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 Subsemnarea noului Model de politici recomandat pentru prevenirea 

și combaterea abuzului și exploatării sexuale online, care a fost 

aprobat de WeProtect în anul 2016;

 Instituirea unui mecanism de coordonare adecvat ce ar asigura 

comunicarea între diferite structuri responsabile de dezvoltarea 

politicilor, dar și asigurarea coerenței politicilor, între diferite 

măsuri/acțiuni planificate în documente de politici;

 Măsurile de siguranță și securitate online ar trebui abordate pe 

platforme de discuții diferite;

 Pentru următorul ciclu de politici, măsurile de siguranță online pot fi 

integrate în Strategia privind protecția copilului ori poate fi dezvoltat 

un Program distinct dedicat acestui subiect;

Recomandări 

strategice



Recomandări 

operaționale

 Revizuirea curriculei școlare și politicilor 

educaționale pentru ca acestea să integreze aspecte 

ale siguranței online în activitățile cu elevii, la toate 

categoriile de vârstă.

 Integrarea siguranței copiilor online în programele de 

formare profesională continuă a cadrelor didactice;

 Crearea și implementarea unor programe de 

dezvoltare a competențelor parentale ce ar ține cont 

de beneficiile și riscurile asociate utilizării TIC, 

punând accent pe educația copilului despre 

comportamentele sigure în mediul online, soluțiile și 

serviciile de suport disponibile în caz de abuz.

1. Abilitarea copiilor și 

dezvoltarea rezilienței față 

de abuzul online



Recomandări 

operaționale

 Ajustarea cadrului legal ce incriminează acțiunile ilegale de 

abuz și exploatare sexuală online la prevederile Convenției 

de la Lanzarote;

 Ajustarea cadrului legal ce prevede măsurile procesuale 

de investigație și urmărire penală a infracțiunilor săvârșite 

cu utilizarea TIC la prevederile Convenției de la 

Budapesta;

 Dezvoltarea unor linii directorii pentru reprezentanții 

organelor de drept (polițiști și procurori) privind realizarea 

acțiunilor de investigație și urmărire penală a infracțiunilor 

ce reprezintă abuz sexual și exploatare sexuală online, din 

perspectiva protejării intereselor copilului;

 Dezvoltarea și consolidarea expertizei conținutului ilegal și 

dăunător online;

2. Îmbunătățirea răspunsului 

sistemului de justiție la abuzul 

sexual și exploatarea sexuală 

online a copiilor. 



Recomandări 

operaționale

 Formarea profesională a reprezentanților organelor de 

drept și sistemului judecătoresc în domeniul identificării, 

investigării și judecării infracțiunilor ce reprezintă abuz 

sexual și exploatare sexuală online, centrate pe interesele 

copilului în procesul penal;

 Menținerea specializării structurilor din cadrul procuraturii 

și organelor de poliție responsabile de investigarea și 

realizarea acțiunilor de urmărire penală în cazuri de abuz 

și exploatare sexuală online și asigurarea desfășurării 

regulate a activităților de consolidare a capacităților 

acestora. O astfel de abordare ar asigura centrarea pe 

interesele victimelor și ar corespunde bunelor practici și 

recomandări internaționale.

2. Îmbunătățirea răspunsului 

sistemului de justiție la abuzul 

sexual și exploatarea sexuală 

online a copiilor. 



Recomandări 

operaționale

 Formarea profesională a specialiștilor din sistemul de 

protecție a copilului - evaluarea riscului abuzului sexual 

online, acțiunile de intervenție și furnizarea asistenței în 

baza necesităților identificate;

 Dezvoltarea capacităților profesioniștilor aflați în contact cu 

copiii (cadrelor didactice, psihologilor școlari) - evaluarea 

riscurilor la care se expun copiii, identificarea semnalelor 

ce indică despre un posibil abuz și acțiuni de intervenție 

centrate pe interesele copilului;

 Dezvoltarea unor politici instituționale de promovare a 

siguranței online printr-o abordare comprehensivă în 

școală;

 Dezvoltarea unor instrucțiuni pentru specialiștii din sistemul 

de protecție a copilului și sistemul de educație (asistenți 

sociali, cadre didactice, psihologi școlari) privind 

identificarea și raportarea cazurilor de abuz sexual online 

asupra copilului către organele de poliție.

3. Furnizarea serviciilor de 

suport și asistență pentru 

copiii - victime ale abuzului 

sexual online;



Recomandări 

operaționale

 Evaluarea riscurilor la care se expun copiii online;

 Analiza factorilor de vulnerabilitate a copiilor în mediul 

online și măsurilor educaționale de prevenire aceste 

riscuri;

 Analiza comportamentului abuzatorului în vederea 

determinării modului de operare a acestuia, măsurilor 

eficiente de identificare/investigare/prevenire a acestor 

infracțiuni reieșind din tendințele constatate;

4. Realizarea cercetărilor 

privind ultimele tendințe în 

domeniul siguranței online;


