile pături sociale (mame 
singure, absolvenţi ai caselor de copii, invalizi), a 
căror situaţie le sporeşte riscul de victimizare.

Ca şi prevenirea tradiţională a criminalităţii, 
profilaxia victimologică are o structură complexă, 
fiind realizată de diferiţi subiecţi, la diferite nive-
luri şi sub multiple forme, care îşi găsesc aplicare 
atât la etapa primară, cât şi la cea de manifestare a 
comportamentului victimal. Subiecţii profilaxiei 
victimologice sunt aceleaşi organe statale, orga-
nizaţii obşteşti, persoane cu funcţii de răspundere 
şi cetăţeni care realizează prevenirea fenomenului 
criminal, cu excepţia cazurilor când se pot forma 
unele organizaţii speciale care conlucrează cu vic-
timele infracţiunilor în planul protecţiei lor faţă 
de atentatele infracţionale (organele de protecţie 
socială a populaţiei) [79, p. 116-117]. Este vorba 
despre Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Ministerul Sănătă-
ţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Justiţiei, 
instanţele judecătoreşti, familia, şcoala, mass-me-
dia, organizaţiile nonguvernamentale etc.

Evident că rolul primordial în prevenirea 
victimologică a infracţionalităţii, inclusiv a diferi-
tor forme de exploatare sexuală a femeilor şi co-
piilor, îi revine familiei. Această celulă esenţială a 
societăţii este o formă de comunitate umană înte-
meiată prin căsătorie, formată din soţi şi din copiii 
acestora, care asigură cadrul afectiv în care fiecare 

is necessary to take into account legal infantil-
ism. Most victims do not know enough about 
their rights, they are convinced that their behav-
ior violates the law, that their behavior is illegal 
and cannot rely on the assistance of official struc-
tures, because of which they do not trust the law 
enforcement bodies and try to avoid any contact 
with them. When working with victims, it should 
be noted that they have the right to legal and oth-
er assistance, as well as the fact that they, along 
with their families, can be included in the state 
protection program.

State measures for the protection of vic-
tims of sexual exploitation must be carried out in 
connection with the implementation of special 
programs on the provision of social, legal, medi-
cal assistance etc., to the most vulnerable social 
strata (single mothers, graduates of the orphan-
ages, disabled persons), whose situation increases 
their risk of victimization.

Like the traditional prevention of crime, 
victimological prophylaxis has a complex struc-
ture, being performed by different subjects, at 
different levels and in multiple forms, which find 
application both in the primary stage and in the 
manifestation of victim behavior. The subjects 
of victimological prophylaxis are the same state 
bodies, public organizations, responsible persons 
and citizens who carry out the prevention of the 
criminal phenomenon, except for the cases when 
some special organizations can be formed that 
cooperate with the victims of crimes in their pro-
tection against criminal attacks (social protection 
bodies of the population) [79, p. 116-117]. These 
are: Ministry of Internal Affairs, Ministry of Edu-
cation, Culture and Research, Ministry of Health, 
Labor and Social Protection, Ministry of Justice, 
courts, family, school, media, non-governmental 
organizations, etc.

Obviously, the primary role in the victi-
mological prevention of crime, including various 
forms of sexual exploitation of women and chil-
dren, belongs to the family. This essential cell of 
society is a form of human community founded 
by marriage, consisting of spouses and their chil-
dren, which provides the emotional framework in 
which each member meets their emotional needs, 
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membru îşi satisface nevoile emoţionale, trăirile 
intime, nevoia de destăinuire a unor împliniri sau 
insatisfacţii apărute pe diverse planuri, oferind 
prin specificul ei sentimentul siguranţei. În multe 
cazuri, acestea din urmă sunt neglijate ori de către 
soţi, ori de către alte persoane din exterior, astfel 
că familia devine una nearmonioasă, fapt ce poate 
determina victimizarea membrilor acesteia.

Autorul român R.M. Stănoiu menţionează 
că familia este cel dintâi organism care stă la baza 
prevenirii victimologice. Aşadar, ea constituie 
prima cale de socializare a individului. Grup so-
cial primar, celulă de bază a societăţii, familia este 
aceea care oferă cadrul cel mai propice de trans-
mitere a modelelor, normelor şi valorilor de com-
portament individual în plină formare [4, p. 51].

În aceeaşi ordine de idei, este destul de 
complicat de a enumera toate măsurile posibile 
care urmează a fi întreprinse de părinţi în privinţa 
copiilor lor în scopul protejării acestora împotriva 
atentatelor criminale, evidenţiind totuşi unele din 
măsurile prioritare în acest domeniu: a) suprave-
gherea dezvoltării corecte a copilului şi ocrotirea 
sănătăţii acestuia în scopul neadmiterii unor de-
vieri psihice şi fizice; b) educarea sexuală şi cultu-
rală a copilului; formarea culturii în domeniul co-
municării sociale; c) învăţarea unor deprinderi de 
comportament în stradă, de a fi prudenţi în com-
paniile de necunoscuţi, insuflarea obişnuinţei de a 
se adresa după ajutor şi de a se comporta adecvat 
în cazurile diferitor situaţii criminogene, de a spu-
ne întotdeauna „nu” individului necunoscut (spre 
exemplu, vestitul violator şi ucigaş Cikatilo nu in-
sista să facă cunoştinţă cu femeile sau copiii care 
nu doreau acest lucru, dar căuta o altă victimă; 
el nu a cunoscut anterior nici una din victimele 
sale); d) educarea juridică iniţială a copilului, ex-
plicarea drepturilor şi obligaţiilor fundamentale 
ale acestuia; e) ridicarea nivelului de cunoştinţe 
în domeniul victimologiei (autoprofilaxia) în sco-
pul prevenirii situaţiilor criminogene (lăsarea fără 
supraveghere a copiilor minori în apartamente 
sau în stradă ar putea atrage atenţia infractorilor, 
evitarea intrării în contact cu persoane străine, 
educaţia sexuală a copiilor etc.).

Tot mai mult noile condiţii economice im-
pun femeile să lupte singure ca să-şi asigure via-

intimate feelings, the need to reveal accomplish-
ments or dissatisfaction on various plans, offering 
through its specificity the feeling of security. In 
many cases, the latter are neglected either by the 
spouses or by other outsiders, so that the family 
becomes disharmonious, which can lead to the 
victimization of its members.

Romanian author R.M. Stănoiu mentions 
that the family is the first organism that is the ba-
sis of victimological prevention. Therefore, it is 
the first way of socializing the individual. Primary 
social group, the basic cell of society, the family is 
the one that provides the most favorable frame-
work for transmitting models, norms and values 
of individual behavior in full formation [4, p. 51].

In the same vein, it is quite complicated to 
list all the possible measures to be taken by parents 
regarding their children in order to protect them 
from criminal attacks, while highlighting some of 
the priority measures in this area: a) supervising 
the correct development of the child and protect-
ing his health in order not to admit some mental 
and physical deviations; b) sexual and cultural 
education of the child; culture formation in the 
field of social communication; c) learning of be-
havioral rules in the street, to be cautious in the 
company of strangers, instilling the habit of ask-
ing for help and behaving appropriately in cases 
of different criminogenic situations, always to say 
“no” to the unknown individual (for example, the 
famous rapist and killer Cicatilo did not insist on 
meeting women and children who did not want 
this, but was looking for another victim; he had 
not previously known any of his victims); d) the 
initial legal education of the child, explanation of 
his / her fundamental rights and obligations; e) 
raising the level of knowledge in the field of vic-
timology (self-prophylaxis) in order to prevent 
criminogenic situations (leaving unaccompanied 
minors in apartments or on the street could at-
tract the attention of criminals, avoiding contact 
with strangers, sexual education of children etc.).

Increasingly, new economic conditions are 
forcing women to fight on their own to secure 
their lives, sometimes in rather difficult condi-
tions. For these reasons, the cultivation of femi-
ninity and the feminine type of behavior is of spe-
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ţa, uneori în condiţii destul de dificile. Din aceste 
considerente, o importanţă deosebită o are culti-
varea feminităţii şi a tipului feminin de comporta-
ment. Acest fapt este important pentru stoparea 
victimizării exploatării sexuale a femeilor, care 
reprezintă o ameninţare substanţială a sănătăţii 
morale a societăţii. O astfel de educaţie necesită 
o pregătire specială, o măiestrie deosebită a edu-
catorilor. Ea trebuie să înceapă în familie şi să se 
consolideze în şcoală. Însă o astfel de reorientare 
este determinată de caracterul comunicării în care 
este inclusă adolescenta, situaţia femeii în societa-
te şi nivelul moralităţii în societate [5, p. 115].

Modificarea moralităţii sexuale, în sensul li-
beralizării ei, influenţează comportamentul social 
al femeii. În prezent, încărcătura sexuală a câmpu-
lui informaţional (presa scrisă şi electronică), in-
cursiunea unor noi standarde sexuale, impunerea 
cultului plăcerilor şi degradarea generală a spiritu-
alităţii, îndeosebi la tineret, trezeşte, în mod inevi-
tabil, dorinţa de a exploata sexual. O anumită par-
te a populaţiei feminine, îndeosebi din categoria 
păturilor vulnerabile intelectual, cultural şi social 
asimilează repede diferite practici sexuale amora-
le, implicându-se, în unele cazuri, în practicarea 
prostituţiei.

În acest sens, se impune revizuirea şi re-
formarea concepţiei privind educaţia copiilor, în 
special a fetelor, în cadrul societăţii, care trebuie 
fundamentată pe moralitatea şi cumsecădenia 
proprie poporului nostru. Fără a declara război 
propagandei sexuale, violenţei şi comportamen-
tului libertin care domină azi în sfera spirituală nu 
poate fi vorba despre educaţia normală a genera-
ţiei în creştere [5, p. 113].

 În asemenea condiţii de evoluţie a societă-
ţii familia trebuie să joace un rol esenţial în edu-
carea victimologică sub aspect moral şi spiritual a 
tinerei generaţii, urmând a fi susţinută în această 
activitate prin programe de stat bine chibzuite.

O măsură indispensabilă oricărei strategii 
de prevenire victimologică a exploatării sexuale a 
femeilor şi copiilor este îmbunătăţirea serviciilor 
de asistenţă a familiei prin prisma următoarelor 
acţiuni: a) identificarea de resurse pentru iniţierea 
unor programe de sprijinire materială şi financiară 
a familiilor sărace prin macro- sau micro-proiecte, 

cial importance. This is important for stopping 
the victimization of sexual exploitation of wom-
en, which poses a substantial threat to the moral 
health of society. Such an education requires 
special training, an exclusive skill of educators. It 
needs to start in family and consolidate in school. 
However, such a reorientation is determined by 
the nature of the communication in which the 
adolescent is included, the situation of women in 
society and the level of morality in society [5, p. 
115].

The change in sexual morality, in the sense 
of its liberalization, influences a woman’s social 
behavior. Currently, the sexual load of the infor-
mation field (print and electronic media), the in-
cursion of new sexual standards, the imposition 
of the cult of pleasures and the general degrada-
tion of spirituality, especially in youth, inevitably 
arouses the desire to sexually exploit. A certain 
part of the female population, especially in the 
category of intellectually, culturally and socially 
vulnerable layers, quickly assimilates different 
amoral sexual practices, getting involved, in some 
cases, in the practice of prostitution.

In this sense, it is necessary to revise and re-
form the concept of education of children, espe-
cially girls, in society, which must be based on the 
morality and propriety of our people. Without 
declaring war on the sexual propaganda, violence 
and libertine behavior that dominates today in 
the spiritual sphere, it is not possible to talk about 
the normal education of the growing generation 
[5, p. 113].

 In such conditions of society’s evolution, 
the family must play an essential role in the moral 
and spiritual education of the young generation, 
and will be supported in this activity by well-
thought-out state programs.

An indispensable measure for any strategy 
to prevent the sexual exploitation of women and 
children is to improve family support services 
in the light of the following actions: a) identifi-
cation of resources for the initiation of material 
and financial support programs for poor families 
through macro and micro-projects, differentiated 
according to the socio-economic characteristics 
of the geographical areas and the urban or rural 
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diferenţiate în funcţie de caracteristicile socioe-
conomice ale zonelor geografice şi ale mediului 
urban sau rural în care se află familiile respective; 
b) crearea unor centre locale de sprijin, consilie-
re şi consultanţă pentru femeile aflate în situaţii 
economicosociale dificile: mame singure, mame 
cu mulţi copii unice întreţinătoare ale familiei, 
femei agresate de soţi sau parteneri etc.; c) ela-
borarea unor programe coerente la nivel naţional 
de prezentare şi promovare a drepturilor femeii 
şi pentru înţelegerea responsabilităţilor egale ale 
părinţilor faţă de educaţia copiilor [6, p. 220].

Un alt subiect implicat în prevenirea vic-
timologică este şcoala, care reprezintă un spaţiu 
social de transmitere şi asimilare de informaţii, 
dar şi de modelare, respectiv de socializare. Une-
ori în cadrul acestui proces se pot manifesta unele 
forme de abuz. Astfel, şcoala joacă un rol impor-
tant în prevenirea victimologică, prin contactul 
pe care îl are zi de zi cu copiii şi prin extinderea 
contactelor cu părinţii. În acest sens, considerăm 
util ca programa şcolară să cuprindă materii în 
care cadrele didactice sau ofiţerii de poliţie să le 
prezinte copiilor, corespunzător nivelului lor de 
percepere, acele probleme de comportament cu 
care se confruntă societatea şi care îi poate afecta 
în mod direct. Accentul trebuie pus pe recunoaş-
terea situaţiilor ce prezintă anumite riscuri în sco-
pul evitării lor.

În general, de educaţia copiilor sub aspec-
tul prevenirii victimologice trebuie să se ocupe 
toate instituţiile de învăţământ unde aceştia se 
află o mare parte din timpul lor (grădiniţe, şcoli 
de cultură generală, licee, gimnazii, şcoli profesi-
onale, colegii etc.). Menită să dezvolte capacităţi-
le, să transmită cunoştinţele profesionale, să for-
meze, să dezvolte şi să consolideze aptitudinile, 
şcoala pregăteşte tânăra generaţie pentru viaţă. 
În instituţiile pedagogice, copilul obţine prime-
le deprinderi de comunicare în colectiv, unde 
are loc, în mare măsură, procesul de socializare 
a acestuia. Aşadar, luând în considerare faptul că 
pentru copiii de vârstă preşcolară jocurile sunt ac-
tivităţi prioritare, atunci şi măsurile de prevenire 
victimologică trebuie să fie realizate sub formă de 
jocuri, cu operarea unor concepte şi viziuni clare 
copiilor. În ceea ce priveşte sistemul de instruire 

environment in which the respective families 
are located; b) creating local support, advising 
and counseling centers for women in difficult 
economic and social situations: single mothers, 
mothers with many children, sole breadwinner 
of the family; women abused by husbands or 
partners etc.; c) developing coherent programs 
at the national level for the presentation and pro-
motion of women’s rights and for understanding 
the equal responsibilities of spouses / parents to-
wards the education of children [6, p. 220].

Another topic involved in victim preven-
tion is school, which represents a social space for 
transmission and assimilation of information, but 
also for modeling and socialization, respectively. 
Sometimes some forms of abuse can occur dur-
ing this process. Thus, the school has an impor-
tant role in victimological prevention, through 
its daily contact with children and by expanding 
contacts with parents. In this sense, we consider 
is useful that the school curriculum should in-
clude subjects which teachers or police officers 
will present to children, according to their level 
of perception, those behavioral problems that so-
ciety faces and that can directly affect them. Em-
phasis should be placed on recognizing situations 
that present certain risks in order to avoid them.

In general, the education of children in 
terms of victimological prevention must be taken 
care of by all educational institutions where they 
spend a large part of their time (kindergartens, 
general education schools, lyceums, gymnasiums, 
professional schools, colleges etc.). Aimed at de-
veloping skills, transmitting professional knowl-
edge, training, developing and strengthening 
skills, the school prepares the young generation 
for life. In pedagogical institutions, the child ob-
tains the first skills of collective communication, 
where, to a large extent, his socialization process 
takes place. Therefore, taking into account the fact 
that the preschool children games are the priority 
activity, then victim prevention measures must 
be carried out in the form of games, with the op-
eration of clear concepts and visions to children. 
As regards the legal education system for adoles-
cents, it must already contain general notions on 
the social value of the law, the notion of crimes 
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juridică a adolescenţilor, acesta trebuie să conţină 
deja noţiuni generale cu privire la valoarea socială 
a dreptului, noţiunea delictelor şi a diferitor tipuri 
de răspundere juridică pentru săvârşirea lor, pre-
cum şi posibilitatea tragerii la răspundere odată 
cu atingerea vârstei prevăzute de lege.

Pentru a putea oferi instruiri calificate şi o 
educaţie corespunzătoare, personalul instituţiilor 
de învăţământ şi cel care este abilitat cu astfel de 
drepturi urmează, de asemenea, a fi instruit în do-
meniul vizat. Aşadar, unele studii privind violenţa 
împotriva copiilor [7, 364 p.] recomandă promo-
varea creşterii sensibilităţii, a campaniilor de in-
formare şi educare prin acţiuni de consolidare a 
capacităţilor în cazul grupurilor profesionale care 
lucrează cu şi pentru copii.

O altă modalitate de prevenire victimolo-
gică a infracţiunilor legate de exploatarea sexuală, 
mai ales a femeilor şi copiilor, poate fi realizată 
prin prisma oferirii asistenţei psihologice. În in-
teracţiune cu colectivele de pedagogi, părinţii şi 
reprezentanţii organelor de asistenţă socială, psi-
hologii pot să identifice printre grupurile de copii 
pe cei cu forme de comportament deviant primar, 
precum şi categoriile de minori, al căror grad spo-
rit de victimitate este determinat de particularită-
ţile psihofiziologice individuale.

Prezenţa specialistului psiholog în şcoală 
este foarte necesară şi utilă, din considerentul că 
acesta poate efectua corect diagnosticarea psiho-
logică a copiilor, poate prelucra rezultatele obţi-
nute şi, respectiv, poate să elaboreze programe 
individuale de lucru cu personalitatea şi să con-
sulte părinţii şi pedagogii. Sunt de neînlocuit spe-
cialiştii serviciilor psihologice în cazurile relevării 
şi reabilitării ulterioare a copiilor şi adolescenţilor 
care au suferit în urma infracţiunilor. Interacţiu-
nea strânsă a psihologilor cu organele de drept 
facilitează uneori nu doar descoperirea, ci şi apre-
cierea într-un mod diferit a infracţiunii săvârşită 
în privinţa minorului.

Mass-media constituie, la fel, una din cele 
mai puternice surse de răspândire a informaţilor 
de natură criminologică şi victimologică. Totoda-
tă, progresul în domeniul tehnologiilor informa-
ţionale, dezvoltarea şi folosirea în masă a reţelelor 
de internet a acutizat problema victimizării femei-

and different types of legal liability for their com-
mission, as well as the possibility of liability once 
the age is reached according to the law.

In order to be able to provide qualified 
training and appropriate education, the staff of 
educational institutions and those who are em-
powered with such rights shall also be trained in 
the field concerned. So, some studies on violence 
against children [7, 364 p.] recommend promot-
ing awareness-raising, information and education 
campaigns through capacity-building actions for 
professional groups working with and for chil-
dren.

Another way of preventing victimological 
crimes related to sexual exploitation, especially 
of women and children, can be achieved through 
the provision of psychological assistance. In in-
teraction with pedagogical terms, parents and 
representatives of social assistance bodies, psy-
chologists can identify among groups of children 
those with forms of primary deviant behavior, as 
well as categories of minors, whose increased de-
gree of victimization is determined by individual 
psychophysiological features.

The presence of the psychologist in school 
is very necessary and useful, considering that he 
can correctly perform the psychological diagnosis 
of children, can process the results obtained and, 
respectively, can develop individual work pro-
grams with personality and consult parents and 
teachers. Psychological services specialists are ir-
replaceable in cases of subsequent detection and 
rehabilitation of children and adolescents who 
have suffered as a result of crime. The close in-
teraction of psychologists with law enforcement 
bodies sometimes facilitates not only the discov-
ery, but also the appreciation in a different way of 
the crime committed against the minor.

Mass-media is also one of the most pow-
erful sources of dissemination of criminological 
and victimological information. At the same time, 
the progress in the field of information technolo-
gies, the development and mass using of internet 
networks has exacerbated the problem of victim-
ization of women and children. That is why new 
technologies require new victim prevention mea-
sures. In this context, it is necessary to create op-
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lor şi copiilor. Iată de ce noile tehnologii presupun 
şi noi măsuri de prevenire victimologică. În acest 
context, este necesar de a crea oportunităţi de ra-
portare on-line a abuzurilor în privinţa femeilor 
sau a copiilor şi, respectiv, solicitare de asistenţă 
corespunzătoare în caz de necesitate pentru toţi 
subiecţii implicaţi în procesul de prevenire victi-
mologică. Astfel, sporirea capacităţii organelor de 
drept şi a altor instituţii responsabile de preveni-
rea genului respectiv de infracţiuni, inclusiv prin 
monitorizarea site-urilor cu conţinut violent sau 
care promovează pornografia, inclusiv cea infan-
tilă, va avea ca efect eficientizarea măsurilor de 
prevenire cu caracter victimologic.

Prevenirea victimologică a infracţiunilor 
săvârşite împotriva femeilor sau a copiilor de că-
tre sursele de informare în masă poate fi realizată 
prin prisma următoarelor măsuri: a) propagarea 
cunoştinţelor juridice prin intermediul mass-me-
diei, explicarea publicului cointeresat a unor no-
ţiuni juridice, cum ar fi legitima apărare, extrema 
necesitate, reţinerea infractorului etc., precum şi 
familiarizarea acestora cu actele legislative care 
reglementează noţiunile în cauză, formarea con-
ştiinţei şi culturii juridice a cetăţenilor; b) semna-
larea unor probleme victimologice în reportajele, 
articolele sau emisiunile cu caracter criminologic, 
în special influenţa comportamentului şi situaţi-
ei create de victimă asupra infracţiunii săvârşite 
față de ea şi educarea sub acest aspect a cetăţeni-
lor în sensul prevenirii victimizării şi a situaţiilor 
criminogene; c) ţinerea unor discursuri în mass-
media de către specialiştii în domeniul jurispru-
denţei, psihologiei, pedagogiei, urmate de unele 
recomandări practice cu referire la protejarea faţă 
de infractori sau la alegerea unui comportament 
adecvat în anumite situaţii conflictuale; d) in-
formarea populaţiei despre situaţia criminogenă 
reală în scopul reprimării zvonurilor false, iar în 
unele cazuri, informarea cetăţenilor despre une-
le persoane concrete (semnalmentele, sectoa-
rele posibile de acţiune, metodele de comitere 
a infracţiunilor), din partea cărora sunt posibile 
atentate infracţionale față de femei sau de copii; 
e) reflectarea în presă a problemei uniunilor ne-
formale de tineret şi propagarea unor alternative 
ale acestor organizaţii.

portunities for online reporting of abuse against 
women or children and, respectively, to request 
appropriate assistance in case of need for all sub-
jects involved in the victim prevention process. 
Thus, increasing the capacity of law enforcement 
agencies and other institutions responsible for 
the prevention of this type of crime, including by 
monitoring sites with violent content or promot-
ing pornography, including child pornography, 
will have the effect of streamlining victim preven-
tion measures.

Victimological prevention of crimes com-
mitted against women or children by the media 
can be achieved through the following measures: 
a) spreading legal knowledge through the media, 
explaining to the interested public some legal 
notions, such as self-defense, extreme necessity, 
detention of the offender etc., as well as their ini-
tiation with the legislative acts that regulate the 
notions in question, formation of the conscious-
ness and legal culture of the citizens; b) warning 
of victimological issues in reports, articles or pro-
grams of a criminological nature, in particular the 
influence of the behavior and situation created by 
the victim on the crime committed against him 
and educating citizens in this regard to prevent 
victimization and criminogenic situations; c) giv-
ing speeches in the media by specialist in the field 
of jurisprudence, psychology, pedagogy, followed 
by some practical recommendations regarding 
the protection against criminals or the choice 
of appropriate behavior in certain conflict situa-
tions; d) informing the population about the real 
criminogenic situation in order to suppress false 
rumors, and in some cases, informing the citizens 
about some concrete people (signals, possible 
sectors of action, methods of offenses’ commit-
ting), from which criminal attacks are possible 
against women or children; e) reflection in press 
of the problems of informal youth unions and 
propagation of some alternatives of these organi-
zations.

Other institutions may also be subject to 
victimological prevention. Thus, the central pub-
lic authority empowered with functions of elabo-
ration and promotion of policies for the preven-
tion of sexual exploitation and social assistance 
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În calitate de subiecţi ai prevenirii victimo-
logice pot fi şi alte instituţii. Astfel, autoritatea 
publică centrală abilitată cu funcţii de elaborare şi 
promovare a politicilor de prevenire a exploată-
rii sexuale şi de asistenţă socială a victimelor este 
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 
(MSMPS). Misiunea ministerului este de a asigu-
ra realizarea prevederilor Constituţiei Republicii 
Moldova şi ale Guvernului privind elaborarea, 
promovarea şi implementarea politicii statului în 
domeniul protecţiei sociale, familiei şi copilului, 
în scopul asigurării securităţii sociale şi sporirii ni-
velului de trai al populaţiei.

În opinia unor autori consacraţi în dome-
niul de referinţă, MSMPS urmează să: a) defi-
nitiveze cadrul normativ ce va reglementa func-
ţionarea Centrului de asistenţă psihosocială a 
copiilor-victime ale abuzului şi exploatării; b) 
dezvolte şi investească în programe de suport al 
părinţilor şi îngrijitorilor; c) dezvolte la asistenţii 
sociali comunitari abilităţi de mobilizare a comu-
nităţii în vederea sesizării cazurilor de exploatare 
sexuală a copiilor; d) angajeze asistenţi sociali 
comunitari specializaţi pe domenii: asistent so-
cial pe problemele familiei şi copilului şi asistent 
social pe problemele vârstnicilor, ceea ce ar con-
tribui la profesionalizarea muncii asistenţilor so-
ciali comunitari; e) instruiască continuu asistenţi 
sociali cu privire la asistarea copiilor victime ale 
exploatării sexuale; f) amelioreze calitatea exper-
tizelor medicale: îmbunătăţirea calităţii efectuării 
expertizelor medico-psihiatrice, efectuarea pro-
gramărilor separate şi individuale a femeilor şi co-
piilor-victime; asigurarea asistenţei psihologului 
în cadrul efectuării expertizelor în rândul femeilor 
şi copiilor; instruirea continuă a lucrătorilor me-
dicali în vederea determinării clare a femeii sau 
copilului abuzat sexual [8, p. 66-67].

În vederea consolidării capacităţilor struc-
turilor teritoriale de asistenţă socială, a fost creat 
Serviciul de asistenţă socială comunitară. Astfel, 
responsabilitatea cu privire la protecţia dreptu-
rilor copilului a fost transferată din competenţa 
direcţiilor generale de învăţământ, tineret şi sport 
în competenţa structurilor teritoriale de asistenţă 
socială.

Comisiile pentru protecţia copilului aflat în 

of victims is the Ministry of Health, Labor and 
Social Protection (MHLSP). The mission of the 
ministry is to ensure the implementation of the 
provisions of the Constitution of the Republic 
of Moldova and the Government on the elabo-
ration, promotion and implementation of state 
policy in the field of social protection, family and 
child, in order to ensure social security and in-
crease living standards.

In the opinion of some well-known authors 
in the field of reference, MHLSP is going to: a) fi-
nalize the normative framework that will regulate 
the functioning of the Center for psycho-social 
assistance of children victims of abuse and exploi-
tation; b) develop and invest in parent and care-
giver support programs; c) develop in community 
social workers skills to mobilize the community 
in order to report cases of sexual exploitation of 
children; d) hire community social workers spe-
cialized in the following fields: social worker on 
family and child issues and social worker on el-
derly issues, which would contribute to the pro-
fessionalization of the activity of community so-
cial workers; e) continuously training of social 
workers on assisting children victims of sexual 
exploitation; f) increase the quality of medical 
expertise: improving the quality of medical and 
psychiatric examinations, making separate and 
individual appointments of women and children 
victims; providing assistance to the psychologist 
in conducting expertise among women and chil-
dren; continuous training of medical workers in 
order to clearly determine the sexually abused 
woman / child [8, p. 66-67].

In order to strengthen the capacities of the 
territorial social assistance structures, the Com-
munity Social Assistance Service was created. 
Thus, the responsibility regarding the protection 
of children’s rights has been transferred from the 
competence of the general department of educa-
tion, youth and sports to the competence of the 
territorial social assistance structures.

Commissions for the protection of chil-
dren in difficulty are set up in all regions in ac-
cordance with the legislation in force. These com-
missions are essential to ensure optimal care for 
each child in difficulty, the priority being given to 
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dificultate se instituie în toate regiunile conform 
legislaţiei în vigoare. Aceste comisii sunt esenţiale 
pentru asigurarea îngrijirii optime pentru fiecare 
copil în dificultate, prioritatea fiind acordată ser-
viciilor familiale, iar plasamentul în instituţiile re-
zidenţiale fiind folosit în ultimă instanţă.

Totodată, în cadrul MSMPS a fost institu-
ită unitatea de coordonare a Sistemului naţional 
de referire pentru protecţia şi asistenţa victime-
lor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe 
umane (denumit în continuare SNR), finanţată 
de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, în 
baza Memorandumului de colaborare semnat de 
către părţi în 2006.

La 1 iunie 2013, sub tutela MSMPS a fost 
lansată Linia fierbinte pentru copiii abuzaţi sau 
expuşi riscului. Ca urmare, copiii au posibilitatea 
de a semnala cazurile de abuz şi primi consiliere 
din partea specialiştilor antrenaţi. În cazul dat, 
este necesară instruirea şi formarea competenţe-
lor specifice de comunicare cu copiii expuşi unei 
diversităţi de riscuri, printre care şi vulnerabilita-
tea sexuală.

În opinia noastră, intensificarea colaborării 
între instituţiile guvernamentale, administraţiile 
publice locale şi organizaţiile nonguvernamentale 
interne şi internaţionale implicate în stoparea fe-
nomenului exploatării sexuale va contribui consi-
derabil la prevenirea fenomenului analizat.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI), ca su-
biect antrenat în prevenirea criminalităţii, inclu-
siv prin măsuri victimologice, identifică agresorii 
şi familiile aflate în situaţie de risc, monitorizând 
comportamentul copiilor în urma aplicării violen-
ţei. În categoria menţionată sunt incluse compor-
tamente precum delincvenţa, abandonul şcolii, 
vagabondajul, cerşitul şi consumul de alcool sau 
droguri. Organele abilitate ale MAI îşi focusează 
prioritar activitatea pe identificarea şi tragerea la 
răspundere a infractorilor, concentrându-se mai 
puţin asupra victimei şi reabilitării acesteia, in-
clusiv a femeilor şi copiilor victime ale exploatării 
sexuale.

Este important de menţionat că prin acor-
dul din 06.09.2005, încheiat între Guvernul SUA 
şi Guvernul Republicii Moldova, a fost creat Cen-
trul pentru Combaterea Traficului de Persoane 

family services, and placement in residential insti-
tutions being used as a last resort.

At the same time, within MHLSP there was 
established the coordination unit of the National 
Referral System for the protection and assistance 
of victims and potential victims of trafficking in 
human beings (hereinafter referred to as NRS), 
funded by the International Organization for Mi-
gration, based on the Collaboration Memoran-
dum signed by the parties in 2006.

On June 1, 2013, under the tutelage of 
MHLSP, the Hotline was launched for children 
abused or at risk. As a result, children have the 
opportunity to report cases of abuse and receive 
advice from trained specialists. In this case, it is 
necessary to train specific communication skills 
with children exposed / supposed to a variety of 
risks, including sexual vulnerability.

In our opinion, the intensification of the 
collaboration between the governmental institu-
tions, the local public administrations and the in-
ternal and international non-governmental orga-
nizations involved in stopping the phenomenon 
of sexual exploitation will considerably contribute 
to the prevention of the analyzed phenomenon.

The Ministry of Internal Affairs (MIA), be-
ing trained in crime prevention, including through 
victimological measures, identifies aggressors and 
families at risk, monitoring the behavior of chil-
dren after the application of violence. This cat-
egory includes behaviors such as delinquency, 
dropping out of school, begging and consuming 
of alcohol or drugs. The competent bodies of 
the Ministry of Internal Affairs focus primarily 
on identifying and prosecuting criminals, focus-
ing less on the victims and their rehabilitation, 
including women and children victims of sexual 
exploitation.

It is important to mention that through the 
agreement of 06.09.2005, concluded between the 
Government of the USA and the Government of 
the Republic of Moldova, the Center for Combat-
ing Trafficking in Persons (CCTP) of the MIA 
was created. This is a specialized body in which 
prosecutors, criminal investigation officers, op-
erative investigation officers, analysts, supporting 
staff are working. It was created to combat traf-
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(CCTP) al MAI. Acesta este un organ speciali-
zat în cadrul căruia activează procurori, ofiţeri de 
urmărire penală, ofiţeri operativi de investigaţie, 
analişti, personal de suport şi a fost creat pen-
tru a combate traficul de persoane, reprezen-
tând agenţia primară din Republica Moldova cu 
competenţa de investigare şi urmărire penală a 
infracţiunilor de trafic de fiinţe umane şi a celor 
conexe. Totodată, CCTP a fost înfiinţat în scopul 
sporirii capacităţilor ofiţerilor de urmărire penală 
şi a procurorilor în vederea eficientizării urmăririi 
infracţiunilor legate de traficul persoanelor şi al 
celor conexe. Astfel, CCTP integrează activitatea 
în domeniul vizat a specialiştilor din cadrul Mi-
nisterului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal, 
Serviciului de Informaţii şi Securitate, Centrului 
Naţional Anticorupţie şi Procuraturii Generale.

CCTP realizează măsuri speciale de inves-
tigaţii în scopul descoperirii unor cazuri legate de 
traficul persoanelor, porneşte cauze penale şi, pe 
lângă aceasta, realizează diverse activităţi de sen-
sibilizare a populaţiei, inclusiv a femeilor şi copi-
ilor, cu privire la manifestările fenomenului trafi-
cului de fiinţe umane şi a măsurilor necesare de 
întreprins în vederea evitării victimizării. 

În ceea ce priveşte unele categorii de mă-
suri victimologice ce vizează prevenirea exploată-
rii sexuale a persoanelor, îndeosebi a femeilor şi 
copiilor, se constată că în Chişinău şi în centrele 
regionale, victimele puteau primi asistenţă medi-
cală, juridică şi psihologică, indiferent de coope-
rarea lor cu organele de drept.  Totuşi asistenţa 
psihologică, asistenţa juridică şi sprijinul în rein-
tegrare pe termen lung au fost insuficiente, iar vic-
timele nu au reuşit să obţină asigurarea medicală 
gratuită acordată prin lege. Victimele traficului şi 
exploatării sexuale adesea nu au reuşit să benefici-
eze de reprezentare juridică gratuită. Capacitatea 
slabă a lucrătorilor sociali din regiunile periferice 
a condus la servicii ineficiente şi de slabă calitate 
oferite victimelor. Aceste deficienţe au contribuit 
la persistenţa vulnerabilităţii acestor categorii de 
victime şi revictimizarea lor. Autorităţile au plasat 
copiii victime la rude, la asistenţă maternală sau 
în clinici de reabilitare care au acordat asistenţă 
medicală şi psihologică specializată. Funcţionarii 
au intervievat victime de 14 ani sau mai tinere în 

ficking in human beings, representing the pri-
mary agency of the Republic of Moldova with the 
competence to investigate and prosecute crimes 
of trafficking in human beings and the related 
ones. At the same time, the CCTP was estab-
lished in order to increase the capacity of criminal 
investigation officers and prosecutors in order to 
streamline the investigation of crimes related to 
trafficking in human beings and the related ones. 
Thus, CCTP integrates the activity in the targeted 
field of the specialists from the Ministry of Inter-
nal Affairs, the Customs Service, the Intelligence 
and Security Service, the National Anticorrup-
tion Center and the General Prosecutor’s Office.

The CCTP carries out special investiga-
tive measures in order to uncover cases related 
to human trafficking, initiates criminal cases 
and, in addition, carries out various activities to 
raise awareness among the population, including 
women and children, about the manifestation of 
human trafficking and the necessary measures to 
be taken in order to avoid victimization. 

Regarding some categories of victimo-
logical measures aimed at preventing the sexual 
exploitation of persons, especially women and 
children, it is found that in Chisinau and regional 
centers, victims could receive medical, legal and 
psychological assistance, regardless of their co-
operation with law enforcement bodies.  How-
ever, psychological assistance, legal assistance 
and long-term reintegration support were insuf-
ficient, and victims were unable to obtain free 
health insurance provided by law. Victims of traf-
ficking and sexual exploitation often fail to receive 
free legal representation. Weak capacity of social 
workers in peripheral regions has led to insuffi-
cient and poor quality services for victims. These 
deficiencies have contributed to the persistence 
of the vulnerability of these categories of vic-
tims and their re-victimization. Authorities have 
placed child victims at relatives, at foster care or 
in rehabilitation clinics that have provided spe-
cialized medical and psychological care. Officials 
interviewed victims aged 14 or younger in spe-
cialized rooms, equipped with recording devices, 
with the assistance of a psychologist.  Care pro-
viders have reported bureaucratic impediments 
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săli specializate, amenajate cu dispozitive de în-
registrare, cu asistenţa unui psiholog.  Furnizorii 
de servicii de îngrijire au raportat impedimente 
birocratice pentru deplasarea victimelor cu nevoi 
severe de sănătate mintală către instituţiile psihia-
trice de stat [9, p. 3].

Este important de menţionat că organele 
afacerilor interne, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, fiind obligate să scoată la iveală şi să înlă-
ture cauzele şi condiţiile ce determină săvârşirea 
infracţiunilor, trebuie să-şi organizeze activitatea 
de prevenire nu numai asupra infractorilor sau 
potenţialilor infractori, ci şi asupra posibilelor 
victime ale infracţiunilor, utilizând măsuri de apă-
rare ale acestora împotriva atentatelor criminale 
[10, p. 146-147].

În opinia autorului român Andrei Vocila, 
obiectivele prioritare ale structurilor poliţieneşti 
în domeniul prevenirii şi combaterii infracţiunilor 
legate de exploatarea sexuală a femeilor şi copiilor 
sunt: a) educarea şi informarea cetăţenilor pentru 
a nu deveni victime sau autori de infracţiuni; b) 
îndrumarea pentru consiliere a copiilor victime 
ale abuzurilor/ exploatării sexuale; c) legătura cu 
familiile copiilor victime, antrenarea acestora în 
soluţionarea problemelor apărute; d) culegerea 
de informaţii şi date cu privire la pregătirea sau 
săvârşirea unor fapte de abuz sexual asupra feme-
ilor sau a copiilor; e) cooperarea permanentă cu 
unităţile şcolare pentru semnalarea cazurilor de 
copii abuzaţi; f) participarea la întâlniri cu părinţi, 
elevi şi profesori, pentru a cunoaşte problemele 
existente atât în şcoală, cât şi în familie, precum şi 
informarea acestora privind preocupările poliţiş-
tilor sau ale altor categorii de persoane responsa-
bile de soluţionarea cauzelor în care sunt implicaţi 
copii; g) soluţionarea cauzelor cu copii-victime 
într-un timp cât mai scurt, având însă prioritate 
măsurile de reintegrare a acestora în familie sau în 
altă formă de protecţie socială; h) sprijinirea re-
integrării victimelor-copii în familie şi în mediul 
şcolar, solicitându-se (atunci când este cazul) 
sprijin şi colaborare serviciilor de asistenţă socială 
a copilului şi familiei; i) identificarea copiilor care 
sunt în dificultate în familie (neglijaţi, abuzaţi sau 
supuşi  la rele tratamente) şi sesizarea imediată  a 
structurilor pentru protecţia copilului [11].

to the movement of victims with severe mental 
health needs to state psychiatric institutions [9, 
p. 3].

It is important to mention that the internal 
affairs bodies, in accordance with the legislation 
in force, being obliged to reveal and remove the 
causes and conditions that determine the com-
mission of crimes, must organize their prevention 
activity not only on criminals or potential offend-
ers, but also on possible victims of crimes, using 
their defense measures against criminal attacks 
[10, p. 146-147].

In the opinion of the Romanian author An-
drei Vocila, the priority objectives of the police 
structures in the field of preventing and combat-
ing crimes related to the sexual exploitation of 
women / children are: a) educating and inform-
ing citizens not to become victims or perpetra-
tors of crimes; b) guidance for counseling of child 
victims of sexual abuse / exploitation; c) connec-
tion with the families of the child victims, their 
involvement in solving the problems that could 
appear; d) gathering information and data on the 
preparation or commission of acts of sexual abuse 
against women or children; e) permanent coop-
eration with schools in order to obtain reports on 
cases of abused children; f) participating in meet-
ings with parents, pupils and teachers, in order to 
know the existing problems both in school and in 
the family, as well as informing them about the 
concerns of police officers or other categories of 
persons responsible for resolving cases involving 
children; g) resolving cases with child victims in 
the shortest possible time, but with priority given 
to measures for their reintegration into the family 
or other form of social protection; h) supporting 
the reintegration of the child victims in the family 
and in the school environment, requesting (where 
appropriate) the support and collaboration of the 
child and family social assistance service; i) iden-
tification of children who are in difficulty in the 
family (neglected, abused or badly treated) and 
immediate notification of child protection struc-
tures [11].

In this order of ideas, professor Igor Dolea, 
investigating certain aspects of restorative justice 
[12, p. 4-6] and analyzing in detail the rights of the 
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În această ordine de idei, profesorul Igor 
Dolea, investigând anumite aspecte ale justiţiei 
restaurative [12, p. 4-6] şi analizând detaliat drep-
turile persoanei în probatoriul penal, constată că, 
la etapa actuală, în funcţie de tendinţele europene 
orientate spre consolidarea drepturilor victimelor 
ca subiecţi plenipotenţiari de drepturi, se impune 
necesitatea promovării elementului privat în pro-
cesul penal atât prin dezvoltarea instituţiilor actu-
ale, cât şi prin promovarea noilor instituţii, cum 
ar fi acuzarea privată şi justiţia restaurativă [13, p. 
234].

De fapt, justiţia restaurativă este un răs-
puns dat infracţiunii care oferă oportunităţi celor 
care sunt cei mai afectaţi de aceasta – victima, in-
fractorul, familiile acestora şi comunitatea – de 
a fi direct implicaţi în a răspunde răului produs 
de comiterea infracţiunii. Justiţia restaurativă se 
bazează pe valori care accentuează importanţa 
oferirii posibilităţii de implicare mai activă în pro-
cesul de: oferire de suport şi asistenţă victimelor 
infracţiunii; responsabilizarea infractorilor faţă de 
persoanele şi comunităţile cărora le-au făcut rău; 
restaurarea pierderilor emoţionale şi materiale 
ale victimelor în limita posibilului; oferirea unei 
game mai largi de oportunităţi de dialog şi de re-
zolvare a problemelor între victime, infractori, fa-
milii şi alte persoane; oferirea infractorilor a unor 
posibilităţi crescute de dezvoltare corectă şi rein-
tegrare în viaţa comunitară; întărirea siguranţei 
publice prin construcţie comunitară [1, p. 190].

 Concluzii. Prevenirea victimologică a 
infracţiunilor legate de exploatarea sexuală a fe-
meilor şi copiilor, la fel ca şi a oricărui alt gen de 
infracţiuni, are un rol important în contracararea 
fenomenului criminalităţii. Implicarea plenară în 
acest proces a tuturor subiecţilor menţionaţi mai 
sus va conduce la diminuarea sau evitarea cazuri-
lor infracţionale şi victimizării diferitor categorii 
de persoane. Totodată, aceasta va contribui la ne-
utralizarea sau chiar înlăturarea factorilor şi situa-
ţiilor care conduc spre o conduită victimogenă şi 
înfăptuirea crimelor, inclusiv în privința femeilor 
şi copiilor.

person in criminal evidence, finds that, at the cur-
rent stage, depending on European trends aimed 
at strengthening victims’ rights as plenipotentiary 
subjects of rights, there is a need to promote the 
private element in criminal proceedings both by 
developing current institutions and by promoting 
new institutions such as private prosecution and 
restorative justice [13, p. 234].

As a matter of fact, restorative justice is a 
response to crime that provide opportunities 
for those most affected by it – the victim, the of-
fender, their families and the community – to be 
directly involved in the responding to the harm 
caused by the crime. Restorative justice is based 
on the values that emphasize the importance of 
providing the possibility of more active involve-
ment in the process of: providing support and 
assistance to victims of crime; making criminals 
accountable to the people and communities they 
have harmed; restoring the emotional and mate-
rial losses of the victims as much as possible; pro-
viding a wider range of opportunities for dialogue 
and problem-solving between victims, offenders, 
families and others; providing offenders with in-
creased opportunities for fair development and 
reintegration into community life; strengthening 
public safety through community building [1, p. 
190].

 Conclusions. Victimological prevention 
of crimes related to the sexual exploitation of 
women and children, as well as any other type 
of crime, has an important role to play in crime 
combating. The full involvement in this process 
of all the subjects mentioned above will lead to 
the reduction or avoidance of criminal cases and 
the victimization of different categories of per-
sons. At the same time, it will help to neutralize or 
even eliminate the factors and situations that lead 
to victimizing conduct and committing crimes, 
including against women and children.
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