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ABSTRACT 

COMPARATIVE ASSESSMENTS RELATED TO THE PROPORTIONS  
OF DIFFERENT FORMS OF ABUSE AGAINST CHILDREN 

 
The article presents a comparative analysis of the proportions of the main 

forms of child abuse in various countries (including Romania). To this end, two 
distinct approaches were used: 1) the comparison of results of sociological studies on 
this issue, and 2) the comparison of data included in the reports drafted by the 
authorities in charge of ensuring the protection of child rights in five countries – the 
United States, Canada, Australia, the United Kingdom and Romania. It was shown 
that, irrespective of the approach, comparative analysis is very limited due to the lack 
of a standardized definition of the notion of abuse against minors which is used in 
different countries. On the other hand, no standardized methodologies to approach the 
phenomenon are used. In the absence of a coordinated and centralized institutional 
assessment, the comparison of data related to the incidence of cases of abuse against 
children was carried out at trend level. From this point of view, it was emphasized that 
in Romania, the proportion of the phenomenon of abuse, especially of specific forms 
of manifestation of the abuse, is relatively more reduced than in countries that are 
more developed from an economic point of view, such as the United States, Canada, 
Australia and the United Kingdom.  
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Maltratarea copiilor constituie una dintre cele mai grave probleme sociale cu 

care se confruntă în prezent societăţile contemporane. Conform unui studiu1 al 
Naţiunilor Unite privind violenţa îndreptată contra copiilor, fenomenul se regăseşte 
în orice ţară a lumii, sub diferite forme şi în medii sociale variate – în familie, la 
şcoală, în instituţiile sistemului penal şi de protecţie socială, în comunitate.  

                                           
* Address correspondence to Cristina Dâmboeanu: Institutul de Sociologie al Academiei Române, 

Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711 Bucureşti, România, e-mail: cristinadamboeanu@yahoo.com 
1 Paulo Sergio Pinheiro, World Report on Violence against Children, United Nations Secretary 

General’s Study on Violence against Children, Geneva, Elveţia, 2006. 
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Numărul copiilor abuzaţi şi neglijaţi în familie este foarte dificil de estimat. 
Statisticile oficiale cu privire la amploarea şi intensitatea acestei problematici sunt, 
în mare parte, incomplete şi inexacte, multe din actele de violenţă săvârşite de 
părinţi asupra propriilor copii rămânând neraportate autorităţilor. Copiii, în general, 
preferă să treacă sub tăcere agresiunile la care sunt supuşi de membrii familiei, 
datorită sentimentelor de teamă şi ruşine. Stigma socială este, pe de altă parte, 
principalul motiv pentru care adulţii, în special aceia care provin din medii 
caracterizate de norme sociale rigide2 refuză să raporteze autorităţilor cazurile de 
maltratare produse în sânul familiei.   

Deoarece cifrele oficiale tind să subevalueze gradul de răspândire al actelor 
de violenţă comise asupra copiilor, estimarea tendinţelor reale ale acestui fenomen, 
a dimensiunilor şi tipurilor sale particulare de manifestare se realizează, de cele 
mai multe ori, prin intermediul unor anchete efectuate fie asupra copiilor, fie 
asupra adulţilor, care sunt chestionaţi în legătură cu experienţele de victimizare din 
timpul copilăriei. Utilizate în numeroase ţări, acest gen de anchete oferă informaţii 
cu privire la ponderea şi categoriile de abuz suferite de copii, circumstanţele în care 
s-au produs aceste evenimente şi consecinţele lor.  

Un alt tip de anchetă utilizat de cercetători pentru a estima prevalenţa 
fenomenului de abuz, în special al celui fizic, este acela întreprins asupra unor 
loturi de părinţi, care sunt întrebaţi despre metodele folosite pentru creşterea şi 
educarea copilului. Holden3 menţionează existenţa a două probleme metodologice 
asociate acestei abordări. Prima se referă la faptul că aceste studii folosesc întrebări 
cu răspunsuri precodificate şi nu oferă respondenţilor posibilitatea de a vorbi 
deschis despre tehnicile utilizate de disciplinare a copilului. A doua problemă se 
referă la faptul că subiecţii intervievaţi pot menţiona folosirea unor forme mai 
blânde de pedeapsă, de teamă să nu fie raportaţi autorităţilor.  

Atât statisticile diverselor instituţii de profil, cât şi datele de anchetă nu 
permit însă, decât într-o măsură limitată, compararea incidenţei cazurilor de abuz 
înregistrate în diferite ţări, datorită faptului că legislaţia fiecărei ţări operează cu 
diferite definiţii ale acestui fenomen, ceea ce constitutie un act de maltratare a 
copiilor variând de la ţară la ţară.  

Pe de altă parte, diferitele cercetări întreprinse pe bază de anchete nu 
utilizează o metodologie standardizată de abordare a fenomenului. Criteriile şi 
procedeele de înregistrare a informaţiilor sunt diferite, la fel validitatea şi 
fidelitatea instrumentelor utilizate pentru colectarea datelor. De asemenea, 
eşantioanele asupra cărora se realizează aceste studii diferă, atât sub aspectul 
volumului, cât şi al compoziţiei lor. 

                                           
2 Ibidem.  
3 George W. Holden, Perspectives on the Effects of Corporal Punishment, în „Psychological 

Bulletin”, vol. 128, 2002, nr. 4, p. 590–595.  
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Majoritatea studiilor întreprinse până în prezent s-au axat asupra unui singur 
tip de abuz la care pot fi expuşi minorii, nereuşind să contureze profiluri complete 
ale victimizării copiilor sau să identifice acele grupuri de minori supuşi unor forme 
multiple de maltratare şi abuz4. Abuzul fizic, de exemplu, implică într-o mare 
măsură şi abuzul emoţional şi neglijarea, motiv pentru care este foarte important să 
se evidenţieze dinamica acestor forme relaţionate de maltratare. În acelaşi timp, 
actele abuzive descrise, în diferite studii şi cercetări sociologice, diferă din punctul 
de vedere al frecvenţei, severităţii, stabilităţii lor în timp, ceea ce împiedică, în mod 
evident, realizarea unor comparaţii valide5. 

1. REZULTATE ALE UNOR STUDII SOCIOLOGICE EFECTUATE ÎN DIVERSE ŢĂRI, 
CU PRIVIRE LA AMPLOAREA PRINCIPALELOR FORME DE ABUZ EXERCITATE 

ASUPRA COPIILOR 

Cu toate că este dificil de comparat numărul copiilor care sunt abuzaţi chiar 
de căte părinţii lor, rezultalele studiilor sociologice şi criminologice efectuate în 
diverse ţări pot oferi o bază de comparaţie a dimensiunii prin care se manifestă 
acest fenomen în diferite părţi ale lumii.  

1.1. INFANTICIDUL CA FORMĂ DE VIOLENŢĂ EXTREMĂ EXERCITATĂ  
ASUPRA COPIILOR 

Una dintre cele mai grave forme ale violenţei îndreptate contra copiilor este 
pruncuciderea sau infanticidul. În raportul intitulat World Report on Violence and 
Health6, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a estimat că, în anul 2 000, aproximativ 
57 000 copii cu vârsta până în 15 ani au fost omorâţi, în urma unor acte de 
maltratare, molestare, neglijare, agresivitate sau violenţă. Cea mai frecventă cauză 
a morţii au reprezentat-o traumatismele craniene, urmate de cele abdominale.  

Experţii O.M.S. subliniază că incidenţa deceselor este mai mare în rândul 
copiilor de vârste foarte mici. Astfel, conform datelor publicate în raportul 
menţionat anterior, rata mortalităţii înregistrată, în anul 2000, în rândul băieţilor cu 
vârsta până la 4 ani a fost de 5,8 la 100 000 de copii, faţă de 2,1 rata 
corespunzătoare băieţilor cu vârsta cuprinsă între 5–14 ani (vezi Tabelul nr. 1). În 
cazul fetelor, incidenţa deceselor a fost de 4,8 la 100 000 copii, în grupa de vârstă  
0–4 ani, respectiv de 2,0 în grupa de vârstă 4–15 ani.  

                                           
4 David Finkelhor, Richard K. Ormrod, Heather A. Turner, Poly-victimization: A Neglected 

Component in Child Victimization, în „Child Abuse & Neglect”, 2007, nr. 31, p. 7–26. 
5 David J. Kolko, Child Physical Abuse, în The APSAC Handbook on Child Maltreatment 

(coordonatori: John E. B. Myers, Lucy Berliner, John Briere, C. Terry Hendrix, Carole Jenny, 
Theresa A. Reid), Sage Publication, 2002, p. 21–54.  

6 Runyan D., Child Abuse and Neglect by Parents and Other Caregivers, în Krug EG şi colab., 
World Report on Violence and Health, Geneva, World Health Organization, p. 57–86. 
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Din punct de vedere al distribuţiei geografice, numărul cel mai mare de 
abuzuri fatale s-a înregistrat în Regiunea Africană – 17,9 la 100 000 copii, în cazul 
băieţilor cu vârsta cuprinsă între 0–4 ani şi 12,7 la 100 000 copii, în cazul fetelor cu 
vârsta aflată între 0–4 ani (vezi Tabelul 1). Pe locul următor se plasează Regiunea 
Mediteranei de Est, cu rate de mortalitate de 5,0 la 100 000 copii, în cazul băieţilor 
cu vârsta aparţinând intervalului de vârstă 0–4 ani, şi 5,5 la 100 000 copii, în cazul 
fetelor de vârstă similară.  

 
Tabelul nr. 1 

Ratele mortalităţii cauzate de omor, în funcţie de sexul şi vârsta victimelor şi de regiunea geografică 
(Sursa: World Report on Violence and Health, Geneva, World Health Organization, 2002, p. 274) 

 0–4  
ani 

5–14 
ani 

15–29 
ani 

30–44 
ani 

45–59 
ani 

> 60 
ani Total 

Băieţi 
Regiunea Africană 17,9 4,0 34,1 39,6 39,6 63,3 22,2 
Regiunea 
Americilor 3,5 2,4 68,6 49,1 28,9 16,4 34,7 

Regiunea Asiei de 
Sud-Est 3,9 2,2 6,0 8,8 11,6 16,9 8,1 

Regiunea 
Europeană 1,7 0,8 15,1 23,5 18,1 9,3 13,0 

Regiunea 
Mediteranei de Est 5,0 2,0 11,3 11,1 9,8 13,6 9,4 

Regiunea 
Pacificului de Vest 1,9 1,5 7,9 7,4 4,9 3,4 5,1 

Total  5,8 2,1 19,4 18,7 14,8 13,0 13,6 
Fete 
Regiunea Africană 12,7 2,9 14,1 13,8 14,6 11,8 11,8 
Regiunea 
Americilor 2,6 1,2 6,4 5,7 3,3 2,6 4,0 

Regiunea Asiei de 
Sud-Est 3,5 2,6 1,6 2,5 5,7 7,3 3,5 

Regiunea 
Europeană 1,2 0,7 4,0 5,7 5,6 5,3 3,9 

Regiunea 
Mediteranei de Est 5,5 3,6 5,4 4,3 3,8 5,9 4,8 

Regiunea 
Pacificului de Vest 2,2 1,0 1,9 2,0 1,4 1,6 1,7 

Total  4,8 2,0 4,4 4,3 4,5 4,5 4,0 

 
În schimb, incidenţa cea mai scăzută a deceselor cauzate de anumite forme de 

violenţă şi abuz s-a înregistrat în Regiunea Pacificului de Vest şi în Regiunea 
Europeană – 1,9, respectiv 1,7 la 100 000 copii, în rândul băieţilor cu vârsta 
cuprinsă între 0–4 ani, şi 2,2, respectiv 1,2 la 100 000 copii, în rândul fetelor de 
aceeaşi vârstă. Riscul producerii unor asemenea fatalităţi, se arată în raportul 
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elaborat de O.N.U. privind violenţa asupra copiilor, este de 2–3 ori mai mare în 
ţările aflate în curs de dezvoltare şi în societăţile cu inegalităţi economice 
marcante, faţă de ţările industrializate şi cele în care bunăstarea economică este 
distribuită relativ egal.  

Într-un raport7 publicat în anul 2003 de UNICEF, s-a arătat că, în fiecare an, 
în ţările OECD, aproximativ 3 500 de copii cu vârsta sub 15 ani mor în urma 
abuzurilor la care sunt supuşi. În rândul ţărilor europene, incidenţa acestor decese 
variază de la mai puţin de 0,3 la 100 000 copii în Spania, Grecia, Italia şi Irlanda la 
1,3 la 100 000 copii în Ungaria, 1,4 în Franţa şi 3,7 în Portugalia. Comparativ cu 
ratele de mortalitate înregistrate pe continentul european, cele înregistrate în Mexic 
şi Statele Unite sunt de circa 10 ori mai mari – 3,0 şi respectiv 2,4 la 100 000 de copii.  

Conform datelor prezentate în acest raport, în perioada 1970–1990, în 
Europa, s-a înregistrat o tendinţă descrescătoare a incidenţei deceselor, în 10 din 
totalul ţărilor analizate (Italia, Grecia, Irlanda, Suedia, Finlanda, Elveţia, Polonia, 
Marea Britanie, Austria şi Ungaria). În Spania, Norvegia şi Danemarca, numărul de 
decese a rămas relativ constant, în timp ce în Olanda, Belgia, Franţa şi Portugalia 
numărul a crescut simţitor, în acest interval de 20 de ani.   

Studiile sociologice întreprinse asupra acestei problematici au demonstrat că 
principalii responsabili de comiterea unor asemenea fapte reprobabile sunt părinţii 
sau alţi membri apropiaţi ai familiei victimei. Astfel, în raportul8 elaborat de 
specialiştii Naţiunilor Unite, se arată că o pondere cuprinsă între 50–75%, din 
totalul cazurilor de omor săvârşite asupra copiilor în vârstă de până la 10 ani, au 
avut ca agresor cel puţin un membru al familie.  

 
1.2. ABUZUL FIZIC CA „SANCŢIUNE EDUCATIVĂ” FOLOSITĂ  

DE PĂRINŢI ŞI EDUCATORI CONTRA COPIILOR 
 

Pedepsele corporale reprezintă forma de violenţă cea mai cunoscută şi cea 
mai răspândită, la care copiii au fost supuşi în trecut şi continuă să fie supuşi şi în 
prezent. Aceste „sancţiuni educative” sunt încă tolerate într-o mare măsură în toate 
regiunile lumii, ca mijloc prin care adulţii îi disciplinează pe copii. Prin urmare, 
încălcarea drepturilor copilului trece adesea neobservată şi neincriminată de 
nimeni, ca o practică de zi cu zi, care nu necesită prea multe discuţii sau atenţie 
publică9.  

                                           
7 UNICEF Innocenti Research Centre, A League Table of Child Maltreatment Deaths in Rich 

Nations, Innocenti Report Card, 2003, no. 5. September. 
8 Paulo Sergio Pinheiro, World Report on Violence against Children, United Nations Secretary 

General’s Study on Violence against Children, Geneva, Elveţia, 2006.  
9 Kate Harper, Pepa Horno, Gerison Lansdown, Florence Martin, Peter Newell, Mali Nilsson, 

Eliminarea Pedepselor Fizice şi Umilitoare Îndreptate Împotriva Copiilor, disponibil pe 
www.educatiefaraviolenta.ro 
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Studiile realizate în diverse ţări au indicat faptul că ponderi însemnate dintre 
copii suferă pedepse fizice la domiciliu, o treime fiind supuşi unor pedepse severe, 
aplicate cu diverse obiecte sau instrumente10.  

În România, o cercetare efectuată în anul 2002 de Agenţia Naţională Pentru 
Protecţia Copilului şi Adopţie, în colaborare cu Banca Mondială şi Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii11, a evidenţiat că 84% dintre copiii intervievaţi au declarat că 
părinţii îi pedepsesc fizic prin bătăi aplicate cu mâna. Unul din 5 copii a declarat că 
este bătut cu diverse obiecte (cu cureaua – 24%; cu băţul – 29,3%; cu lingura de 
lemn – circa 11% etc.). Aproximativ 16% dintre copii au declarat că le este frică să 
se mai ducă acasă din cauza bătăii, iar 10% au menţionat că abuzul fizic le-a lăsat 
urme.  

Comparativ cu aceste cifre: 
– în Germania, conform constatărilor unui studiu naţional12, 54% dintre 

părinţi recurg, în mod frecvent, la folosirea unor pedepse blânde, iar 17% utilizează 
pedepse fizice severe, precum pălmuirea şi lovirea cu diverse obiecte; 

– în Republica Moldova13, datele unei anchete au indicat faptul că 2 din  
5 părinţi (39,6%) îşi lovesc copiii atunci când aceştia sunt neascultători, iar 52,4% 
îi ameninţă cu bătaia sau cu alte pedepse fizice; 

– în Armenia14, o treime dintre părinţii chestionaţi în cadrul unei cercetări 
(33,3%), în special mamele tinere, s-au declarat în favoarea folosirii pedepselor 
corporale (pălmuirii şi lovirii) ca metode de disciplinare a copiilor;   

– în Grecia15, 65,5% dintre mamele copiilor în vârstă de 6–12 ani intervievate 
cu ocazia unui studiu, au recunoscut că folosesc diverse sancţiuni fizice pentru a-şi 
disciplina copiii; 

– în Marea Britanie16 aproape jumătate dintre părinţii care au făcut subiectul 
unei cercetări sociologice au declarat că au utilizat pedepse fizice moderate ca 
intensitate (pălmuirea), iar 9% au utilizat pedepse severe. 

                                           
10 Conform informaţiilor publicate în Paulo Sergio Pinheiro, op. cit.  
11 Copilul abuzat şi neglijat în România. Studiu naţional 2000, Agenţia Naţională Pentru 

Protecţia Copilului şi Adopţie, Banca Mondială, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Bucureşti, 2002. 
12 Federal Ministry of Justice & Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women 

and Youth, Violence in Upbringing: An Assessment After the Introduction of the Right to a Non-
violent Upbringing, 2003. 

13 Protection, Neglect, Abuse and Violence, reported in Government Response to the UN 
Secretary General’s Study on Violence Against Children Questionnaire, 2005. 

14 I. Urumova, M. Galvastan, A. Tevosyan, Violence Against Children and Women in Armenia, 
Armenian Relief Society/UNICEF, 2003, citat în Raportul realizat de The Nature and Extent of 
Corporal Punishment – Prevalence and Atitudinal Research, Global Initiative to End All Corporal 
Punishment of Children, iunie 2007. 

15 I. Fereti, M. Stavrianki, The Use of Physical Punishment in the Greek Family: Selected 
Socio-Demographic Aspects, International Journal of Child and Family Welfare, 1997, vol. 3,  
p.206–216; citat în The Nature and Extent of Corporal Punishment – Prevalence and Atitudinal 
Research, raport realizat de Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, iunie 2007. 

16 G. Deborah şi colab., The National Study of Parents, Children and Discipline in Britain, 
raport realizat de Economic and Social Research Council (ESRC), 1998. 
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O situaţie poate chiar mai îngrijorătoare, se înregistrează, conform constatărilor 
diverselor studii, în ţările mai puţin dezvoltate din celelalte regiuni ale lumii: 

– în Corea de Sud17, 81,5% dintre elevii intervievaţi în cadrul unei cercetări 
au menţionat că au fost victimele violenţei fizice exercitate de către părinţi. 43% au 
fost pălmuiţi de cel puţin 2–3 ori în decursul unei luni, iar 18% au fost loviţi cu 
picioarele. 3,2% au susţinut că au dobândit o anumită invaliditate în urma actelor 
de molestare fizică săvârşite de părinţi; 

– în India18, cea mai frecventă formă de pedepsire a copiilor a reprezentat-o 
lovirea cu palmele sau picioarele (63,7%), urmată de bătăile aplicate cu un băţ 
(31,3%) şi de înghiontire (5,0%). Pentru circa 15% dintre copii, abuzurile s-au 
soldat cu vătămări fizice grave; 

– în Columbia19, 63% din părinţii intervievaţi în Bogota au menţionat că îşi 
pedepsesc ocazional copiii, iar 1% au declarat că îi pedepsesc în mod frecvent. 
Dintre cei care au susţinut că îşi lovesc copiii, 47% au menţionat că îi lovesc cu 
palmele, 44% cu o curea, 10% cu un papuc sau pantof, 2% cu o mătură sau cu un 
băţ. Părinţii au susţinut că îşi bat copii atunci când aceştia sunt neascultători (27%), 
refuză să îşi facă temele sau au rezultate slabe la şcoală (29%), ori sunt nepoliticoşi 
(12%). 

Indiferent de ţara unde se petrec abuzurile fizice, cercetările sociologice au 
demonstrat că băieţii, nou-născuţii, preşcolarii şi cei etichetaţi de părinţi ca având 
un temperament „dificil” sunt categoriile expuse cel mai frecvent riscului de 
victimizare. Unele studii au sugerat, de asemenea, că anumite probleme medicale, 
intelectuale sau de dezvoltare ale copilului sporesc vulnerabilitatea acestuia în faţa 
abuzului.  

În ceea ce priveşte profilul agresorilor, cercetările au relevat că, în ponderi 
mai mari decât bărbaţii, femeile recurg la aplicarea unor pedepse fizice propriilor 
copii. Părinţii abuzivi se numără, cu precădere, din rândul celor tineri, cu statusuri 
socio-economice coborâte şi cu niveluri de educaţie scăzute20. Părinţii care au avut 
o copilărie nefericită, şi-au asumat rolul de părinte la o vârstă fragedă, au probleme 
medicale, consumă alcool şi droguri, au dificultăţi în căsnicie, suferă de depresie, 
anxietate, sunt imaturi, egocentrici, au un control scăzut al impulsurilor, o 
rezistenţă scăzută la frustrare, probleme de sănătate mentală şi comportamente 
                                           

17 N. S. Huh, The Reality of Child Maltreatment and the Intervention, 1993, citat în Heyeouk 
C. Hahm, Neil B. Guternan, The Emerging Problem of Physical Child Abuse in South Korea, în 
„Child Maltreatment”, vol. 6, 2001, nr. 2, p. 169–179. 

18 L. Kacker, S. Varadan, P. Kumar, Study on Child Abuse: India 2007, New Dehli, Ministry 
of Women and Child Development, 2007.  

19 Conform infornaţiilor prezentate în raportul The Nature and Extent of Corporal Punishment 
– Prevalence and Atitudinal Research, realizat de Global Initiative to End All Corporal Punishment 
of Children, iunie 2007. 

20 Conform informaţiilor publicate în Runyan D., Child Abuse and Neglect by Parents and 
Other Caregivers, în Krug EG şi colab., World Report on Violence and Health, Geneva, realizat de 
World Health Organization, p. 57–86. 
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antisociale au o probabilitate mai mare de a  exercita diverse acte de violenţă fizică 
asupra copiilor. 

Evidenţele empirice au mai indicat că majoritatea părinţilor care îşi agresează 
fizic copiii sunt fie femei agresate de soţii lor, fie bărbaţi care îşi agresează 
soţiile21. În acelaşi timp, studiile au demonstrat că majoritatea părinţilor care recurg 
la astfel de fapte reprobabile au crescut şi au fost educaţi într-un mediu familial 
caracterizat de violenţă, ei înşişi fiind în copilărie victimele unor acte de maltratare22.  

De asemenea, cercetările au mai arătat că abuzul asupra copilului pare a fi o 
practică mai frecventă în rândul acelor adulţi care nu au o pregătire adecvată pentru 
rolul de părinte, precum şi a celor care percep şi judecă în mod distorsionat 
conduita copilului. Astfel, s-a demonstrat că multe din actele de abuz fizic se 
produc pe fondul unor aşteptări nerealiste ale părinţilor, cu privire la comportamentul 
copilului23.  

 
1.3. ABUZUL SEXUAL ŞI CARACTERISTICILE VICTIMELOR AGRESIUNILOR  

DE NATURĂ SEXUALĂ 
 

Cercetările întreprinse la nivel internaţional au arătat că aproximativ 20% 
dintre fete şi între 5–10% dintre băieţi au fost agresaţi sexual, cel puţin o dată în 
copilărie. Specialiştii O.M.S. au estimat că în anul 2002, 150 milioane de fete şi  
73 milioane de băieţi cu vârsta sub 18 ani au fost forţaţi să întreţină raporturi 
sexuale sau au fost victimele altor forme de agresiune sexuală24.  

În România, studiul ANPC menţionat anterior25 a arătat că 9,1% din totalul 
copiilor intervievaţi au declarat că au fost supuşi abuzului sexual: 5,7% au 
menţionat că au fost supuşi unor acţiuni indecente de către unul dintre părinţi, 2,2% 
au declarat că au fost obligaţi să se lase mângâiaţi pe anumite părţi ale corpului, iar 
3% au menţionat că li s-a cerut să se dezbrace în faţa cuiva, să aibă relaţii sexuale 
contrar voinţei lor şi să pozeze goi (goale) în schimbul unor sume de bani. 

Aceste cifre sunt relativ mai mici, comparativ cu datele rezultate din 
cercetările efectuate în alte ţări. De pildă, în Germania, constatările unei anchete 
sociologice26 întreprinse la nivel naţional au indicat faptul că ratele de victimizare 
                                           

21 Sorin M. Rădulescu, Sociologia violenţei intrafamiliale. Victime şi agresori în familie, 
Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2001. 

22 Ibidem, p. 43. 
23 Ibidem, p. 67. 
24 World Health Organization, Global Estimates of Health Consequences Due to Violence 

against Children, Background Paper to the UN Secretary General’s Study on Violence against 
Children. Geneva, World Health Organization, 2006. 

25 Copilul abuzat şi neglijat în România. Studiu naţional 2000, realizat de: Agenţia Naţională 
Pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, Banca Mondială şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Bucureşti, 
2002. 

26 Helmut Kury, Joachim Obergfell-Fuchs, Gunda Woessner, The Extent of Family Violence in 
Europe, în „Violence Against Women”, vol. 10, 2004, nr.7, p. 749–769. 
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au variat de la 2% la 7,3% în cazul băieţilor şi între 6,2% şi 18,1% pentru fete. 
Agresorul a fost un membru al familiei în 27,1% din cazurile de abuz sexual 
exercitat asupra fetelor şi în 37,6% din cazurile de abuz sexual comise asupra băieţilor.  

Potrivit informaţiilor publicate într-un raport27 al Organizaţiei Save the 
Children International, în Nepal aproape 8% dintre fetele abuzate şi circa 6% dintre 
băieţii molestaţi sexual au fost maltrataţi de către un membru al familiei, în timp ce 
în Uganda, 32% din actele de violenţă sexuală contra copiilor se produc în cadrul 
familiei. În Brazilia, 58% din cazurile de abuz sexual sunt comise de persoane din 
anturajul familiei, iar în Africa de Sud, 47% din actele de agresiune săvârşite 
asupra copiilor au avut ca principali responsabili părinţii, 8% – părinţii vitregi,  
21% – alte rude.  

Anumite practici tradiţionale sunt extrem de periculoase pentru copii, mai 
ales că acestea le sunt impuse de către părinţi la vârste foarte fragede. Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii a estimat că între 100–140 milioane de fete din întreaga lume 
au fost victimele unei forme de mutilare genitală28. Majoritatea acestora provin din 
Africa, Asia şi Orientul Mijlociu, dar numărul lor este în creştere şi în comunităţile 
de emigranţi din ţările europene, din Australia, Canada şi Statele Unite.  

Estimările UNICEF publicate în anul 2005, în raportul intitulat: Changing a 
Harmful Social Convention: Female Genital Mutilation/ Cutting29, sugerează că, 
numai pe continentul african, 3 milioane de fete şi femei sunt supuse actelor de 
mutilare genitală în fiecare an. Aproape jumătate dintre acestea provin din Egipt şi 
Etiopia.  

Utilizând datele culese la nivelul a 18 ţări din Africa, prin intermediul 
anchetelor Demographic and Health Survey şi Multiple Indicator Cluster Survey, 
UNICEF a arătat că prevalenţa acestei practici variază de la ţară la ţară, de la un 
procent de 5%, înregistrat în Niger, la 99% în Guineea. Ponderi mari s-au 
înregistrat şi în Egipt (97%), Mali (92%), Nordul Sudanului (90%), Eritreea (89%), 
Etiopia (80%). Vârsta, la care cea mai mare proporţie de fete este supusă acestei 
practici, diferă, de asemenea, de la ţară la ţară. Astfel, unei ponderi de aproape 90% 
din fetele din Egipt li se aplică acest procedeu între vârstele 5–14 ani, în timp ce în 
Etiopia, Mali şi Mauritania 60% dintre fetele chestionate au urmat o asemenea 
procedură înainte de împlinirea vârstei de 5 ani.  

O altă practică tradiţională vătămătoare este cea a căsătoriilor forţate.  
În multe ţări, copiiilor le este impusă căsătoria de către părinţi, înainte ca aceştia să 
împlinească vârsta de 18 ani. Se estimează că, la nivel global, 82 milioane de fete 
cu vârsta între 10–17 ani sunt căsătorite înainte de 18 ani.  

                                           
27 The International Save the Children Alliance, 10 Essential Learning Points: Listen and 

Speak out against Child Sexual Abuse, Save the Children, Norvegia, 2005. 
28 World Health Organization, WHO Fact Sheet nr. 241– Female Genital Mutilation, Geneva, 

World Health Organization, 2001, iunie.  
29 UNICEF Innocenti Research Centre, Changing a Harmful Social Convention: Femail 

Genital Mutilation/Cutting, „Innocenti Digest” nr. 12, 2005, Florenţa, Italia.  
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O asemenea practică este frecvent întâlnită în ţările din Asia de Sud şi Africa 
de Vest, dar şi în regiunile din Sudul şi Estul Africii, în special în Mozambic, 
Uganda şi Etiopia. Prevalenţa este ridicată şi în Orientul Mijlociu şi Nordul Africii.  

Pe baza datelor anchetelor World Feritlity Survey şi Demographic and Health 
Survey, UNICEF30 a arătat că în Africa 40% dintre fete sunt căsătorite de părinţi 
înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. Această practică este mai frecvent întâlnită 
în ţările din Centrul şi Vestul continentului, afectând între 40–49% din fetele cu 
vârsta până în 19 ani, faţă de 27% – procentul înregistrat în Estul Africii sau 20% – 
procentul înregistrat în Sudul şi Nordul regiunii. Cele mai mari ponderi ale 
căsătoriilor timpurii s-au înregistrat în Niger (77%), Mali (70%), Burkina Faso 
(62%) şi Mozambic (57%). Multe dintre aceste fete devin soţii în familii poligame.  

În Asia, în Afganistan şi Bangladesh 54%, respectiv 51% din fetele cu vârsta 
cuprinsă între 15–19 ani sunt căsătorite. În Nepal, 7% din fete sunt căsătorite 
înainte de a împlini vârsta de 10 ani, iar 40% înainte de vârsta de 15 ani.  

În America Latină, doar 11,5% dintre fete cu vârsta între 15–19 ani sunt 
căsătorite de părinţi înainte de majorat, în timp ce în ţările industrializate din 
Europa şi în Statele Unite procentele sunt şi mai scăzute. Totuşi, în anumite regiuni 
din Europa Centrală şi de Est, ponderile sunt ceva mai mari, îndeosebi în rândul 
populaţiei de etnie rromă şi în Macedonia, unde 27% din fete se căsătoresc înainte 
de a împlini vârsta de 18 ani.  

În România, un studiu31 publicat în anul 2002 a relevat faptul că 35% dintre 
tinerele rrome se căsătoresc înainte de vârsta de 16 ani, 31% se căsătoresc în 
perioada 17–18 ani, 26% realizează prima căsătorie între 19–22 de ani şi doar 8% 
se căsătoresc după vârsta de 22 ani. Cercetarea a evidenţiat, de asemenea, că 
ponderea femeilor rome care se căsătoresc sub vârsta majoratului este în creştere: 
de la 44,6% în cazul generaţiei de 25–29 ani la 52,1% în cazul generaţiei de 20–24 ani.  

Un comportament demografic asociat căsătoriei timpurii, se arată în studiul 
menţionat, este vârsta scăzută la prima naştere32. Rezultatele cercetării au relevat că 
37,1% din fetele cu vârsta cuprinsă între 20–24 ani şi 30,6% din cele aparţinând 
categoriei de vârstă 25–29 ani  au născut înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. 

1.4. ABUZUL EMOŢIONAL CA FORMĂ DISTINCTĂ DE „MALTRATARE”  
ŞI NEGLIJARE A COPIILOR 

Cu toate că mulţi copii sunt subiecţi ai abuzului psihologic şi neglijării în 
familie, nu există decât puţine studii şi cercetări în legătură cu estimarea amplorii 
acestui fenomen. Un astfel de studiu este cel intitulat World Studies of Abuse in the 
Family Environment (WorldSAFE)33. Cercetarea, de tip comparativ, a fost 
                                           

30 UNICEF Innocenti Research Centre, Early Marriage. Child Spouses, „Innocenti Digest”,  
nr. 7, 2001, Florenţa, Italia, martie.   

31 Conform datelor publicate în raportul intitulat Sarcina şi căsătoria timpurie în cazul 
tinerelor rome (autor: Mihai Surdu), raport elaborat pentru Centrul „Educaţia”, în septembrie 2004. 

32 Ibidem. 
33 Conform informaţiilor publicate în Runyan D., op. cit.  
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efectuată în cinci ţări (Chile, Egipt, India, Filipine şi Statele Unite) şi a evidenţiat 
că cea mai frecventă formă de maltratare emoţională este practica de a ţipa la copii. 
Incidenţa cu care părinţii îşi înjură sau îşi ameninţă copiii cu abandonul sau cu 
închiderea în casă variază, în schimb, de la ţară la ţară. Astfel, în timp ce nicio 
mamă din Filipine nu a declarat că îşi înjură copiii, 51% dintre mamele intervievate 
în Egipt au declarat că procedează astfel.  

În cadrul studiului realizat în anul 200234, în România, o pondere 
semnificativă a copiilor chestionaţi au declarat că au fost supuşi frecvent abuzului 
psihic, constând în jigniri, umiliri, ameninţări din partea părinţilor, precum şi 
izolare forţată. Circa 36% dintre copii au menţionat că au fost ameninţaţi cu bătaia 
şi alte pedepse, aproximativ 24% au declarat că au fost lăsaţi mai multe zile 
singuri, pentru a se ocupa de fraţii mai mici, aproape 22% au arătat că sunt înjuraţi 
şi li se vorbeşte urât de către părinţi.  

O altă formă de abuz emoţional este cea concretizată în expunerea copiilor la 
violenţa domestică. Cifrele existente la nivel global sugerează că aproximativ  
275 de milioane de copii din întreaga lume sunt, în fiecare an, martori ai violenţei 
intrafamiliale. Conform datelor publicate de UNICEF35, nivelurile cele mai ridicate 
se înregistrează în India, unde un număr cuprins între 27,1 şi 69 milioane de copii 
sunt expuşi violenţei conjugale. Locurile următoare sunt deţinute de Pakistan, cu 
6,1 milioane de copii, Turcia cu un număr cuprins între 2 şi 6,2 milioane şi Filipine 
cu un număr între 1,8 şi 3,2 milioane. Ţările cu cele mai reduse niveluri sunt 
Islanda – cu doar 2 000 de copii martori ai violenţei domestice, Danemarca cu 
22 000 de copii şi Kuweit cu 28 000 de copii.  

În România, numărul estimat al copiilor expuşi violenţei domestice este de 
300 000, mai mare decât cel înregistrat, de exemplu, în Austria (82 000), Finlanda 
(61 000), Grecia (45 000), Spania (188 000) şi mai scăzut decât cel înregistrat, de 
pildă, în Germania (1 milion) şi Italia (între 385 000–1,1 milion). 

Estimarea numărului de copii martori ai violenţei domestice s-a bazat pe 
rezultatele anchetelor efectuate în fiecare ţară, cu privire la incidenţa cazurilor de 
violenţă la care este supusă femeia în familie. Specialiştii UNICEF au presupus că 
într-o proporţie de 60%, copiii sunt martori ai acestor acte de agresiune conjugală.   

2. ESTIMĂRI ALE SERVICIILOR DE PROTECŢIE A DREPTURILOR COPILULUI CU 
PRIVIRE LA NUMĂRUL COPIILOR MALTRATAŢI 

Doar câteva ţări, printre care Statele Unite, Canada, Australia, Anglia, au 
dezvoltat baze de date valide, care oferă surse standardizate de informaţii pentru 
monitorizarea problemelor epidemiologice legate de abuzul asupra copiilor. 
Asemenea sisteme de monitorizare sunt coordonate, în general, de autorităţile 
                                           

34 Copilul abuzat şi neglijat în România. Studiu naţional 2000, realizat de Agenţia Naţională 
Pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, Banca Mondială şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 
Bucureşti, 2002. 

35 UNICEF, Behind Closed Doors. The Impact of Domestic Violence on Children, 2006.  
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responsabile de asigurarea protecţiei drepturilor copilului şi permit diseminarea 
informaţiilor cu privire la intensitatea şi formele de maltratare suferite de minori şi 
tineri. 

Chiar şi în acest caz, compararea datelor are un caracter extrem de limitat, 
datorită lipsei unei definiţii standardizate a noţiunii de abuz asupra minorului, cu 
care operează aceste ţări, şi a metodologiilor diferite de abordare şi evaluare a 
fenomenului. Astfel, în analiza fenomenului nu se utilizează o definiţie universal 
acceptată a noţiunii de abuz asupra copilului, fiecare ţară având propriile criterii de 
încadrare juridică a diverselor forme de maltratare şi abuz.   

Este important, de exemplu, să se recunoască faptul că, în timp ce autorităţile 
adoptă adesea definiţia legală a fenomenului, care se bazează pe indicatori clari, 
care să permită confirmarea sau infirmarea unui anumit act de abuz şi neglijare, 
asistenţii sociali care anchetează cazurile de maltratare pot lua în calcul criterii 
suplimentare, precum regretul exprimat de părinte faţă de actul comis, resursele 
familiale, nevoia de protecţie a copilului etc.36 

Există, pe de altă parte, variaţii de la ţară la ţară, în ceea ce priveşte politicile 
în domeniul protecţiei copiilor, cu implicaţii asupra practicilor desfăşurate de 
serviciile de asistenţă socială şi garantare a drepturilor copiilor. De exemplu, în 
Statele Unite, Canada şi Australia, au fost adoptate legi, care instituie 
obligativitatea ca profesioniştii din anumite domenii, precum medicii, profesorii, 
asistenţii sociali, poliţiştii etc., să semnaleze serviciilor de protecţie a drepturilor 
copiilor orice caz asupra căruia planează suspiciunea comiterii unui act de 
agresiune asupra minorilor şi tinerilor. În Anglia, deşi nu au fost încă elaborate 
asemenea legi, codurile profesionale de conduită ale specialiştilor care lucrează cu 
copiii îi obligă pe aceştia să raporteze serviciilor sociale sau, după caz, poliţiei, 
orice incident care se presupune că ar aduce atingere bunăstării copilului.   

Metodologiile de lucru ale serviciilor de protecţie a copiilor pot să difere în 
raport cu procedurile utilizate, în vederea confirmării/infirmării sesizărilor primite 
şi a modului în care aceste servicii răspund victimelor actelor de abuz şi violenţă, 
prin intermediul serviciilor acordate acestora.  

De asemenea, sistemele de monitorizare din cele cinci ţări nu utilizează 
criterii unitare de clasificare a formelor sau tipurilor specifice de abuz. De 
exemplu, Statele Unite includ, pe lângă cele 4 categorii principale de abuz: 
neglijare, abuz fizic, abuz sexual, maltratare psihologică, pe cea a neglijării stării 
de sănătate, în timp ce Canada conţine, în tipologia sa, categoria expunerii la 
violenţa domestică. România, pe de altă parte, culege date inclusiv despre 
exploatarea sexuală a copiilor, exploatarea prin muncă şi exploatarea pentru 
comiterea de infracţiuni. Unele ţări includ în tipologiile efectuate şi categoria „altor 
forme” de abuz, precum şi pe cea a formelor de victimizare multiplă, în timp ce 
altele nu o fac.  

                                           
36 David A. Wolfe, Child Abuse. Implications for Child Development and Psychopathology, 

Sage Publication, 1999.  
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Pe de altă parte, perioadele de referinţă sunt diferite, la fel şi modalităţile de 
culegere a datelor. Astfel, statisticile prelucrate în Statele Unite, Anglia şi România 
se bazează pe informaţiile furnizate de toate direcţiile locale cu responsabilităţi în 
sfera protecţiei copiilor. În Canada, pe de altă parte, datele sunt colectate de la un 
lot de astfel de direcţii, selectat în funcţie de anumite criterii. Pe de altă parte, ţările 
utilizează fişe diferite de raportare şi modalităţi distincte de înregistrare a datelor.  

Astfel, instrumentele de colectare a datelor nu sunt standardizate, variabilele 
incluse în analiză, cu excepţia caracteristicilor demografice ale victimelor (sexul şi 
vârsta acestora) şi a celor referitoare la identitatea agresorului, nefiind uniform 
înregistrate în analizele acestor cinci ţări. De pildă, cu excepţia Statelor Unite, 
rapoartele nu specifică informaţii despre profilul agresorilor, în timp ce, cu 
excepţia Canadei, nu sunt menţionate o serie de aspecte cu privire la caracteristicile 
actelor de abuz, precum durata şi prevalenţa acestora. În Australia şi Anglia lipsesc 
informaţiile despre consecinţele abuzurilor asupra stării de sănătate a copiilor. 

În absenţa unei evaluări instituţionale coordonate şi centralizate, comparaţia 
datelor cu privire la incidenţa cazurilor de abuz săvârşite asupra copiilor nu se 
poate realiza decât la nivel de tendinţe37.  

Din acest punct de vedere, se poate menţiona că, în mod similar României, 
principala formă de victimizare suferită de copiii din Statele Unite, Canada şi 
Anglia este neglijarea. Cele mai mari ponderi ale minorilor şi tinerilor neglijaţi s-au 
înregistrat în Statele Unite şi România – 55,9%, respectiv 57,5%. În Anglia şi 
Canada proporţiile sunt uşor mai scăzute – 44%, respectiv 34%.  

În Australia, neglijarea se clasează pe locul secund în ierarhia actelor de 
abuz, cu o pondere de 27,7% din totalul cazurilor de molestare a copiilor.  

În Statele Unite şi România, abuzul fizic ocupă poziţia a doua din punct de 
vedere al frecvenţei cu care este exercitat asupra copiilor, în timp ce în Australia, 
Anglia şi Canada, acesta se situează pe poziţia a treia (după neglijare şi abuzul 
emoţional, în Anglia şi Australia, respectiv după neglijare şi expunerea la violenţa 
domestică în Canada).  

Totuşi, ponderile cele mai ridicate ale abuzului fizic se înregistrează în 
Canada (23,0%) şi Australia (20,4%). În Statele Unite, Anglia şi România 
proporţiile cazurilor de abuz şi molestare fizică sunt mai reduse, plasându-se în 
jurul valorii de 15%.  
                                           

37 Comparaţiile se bazează pe datele prezentate în următoarele rapoarte: U. S. Department of 
Health and Human Services, Administration for Children and Families, Administration on Children, 
Youth and Families, Children’s Bureau, Child Maltreatment 2005, Washington, DC, U. S. 
Government Printing Office, 2007; Nico Trocmé şi colab., Canadian Incidence of Reported Child 
Abuse and Neglect 2003, Minister of Public Works and Government Services Canada, 2005; Child 
Protection Australia 2005–2006, elaborat de Australian Institute of Health and Welfare (Child 
Welfare Series, 2007, no. 40, Canberra, AIHW); Statistics of Education. Referrals, Assessments and 
Children and Young People on Child Protection Registers, publicate de The Department for Children, 
Schools and Families; Copilul abuzat şi neglijat în România. Studiu naţional 2000, Agenţia Naţională 
Pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, Banca Mondială, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Bucureşti, 2002. 
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Maltratarea psihologică deţine cele mai mari ponderi în Australia – 42,3%. 
Aceasta este, de fapt, principala formă de victimizare pe care o experimentează 
copiii din această ţară. În Anglia, aproape o pătrime din totalul copiilor supuşi 
diferitelor tipuri de abuz au fost expuşi maltratării emoţionale, în timp ce în 
România şi Canada procentele sunt relativ mai mici – 15,1%, respectiv 14,0%. Statele 
Unite înregistrează cea mai scăzută proporţie a copiilor abuzaţi psihologic – 6,1%. 

Agresiunile sexuale comise asupra copiilor deţin ponderile cele mai reduse în 
toate ţările analizate. Procentele cele mai mari s-au înregistrat în Australia şi 
Statele Unite – 9,6% respectiv 8,2%, la polul opus, cu proporţiile cele mai scăzute 
ale abuzului sexual situându-se România (3,7%) şi Canada (3,0%). Anglia ocupă 
un loc intermediar, 7,0% dintre copiii maltrataţi fiind supuşi unor acte de molestare 
sexuală.  

Din punct de vedere al distribuţiei pe sexe, în Canada şi Anglia băieţii sunt 
maltrataţi într-o proporţie uşor mai ridicată decât fetele (51,1% faţă de 48,9% în 
Canada, 51,0% faţă de 49,0% în Anglia), spre deosebire de Statele Unite, Australia 
şi România, unde procentul fetelor abuzate este mai mare decât cel al băieţilor 
(50,7% faţă de 47,3% în S.U.A., 51,4% faţă de 48,1% în Australia, 50,3% faţă de 
49,7% în România).  

În toate cele cinci ţări analizate, abuzul sexual are o pondere mai mare în 
rândul fetelor. Astfel, diferenţele cele mai accentuate între proporţia fetelor şi cea a 
băieţilor molestaţi sexual se înregistrează în România, unde procentul fetelor 
agresate sexual este de aproape 4 ori mai mare decât cel al băieţilor (6,1% faţă de 
1,6%) şi în Australia, unde diferenţa este de peste 2 ori mai mare (14,7% faţă de 
6,3%). În Canada şi Anglia diferenţele sunt mai moderate (11,0% comparativ cu 
8,0% în Anglia, respectiv 3,7% comparativ cu 2,0% în Canada).  

Abuzul fizic înregistrează o incidenţă mai ridicată în rândul băieţilor în 
Canada şi Australia – 26,0% dintre băieţii maltrataţi în Canada şi 23,4% dintre 
băieţii maltrataţi în Australia au fost supuşi acestui tip de abuz, faţă de 22,9%, 
respectiv 20,9% – ponderile corespunzătoare fetelor. În Anglia, proporţia băieţilor 
molestaţi fizic este identică cu cea a fetelor (15,0%), în timp ce în România, 
procentul fetelor agresate fizic este uşor mai ridicat decât cel al băieţilor (15,4% 
faţă de 14,7%).    

În toate ţările analizate, neglijarea caracterizează, în proporţii uşor mai mari, 
băieţii, în timp ce abuzul emoţional este mai frecvent întâlnit în rândul fetelor din 
Canada şi băieţilor din Australia. Astfel, în Canada, 16,3% dintre fetele abuzate şi 
doar 13,5% dintre băieţi au fost expuşi maltratării emoţionale, iar în Australia, 
41,1% dintre băieţii abuzaţi, faţă de 38,8% dintre fetele molestate au experimentat 
acest tip particular de abuz.  

În Anglia şi România, maltratatrea emoţională tinde să fie relativ similară ca 
pondere în rândul fetelor şi al băieţilor.  

Comparaţiile efectuate în ceea ce priveşte vârsta victimelor actelor de 
violenţă şi abuz sunt lipsite de rigoare ştiinţifică datorită utilizării, în cadrul 
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estimărilor realizate de cele cinci ţări, a unor intervale diferite de vârstă. Astfel, 
Statele Unite şi Canada operează cu următoarele categorii: < 3 ani, 4–7 ani, 8–11 ani, 
12–15 ani, însă Statele Unite, în plus faţă de Canada include şi categoria 16–17 ani. 
Datele din Australia şi Anglia se referă, în schimb, la următoarele grupe de vârstă: 
< 1 an, 1–4 ani, 5–9 ani, Australia înregistrând, în continuare, informaţii despre 
intervalele de vârstă: 10–14 ani şi 15–17 ani, iar Anglia despre intervalele 10–15 ani 
şi peste 16 ani. Informaţiile din România sunt, pe de altă parte, disponibile pentru 
categoriile de vârstă: < 1 an, 1–2 ani, 3–6 ani, 7–9 ani, 10–13 ani, 14–17 ani, peste 
18 ani.  

Ca tendinţă, se poate totuşi menţiona că în Statele Unite numărul actelor de 
agresiune îndreptate împotriva copiilor descreşte constant, odată cu înaintarea în 
vârstă acestora. Astfel, aproape o treime (30,4%) din totalul copiilor abuzaţi în 
această ţară aveau vârsta sub 3 ani, circa 25% aveau vârsta cuprinsă între 4–7 ani, o 
cincime aveau vârsta situată în intervalul 8–11 ani, respectiv 12–15 ani şi doar 
5.9% aparţineau categoriei de vârstă 16–17 ani.  

În schimb, în Canada, Australia şi Anglia, incidenţa cazurilor de maltratare 
creşte în mod progresiv până la vârsta de 11–12 ani, după care scade uşor. În 
Canada, proporţiile copiilor abuzaţi aparţinând diferitelor categorii de vârstă sunt 
distribuite relativ similar – 22,0% aveau vârsta sub 3 ani, 24% – aveau vârsta între 
4–7 ani, 29% – 8–11 ani şi 25% – 12–15 ani. În Anglia şi Australia, incidenţa 
actelor de abuz şi molestare în rândul celor cinci grupe de vârstă este mai mare în 
cadrul diferitelor grupe de vârstă aparţinând intervalului 1–14/15 ani şi mai redusă 
în rândul categoriilor de vârstă situate în afara acestui interval, respectiv în rândul 
copiilor cu vârsta sub un an şi a celor de vârste mai mari.   

O distribuţie similară se înregistrează şi în România, cele mai puţine cazuri 
de abuz fiind comise fie asupra copiilor de vârste foarte mici (cei cu vârsta sub un 
an deţinând o pondere de 5,6%, iar cei cu vârsta cuprinsă între 1–2 ani – 8,0%), fie 
asupra celor în vârstă de 18 ani şi peste (0,5%). Proporţiile ridicate se înregistrează, 
în schimb, în rândul categoriilor de vârstă delimitate de aceste extreme. Astfel, 
aproape o pătrime din totalul copiilor maltrataţi aveau vârsta cuprinsă între 10–13 ani, 
21% aveau vârsta între 3–6 ani, 20,5% aveau vârsta între 14–17 ani şi, astfel, 
aproape o pătrime din totalul copiilor maltrataţi aveau vârsta cuprinsă între 10–13 ani, 
iar ponderi puţin mai reduse situate între 19–21% aparţineau grupelor de vârstă  
3–6 ani, 7–9 ani şi, respectiv, 14–17 ani. 

În Statele Unite, Anglia şi România, neglijarea se regăseşte într-o pondere 
mai mare în rândul copiilor cu vârste foarte mici. Astfel, aproape trei pătrimi dintre 
copiii în vârstă de până la 3 ani abuzaţi în Statele Unite (73,1%) au fost suspuşi 
acestei forme de abuz, în timp ce în Anglia, 53% din copiii în vârstă de până la un 
an au fost neglijaţi. În România, peste 88% dintre copiii în vârstă de până la un an, 
circa 74% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 1–2 ani şi peste 65% din totalul 
copiilor incluşi în intervalul de vârstă 3–6 ani au fost supuşi acestei forme de abuz.  
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În Canada, deşi copiii în vârstă de până la trei ani au suferit diferite forme de 
neglijare în ponderile cele mai mari (aproape o treime), diferenţele faţă de 
procentele caracteristice celorlalte categorii de vârstă nu sunt substanţiale – 29,1% 
pentru grupa de vârstă 4–7 ani, 27,9% pentru grupa de vârstă 8–11 ani şi 28,4% 
pentru grupa de vârstă 12–15 ani.  

În Statele Unite, ponderile cele mai ridicate de abuz fizic şi abuz sexual se 
înregistrează în rândul copiilor cu vârsta de peste 12 ani. Din rândul victimelor 
abuzului fizic, 44,5% aveau vârsta cuprinsă între 12–17. În acelaşi timp, 34,1% din 
cei supuşi abuzului sexual proveneau din rândul celor incluşi în aceeaşi categorie 
de vârstă.  

În Canada şi în România, tendinţa este similară. Astfel, în Canada, procentul 
copiilor molestaţi fizic creşte progresiv de la 9,9% în rândul celor cu vârsta până în 
3 ani, la 35,1% – ponderea corespunzătoare celor aparţinând intervalului de vârstă 
12–15 ani.  

 Şi în România, maltratarea fizică, dar şi cea sexuală fiind întâlnite mai 
frecvent în rândul grupurilor mai înaintate de vârstă (circa 30% dintre copiii în 
vârstă de 18 ani şi peste, peste 19% dintre copiii cuprinşi în intervalul de vârstă  
14–17 ani şi 18% din totalul copiilor incluşi în categoria de vârstă 10–13 ani fiind 
molestaţi fizic, iar 4,6% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 10–13 ani şi 8,3% 
dintre cei cu vârsta între 14–17 ani fiind agresaţi sexual).  

În Anglia, ponderile cele mai ridicate ale abuzului fizic se regăsesc în cadrul 
categoriilor de vârstă sub un an – 20%, 1–4 ani – 17% şi peste 16 ani – 16%. În 
schimb, abuzul sexual înregistrează o tendinţă crescătoare o dată cu vârsta. Astfel, 
în timp ce doar 5% din totalul copiilor cu vârsta de până la un an au fost supuşi 
diverselor acte de molestare sexuală, 18% din rândul celor în vârstă de peste 16 ani 
au fost expuşi acestei forme de violenţă. 

În Statele Unite şi Canada, abuzul psihologic caracterizează în mod aproape 
egal toate categoriile de vârstă. Totuşi, în Satele Unite, ponderi ceva mai mari sunt 
deţinute de grupele de vârstă 8–11 ani (8,1%), 12–15 ani (7,4%), în timp ce în 
Canada, proporţiile cele mai ridicate se înregistrează în rândul copiilor cu vârsta 
sub 3 ani (15,5%) şi a celor cu vârsta cuprinsă între 12–15 ani (15,9%).   

În România, maltratarea emoţională este, de asemenea, mai frecventă în 
rândul copiilor de vârste medii (cei cu vârsta între 7–9 ani având o pondere de 
17,4%, iar cei cu vârsta între 10–13 ani cumulând o porporţie de 16,4%. La fel ca şi 
în Statele Unite, tendinţe aproape asemănătoare sunt înregistrate şi de copiii între 
3–6 ani şi 14–17 ani. 

În Anglia, abuzul emoţional se produce, în ponderile cele mai mari (23%), 
asupra categoriilor de vârstă 5–9 ani şi 10–15 ani. O incidenţă uşor mai scăzută se 
întregistrează în cadrul grupei de vârstă 1–4 ani şi a copiilor în vârstă de peste  
16 ani (19%, respectiv 20%). Minorii în vârstă de până la un an sunt expuşi cel mai 
puţin acestui tip de abuz (11%).  
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Din punct de vedere al identităţii agresorului, proporţii de 80–90% din totalul 
cazurilor de abuz confirmate în fiecare ţară au avut ca autor cel puţin un membru al 
familiei, de cele mai multe ori unul sau ambii părinţi.  

Astfel, în Canada, 95% din cazurile primite şi investigate de direcţiile pentru 
protecţia drepturilor copilului au avut ca agresor cel puţin un membru al familiei, şi 
numai 3% au avut ca agresori persoane din afara familiei. În România, circa 90% 
din totalul actelor de abuz s-au produs în cadrul familiei. În Statele Unite, aproape 
84% din totalul copiilor maltrataţi au căzut victimele propriilor părinţi. Într-o 
proporţie covârşitoare (90,6%) aceştia s-au dovedit a fi părinţii biologici ai 
copilului şi numai 5,1% s-au numărat din rândul părinţilor vitregi sau adoptivi. 

Cu toate că este foarte dificil de realizat o comparaţie între ţări, în ceea ce 
priveşte amploarea fenomenului de maltratare a copilului, evidenţa derivată atât din 
statisticile oficiale, cât şi din studiile efectuate în domeniu, sugerează existenţa unei 
dimensiuni alarmante a tuturor formelor de abuz, în toate ţările, atât în cele 
puternic industrializate, cât şi în cele aflate în curs de dezvoltare.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Cristina Dâmboeanu 18 

 

248 

 
 
 
 
 

 


