
 

                                                   
 

 

Conferința  

Aspecte multidisciplinare în protecția copiilor față de violență   

20 – 21  iunie 2018, mun. Chișinău 

 

Agendă 

Miercuri, 20 iunie 

8:30 –  9:00 Înregistrarea participanților 

9:00 –  09:30 Deschiderea lucrărilor conferinței 

 Viorica Dumbrăveanu, Secretar de Stat,  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; 

 Angela Cutasevici, Secretar de Stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; 

 Jenny Gray OBE, ex-președinte ISPCAN (Societatea Internațională pentru Prevenirea Abuzului 

și Neglijării Copilului). 

 Daniela Sîmboteanu, Președinte, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii; 

 

9:30 –  11:00 
Practici bune de colaborare intersectorială în domeniul identificării și referirii cazurilor de 

violență asupra copilului 

Moderator: Viorica Dumbrăveanu, Secretar de Stat, MSMPS 

 Răspunsul multidisciplinar la cazurile de violență asupra copiilor, 

Jenny Gray OBE, Marea Britanie, ex-președinte ISPCAN;  

 Implementarea mecanismului intersectorial de cooperare în Republica Moldova: realizări, 

provocări și oportunități, 

Corneliu  Țăruș,  Șef al Direcției politici de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii, 

MSMPS; 

 Servicii pentru copiii victime ale violenței: modele multidisciplinare,  

Daniela Sîmboteanu, președinte CNPAC. 

 

11:00 –  11:30 Pauză de cafea 

11:30 –  13:00 Prevenirea  și combaterea violenței față de copii: rolul și responsabilitățile profesioniștilor, 

comunității și familiilor  

Moderator: Angela Cutasevici, Secretar de Stat, MECC 

 Atribuțiile sectorului sănătății în protecția copilului,  

Ninel Revenco, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, IMSP Institutul Mamei 
și Copilului;  

 Rolul sectorului sănătății în identificarea și referirea cazurilor de violență,  

Figen Sahin Dagli,  profesor universitar la  Gazi University din Ankara, Turcia; 



 Rolul sistemului educațional în prevenirea violenței față de copii,  

Angela Cutasevici, Secretar de Stat, MECC. 

13:00 –  14:00 Prânz 

14:00 – 15:30 Ateliere paralele 

Atelierul I 

Sala nr. 4 Monitorizarea sistemică a fenomenului violenței față de copii 

Moderator: Mariana Ianachevici, expert național în protecția copilului, director executiv AVE Copiii 

 Mecanismul de monitorizare a fenomenului violenței împotriva copilului în Republica 

Moldova, 

     Maria Vremiș,  consultant național în  statistici, monitorizare și evaluare; 

 Colectarea de către profesioniștii din sectorul sănătății a datelor privind incidența cazurilor de 

violență, neglijare, exploatare și trafic,  

Dorina Savoschin, IMSP Institutul Mamei și Copilului; 

 Dezvoltarea politicilor locale de protecție a copiilor în raionul Orhei în baza analizei datelor 

privind implementarea mecanismului intersectorial de cooperare,  

 Ion Racu, șef, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, Orhei. 

 

Atelierul II 

Sala nr. 5 

 

Prevenirea abuzului față de copii 

Moderator: Iosif Moldovanu, director executiv, Centrul de Informare și Documentare privind 

Drepturile Copilului 

 Instruirea familiei ca metodă de prevenire a abuzului față de copii și dezvoltarea rezilienței, 

Figen Sahin Dagli, profesor universitar la  Gazi University din Ankara, Turcia; 

 Dezvoltarea  rezilienței copiilor prin intermediul programelor de prevenire a abuzului față de 

copii,  

Parascovia Topada, coordonator programe prevenire CNPAC; 

 Organizarea procesului de prevenire a abuzului față de copii la nivel comunitar. Expriența 

mun. Bălți,  

Lilia Parascan,  coordonator al acțiunilor de prevenire, identificare, raportare, referire și 

asistență  în cazurile de abuz față de copii, Direcția Învățământ, Tineret și Sport Bălți. 

 

Atelierul III 

Sala de 

Conferințe 

Asistența și intervenția în cazurile de violență asupra copiilor 

Moderator: Diana Cheianu-Andrei, dr. conf., Director SOCIOPOLIS 

 Intervenția în cazurile de violență și neglijare în baza evaluării necesităților copiilor, 

Jenny Gray OBE, Marea Britanie, ex-președinte ISPCAN; 

 Corelația dintre abuzul sexual în copilărie și comportamentul sexual riscant ulterior (cazul 

Republicii Moldova), 

Diana Cheianu-Andrei, dr. conf., Director SOCIOPOLIS, 

Daniela Sîmboteanu, președinte CNPAC; 

 Profilul copilului victimă a abuzului și neglijării asistat în cadrul Centrului de asistență psiho-

socială a copilului și familiei AMICUL,  

Rodica Corețchi-Mocanu, coordonator programe asistență psihosocială CNPAC. 

15:30 – 16:00 Pauză de cafea 



16:00 – 16:30 Opinii și percepții privind violența în familie și abuzul asupra copiilor în Republica Moldova. 

Prezentarea rezultatelor  studiului de tip omnibus „Atitudinea societății față de răspunsul 

statului la cazurile de abuz”,  

Natalia Vladicescu, sociolog, CBS Axa. 

  
16:30- 17:00 Discuții 

 

 

 

Joi, 21 iunie 

9:00 – 10:30 
Ateliere paralele 

Atelierul I 

Sala de 

Conferințe 

Intervenția în cazurile de violență și neglijare, în baza evaluării necesităților copiilor, 

Jenny Gray OBE, Marea Britanie, ex-președinte ISPCAN, 

Figen Sahin Dagli, profesor universitar la  Gazi University din Ankara, Turcia. 

 
Atelierul II 

Sala nr. 4 
Identificarea și lucrul cu copiii victime ale abuzului sexual,  

Parascovia Topadă, psiholog,  CNPAC, 

Oxana Șevcenco, psiholog, CNPAC. 

 
10:30 -11:00 Pauză de cafea 

11:00 -13:00 Continuarea lucrului în ateliere 

13:00 – 14:00 Prânz 

14:00-15:00  
Strategia pentru Protecția Copilului 2020: acțiuni pentru prevenirea și combaterea violenței  

Moderator: Corneliu Țăruș, Șef al Direcției politici de protecție a drepturilor copilului și familiilor 

cu copii, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

 Provocări versus soluții în monitorizarea sistemică a fenomenului violenței față de copii, 

         Mariana Ianachevici, expert național în protecția copilului, Director executiv AVE copiii; 

 Foaie de parcurs pentru un sistem durabil de prevenire a violenței și neglijării copilului, 
         Iosif Moldovanu, director executiv  Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile 

         Copilului; 

 Acțiuni de urmat pentru asigurarea accesului copiilor victime la servicii specializate, 

         Diana Cheianu-Andrei, dr.conf., Director SOCIOPOLIS. 

 

15:00 -15:30 
Discuții 

15:30 -16:00 
Încheierea conferinței 

 Viorica Dumbrăveanu, Secretar de Stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, 

 Angela Cutasevici, Secretar de Stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 

 

 


