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RAȚIONALMENTUL STUDIULUI
CONTEXT NAȚIONAL
Experiențe negative raportate de copii și tendințe:

▪ au primit propuneri indecente online - 11,7%

▪ au expediat fotografii, înregistrări video în ipostaze nud - 8,6%

▪ au primit mesaje cu caracter explicit sexual în mediul online - 14,8%

▪ li s-au solicitat fotografii sau video cu părți intime ale corpului - 8,1%

▪ vîrsta victimelor – scade (9+)

▪ estorcarea sexuală – crește (mii de foto și video)

▪ hărțuirea online – crește

▪ numărul de raportări pe www.siguronline.md în Semestrul I – creștere de 250% (de la 544 la 1889)

http://www.siguronline.md/


RAȚIONALMENTUL STUDIULUI
CONTEXT NAȚIONAL

Cadrul de politici relevant:

▪ Programul național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020 și

Planul de acțiuni privind implementarea acestuia,

▪ Planul de acțiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii

2017-2020,

▪ Planul de acțiunii pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecția

copilului pe anii 2014-2020,

▪ Strategia Națională de dezvoltare a societății informaționale ,,Moldova digitală 2020” și Planul

de acțiuni pentru implementarea Strategiei.



STUDIU

Constatări

✓ Măsurile de protecție sunt fragmentare, fără a asigura

legătura logică între măsurile stabilite prin diferite

documente de politici;

✓ Eforturile se dublează sau sînt repetitive și segmentare,

✓ Nivelul de înțelegere a subiectului în rândul persoanelor

responsabile nemijlocit de implementarea/raportarea

acțiunilor implementate este foarte jos.

✓ Lipsește coordonarea eforturilor sau un mecanism clar

stabilit de monitorizare/coordonare a eforturilor în

domeniu.



STUDIU

Recomandări

1. Integrarea complexă a subiectului siguranța copiilor online în

următorul ciclu de politici publice ce vizează protecția

copilului.

2. Urmarea modelului de politici publice în domeniul siguranței

copiilor online care distinge clar scopul de prevenire și

combatere a abuzului și exploatării sexuale, prin care se

asigură protecția bunăstării fizice, psihice și sexuale a

copilului în mediul online.

3. Abordarea sistemică a răspunsului față de riscurile online la

care se expun copiii, bazată pe următoarele obiective cheie:

- Abilitarea copiilor și dezvoltarea rezilienței față de 

abuzul online;

- Îmbunătățirea răspunsului sistemului de justiție față de

abuzul sexual și exploatarea sexuală online a copiilor;

- Dezvoltarea capacităților profesioniștilor în contact cu 

copiii (cadre didactice, psihologi școlari),


