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 Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva 

exploatării sexuale și abuzurilor sexuale (Convenția de la 

Lanzarote

Violența online e o formă de abuz

 Opiniile interpretative și declarațiile Comitetului de la Lanzarote 

ce vizează abuzul și exploatarea sexuală online 

Grooming-ul nu neapărat presupune întâlnire în realitate

 Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică 

(Convenția de la Budapesta); 

Abuzul online nu este infracțiune informatică

 Protocolul facultativ la Convenția cu privire la drepturile 

copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituția copiilor și 

pornografia infantilă 

Abuzul online  e una din cele mai grave forme de abuz față de 

copil

Angajamente 

asumate de RM



Modul de integrare 

a siguranței online 

în politicile publice

Asistența juridică 

- gratuită

- pe toată durata procesului penal 

- consultarea organelor de drept 

Asistența juridică 

- gratuită

- pe toată durata procesului penal 

- consultarea organelor de drept 

Asistența juridică 

- gratuită

- pe toată durata procesului penal 

- consultarea organelor de drept 

1. Strategie distinctă dedicată subiectului

2. Siguranța online în contextul politicilor ce promovează 

drepturile copilului 

3. Siguranța online în politicile privind securitatea 

cibernetică

Strategia Europeană pentru un Internet mai Bun pentru Copii, 

aprobată de Comisia Europeană 2012

• Strategia Consiliului Europei pentru Drepturile Copilului 2016-2021

• Recomandările Comitetului de Miniștri privind promovarea educației 

pentru cetățenia digitală și realizarea drepturilor copilului în mediul 

digital

• Recomandările ITU de dezvoltare a Strategiilor Naționale în 

domeniul securității cibernetice 

• Convenția de la Budapesta 



Dimensiuni ale politicilor în domeniul siguranței 
online (Alianța Globală WeProtect)

Politici și 
Guvernanța

Justiție Servicii de suport și 
abilitare a victimelor

Industrie Societate Media și 
comunicare

 Leadership
 Cercetare, 

analiză și 
monitorizare

 Legislație

 Structuri de 
poliție 
specializate

 Procurori și 
judecători 
instruiți

 Acțiuni de 
prevenire a 
recidivei

 Acces la baza de 
date specializată 
ICSE

 Servicii în timpul 
acțiunilor
procesuale

 Specialiștii în 
contact cu copilul 
instruiți

 Proceduri accesibile 
de compensații

 Servicii de 
consiliere pentru 
copii

 Proceduri de 
înlăturare a 
conținutului ce 
reprezintă abuz 
sexual online

 Raportarea 
cazurilor de abuz 
sexual online

 Soluții inovative 
pentru 
combaterea 
abuzului sexual 
online

 Măsuri de 
responsabilitate 
socială

 Mecanisme de 
raportare a 
cazurilor de 
abuz online

 Programe 
educaționale

 Participarea 
copilului în 
dezvoltarea 
politicilor

 Sisteme de 
suport pentru 
abuzatori

 Abordarea etică 
și bine 
documentată în 
media a
cazurilor

 Terminologie 
universală

https://static1.squarespace.com/static/5630f48de4b00a7
5476ecf0a/t/578408b5f7e0ab851b789e14/147925448276
1/WePROTECT+Global+Alliance+Strategy.pdf

https://static1.squarespace.com/static/5630f48de4b00a75476ecf0a/t/578408b5f7e0ab851b789e14/1479254482761/WePROTECT+Global+Alliance+Strategy.pdf
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Coordonarea realizată de către Minister sau alte
structuri guvernamentale

Coordonare realizată de către o agenție formată 
din reprezentanți ai mai multor instituții

Mai mult de un minister, agenție sau structură de 
coordonare

Fără o entitate formală de coordonare

Formele de coordonare a politicilor în domeniul 
siguranței online în statele europene

https://www.betterinternetforkids.eu/documents/167024/2637346/BIK+Map+report+-+Final+-
+March+2018/a858ae53-971f-4dce-829c-5a02af9287f7

https://www.betterinternetforkids.eu/documents/167024/2637346/BIK+Map+report+-+Final+-+March+2018/a858ae53-971f-4dce-829c-5a02af9287f7
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Un Memorandum formal de colaborare 
între diferite ministere și agenții

Grup inter-departamental de lucru sau
structuri echivalente

Întâlniri informale de coordonare între 
agenții

Altele

Tipul platformei de coordonare a politicilor în 
domeniul siguranței online în statele europene

https://www.betterinternetforkids.eu/documents/167024/2637346/BIK+Map+report+-+Final+-+March+2018/a858ae53-971f-4dce-829c-
5a02af9287f7

https://www.betterinternetforkids.eu/documents/167024/2637346/BIK+Map+report+-+Final+-+March+2018/a858ae53-971f-4dce-829c-5a02af9287f7


Concluzii:

 O precondiție a dezvoltării politicilor ce vizează siguranța copilului online este 
coordonarea eficientă a eforturilor;

 Protecția copilului în mediul virtual poate fi asigurată printr-un spectru divers de 
acțiuni ce vizează domeniile educației și protecției copilului, domeniul de aplicare a 
legii/justiției, cu responsabilități de combatere a abuzului și exploatării sexuale 
online;

 Recomandările și politicile internaționale din domeniul securității cibernetice nu 
abordează siguranța copilului online;

 Există o strategie tematică – document cadru ce stabilește dimensiunile și 
domeniile de intervenție pentru protecția copiilor online;


