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Citind mărturiile din „Dosar neoficial ”, 
îmi amintesc reacţiile mai multor profe -
sionişti la cazurile de abuz sexual asupra 
copiilor, care se reduc, de obicei, la „ Nu am 
observat nimic special ”,  „ Nu mi-a spus co -
pilul ”,  „ Nu am bă nuit că se poate întâmpla 
aşa ceva în aşa familie bună”, „Copiii nu vor 
să-şi deschidă suf letul ”,  „ Nu pot să pătrund 
în intimitatea familiei”,  „Unde sunt pă rinţii?  
De ce doar noi trebuie să intervenim de 
fiecare dată? ”, „ Ne este frică de abuzator, 
oricum nu se face nimic, dacă sesiză m 
cazul ” etc. Cel mai neprofesionist răspuns 
pe care l-am auzit recent din gura unui 
psiholog , care a discutat cu un copil de 8 
ani, victimă a abuzurilor sexuale din partea 
unor colegi mai mari, a fost: „Copilul este 
bine, nu e afectat” ! Toate aceste scuze din 
partea unor specialişti cu atribuţii legale 
în protecţia copilului scot la iveală mai 
multe probleme, inclusiv lipsa de pregătire 
în recunoaşterea semnelor elementare ale 
abuzului faţă de copil, refuzul conştient de 
a-şi îndeplini obligaţiile (lucru care încă nu 
se pedepseşte), lipsa de atitudine umană 
pentru că „nu este al meu” şi, prin urmare, 
nu mă afectează. 

Copilul niciodată nu va înţelege şi nu va ier-
ta comportamentele adulţilor descrise mai 
sus. El este mai mult decât sigur că menirea 
unui specialist este să-l protejeze de oricine, 
care intenţionează sau i-a provocat durere 
fizică, psihologică.

„Dosarele” celor 6 adolescenţi, victime ale 
abuzului sexual, scot în prim plan aşteptă-
rile lor de la profesioniştii adevăraţi. Sunt 
lucruri atât de fireşti şi care sunt la îndemâ-
na fiecărui om. 

• Să încurajeze părinţii lor să discute cu ei 
încă din primii ani de viaţă despre emoţii 
plăcute şi neplăcute, despre corpul lor, 
despre cine are voie şi în ce situaţii să-l 
atingă, secrete bune şi secrete rele, cui se 
pot adresa după ajutor atunci când nu se 
simt bine, despre reguli de siguranţă etc.

• Să fie observaţi, văzuţi şi întrebaţi discret 
cum se simt de îndată ce încep mici neîn-
ţelegeri/probleme în familie, cu semenii 
sau cu alţi adulţi.  

De spre î nc rederea pierdută  
î n cei de la care o a şteaptă

• Să primească afecţiune necondiţionat, 
de fiecare dată când au această nevoie, 
printr-un zâmbet cald, o vorbă blândă,  
o apropiere încurajatoare. 

• Să fie înţelese emoţiile neplăcute prin 
care trec şi să reducă la minim persoane -
le, procedurile şi situaţiile când ar trebui, 
iar şi iar, să retrăiască stările dureroase.

• Să aibă încredere în destăinuirile lor,  
să-i asigure că nu sunt vinovaţi de ceea ce 
li se întâmplă şi să ţină cont de opinia lor. 

• Să fie protejaţi în locuri şi de specialişti 
care valorizează şi respectă necondiţio -
nat demnitatea fiecărui copil!

• Să comunice cu alţi colegi profesionişti 
pentru a nu suprapune acţiunile între -
prinse şi pentru a lua decizii prompte, 
care ar contribui la îmbunătăţirea bunăs-
tării emoţionale, securităţii şi a relaţiilor 
cu cei din jur.

Finalizez această notă cu o reacţie de răsu-
net la un caz de abuz sexual. Buneii unui 
copil, fiind profesori, au snopit în bătăi alţi 
semeni, după ce au aflat că aceştia au încer-
cat să facă ceva urât cu nepotul lor în veceul 
şcolii. Răspunsul directorului a fost: buneii 
astfel şi-au protejat nepotul! Dacă luăm ati-
tudine doar atunci când persoanele apro-
piate nouă sunt în suferinţă, de unde avem 
siguranţa că le vom fi mereu alături şi le vom 
putea proteja de abuzuri? Oare nu este mai 
sănătos să observăm fiecare copil şi să acţi-
onăm imediat, încă de la primele suspiciuni, 
ca să fim siguri că şi cei dragi nouă sunt în 
vizorul unor specialişti responsabili?

Numai aşa copiii vor înţelege că sunt prote -
jaţi în preajma unor adulţi, vor spune încre -
zător , ,Nu! ’ ’ în toate situaţiile şi oricui atunci 
când vor simţi disconfort, vinovăţie, jenă, 
ruşine. Numai atunci se vor adresa pentru 
ajutor unor specialişti care vor deveni pen-
tru ei şi persoane de încredere.  
Or, de aceasta duc lipsă adolescenţii din 
„Dosar neoficial ”, precum şi mulţi alţi copii – 
de persoane de încredere!

Iosif Moldovanu, 
Consultant în drepturile copilului, CIDDC



De când mă ţin minte, viaţa mea era… nu prea.  
Eu tră iam cu mama, bunica şi bunelul, mătuşa  
şi soţul ei . 

Îmi aduc aminte de cel mai fericit moment în 
viaţa mea, când bunelul uneori mă lua cu el cu 
maşina, era şofer pe tir.  Îmi arăta împrejurimile.

Viaţa mea s-a schimbat când aveam 10 ani.   
Cu mama parcă ceva s-a întâmplat, la ea brusc 
apă ruse probleme cu capul. Vedeam nişte 
schimbă ri la ea, dar nu înţelegeam ce e asta.  
A început să se comporte altfel . Vorbea ceva 
absurd. Îmi devenise foarte greu.

În acea perioadă mergeam la şcoală, viaţa mea 
era obişnuită. Veneam acasă, îmi făceam temele, 
ieşeam la plimbare cu prietenii .  La şcoală nu mi 
se întâmpla nimic rău.

Când eram mic visam să fiu ca unchiul meu. El era 
înalt, nu ştiu…, dar visam să fiu înalt ca el, să lucrez 
cu maşinile. Când mama a încetat să lucreze, eu 
am încercat să fac bani cum puteam. Strângeam 
cu prietenii flori şi nuci şi le vindeam în stradă.

În clasa a 5 -a, când aveam 1 1 sau 12 ani, am înce -
put să nu merg la şcoală. Profesorii se supă rau  
pe mine, mă convingeau să termin şcoala. Unii 
din ei ştiau că eu am probleme acasă. Ei încercau 
să mă ajute. Eu nu plăteam la şcoală pentru mân-
care ca alţi copii .  Dar îmi era foame. În august, 
înainte de a se începe şcoala, îmi dădeau manua-
le. A şa, cu ajutor, absolveam clasa în fiecare an. 

Dar nimeni din profesori nu a încercat să discute 
cu mine sincer despre problemele de acasă. Cred 
că aveam nevoie să vorbesc atunci cu vreun ma-
tur. Vroiam să-i spun cuiva de problemele mele, 
să mă asculte. Bunica era singura care încerca 
să mă ajute cum putea. Dar bunica nu avea bani 
ca să mă îmbrace. Se întâmpla să merg la şcoală 
f lă mând. 

La 12 sau 13 ani am întâlnit pe un băiat din curtea 
vecină. Nu pot să spun că era prietenul meu.  
Îl cunoşteam de la grădiniţă, unde lucra mama 
lui. El uneori venea la ea. Uneori împreună cu el 
vindeam nuci. Dar nu tot timpul. Pentru mine el 
era un bun cunoscut, nu chiar prieten. O perioada 
nu ne-am văzut. Dar peste ceva timp l-am întâlnit 
din nou şi el mi-a propus… El a spus că este o per-
soană din altă ţară, care caută bă ieţi tineri . M-a 
întrebat dacă îmi place fotbalul. Eu i-am spus ca 
uneori joc fotbal. Atunci el mi-a zis că îmi poate 
face cunoştinţă cu străinul. Eu am căzut de acord. 
În final am înţeles că asta a fost o minciună.

Nu me/ P re nu me : A . A .

Anu l n a ş te ri i :  2000

Loc u l n a şte ri i :  o localitate 
din Republica Moldova 

I DN P:  00000000001 1 1

Ve n it lu n a r:  vînd nuci  
şi f lori în stradă 

St at ut soc i a l :  copil al unei 
mame singure 

Rude î n v i aţ ă :  mama  
şi bunica

Patolog i i fa m i l i a le :  mama 
suferă de maladie psihică, îşi 
neglijează copilul 

Concluz ii: A.A. are comporta-
ment deviant, fuge de la şcoală. 
Stă la evidenţa poliţiei. Are o 
relaţie defectuoasă cu mama. 
Mama neangajată în cîmpul 
muncii. Familia nu are bani, 
trăiesc din pensia bunicii.

DOSAR 01



Când am făcut cunoştinţă cu stră inul,  
s-a prezentat ca persoană care are ceva cu 
fotbalul. La început era totul normal, ca de 
obicei. Pe urmă el mi-a spus că vrea să prie -
tenească cu mine. Eu am căzut de acord. 
Peste ceva timp am înţeles în ce constă pri-
etenia – la acel moment aveam vreo 13 ani.

Despre această cunoştinţă cu stră inul 
 i-am spus mamei şi bunicii .  Ele au reacţi-
onat fă ră încredere. Atunci eu am hotă rât 
să-i fac mamei cunoştinţă cu el . Mama mea 
nu vorbeşte româna, dar sora mamei ştie 
puţină engleză şi atunci am chemat- o să 
discute cu stră inul. Odată ne -am plimbat 
cu mătuşa şi cu stră inul, după asta ea mi-a 
spus că nu are încredere în el . A i mei de 
acasă mi-au spus să nu prietenesc cu el , 
dar nu i-am ascultat. Aveam nevoie de bani, 
iar străinul mi-i dădea.

După asta s-a întâmplat ceva… nu vreau să 
vorbesc despre asta. Peste câtva timp m-a 
găsit poliţia şi procuratura. M-am speriat 
tare. Mă simţeam pierdut. Nu m-am aşteptat 
că voi nimeri în aşa situaţie. 

Eu de - odată am înţeles ca stră inul nu  
se poartă corect cu mine. Nu îmi era uşor.  
Nu vroiam să spun nimă nui nimic. Nu-mi 
era plăcut, îmi era ruşine şi frică. Mă sim-
ţeam vinovat.

A m vorbit cu poliţistul şi i-am spus ce 
mi s-a întâmplat. Nu ştiam ce îmi trebuia 
atunci. Nu înţelegeam cine sau dacă mă 
poate ajuta. Acum îmi dau seama de asta. 
Nu vroiam să mai vorbesc cu cineva de la 
poliţie. Nu vroiam să mă ducă prin diferite 
cabinete, îmi era ruşine şi frică. Vroiam să 
dispar de acolo. Simţeam că am nevoie de 
altceva. Vroiam cineva să mă liniştească. 
Nu ştiam cine îmi poate da asta. Mie îmi era 
indiferent dacă politia va descoperi ce s-a 
întâmplat. Dacă va fi pedepsit cineva sau 
nu. Mă încurcasem în gândurile mele şi în 
ceea ce vreau. Mă simţeam vinovat, fi indcă 
singur am mers la asta. Nu-mi puteam ex-
plica de ce am făcut dacă ştiam ce -i asta.  
Mă simţeam vinovat, de ceea ce s-a întâm-
plat cu mine şi nu pentru că îl va închide 
poliţia pe acel stră in. Adică, în ceea ce s-a 
întâmplat mă învinuiam doar pe mine.  
Nu am spus nimănui că simt vina. Putea fi 
bunica mea, dar nu am vrut să povestesc ni-
mănui nimic. Era greu de trecut prin aceas-
ta, pentru mine era ceva… Dacă atunci, când 
l-am văzut, refuzam şi spuneam NU…  

Şi dacă îi spuneam că nu mă ocup cu aşa 
ceva şi nu mă vedeam cu el niciodată, cred 
că nimic din astea nu se întâmpla. Dar… nu 
ştiu, nu înţeleg cum m-a luat el.

Doar psihologul m-a întrebat ce simt în 
realitate. La început nu am simţit că mă pot 
destă inui. Nu eram gata. Cât a mers pro -
cesul de judecată mi-a fost greu, dar m-au 
ajutat bunica şi psihologul. Nu ţin minte 
ziua când am mers în judecată. Adică ţin 
minte că a fost aşa o zi ,  dar detalii nu-mi 
aduc aminte.

Când venisem la judecată aveam 13 sau 14 
ani. Ştiam de ce am venit, dar îmi era greu 
să le spun ce mi s-a întâmplat. Cel mai greu 
a fost să le spun oamenilor necunoscuţi ce 
mi s-a întâmplat. Simţeam că nu vreau ca 
cineva din aceşti oameni să ştie prin ce am 
trecut. Aceşti oameni îmi erau stră ini . Dat 
toţi se uitau la mine şi aşteptau să le poves-
tesc. Tot veneau cu întrebă ri . Când stră inul 
a primit pedeapsa şi trebuia să facă puşcă-
rie, eu nu m-am simţit l iber. Nu ştiu de ce, 
dar nu aveam nici o bucurie sau uşurare. 
Nu m-am gândit niciodată că judecătorii 
mă pot ajuta cu ceva.

Atunci eu îmi doream să uit de tot ce mi s-a 
întâmplat. Să scap, să nu mă gândesc. Să mă 
strădui să tră iesc mai departe şi să arunc 
din cap gândurile. Vreau să spun că atunci 
când mă chemau permanent la judecată, 
mă chinuiau gânduri multe.  
Mă simţeam vinovat.

Acum am 17 ani. Dacă mă uit în urmă, nu 
aş comunica niciodată cu acel bă iat din 
curtea vecină, niciodată. Nu aş avea încre -
dere în el . Acum eu nu am nici un vis şi 
nici o dorinţa, nu vreau nimic. Nu aş spune 
că mi-a luat cineva dorinţa sau visul, dar 
vreau să tră iesc liniştit . 

Visul de a deveni ca unchiul meu se uită. 
Acela era un vis de copilă rie. Acum vreau 
să tră iesc o viaţă fericită. Şi l iniştită. Via-
ţă liniştită înseamnă o soţie bună, copii , 
serviciu, casă. Nu ştiu cum arată o familie 
bună, nu am avut- o. Cred că o familie bună 
e când mama lucrează şi te ajută să faci 
lecţiile. Şi este şi tata.



A m 15 ani. Îmi aduc aminte bine de viaţa mea  
de la vârsta de 9 ani. Atunci mama şi tata beau, 
iar eu aveam grijă de casă – făceam curat, spă-
lam vesela, făceam mâncare. Cum puteam, ca un 
copil . Pă rinţii mă trimiteau după rachiu, dacă nu 
vroiam, mă băteau. Apoi mama a murit . Avea 33 
de ani. A m ră mas cu tată l vitreg. Ne certam.  
El m-a dat la centru, fă ră să discute cu mine  
sau să mă întrebe dacă doresc sau nu. 

La centru, cu mine s-au purtat normal. De acolo 
am fugit de două ori – am ajutat- o pe o fată să 
ajungă la mama ei , să o vadă. După a doua oară, 
m-au dat însă la alt centru, din alt raion. De aici 
am început să fug mai des. A ici bat copiii .  Şi pe 
mine m-au bătut. A m vrut să mă duc la poliţie să 
le povestesc, dar nu mi-au dat voie. Mă băteau, 
deoarece eu le spuneam totul în faţă. Femeile 
care lucrau acolo le iubeau numai pe fetele mai 
mari . Lor le dădeau voie să facă orice, iar nouă 
nimic. Dar eu cred că toţi copiii sunt la fel . Copi-
lul trebuie să simtă că este respectat, nu nea-
pă rat iubit , dar respectat. Acolo însă cineva era 
iubit mai mult, iar ceilalţi – faceţi ce vreţi .

U ltima dată când am fugit , m-a găsit poliţia.  
Ei s-au purtat cu mine dră guţ şi m-au adus îna-
poi. La centru iarăşi m-au bătut. Pentru că am 
fugit . Pe urmă am făcut cunoştinţă cu o doam-
nă asistentă socială de la Centru. Ea m-a dus la 
o familie. Atunci mi-am dat cuvântul meu de 
onoare domnului director de la asistenţa socială 
că nu mai fug şi că voi fi cuminte, că voi merge la 
şcoală în fiecare zi ,  că nu voi face probleme. 

Eu am fost violată o singură dată. Asta s-a întâm-
plat în vara lui 2015. Aveam 14 ani, am fost într-un 
sat, la o prietenă, care îmi vine ca rudă. Acolo toţi 
bă ieţii s-au îmbătat – erau bă ieţi care aveau mai 
mult de 21 de ani. Unul dintre ei , care avea aproa-
pe 30 de ani, m-a dus într- o cameră. M-a violat. 
Eram într-aşa un şoc că am vrut să-mi tai venele. 
A m vrut să povestesc despre asta cuiva, dar nu 
puteam să-mi adun gândurile. Nu aveam cui 
să spun. Pentru că nu am încredere în nimeni. 
La Centru nimeni nu a af lat ce mi s-a întâmplat. 
Deoarece am învăţat să mă controlez . Să îmi 
ascund emoţiile.

Despre faptul că am fost violată nu am poves-
tit poliţiei . Sectoristul din sat m-a întrebat, dar 
eu am negat, pentru că nu am încredere în el , 
deoarece chiar dacă eu i-aş spune, el nu i-ar face 
nimic omului care m-a violat. Ştiu că anume 
aşa stau lucrurile. Iată o fată a fost violată de un 
cunoscut, ea a depus plângere, dar nimic nu s-a 

DOSAR 02

Nu me/ P re nu me : B . B .

Anu l n a ş te ri i :  2000

Loc u l n a şte ri i :  un sat  
din Republica Moldova 

I DN P:  0000000000222 

Ve n it lu n a r:  tata vitreg  
lucrează ocazional 

St at ut soc i a l :  mama deceda-
tă, locuiește cu tată l vitreg

Rude î n v i aţ ă :  tată vitreg , 
mătuş ă  

Patolog i i fa m i l i a le :  Mama 
a decedat cînd copilul avea 
9 ani. Copilul are tendinţe 
suicidale, fuge de acasă şi de 
la centrele de plasament.  Tata 
vitreg  face abuz de alcool, este 
violent cu copiii şi  îşi neglijea-
ză obligaţiile pă rinteşti .

Concluz ii: B.B. are un compor-
tament deviant, duce un mod 
de viaţă amoral. Veniturile fa-
miliei constau din munca oca-
zională a tatălui. Copilul nu are 
viza de reşedinţă în circum-
scripţia primăriei comunei. 



întâmplat, deoarece omul care a făcut asta 
era dintr-un sat cu sectoristul.

Nu trebuie oamenii să le ştie chiar pe toate. 
În zilele noastre nu poţi avea încredere în 
nimeni. A şa m-am învăţat eu. Multă lume 
m-a minţit .  Chiar şi prietenii ,  şi pedagogii . 
De exemplu, îmi spuneau: „Fii bună, fă asta”. 
Dacă aveau nevoie de ajutor, veneau la mine. 
Însă când eu aveam nevoie de ajutor, nimeni 
nu mă ajuta. Când mă certam cu tata şi el 
mă bătea şi mă fugă rea de acasă, eu rugam 
învăţătorii să meargă la primărie să spună 
ce se întâmplă la noi acasă. Dar nimeni nu 
vroia, nimeni nu mă credea. Eu trebuia să 
mă întorc acasă şi bătă ile continuau.

Şi poliţistul, şi asistentul social ştiau că  
tata consumă alcool, dar nu au fost nicio -
dată la noi acasă să vadă ce se întâmplă. 
Iată, de exemplu, acum pe mine m-a luat 
mătuşa, stau la ea. Acasă tata bea, o bate  
pe sora mea, nu-mi dă voie să mă văd cu ea. 
Sora mă roagă să o iau cu mine, dar cum să 
o iau? El o bate chiar şi pentru faptul că ea 
m-a văzut. Şi nimeni nu-i face nimic pentru 
asta. Ba încă mă sună şi mă înjură.

Mie nu-mi plac poliţiştii .  Când am fugit altă 
dată de la centru, ei nici nu m-au întrebat 
ce s-a întâmplat, dar m-au bătut deodată.  
Ei m-au bătut peste faţă, peste corp.  
Ei sunt toţi corupţi .

S-a întâmplat ca bă rbaţii să încerce să 
aibă relaţii sexuale cu mine, prin diferite 
minciuni. Dar eu nu am povestit la nimeni. 
Vreau să cresc şi să le demonstrez că eu 
nu sunt aşa cum cred ei . Că „nu îl ascult 
pe tata, că am ajuns ca mama”… Mama 
bea mult, tot satul aşa spune. Sectoristul 
spune că eu umblu şi mă distrez . Cum voi 
demonstra asta? Voi deveni avocat. Îmi voi 
cumpă ra maşină şi voi merge în sat. Acum 
îmi este ruşine să umblu prin sat, pentru că 
sunt considerată o fată care se distrează.

Dacă aş putea schimba ceva în viaţa mea, 
eu aş schimba un moment, când mama era 
vie. În ziua ceea m-am dus la tata, că dacă 
nu m-aş fi dus, poate ea ră mânea în viaţă. 
Mama şi tată l meu vitreg locuiau în sate 
diferite. Eu în seara ceea m-am dus cu sora 
mea în satul vecin, la tată l meu vitreg , să  
ne vizită m fratele. Mama a ră mas singură. 
Şi când m-am întors a doua zi , mama era 
deja moartă. Cineva a spânzurat- o… 

Mi-i dor de mama. Dacă era vie, nu aş fi  
stat prin aceste centre. A ş fi ră mas cu ea.  

Dar viaţa continuă. Viaţa este o luptă. Dacă 
nu tu pe ei , atunci ei pe tine. Pe nimeni nu 
poţi să crezi . Eu sunt o luptătoare. Întot-
deauna am ştiut să mă apă r. A m această 
putere de la mama. Oricum trebuie să lupţi , 
să obţii ceva. Eu lupt ca să supravieţuiesc. 

Ce înseamnă pentru mine a supravieţui? 
Ca să supravieţuieşti ,  trebuie să devii om. 
Trebuie să fii om. Să fii om înseamnă să fii 
om normal, nu cum e lumea acum. Când ai 
nevoie de ajutor, toţi îţ i întorc spatele, însă 
când îţi merge bine, atunci ai totul – şi prie -
teni, şi de toate. Familie, de toate… 



Ţin minte, când eram mai mică, mama lucra, bu-
nica primea pensie, bunelul lucra. Cel mai frumos 
moment din viaţa a fost când m-am dus la tabără. 
Acolo era vesel. Când trebuia să vin acasă, de-
amu nu vroiam, plângeam. Aveam vreo 12-13 ani. 
Pur şi simplu acolo era altfel - te trezeai diminea-
ţa, mâncai, după asta te jucai, multe concursuri, 
inventam diferite lucruri cu copii. Şi mi-o plăcut 
acolo. Mama suna, trebuia să vin acasă, da eu am 
mai stat trei zile acolo. 

… La centru ne -au dus cu mama. Pentru că  
n-am avut unde tră i , mama s- o certat cu bunelu’…  
De când a decedat bunica, de atunci ne sfădeam 
tot timpul cu bunelu’.  Atunci ne - o adus la centru 
şi de atunci am început a fugi… Pentru că acolo 
nu ne dădea voie să ieşim deloc, acolo dacă ve -
neai, trebuia numai să înveţi , să faci curat, mân-
care, să faci numai ceea ce ei spun, iar eu vroiam 
şi să mă joc, să ies cu fetele… A m început să fug.  
Mă duceam cu prietenii ,  cu prietenele din  
centru raional. Prin oraş, aşa. Pe urmă pe la dis-
cotecă. . .  Vroiam şi eu să mă distrez . . .  sau ceva de 
genul ista. Da acolo la centru nu se dădea voie să 
ieşi seara. Dar seara vroiam să ies să ne plimbă m 
prin parc, să vorbim de -ale noastre feteşti . . .

Înapoi la centru câteodată veneam eu singură, 
câteodată venea poliţia şi mă găsea. . .  Poliţiştii 
strigau şi îmi ziceau că mă cată de la centru, că 
mama retrăieşte. . .  La centru era psiholog , câteo -
dată vorbea cu mine, parcă încerca să înţeleagă… 
Da eu, pur şi simplu… când am venit la centru am 
spus că vreau să ies, să mă plimb şi eu… 

Măcar de la ora opt până la ora nouă. Şi ei între -
bau da pentru ce te duci, da pentru ce -ţi trebuie, 
una alta. Spuneau că trebuie să-mi cer voie…
Şi când îmi cerem voie, nu-mi dădeu voie…  Şi 
de -atâta mă duceam fă ră voie. Spunem că ies 
pân’ afară şi . . .  fugeam. Când mă aduceau înapoi 
mama striga la mine, îmi spunea că s-a săturat  
de probleme de aestea. . .  De -amu când ai să fii  
la tine acasă de -amu.. .

Când toţi strigau la mine mă simţeam vinovată. 
Şi vroiam şi mai tare să fug. Pentru că acolo se 
dădea pedeapsă. La alţii care tot fugeau de acolo 
câteodată, ap’ lor nu le dăde să spele podelele 
sau în veceu. Da eu când fugeam, întotdeauna 
îmi dăde câte vreo 3-4 săptă mâni la rând să fac, 
să spă l podelele, să. . .  Mă sfădem cu mama şi-i 
spuneam că voi pe mine niciodată nu mă înţele -
geţi , că. . .  întotdeauna strigaţi la mine. . .

 

DOSAR 03

Nu me/ P re nu me : C .C .

Anu l n a ş te ri i :  2000

Loc u l n a şte ri i :  o localitate 
din Republica Moldova 

I DN P:  0000000000333 

Ve n it lu n a r:  pensia bunelului 

St at ut soc i a l :  comportament 
deviant, fugară

Rude î n v i aţ ă :  
mama şi bunelul  

Patolog i i fa m i l i a le :  
Nu s-au depistat 

Concluz ii:  C .C . are comporta-
ment deviant, fuge de acasă, 
este implicată în prostituţie.  
Mama nu are un loc de mun-
că stabil ,  lucrează ocazional, 
pleacă peste hotarele comunei 
spre a câștiga bani pentru a 
întreţine familia. 



Cu C. eu m-am întâlnit când aveam 16 ani. Tot 
la o prietenă de-a mea, sora lu’ M., care se în-
tâlnea cu dînsu. M. mai are o soră V. şi eu mă 
împăcam foarte bine cu dânsa. Şi veneam la 
dânsa, ne mai duceam prin oraş. Ea îmi mai 
făcea unghiile. Odată când mi-o făcut unghi-
ile, acolo ne-am întâlnit cu C. Avea vreo 40 şi 
ceva de ani. Mătincă 41 sau 42, nu ştiu. Toate 
o ieşit afară, s-o dus… V. s-o dus în partea ceea, 
că ei au 2 case, da M. s-o dus la magazin să-i 
ieie ţigări lui C. Şi atunci el o prins momentu’ 
că eu eram singură şi o început să vorbească 
cu mine. O spus că dacă vreu să lucrez, adică 
să stau cu fetele lui. Ele lucrează, femei-sa tot 
lucrează... Numai că să nu ştie M. . . .

Şi eu m-am gîndit că poate da, pentru că ştiu 
că ni-i greu în familie şi îmi trebui amuş o 
pereche de încălţăminte, o haină totuşi. Şi 
eu am zis că da. N-am întrebat ce anume, da 
m-am gîndit că ceva de lucru prin casă. Da 
ce pot să facă fetele? Şi taman în ziua ceea 
eu eram certată cu mama şi m-am dus la 
dânsul acolo şi el m-o încuiat într-o cameră. 
Eu am început a plânge şi el o venit şi mi-o 
arătat, adică mi-o făcut cunoştinţă cu fetele 
de acolo şi mi-o spus că, iată, tu de azi de-
amu ai să lucrezi ca.. . prostitutcă . . .  Şi eu i-am 
spus: „Cum, tu ai spus să vin să stau cu fetele 
tale”. Da acolo erau şi fetele lui, şi femei-sa. 
Şi eu când am văzut fetele celea, când am 
intrat în casă, n-am ştiut că o să fac aşa ceva. 
Şi după asta.. . m-o pălit. . .

Şi de -amu seara m- o trimis cu o fată la un 
zacaz .  Adică la un client. Eu n-am mai spus 
nică pentru că el înainte de asta a început 
a striga şi a zis că dacă n-am să mă duc să 
lucrez , o să mă bată. Şi m-am dus cu N. La 2 
clienţi . Eu n-am vrut să fac nică, şi acolo s- o 
sfădit , i- o luat banii înapoi. N. l- o sunat pe C . 
că adică nu s- o primit, că n- o vrut, că adică 
o vrut mai mult, nu ştiu ce acolo. Şi i- o spus 
că i- o luat jumătate de bani. Şi C . o început 
a ţipa: „ Nu mă-nteresează, să aduceţi atâţia 
cât trebu’…” Şi după aiasta am mai stat acolo 
cât am mai stat, tot mă ducem la clienţi , dar 
nu pre mă ducem. Adică mă luau, dar nu 
făceam tot ce trebuie. 

A ş a o fost o lu nă ş i două s ăptă mâ n i .  C .  
mă b ătea p ent r u că nu v roia m s ă lucrez .  
Nu putea m su na că a nu avea m n ici u n te -
lefon . C â nd ie ş ea m era m cu o fată ,  ş i  aceea 
era cu C . Şi nu putea m n icicu m s ă iau u n 
telefon s au s a su n la ci neva . A m f u g it  
de două or i da C . nu ş t iu cu m ne gă sea .  
Ne aducea tot în apartament. Şi iar mă lovea…

Mama o întrebat-o pe M. dacă eu nu-s acolo 
şi ea a zis că nu-s la dânsa. Şi mama i-o zis  
că a dat la poliţie că eu de-amu de o lună 
nu-s acasă. Şi M. când o auzit de asta, l-o su-
nat pe C. Şi nu ştiu cum o fost, da M. m-o luat 
afară m-o adus la poliţie. Acolo am aşteptat 
olecuţică  pentru că nu era doamna poliţistă 
de sector. După asta am scris unde am fost. 
Eu i-am spus ca am fost la o fată. Nu i-am 
spus că am fost la C . ,  pentru că el a spus că 
dacă spun cuiva ceva, el o să vină şi o să-mi 
omoare toată familia. Mi- o fost frică. 

După asta C. mă mai suna şi mă mai speria. 
Îmi spunea că eu îi sunt datoare cu mulţi 
bani, cu mii de euro şi să vin să lucrez ori 
să-i găsesc o fată. Da dacă nu-i găsesc nici  
o fată şi dacă nu o să vin sa lucrez nici eu,  
o să-mi omoare familia. Când mă duceam 
cu fetele în oraş, el mă găsea şi spunea tot 
aşa. Da eu i-am spus că eu nu pot şi nu vreau 
să lucrez şi plângem. Eram la discotecă cu 
fetele şi ele nu ştiau de ce plângem. 

Apoi o venit la mine doi poliţişti şi m- o 
întrebat despre C . Eu ca atare n-am vrut să 
zic din prima dată. Mă temem să le zic. C . 
m- o speriat şi mă temem să spun. Eu nu şti-
am că el î i închis de -amu. Mai pe urmă, am 
fost pân’ la magazin cu mama şi mama o 
zis să spun că dacă într-adevă r asta o fost şi 
dacă îi drept… Şi eu am început a plânge şi 
am povestit tot lu’ mama. Cum mă amenin-
ţa el şi că am fost. . .  Şi după aiasta am spus 
şi la poliţişti .  La primă rie. A ici poliţiştii n- o 
strigat, da’ asistentul social n- o spus nimic.

După asta nu a mai fost nici poliţia, nici psi-
hologul, nici asistentul social . Nu, nu ne-o 
întrebat nimeni poate am nevoie de ceva. 
Nu ştiu nici ce decizie s-o luat, nici la judeca-
tă n-am fost chemată. Cu poliţia nu am avut 
întotdeauna probleme. Mai strigau aşa la 
mine câteodată, da strigau că eu într-adevăr 
eram vinovată.. . Pentru că mama plânge.. . 

Poate dacă nu mă duceam la C., nu acceptam 
să lucrez. Poate n-avem să mă duc încolo la 
lucru dacă n-ave să mă cheme sora lu’ M. şi 
poate n-avem atuncea să fac cunoştinţă cu 
C.… Ea nu-i de vină cu nimic. Pur şi simplu, eu 
m-am dus la dânsa ca să-mi fac unghiile şi ta-
man atuncea era şi el şi eu. Poate dacă eram 
să fiu în partea cealaltă, că are două case, 
n-avem să fac cunoştinţă cu dânsu’. 

A m avut o viaţă gre’ pentru că. . .  în familia 
noastră a fost foarte greu. Tare greu ne -a 
fost şi de -atâta. . .



Eu mă ţin minte de când a murit mama. De l a 1 2 - 
13 a n i. Trăi am n or ma l, ca şi or ice f amilie. Mama, 
tata, s or a ma i mică. Mama cu tata se în ţele geau, 
de şi er a şi cea rtă, ca l a to ată lumea. Mama ne 
iu bea. Er a bun ă. Ca mama.

După mo a rtea mamei, e u m-am schimb at. Tata a 
început să bea. Eu am lăsat şcoala. Eram în clasa 
7-a, aveam 13 ani. Tata nu mă întreţinea. N-aveam 
cu ce să mă duc la şcoală. N-aveam cu ce să mă 
îmbrac. Peste tot trebuiau bani. Nu vroiam să 
râdă toţi de mine. Profesorii m-au căutat un timp, 
iar eu le repetam că nu vreau să mai învăţ.  
Ajutorul pe care l-au trimis acasă, tata l-a  
ascuns de noi. L-a băut.

Am plecat l a Chişin ău. Sin gură, fără s or a mea. 
Am decis b ru sc, cu ochii închişi. Nu ma i vr oi am 
să stau cu tata, el bea în fieca re zi şi n u-mi plăcea 
a sta. N e bătea, venea cu a lte femei. În oraş nu şti-
am pe nimeni, nu am venit la nimeni. A m ajuns 
şi m-am apucat cu încetul să-mi fac viaţa. Aveam 
14 ani.

Am gă sit un taxi. Am urcat, l -am ru g at pe taxi -
metr ist să mă ducă un de va. A veam n işte b a n i l a 
mine, puteam să-l plăte sc. El m-a în treb at ce va, 
e u i -am ră spun s. A ş a am făcut cun oştin ţă. P e 
ur mă mi -a zis că a ş putea să lucre z. În pr o stituţie. 
Îmi gă sea clien ţi. Mer geam în hotelur i cu ei.

P r imul clien t m-a în văţ at tot ce trebuie să f ac. 
Eu nu mai eram virgină. A m fost violată. Mama 
mur ise deja. Am f o st l a o pr ieten ă aca să, în a lt 
s at. Er a un ul T. S -a îmbătat şi a început să tr a gă 
de mine. I -am zis să mă l a se în pace. Atunci m-a 
bătut. P â n ă acum am un semn l a bu ză. A m stat 
şi în spital . Acel T. mi-a rupt o mână. Medicii mă 
făceau în tot felul. Îmi spuneau curvă .  Tata le -a 
spu s că e u umblu, caut cu momârlica,  umblu cu 
coada pe sus.  M-am dus după asta la poliţie. Dar 
n-au făcut nimic. A ş a e ţ a r a l a n oi, n imen i n u f ace 
nimic… La poliţie am scris plângere. L-au chemat 
pe tata, dar nu mai ţin minte cum a reacţionat. 
De atunci nu m-au mai chemat. 

A m simţit că trebuie să-i las pe toţi ,  că singurică 
e mai bine.

Primul client nu ştia câţi ani aveam. Nu spuneam 
la nimeni. Taximetristul îmi găsea mulţi clienţi . 
Mulţi vroiau. Apoi am început să lucrez singură. 
A m lucrat şi pentru o suteniorşă  (proxenetă – 
n.n.).  Încetul cu încetul am început să fac cunoş -
tinţă cu multe fete şi bă ieţi .  Prin discoteci, prin 
cluburi . A ici totul e legat.

DOSAR 04

Nu me/ P re nu me : D. D.

Anu l n a ş te ri i :  2000

Loc u l n a şte ri i :  un sat  
din Republica Moldova 

I DN P:  00000000004 4 4

Ve n it lu n a r:  face bani  
în prostituţie 

St at ut soc i a l :  comportament 
deviant, fugară de acasă 

Rude î n v i aţ ă :  
tata, sora mai mică

Patolog i i fa m i l i a le :  
După moarte mamei, tata face 
abuz de alcool, îşi neglijează 
obligaţiile pă rinteşti . 

C o n c l u z i i :  D. D. a re compor-
ta ment a mora l ,  f u ge de aca s ă , 
pleacă p este hota rele comu-
nei p ent r u a face ba n i , 
 se prost it uea z ă .  



Poliţia a pus ochiul pe mine când aveam 
vreo 15 ani. La început ei s-au purtat rău  
cu mine. Vorbeau vulgar, îmi spuneau că  
o sa mă filmeze. Erau doi. Au găsit numă rul 
meu de telefon prin anunţuri . M-au che -
mat, dându-se drept clienţi . Pe urmă mi-au 
spus că sunt de la poliţie şi m-au întrebat 
câţi ani am. Nu am vrut să le răspund. Dar 
le -am povestit despre una care lucrează cu 
minore. Şi atunci ei şi-au schimbat compor-
tamentul.

În nimeni nu am încredere. Poate au fost 
persoane care au vrut să mă ajute… Nu ştiu. 
De când a murit mama, am fost mai mult 
singură. Şi acum, şi înainte... În justiţie nu am 
încredere. În ziua de azi toţi numai la bani se 
gândesc. Pentru bani tot ce vrei se face.

Cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat 
vreodată a fost că am ră mas însă rcina-
tă. Şi că am găsit un bă rbat în viaţa mea. 
Unica mea aşteptare de la viaţă este să îmi 
fac o familie. Mai mult nimic. Eu mă văd 
cu mulţi copii .  Şi aş face totul ca familia 
mea să fie fericită. Dacă şi copilul meu va 
nimeri într- o situaţie dificilă, eu aş vorbi 
cu el , l-aş convinge să iasă din aşa situaţie. 
Poate dacă tata se ţinea şi nu se apuca de 
băut, dacă ar fi lucrat normal, nu aş fi ajuns 
pe acest drum. El are aproape 50 de ani, e 
trecut prin viaţă, cum vrea, aşa face.

Şi acum mă prostituez . Chiar dacă sunt 
însă rcinată. Pentru bani, ca să mă întreţin.  
Pe mine, și pe urma pe copilul meu. Nu pot 
să mă las acum. Am încercat o perioadă,  
dar acum m-am întors la asta.  Aşa mi-s prie -
tenele. Şi apoi toţi îşi băgau piciorul în mine. 
Dacă aş fi lângă bărbatul meu, aş renunţa  
la lucrul ăsta. Dar aşa, minte nu am încă,  
nu mi s-a deschis partea ceea de minte. 



Eram 4 copii în familie. Pă rinţii au plecat la Mos-
cova la muncă şi ne -au lăsat la internat. Pe urmă 
a venit mama şi ne -a luat. Mai târziu pă rinţii s-au 
despă r ţit .  Mama spunea că l-a prins pe tata cu 
altă femeie, dar el zicea că nu-i adevă rat. Mama 
în acelaşi an s-a mă ritat cu altul. Acum e însăr-
cinată cu al optulea copil .  Tată l de -al doilea nu 
se comportă chiar rău, nu ne bate. Tată l nostru 
drept o bătea pe mama când se îmbăta.

Copilăria mea a fost şi bună, şi tristă… Câteodată 
nu aveam o bucată de pâine în casă. Dar mama 
era cu noi, nu ne lăsa, doar când se ducea la lu-
cru ne lăsa la internat sau la sanatoriu. 

Eu în clasa întâi nu am mers la şcoală. A m fost 
cu mama la lucru, la sfeclă. Ea lucra, eu stăteam 
acasă. Când m-am dus în clasa a două, mi-a fost 
foarte greu. Nici acum nu mă descurc, îmi vine 
foarte greu. Profesorii nu mă ajută. Când trec pe 
lângă banca mea, nici nu-mi atrag atenţia. Chiar 
şi copiii se feresc de mine. Că-s ţigancă. Ei mă 
numeau ţâgancă , răpănoasă .  Da eu veneam cură-
ţică, mama avea grijă. 

Într- o zi sora mea mai mare, care tră ieşte la 
Chişinău, a sunat- o pe mama şi i-a spus să mă 
trimită la dânsa, că era vacanţă. Mama a zis bine, 
că-i vine greu să ne hră nească pe toţi .  A m venit 
singurică, m-am suit în tren şi ea m-a întâlnit la 
Gara Feroviară. Era de 8 martie.

Sora închiriază un apartament, în care locuieşte 
cu prietenul ei şi încă o fată. Prietenul ei de fapt 
e însurat, are şi copii cu alta. Primele zile cât am 
stat la sora, totul a fost normal. A m fost prin oraş, 
la pizza, mi-a cumpă rat de la piaţă încă lţă minte. 
A venit pe urmă şi altă soră de -a noastră. Pe câte -
va zile. Ei i-a luat o scurtă.

Într-o zi, sora mai mare şedea cu o fată într-o 
odaie, era gălăgie. M-am dus la ele să văd ce se 
întâmplă şi le-am văzut dezbrăcate în faţa compu-
terului. Eu m-am speriat şi am închis uşa.  
Ea a venit după mine, m-a tras în odaia ceea şi 
mi-a zis să mă dezbrac. Eu nu am vrut, dar ea mi-a 
spus că mă alungă de acasă. Am zis bine, plec de 
una singură. Atunci ea m-a lovit cu palma peste 
faţă, m-a dezbrăcat şi m-a pus în faţa camerei.  
Ce a făcut cu mine după asta… Tot ce puteam era  
să plâng. Mă durea tare. Eu doar plângeam. 

A treia zi ,  când ele au ieşit oleacă din aparta-
ment, eu mi-am strâns hainele şi am plecat. A m 
găsit drumul la gara de trenuri , mi-au ră mas 30 
de lei , care mi i-a dat mama şi mi-am plătit trenul. 

DOSAR 0 5

Nu me/ P re nu me : E . E .

Anu l n a ş te ri i :  2002

Loc u l n a şte ri i :  un sat  
din Republica Moldova 

I DN P:  0000000000555

Ve n it lu n a r:  
mama lucrează ocazional 

St at ut soc i a l :  alungată din 
comunitate, familie numeroa-
să 8 copii 

Rude î n v i aţ ă :  
mama, tata

Patolog i i fa m i l i a le :  
Nu s-au depistat 

Concluz ii:  E . E . are un compor-
tament deviant. Provine din-
tr- o familie numeroasă. Tata  
şi mama au divor ţat. Mama 
este în concubinaj cu alt bă r-
bat. Familia închiriază o casă, 
au maşină.



Sora mea a început să o sune pe mama, să 
mă caute. Dar eu i-am spus mamei că ea îşi 
bate joc de mine. Dar nu i-am spus chiar 
totul, că îmi era ruşine. 

Pe urmă m-am dus să stau la o prietenă. 
A m stat vreo 3 săptă mâni. Mama prietenei 
mele are o noră, care a găsit videoclipuri-
le celea pe internet şi a început să strige 
la mine, să-mi spună vorbe urâte, că sunt 
nebună, curvă . 

A trebuit să plec. M-am întors acasă  
la mama. Când mama a af lat, a început  
să plângă. N-a mâncat şi n-a băut 3 zile şi 3 
nopţi . Nici n-a dormit. Parcă era înnebunită. 

Toţi au văzut filmele. Toţi vorbesc. Neamu-
rile noastre vorbesc, spun că trebuie să fiu 
alungată din sat. Î i spun mamei să se dezi-
că de mine. Mama a vrut să mă arunce din 
tren şi pe urmă să se arunce şi ea. Plângea 
şi ea tare. Nu ştia ce să facă. A şa am ajuns la 
Centru. 

Sora mi-a stricat toată viaţa. Nici în sat nu 
pot să am un viitor normal. Oamenii nu 
înţeleg că nu eu sunt de vină de ceea ce s-a 
întâmplat cu mine. Toţi îmi spun să o bag pe 
sora mea în puşcărie. De iertat n-o iert, dar 
nici să o bag în puşcărie nu pot, mai ales că 
acum este însărcinată. Nici ei nu-i este uşor. 

Eu vreau să termin 9 clase. Îmi place să gă-
tesc, să cânt, să desenez . Cel mai tare vreau 
să mă pot întoarce în sat, la mama. A m fost 
să mă întâlnesc cu sora mea mai mică.  
Ea acum e la Chişinău, umblă cu cerşitul.  
Şi eu am umblat cu cerşitul de la vârsta de  
10 ani. Veneam împreună cu mama la  
Chişinău şi ea cerşea într-o parte, eu în alta.  
Pentru mâncare cerşeam. Când am vă-
zut-o pe sora de-odată am cuprins-o şi am 
început să plâng. Tare am plâns. Am făcut 
familia de ruşine, din cauza mea lumea nici 
cu ea nu vorbeşte. 

Sora îmi spune să vin acasă. Când s-a dus 
la tren, nu puteam să mă despart de dânsa. 
Vroiam să merg şi eu acasă. Noi amândouă 
plângeam şi nu ştiam ce să facem. Ne -a 
văzut o mătuş ă şi a întrebat- o pe sora mea: 
„Cum poţi să stai tu cu dânsa? ”

Şi mama îmi zice la telefon că atunci când 
merge pe drum, lumea zice: „ Ia uite -te, as-
ta-i mama fetelor celea care o…” Şi mama în-
cepe să plângă. Dar eu nu pot să aud când 
mama plânge. Sau sora, sau fratele meu.. .

Acum mama şi toţi copiii stau la gazdă. 
Mama a trebuit să vândă casă, ca să-i cum-
pere maşină lui tata de -a doilea, a dat două 
mii de euro. Pe cei mai mici i-a dat la inter-
nat, că acolo e cald, mă nâncă şi sunt curaţi . 
Când a venit mama aici , frăţiorul meu ce -
rea mâncare. Eu l-am adus înăuntru şi i-am 
dat mâncarea mea de la amiază. Mama îl 
hră neşte cu piept. Ea era f lă mândă.  
A şa şi s-a dus acasă, f lămândă.. .



Mama m-a pă răsit la 9 luni. A şa mi-a povestit 
tata. Pentru că se certau des. El m-a dus la o soră 
de -a lui , la care am tră it până am împlinit 3 ani. 
Pe urma a venit tata şi m-a luat. Eu nu am vrut, 
şi atunci mătuşa m-a luat înapoi. El întotdeauna 
îmi spunea ca mama m-a lăsat. Eu pe urmă am 
înţeles că tata petrecea mult timp cu diferite 
femei. Se ocupa de viaţa lui .

La 4 ani tata m-a dus la altă mătuşă. Am stat acolo 
până la 6 ani, când el a venit şi m-a luat de la ea şi 
m-a dus în Transnistria. Acolo am locuit până la 
10 ani cu mama vitregă. Ei se certau şi într-o zi noi 
iarăşi ne-am mutat. M-a dus din nou să trăiesc la 
mătuşa mea. Şi aşa a fost până ea a plecat peste 
hotare. Atunci când a plecat, eu nu am ştiut. Am 
af lat după două zile. Şi tata a venit şi m-a luat din 
casa ei şi m-a dus în alt centru raional. Atunci am 
înţeles ca sunt singură. Împlinisem 10 ani.

Când aveam vreo 12 ani am decis că nu mai pot 
şi nu mai vreau să tră iesc cu tata. Relaţiile cu el 
nu erau foarte bune. Era puţin timp alături de 
mine şi nu-mi dădea atenţie. Noi atunci tră iam 
cu altă femeie, ea mai avea încă trei copii .  
El pă rea că tot timpul le acorda lor atenţie şi că 
eu sunt pe planul doi. Mi se pă rea că mai rău 
nimic în viaţă nu poate fi decât relaţia noastră  
cu tata. Parcă le eram în pus. 

Simţeam o lipsă. Atunci am decis să plec de acasă. 
M-am gândit că pot să-mi aranjez viaţa fără el. Era 
foarte puţină atenţie din partea tatei şi a mamei 
vitrege. Şi foarte puţina dragoste. În momentele 
grele nu era nimeni lângă mine. De câte ori aveam 
nevoie să vorbesc cu el, îmi spunea că este ocu-
pat. Şi eu simţeam că el este foarte indiferent faţă 
de mine. Că nu are nevoie de mine. Că o să-i fie 
mai bine fără mine. Şi atunci am plecat de acasă. 

Am plecat la o fată din centrul meu raional.  
Nu am luat nimic cu mine, nu vroiam să-i dau  
de ştire că am plecat. Vroiam să nu-şi deie seama. 
Primele 2 luni am stat la prietena mea. Şi el mă că-
uta, şi poliţia mă căuta. Dar nu ştiu cum mă căutau, 
că tot nu dădeau de mine. La şcoală în perioada 
ceea nu mă duceam. Prietena mea trăia cu bunica, 
iar ea nu mă întreba de ce nu mă duc acasă. 

Dar când mergeam la şcoală, până a pleca de 
acasă, mă străduiam să pară ca totul e bine la 
mine. Nu am dorit să discut cu profesorii despre 
problemele mele, pentru că îmi pă rea că ei nu 
mă vor înţelege. 

DOSAR 06

Nu me/ P re nu me : F. F.

Anu l n a ş te ri i :  2002

Loc u l n a şte ri i :  un sat  
din Republica Moldova 

I DN P:  0000000000666

Ve n it lu n a r:  tată l vitreg  
este muncitor sezonier 

St at ut soc i a l :  abandonată 
de mama la 9 luni, fugară de 
acasă.

Rude î n v i aţ ă :  tată,  
mătuși, unchi

Patolog i i fa m i l i a le :  
Tată l este în relaţie de concu-
binaj cu o femeie cu 3 copiii . 
Patologii familiale nu s-au 
depistat. 

Concluz ii:  F. F. are comporta-
ment deviant, fuge de acasă, 
întreţine relaţii sexuale cu 
mai mulţi parteneri , este în 
conf lict permanent cu familia, 
se prostituează. Minora a fost 
plasată în mai multe centre 
din care a fugit .  



Dintre toate persoanele adulte, am încercat 
să discut doar cu psihologul, după ce m-a 
găsit poliţia. Ea mi-a promis că totul o să fie 
ok. Că o să discute cu tata şi că o să fie totul 
normal mai departe. Dar până la urma a ie -
şit că ea cu tata nu a discutat nimic. Adică, 
ei pur şi simplu m-au găsit , tata a semnat 
actele şi m-a luat acasă. Iar când am ajuns 
acasă tata nici nu a încercat să discute cu 
mine de ce am fugit . Pur şi simplu a început 
să ţipe la mine şi să îmi ţină morală. După 
asta totul a devenit şi mai rău. Tata a înce -
put să fie mai agresiv şi mai sever.

Peste trei săptă mâni iar m-am gândit că 
trebuie să plec. Nu mai suportam morala 
lui . Nu mai rezistam. Şi am plecat din nou la 
fata ceea. Poliţia m-a găsit uşor după câteva 
săptă mâni. De data asta au fost mai agre -
sivi . Ei ţ ineau cu tata şi pe mine mă certau. 
Îmi vorbeau urât. Îmi spuneau că eu sunt 
de vină. Că am dat de bă ieţi ,  că vreau să 
plec special . Că în familia mea nu sunt pro -
bleme. Că eu doar vreau să-mi fac de cap. 

Pe urmă am început să discut cu un asis-
tent social . El parcă s-a străduit de - odată  
să mă ajute şi după jumate de an de la pri-
ma mea fugă m-au dus la un Centru.  
Tata venea şi făcea probleme acolo, vroia 
să mă ia acasă, dar asistentul social nu vro -
ia să mă lase. Dar peste un timp, lucrătorii 
de la Centru au trebuit să se dezică de mine 
şi am fost nevoită să mă întorc acasă. 

Acasă problemele cu tata au continuat. 
Aveam deja 13 ani. A m început iar să plec 
de acasă. A şa am ajuns la Chişinău. M-am 
urcat în rutieră ,  am coborât la Chişinău. 
O cunoscută cu care am făcut cunoştinţă 
în Internet mi-a plătit drumul. A m stat la 
ea. Avea 19 ani. I-am povestit toată viaţa 
mea. Era prima persoană cui am spus totul. 
Simţeam că nu e indiferentă parcă faţă de 
mine. Că pot să mă bazez pe ea. De câte ori 
mă găsea pe urmă politia şi mă ducea la 
tata, ea îmi spunea mereu că, daca vreau, 
atunci să vin la ea.

Prima dată am stat la ea vreo 4 săptă mâni. 
Ea îmi dădea bani. Pe urmă m-a găsit poliţia 
din Chişinău. M-au observat prin oraş şi 
m-au trimis la tata cu maşina lor de servi-
ciu. De atunci am fugit de mai multe ori la 
Chişinău. La prietena mea.

Prima mea dragoste a fost un bă iat de la 
Leova. A m făcut cunoştinţă cu el în parc. 

Aveam vreo 13 ani. El avea 17. Ne întâlneam. 
Mai ră mâneam la el pe noapte. Tata nu a 
fost împotrivă până în momentul în care 
m-a dus la medic şi a af lat că nu sunt vir-
gină. Atunci a început să strige. Nu-şi mai 
dădea seama ce făcea. 

Cum am ajuns la medic? Tata a observat că 
eu de mai multe zile nu vin acasă. Eu nu-i 
răspundeam la telefon pentru că totul era 
despre ceartă. Şi nici prietenul meu nu vro -
ia să vorbească cu el . Atunci tata a anunţat 
poliţia şi au venit şi m-au luat. O doamnă 
de la poliţie l-a sfătuit pe tata să mă ducă la 
un control ginecologic. Şi poliţista m-a dus 
la ginecolog. Medicul i-a spus că nu sunt 
virgină. Poliţista i-a spus lui tata şi s-a în-
ceput o zarvă mare. El ţ ipa, nu putea să se 
controleze. Poliţista nu m-a întrebat nimic. 
Nici ce relaţie aveam cu bă iatul cela, nici 
dacă mă înţelegeam cu el . Şi nici dacă mă 
înţelegeam cu tata.

Tata a băut atunci. Ţipa, strica totul prin 
casă. După o săptă mâna a decis să scrie la 
poliţie că bă iatul cela m-a violat. Dar eu am 
negat totul. Atunci tata m-a lovit . Spunea 
că eu ţin mai mult la bă ieţi ,  decât la el . De 
atunci a început să ridice mâna la mine. 
Atunci am început să fug iar la Chişinău. 

La Chişinău am făcut cunoştinţă cu un alt 
bă iat. Tră iam la el . El avea 19 ani. El cunoş -
tea vârsta mea şi toate problemele mele. 
Tata ţipa la el să mă aducă înapoi acasă. 
Poliţia nu m-a căutat un timp, apoi tata a 
început să scrie plângeri , şcoala a început 
să scrie plângeri că nu frecventez lecţiile. 

Într-o zi m-am certat cu prietenul meu.  
El m-a alungat şi am vrut să mă mut la pri-
etena mea. Când am chemat un taxi şi am 
urcat, mi-am dat seama că am uitat cheile. 
Atunci taximetristul mi-a spus că pot să 
înnoptez la o saună. Că-i a unui prieten de-al 
lui, un moş. Şi nu vor fi probleme. Şi am mers 
la risc. Nu aveam unde merge atunci seara.

Am stat pe ste n o apte l a s aun a ceea.  
Am făcut cunoştinţă cu stăpânul. El a  
început să se dea l a mine şi a spu s că vrea  
să f acem d r a g o ste. Mie mi s-a făcut fr ică.  
După a sta a f o st ver iş orul taximetr istului. 
Şi apoi taximetr istul a ven it în camer a în 
ca re er am. Diminea ţ a taximetr istul m-a 
du s l a un apa rtamen t în a ltă pa rte a or a ș u-
lui. Nu am vrut să am cu el n imic. Am vrut 
să mă l a se în pace. Da r m-a l o vit. M -a închis 



în apa rtamen t şi mi -a spu s că n u am d reptul să 
ie s n icăier i, că n u am d reptul să f ac n imic fără 
v oi a lui. Atunci l-am s un at pe unchiul me u. Ia r 
el l -a s un at pe tata. Eu n -am vrut să-l s un pe tata. 
Şti am ce o să ur me ze. El n ici o dată n u m-a în ţele s. 
Nici o dată n u mă va în ţele ge. Nici n - o să încerce. 

După a sta am f o st tr imisă l a Cen tru. La Cen tru 
am stat o lun ă. Er a bine. Nu mi -a lip sit n imic.  
O amen ii er au bun i. Apoi am fost iar trimisă la 
tata, pentru că la centru nu mai puteau să mă 
ţină. Mi-au spus că trebuie să plec la el .  
Ei nu m-au întrebat dacă vreau să plec la tata,  
au spus că altă soluţie nu este. 

A ca să tata se purta ca şi în a in te. P r imele zile a 
f o st n or ma l. După a sta i a r a început să ţipe, să r i -
dice mâ n a l a mine. Şi,  deşi cei de la centru mi-au 
spus că vor veni să mă vadă, asistentul social şi 
psihologul, nu a mai venit nimeni. Atunci mi-am 
strâns nişte haine şi am fugit iar la Chişinău, la 
bă iatul cela cu care tră iam înainte.

Pe Naberejnaia  (A lbişoara – n.n.) am ajuns cu niş -
te fete. Toate minore, de 13, 17, 16, 15 ani. Din tr- o 
glumă, n -a veam ce f ace… Am fumat n işte natur  şi 
de l a a sta n oi pur şi simplu n u ne dădeam seama 
ce f acem. Şi ne -am g â n dit să ie şim, să râ dem de 
toţi ca re se opreau cu ma şin ile. În pr ima sea ră 
n u am f o st cu n imen i. A dou a zi am f o st cu două 
pers o a ne, împre un ă cu o f ată. Asta a f o st ultima 
dată câ n d am ie şit pe Naberejnaia.  A f o st f o a rte 
rău. De z gu stător. Să mer gi cu o pers o a n ă de ca re 
n u- ţi pl ace, f a ţă de ca re n u a i n ici o atr acţie şi să 
ştii că f aci a sta pen tru b a n i şi ţi - i silă… Eu am ho-
tărât să n u ma i f ac ace st lucru. Că n u mer it e u ca 
cine va să- şi b ată joc de mine. De atunci înc onjor 
str a da ceea.

Vreau o viaţă normală. Să am familie. Să fiu iubi-
tă. Să merg mai departe. Să am un serviciu. 

Nu ştiu cum o să-mi construiesc viaţa. Nu mă 
bazez pe nimeni, am foarte puţina încredere în 
oameni. A m fost dezamă gită de foarte multe ori , 
când speram că voi avea o mână de ajutor.  
Mă aşteptam ca profesorii ,  poliţia, asistenţii  
sociali să reacţioneze altfel la situaţia mea şi  
să procedeze altfel . 

Nu trebuiau să mă certe totdeauna. Nu trebuia să 
mă facă de vină. Nu trebuia să mă întoarcă de fie -
care dată la tata. Trebuiau să încerce să găsească 
o altă modalitate să mă scoată de acolo. Dar ei , 
una- două, şi mă trimiteau la el…





Nu împlinisem nici 10 ani când mama a plecat 
în Italia.  Învăţătoare de limba franceză, era bine 
văzută în şcoală, a luat chiar şi un titlu „ Învăţă-
toarea anului”.  Dar a zis că nu se mai poate – casa 
cere o reparaţie serioasă, Sandu mâine -poimâi-
ne va trebui să plece la studii ,  apoi şi eu, că-s 
numai cu trei ani mai mică. Iar anii zboară ca  
din fuga calului… Tata a fost împotrivă. S-au cer-
tat rău de tot înainte de plecare, dar nu a reuşit 
să o oprească. Nu mi-a plăcut niciodată când pă-
rinţii se ceartă – după certuri adesea o vedeam 
pe mama plânsă. 

Când a plecat m-am bucurat, proasta de mine.  
A doua zi la şcoală mă lăudam: „ Și mama a 
plecat la Italia! ” Mă uitam de sus la colegi şi 
le ziceam în sinea mea: „ Acum nu-mi pasă de 
nimeni! Eu şi fratele meu vom avea tot ce ne 
dorim: biciclete, dulciuri şi . . .  bani de buzunar ”. 
Toţi mă priveau cu invidie, iar eu mă simţeam 
eroina clasei.

N-a trecut însă mult timp şi am simţit că mă pără-
sesc toate fiinţele dragi. Oare Cel de Sus mă lasă a 
nimănui? Cu ce am greşit? Bunica a murit la un an 
după plecarea mamei. Mama nici nu a putut veni 
la înmormântare. Zicea că nu are legalizare. Spu-
nea să răbdăm încă un an-doi până îşi va legaliza 
situaţia în Italia. Apoi va veni acasă şi vom merge 
cu toţii la mare. Pe zece zile. În Turcia sau Grecia. 

Dar până atunci adesea ducem foame. Mai ales 
când se termină blestemaţii de euro.  A m im-
presia că mi-a intrat un şoricel în stomac. Ba mai 
rău, am nişte tă ieturi de -mi pare că-i un şobo -
lan. Îmi încolăcesc mâinile, strâng burta ca să 
nu-l las să se mişte şi durerile parcă-mi trec. Îmi 
place să mă ţin așa îmbrăţişată, îmi pare că mă 
ţine cineva în braţe, cum făcea mama când eram 
mică. Acum sunt mare, la toamnă voi împlini 12 
ani. Știu să fac mâncare – supă de fasole, cartofi 
prăjiţi , știu să-mi cos ciorapii, îmi spăl singură 
chiar hainele. Şi pe-ale lui Sandu. Numai pe-ale 
tatei nu. Tata a început să bea.  Şi-a făcut mulţi 
prieteni de pahar şi când e beat î l ocolim sau 
chiar plecă m de -acasă. Uneori vine cu o doam-
nă. Fumează amândoi şi beau votcă.  Prima dată 
când a venit, am dat buzna în bucătă rie. Eram  
de pe somn şi nu ştiam cu cine este. Tata mi  
s-a pă rut jenat, a zis că e o verişoară de -a lui . 

Când ni se termină banii, aşteptăm să ne sune 
mama şi să-i spunem să ne mai trimită.  
Primul vorbeşte tata, mereu supărat. Apoi Sandu.  
Pe mine, ca cea mai mică, mă lasă la urmă.  
Cu mine vorbeşte mai mult şi măcar asta mă 

ALTFE L DE DOSAR

Nu me/ P re nu me : G.G.

Anu l n a ş te ri i :  2002

Loc u l n a şte ri i :  un sat  
din Republica Moldova 

I DN P:  0000000000777

Ve n it lu n a r:  banii trimişi  
de mama din Italia

St at ut soc i a l :  Copil ,  mama 
plecată de 3 ani peste hotare, 
ţ ine legătura permanentă  
cu copiii .

Rude î n v i aţ ă :  tata, mama 
plecată peste hotare, unchi 

Patolog ii familiale:  după 
plecarea mamei în Italia, tata 
face abuz de alcool îşi neglijea-
ză copiii .

Concluz ii:  G.G. provine 
dintr- o familie de 4 persoa-
ne. Tată l este şomer. Familia 
tră ieşte din banii trimişi de 
mama. A mbii copii sunt şcola-
rizaţi .  Fata prezintă simptome 
ale afecţiunilor gastrice.  
Bă iatul este hă r ţuit în şcoală.  
Deşi mediul devine toxic 
pentru copii ,  familia dispune 
de resurse psiho - emoţionale 
interne pentru depăşirea pro -
blemelor identificate.  



bucură. „Ce faci? ”,  mă întreabă. „ Bine”, î i zic. 
„ Sandu ce face? ” „ Bine.” „ La şcoală cum îţi 
merge? ” „ Bine.” „Tata cum se comportă cu 
voi? ” „ Bine.” Parcă e testul la istorie. Numai 
că la test nu totdeauna răspunsul e corect. 
La întrebările mamei, răspunsul e cel pe 
care și-l doreşte ea, nu cel din realitate: 
„ Bine”. 

Dar de fapt mint. Am învăţat să mint.  În 
acele momente dacă m-ar întreba cineva 
pe cine iubesc mai mult, aş spune oare:  
„Pe mama” ? Am câteva prietene, dar pe 
niciuna n-o pot pune mai presus de mama. 
Încerc să fiu veselă cu ele, dar să am un su-
flet cui să mă destăinui, să mă plâng – nu. 
Doar Violeta, care deşi e mai mare, discut 
despre lucruri serioase. Dar şi de ea ascund 
multe – nu pot să-i spun că tata vine des aca-
să beat, că-l vizitează aşa-zisa „verișoară”, că 
sunt nopţi când nu vine acasă ori toată ziua 
doarme. Aş întreba-o dacă și tatăl ei face la 
fel, dar mă opreşte ceva. Uneori mi se pare 
că şi Sandu se înstrăinează… 

. . .  De A nul Nou mama ne -a trimis celulare 
ca să ne sune mai des. În mesaje mă roagă 
să-i scriu măcar o scrisoare. Ehei! Câte i-aş 
scrie! Dar nu ştiu de unde să încep. Poate 
ar trebui mai întâi să-mi adun întrebările 
la care nu am un răspuns clar, să spulber 
haosul din capul şi inima mea. Dar nu ştiu 
dacă are rost s-o deranjez cu întrebările, 
poate nici ea nu are răspunsuri.

Înainte de vacanţă a trecut pe la şcoală 
doamna de la asistenţa socială.  Posibil  
a convenit cu diriginta noastră. Ne -a adus 
celor nouă elevi care avem un pă rinte sau 
ambii plecaţi peste hotare câte un exem-
plar de broșură „ Singur acasă”. Aveam 
impresia că mă ţintește cu privirea doar  
pe mine, de parcă doreşte să-mi spună 
ceva aparte. Anul trecut a fost şi la noi 
acasă. Eram numai eu, i-am răspuns la 
toate întrebările cu acelaşi „ Bine”. Nu 
doream să afle satul că tata bea.  Citesc 
titlul şi mă simt rușinată ca atunci când 
mi-au găsit păduchi. Totuși sunt curioasă 
s- o citesc. Mă simt inferioară faţă de colegii 
mei, de parcă broşura mi-a dezgolit adevă-
rul vieţii noastre fă ră mama, pe care încerc 
să-l ascund. 

Cu o lună înainte de vacanţa mare am pri-
mit de la mama mesaj că ne -a trimis bani să 
mergem la tabă ră de vară. Când l-am între -
bat pe tata de bani, el ne -a răspuns supă rat 

că i-a pierdut. Era din nou beat. A m vrut 
să-i scriu mamei să nu ne mai trimită bani 
acasă. Dar n-am putut s- o fac, căci tră im din 
aceşti afurisiţi de euro. Când sunt bani, tata 
uită să se trezească, când nu-i avem, sun-
tem f lă mânzi şi ne uită m la gurile altora. 
Nu ştiu cum e mai bine: să-i avem sau nu? 

Sandu a luat bătaie. Avea prieteni din 
clasele mari . Acum au devenit duşmani. 
L-au luat în râs cu noua „mămică”, aluzie la 
„verișoara tatei”.  Chiar dacă se certa des și 
aprig cu tata din cauza băuturii, Sandu nu 
suferea să-l vorbească de rău cineva pe 
tata. A luat bătaie şi a doua zi, şi a treia. 
A m af lat întâmplător, când îşi ungea ră nile 
cu parfum ieftin. „Te doare? Ai plâns? ”, 
l-am întrebat. „ Nu, n-am plâns, dar m-am 
simţit al nimănui, neapărat şi singur ca 
niciodată.  Doream nu numai să plâng , să 
urlu ca un lup gonit și încolţit de ai să i”.  
„ Hai să-i spunem și lui tata sau lui unchiu’ 
poate? ” „Cu ce să mă ajute tata? Mai rău, 
când e vinovat ştii cât e de înră it… Iar 
unchiu’ e supă rat pe noi, de când a plecat 
mama nu vorbeşte cu tata. Las’ că suntem 
degrabă în vacanţă, vreo trei luni am să-i 
evit . Mai bine nu spune nimic nici mamei, 
nici tatei”.

În septembrie însă problemele cu colegii au 
început din nou. Erau acum în ultimul an 
de școală și îl goleau de banii de buzunar. 
Dacă nu le dădea, primea o porţie de pumni 
pe sub coaste. Am început să sufăr cumplit 
pentru Sandu, șobolanul din burtă se făcea 
tot mai agresiv. Acum nu mă mai lăsa în 
pace nici când strângeam burta. Se vede 
că suferinţa m-a trădat, căci la una din ore 
diriginta s-a oprit lângă banca mea, a tre-
cut cu mână a mângâiere peste părul meu 
și m-a întrebat ceva în șoaptă. I-am simţit 
blândeţea mâinii şi a vocii. Ce mult mi-ași 
fi dorit să fie mâna sau vocea mamei! 

După lecţii m-a oprit și m-a întrebat ce 
se întâmplă. Mi-am luat inima-n dinţi şi 
i-am spus  despre Sandu. Nu puteam să-l 
las fă ră nici o apă rare. „ Dar cu tata cum vă 
împăcaţi? ”,  m-a întrebat. A m simţit o înţepă-
tură dureroasă la stomac. Nu știam ce să-i 
răspund și am izbucnit în lacrimi. 

Seara am mâncat din nou fasole. Banii 
erau pe sfârșite. Pe la miezul nopţii m-a 
trezit din somn o durere și mai sfâșie -
toare la stomac. A m mers la chiuvetă şi , 
sprijinindu-mă, am deschis cu o mână 



robinetul. A m dus la gură câteva picături de apă. 
A m început să transpir, durerile deveneau şi 
mai chinuitoare. Mi- era frică să nu cad şi când 
ieşeam din baie, m-am împiedicat de o că ldare. 
Tata dormea dus, Sandu a să rit să mă ajute să 
ajung la pat. Mă sfătuia să mă fac ghem, că aşa 
are să-mi treacă. Dar durerea nu mă lăsa nici în 
poziţie ghemuită. Mi-a adus un ceai cu romaniţă, 
dar nu puteam să mă ridic – tă ieturile erau tot 
mai ascuţite, îmi era frig şi am cerut o plapumă. 
Sandu l-a sculat pe tata să cheme salvarea. S-a 
dus s- o cheme, dar s-a întors îndată şi a zis că sal-
varea vine gratis numai la gravide şi la copii sub 
7 ani. Trebuie să plătim şi nu mai avem bani. Nu 
mă puteam ţine pe picioare să mergem la spital . 
„Tată, sună-l pe unchiu’,  Sorina nu poate sta pe 
picioare! ”,  strigă Sandu la tata. „ Ştii că nu vorbesc 
cu el ”.  Mă uit la Sandu şi-i zic: „ Sună-l tu. . .” 

Într-un sfert de oră vine unchiul cu un medic de 
la salvare. Acesta îmi spune să mă ridic, apoi să 
mă aşez. Unchiul mă opreşte, ridică vocea la me -
dic: „Imediat în salvare”. Se apropie de mine, mă ia 
în braţe şi în clipa următoare sunt în salvare. Tata 
vrea să intre și el, dar unchiul îl opreşte: „Trebuia 
să ai grijă până acum de ea, deja mă descurc eu, 
tu trezeşte-te”. A închis uşa şi salvarea a pornit 
scoţând un sunet înspăimântător de sirenă.

… Mi-a fost mereu frică de injecţii ,  acum însă stau 
indiferentă şi numă r picăturile: pic-pic. Se prelin-
ge încet lichidul prin tubușorul lung și transpa-
rent până ajunge în corpul meu. Urmă rind jocul 
picăturilor am adormit. Când m-am trezit , sim-
ţeam doar o mică moleşeală şi un pic de foame. 
A intrat infirmiera și m-a întrebat cum mă simt. 
„ Binişor”, i-am răspuns şi am zis că vreau la baie. 
Mi-a oprit picurătoarea, lăsându-mi acul în mână 
şi m-a ajutat să mă ridic. M-a întrebat dacă mi- e 
foame. I-am răspuns sfioasă că da.

Pe la chindii a venit unchiul cu soţie -sa. Mi-au 
adus albituri . I-am întrebat mirată de ce şi tan-
ti Emilia mi-a zis cu blândeţe că trebuie să am 
cearşafurile mele, cele din spital sunt vechi și 
urâte. Abia atunci m-am uitat să văd ce am sub 
mine, ce e pe patul vecinei de salon. Feţele de 
pernă erau de o culoare cenuşie, purtau urmele 
unor f lori şterse de timp. Nu ştiu dacă îmi do -
ream ceva mai curat, mai igienic. Important  
era că nu mai aveam acele tă ieturi la stomac.

Peste două săptămâni am fost 
înscrisă acasă. A venit Sandu să 
mă ia de la spital. Se vedea de la 
o poștă că radia de bucurie. „Știi, 
de două săptămâni tata nu mai 
bea. Când îi treaz în casă e liniş-
te, pot învăţa în pace. Mâncăm 
dimineaţa împreună, iar seara 
privim televizorul în doi. A vrut 
să vină și el la spital, dar a zis că 
i-i rușine.”  Apoi, după o pauză 
scurtă: „Știi , a doua zi după ce  
te-a luat salvarea, au venit seara 
la noi acasă sectoristul, doamna 
de la asistenţa socială și dirigin-
ta ta. Nu știu ce au vorbit cu tata, 
că pe mine m-au rugat să-i las 
singuri. La ei aceasta se cheamă 
consiliu. Acum tata își caută un 
serviciu. Tanti Zina de la primă-
rie i-a promis că-l ajută”. Apoi a 
mai adăugat parcă în secret: „ Și 
gașca dintr-a 12-a m-a lăsat în 
pace. M-a descusut sectoristul 
despre toate.  De unde putea să 
știe? Cred că unchiu’ i-a pus pe  
jar pe toţi”.*

Nu l-am văzut pe Sandu nicioda-
tă așa de vorbă reţ. A m vrut să-i 
destă inui că de fapt eu i-am spus 
despre toate dirigintei , dar l-am 
lăsat să savureze bucuria care se 
vedea pe faţă, în ochi și chiar pe 
felul cum pășea pe drum. Eram 
bucuroasă că l-am apă rat şi-mi 
făcea plăcere să ţin acest lucru 
în taină. „ Da, și ultima veste, cea 
mai importantă! izbucni deodată. 
La vară vine mama. În sfârşit a 
obţinut legalizarea şi vom merge 
la mare! ” 

Câte bucurii într-un singur sfert 
de oră. Ne apropiam de portiţa 
noastră și m-am surprins nerăb-
dătoare să-l văd pe tata… Așa din-
tr-odată, mi-am dat seama că nu 
mai sunt fetiţa cea neputincioasă 
de 10 ani, când plecase mama.  
La toamnă voi împlini 14 ani… 

*  C a rez u ltat a l eva luă r i i ,  a fost convocată ech ipa mu lt id iscipl i na re la ca re au pa r t icipat: asistentu l 
socia l , pr i ma r u l , pol iţ istu l de sector, d i r i g i nta şi med icu l ca re a elaborat pla nu l i nd iv idua l de i nter-
venţ ie pent r u f ieca re membr u a l fa m i l iei da r şi pla nu l de lucr u cu fa m i l ia . Membr i i fa m i l iei su nt 
mon itor i zaţ i lu na r pr i n v i z ite şi î nt î l n i r i .
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