
Măsuri de educație
                        (art. 6)
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MĂSURI DE PREVENIRE PROTECȚIA ȘI ASISTENȚA 
VICTIMELOR

MĂSURI DE INTERVENȚIE 
PENTRU ABUZATORI      (art. 14)

COORDONARE ȘI COOPERARE

Instruirea specialiștilor 
           (art. 5 §1, §2)

Asistența multidisciplinară 
             (art. 11 § 1)

Intervenție la etapa 
pre-sentințială

Cadrul politicilor publice în 
domeniul ESASC

Recrutarea și angajarea 
specialiștilor 

                  (art. 5 §3)

Măsuri de protecție, chiar și atunci 
când nu se cunoaște cu 

exactitate vârsta copilului 
              (art. 11 §2)

Intervenție la etapa sentințială Coordonare și cooperare 
la nivel național

Raportarea cazurilor suspecte
                    (art. 12)

Intervenție la etapa 
post-sentințială

Coordonare în prevenirea și 
combaterea ESASC            (art. 10)

Măsuri de intervenție preventivă 
pentru potențialii agresori 

                      (art. 7)

Linii (telefonice și online) 
de asistență

                    (art. 13)

Evaluarea riscului de recidivă Instituții responsabile de 
promovarea drepturilor copilului 

                  (art. 10)

Măsuri pentru publicul larg 
                        (art. 8)

Măsuri de asistență �zică și 
de reabilitare psihologică

Evaluarea e�cienței măsurilor 
și programelor

Colectarea de date

Implicarea mass-media, sectorului 
privat și societății civile 

                       (art. 9)

Asistență pe termen scurt și 
pe termen lung în cooperarea 

cu societatea civilă 
       (art. 14 §1, § 2)

Consultarea opiniei copiilor 
                 (art. 9 §1)

Informarea și obținerea 
consimțământului bene�ciarului  

                     (art. 17)

Măsuri de înlăturare a copiilor 
din familiile abuzive și înlăturare 

a abuzatorului din mediul familial 
                (art. 14 §3)

Asistența persoanelor 
apropiate victimelor

               (art. 14 §4)

Cooperare internațională
                    (art. 38)

Interpretarea expertei Maria José de Figuerola Frazão de Castello-Branco, membră a Comitetului de la Lanzarote. Ilustrare bazată pe principalele constatări, concluzii și recomandări ale 
studiului ,,Exploatarea sexuală și abuzul sexual față de copii. Implementarea Convenției de la Lanzarote de către Republica Moldova”, publicat de Centrul Internațional ,,La Strada” în anul 
2017. A se interpreta ca opinie personală a expertei; prezentul document nu re�ectă poziția o�cială a Comitetului de la Lanzarote vizavi de subiectul ESASC în RM.

Eforturi minime sau nule Informație insu�cientă Eforturi insu�ciente Eforturile su�ciente
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