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CE ESTE
EXPLOATAREA 
�SEXUALĂ�ONLINE�
�A�COPIILOR?

Ghid pentru profesioniști
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Cam acestea sunt, de obicei, reacțiile 
la cazurile de abuz sexual online al unui 
copil: copilul este blamat pentru ce i s-a 
întâmplat și toată responsabilitatea se 
pune pe umerii lui. 

Copilul duce lipsă de suport din partea 
persoanelor din cercul de încredere și de 
atitudine empatică din partea familiei. 
Și specialiștii uită adesea că implicarea 
lor ar trebui să fie centrată pe drepturile 
și interesele copilului înainte de toate. 
Statistica arată că aceste cazuri tind să 
fie abordate superficial, pentru că nu sunt 
considerate a fi drept “adevărate abuzuri” - 
doar sunt comise online. 

Anume reacțiile și atitudinile de 
stigmatizare determină necesitatea 
informării și sensibilizării specialiștilor 
despre ce presupune exploatarea sexuală 
online. Vocea copiilor care au trecut prin 
asemenea experiențe trebuie să fie auzită. 

Acest ghid se adresează tuturor 
specialiștilor care, în virtutea activității 
profesionale, interacționează  cu copiii.

Scopul acestui ghid este de a explica, 
într-o formă accesibilă, ce este fenomenul 
de exploatare sexuală online, cum se 
manifestă, care sunt semnele care pot 
ajuta la identificarea unui prezumat caz și 
care sunt acțiunile care pot fi întreprinse 
de către profesioniști în asemenea cazuri. 

Termenii utilizați în această broșură corespund recomandărilor organizațiilor 
internaționale din domeniu și nu reflectă terminologia reglementată în legislația 
penală, din motiv că scopul ghidului este înțelegerea fenomenului de exploatare 
sexuală online, și nu calificarea juridică atribuită de legiuitorul din RM.

Toate studiile de caz descrise în acest material se bazează pe experiențele relatate de 
beneficiarii Centrului Internațional “La Strada Moldova”. Toate datele cu caracter personal au 
fost excluse sau modificate în scop de protecție a beneficiarului.

Am nevoie de ajutor

Tu ai expediat fotografia. 
 Tu ești vinovată.

Mă faci de rușine. Eu nu 
am  de gând să umblu pe 
drumuri.  Asta e problema 
ta. 

Tu precis vrei să depui 
 plângere? Știi doar 
că-i o  procedură tare 
îndelungată  și grea…

Asta tu ești, aceea din video? 
 Nu ți-i rușine?

societatea

părinte

polițistul

profesor
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Exploatarea sexuală online a copilului 
este o formă de abuz sexual, care 
presupune utilizarea tehnologiilor 
informaționale�și�de�comunicație�în�
scopul�exploatării�sexuale�a�minorilor. 

CE presupune  
exploatarea sexuală?
Exploatarea sexuală online a unui 
copil presupune implicarea copilului 
în activități sexuale, fără contact fizic 
direct cu acesta:

• implicarea copilului în producerea 
de materiale cu conținut sexual (de 
exemplu, fotografii, video-uri);

• supunerea copilului la vizualizarea 
de imagini cu conținut sexual sau 
implicarea în acțiuni cu caracter 
sexual în regim online (de exemplu, 
masturbare, sărut cu o altă 
persoană, atingeri, etc.);

• încurajarea unor comportamente 
sexualizate ale copilului (de exemplu, 
purtarea unor discuții cu caracter 
sexual cu un copil).

CINE implică, de obicei,  
copiii în asemenea acțiuni?
Abuzatorii sexuali care operează în 
mediul online sunt, de obicei, adulți 
care determină copilul să se implice 
în activități sexuale prin manipulare 
sau constrângere, profitând de 
particularitățile de vârstă ale copilului, 
de faptul că acesta nu conștientizează 
consecințele unor acțiuni ale sale, 
riscurile cărora se supune și că poate fi 
ușor influențat.

Se cunoaște puțin despre cine sunt 
abuzatorii sexuali ai copiilor, cei care 
îi determină să se implice în acțiuni cu 
caracter sexual online, din motiv că 
aceștia deseori nu pot fi identificați. 

Din cazurile descoperite, care au fost 
asistate de Centrul Internațional “La 
Strada Moldova”, abuzatorii sexuali 
care operează în mediul online au între 
19 și 45 de ani, folosesc Internetul 
și rețelele sociale ca modalitate de 
identificare, recrutare și inițiere a 
comunicării cu copiii. Obișnuiesc că 
comunice cu zeci de minore în paralel 
și operează foarte iscusit cu tehnici de 
manipulare a copilului. 

Unul dintre cazurile asistate a pornit 
de la o sesizare cu privire la o serie 
de discuții cu caracter sexual dintre 
o persoană necunoscută și o minoră 
de 13 ani. Ulterior,  în telefonul 
abuzatorului au fost descoperite 
sute de fotografii și video ale altor 
fete minore în ipostaze sexuale. În 
final, 7 dintre ele au fost identificate.

Ce este 
exploatarea�

sexuală�online�
a�copilului?
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CARE e scopul unor 
asemenea acțiuni?
Unul dintre elementele-cheie ale 
exploatării sexuale online este 
prezența unei forme de schimb sau 
recompensă pentru activitățile sexuale 
în care e implicat copilul (activități 
sexuale în schimbul a ceva anume). 
Acest element complică înțelegerea 
comportamentului copilului și 
acceptarea statutului de victimă a 
unui abuz sexual online. Totuși, anume 
faptul că i se propune ceva în schimb 
dovedește că a fost manipulat. Și 
dimpotrivă, recompensa promisă 
copilului pentru realizarea solicitărilor 
abuzatorului nu poate proba faptul 
că ceea ce a făcut copilul a făcut “din 
proprie inițiativă”. 

• Copilului i se pot promite bunuri 
sau bani pentru ceea ce urmează 
să facă (să producă fotografii în 
ipostaze sexuale, să se filmeze în 
timp ce e implicat în unele activități 
cu caracter sexual, etc.). Scopul 
săvârșirii acestor acțiuni este 
OBȚINEREA UNOR BENEFICII SAU 
AVANTAJE DE ORDIN MATERIAL.

A., 11 ani 

I-am spus că am 11 ani. Mi-a zis că 
vrea să fim prieteni chiar dacă e mai 
mare. Voia să-i zic unde trăiesc și 
să ne întâlnim. I-am zis că nu vreau. 
Zicea că o să-mi dea un cadou și 
bani și că mi le aduce acasă. 

• Abuzatorul simulează existența 
unei relații de iubire cu copilul, îi 
oferă afecțiunea de care are nevoie, 
se arată preocupat de relațiile 
copilului cu părinții, prietenii sau 
colegii sau îi dă sentimentul de 

protecție, creându-i senzația că 
anume el (abuzatorul) este cel care 
îl înțelege și îl poate ajuta dacă are 
vreo problemă. În aceste cazuri, 
ceea ce obține copilul în schimbul 
acțiunilor cu caracter sexual sunt 
AVANTAJELE SAU BENEFICIILE DE 
ORDIN NEMATERIAL.

M., 14 ani

Îmi zicea că mă iubește, că vrea să 
fim împreună. Zicea că vrea să mă 
vadă și insista să aprind camera. 
Credeam că ne iubim, chiar dacă 
nu-l văzusem niciodată. Așa am 
ajuns să-i transmit fotografii. Mi-a 
zis că toți asta fac și dacă nu vreau 
să-l pierd, să-i transmit și eu.

NICIODATĂ copilul nu este vinovat de 
faptul că a ajuns victima exploatării 
sexuale online, chiar dacă a primit 
ceva în schimbul la asta. Toți copiii au 
dreptul să fie protejați de orice formă 
de abuz. 

*Prin copil se are în vedere orice persoană 
care nu a împlinit vârsta de 18 ani. 
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Cum se 
manifestă�

exploatarea�
sexuală��
online?

Materiale�care�reprezintă�abuzul�
sexual�al�copilului

Orice materiale video sau foto care 
reprezintă un copil în ipostaze sexuale 
explicite reprezintă exploatare sexuală 
a unui copil. Așadar, accesarea, 
posesia, producerea, distribuirea 
imaginilor sau video-urilor care 
reprezintă abuzul sexual al copilului 
sunt ilegale. 

E., 14 ani

El știa că eu îl iubesc. Pentru ca 
să-mi demonstreze cât de repede 
aș putea să-l pierd, el a decis 
să-mi arate în laptopul său toată 
colecția de mape în care erau 
diferite fotografii cu fete goale, 
care făceau cu el sex. Pe unele 
le-am recunoscut.

Grooming�(acostarea�copilului�în�
scopuri�sexuale)�

Crearea unei relații de încredere cu 
copilul, care ar permite abuzul sexual 
al acestuia sau exploatarea sexuală 
online sau offline. 

A., 14 ani

Își făcea griji pentru mine. Mereu se 
interesa dacă sunt îmbrăcată bine și 
nu mi-e frig, cum a fost la școală sau 
că nu trebuie să prietenesc cu Sofia 
pentru că ea merge la discoteci și 
fumează. N-am crezut că ar putea 
să-mi facă așa ceva…

Sextortion�(șantajul�sexual)

Producerea sau utilizarea imaginilor 
sau/și video-urilor cu caracter sexual 
reprezentând un copil, în scopuri 
sexuale, financiare sau pentru alte 
câștiguri personale. Abuzatorii pot fi 
adulți sau copii. Uneori materialele 
ce reprezintă un abuz sexual al 
copilului sunt auto-produse, în 
rezultatul acțiunilor manipulatorii ale 
abuzatorului. 

N., 13 ani

El mi-a zis că, dacă nu fac video cu 
mine, în care îmi bag degetele în 
vagin, vine acasă la buneii mei și dă 
foc la casă.
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Transmisiunea live a 
abuzului�sexual�(video�chat)

Angajarea copilului într-o conduită 
sexuală reală sau simulată explicit, 
prin care sunt reprezentate organele 
sale sexuale. Aceste activități sunt 
desfășurate și transmise direct unei 
anumite audiențe prin intermediul 
tehnologiilor informaționale și de 
comunicației. 

I., 13 ani

Pentru ca să mă lase în pace, la 
solicitarea lui, am aprins camera 
și am început să fac ceea ce-mi 
cerea el. El voia să găsesc pe 
cineva cu care să ne sărutăm în 
locuri intime. Eu nu am găsit pe 
nimeni. I-am povestit surorii mai 
mici (9 ani) ce mi s-a întâmplat 
și i-am cerut să mă ajute. Ea a 
acceptat să se filmeze cu mine. 
Abia mai târziu am văzut că el a 
făcut screenshot în timpul filmării.

ÎNTOTDEAUNA când observați 
o fotografie cu conținut sexual 
reprezentând un copil, întrebați-vă 
care e istoria din spatele fotografiei. 
Ce a determinat copilul să facă acea 
fotografie? Sunteți sigur că a făcut-o 
de bună voie și nesilit de nimeni?

Cum�ajung�
copiii�să�fie�
exploatați�
sexual� 
online?

Abuzatorii au tactici foarte subtile 
de abordare a copilului, centrate pe 
necesitățile acestora, determinându-i 
în foarte scurt timp să expedieze 
fotografii cu conținut sexual sau să se 
aventureze în relații sau discuții online 
despre relații sexuale. Din cazurile 
Echipei de Asistență a Copilului 
observăm că abuzatorii folosesc, 
de obicei, următoarele tehnici de 
manipulare și constrângere a copiilor:

• Interacționează cu copilul, doar după 
ce află�despre�interesele,�prietenii,�
școala,�familia�acestuia (deseori, 
din informația publicată chiar de 
copil);

• Transferă�intenționat�comunicarea�
online�cu�copilul�de�pe�o�platformă�
deschisă�pe�alta�privată (de ex. de 
pe o rețea socială, pe aplicații care 
permit comunicarea prin mesagerie 
instant) pentru a crea impresia unei 
relații mai apropiate cu copilul;

• Folosesc�tehnici�de�manipulare�și�
constrângere�a�copilului, precum:

 – Reciprocitatea (Îți voi arăta, dacă 
îmi vei arăta și tu.);
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 – Propunerea unor bunuri sau bani 
copilului în schimbul fotografiilor 
sau video-urilor acestuia cu 
conținut sexual (Mi-a promis 
un telefon mobil ca să mă uit 
la el cum se masturbează. Am 
acceptat pentru că, la noi în 
şcoală, colegii cu telefoane mai 
performante au mai mulţi prieteni 
şi sunt acceptaţi mai uşor de către 
colegi. Am crezut că acest telefon 
o să mă ajute să fiu apreciată de 
colegi.);

 – Propuneri de promovare în 
carieră. Abuzatorul pretinde 
că ar lucra pentru o agenție de 
modelling pentru a obține imagini 
cu conținut sexual ale copilului 
(Suntem companie americană, 
„American Style”. Dorești să fii 
fotomodel? Pe 5 poze primești 
700 lei);

 – Dezvoltarea unei legături de 
prietenie sau romantice cu copilul 
(“El mă înțelegea cel mai bine”);

 – Înregistrarea pe ascuns a video-
urilor în care copilul e implicat 
în acțiuni cu caracter sexual în 
timpul discuțiilor pe video chat 
(Vorbeam cu el pe Viber. Îmi cerea 
să-i demonstrez că-l iubesc și 
trebuia să mă dezbrac și să fac ce-
mi cere. Dacă refuzam, se supăra. 
Mai târziu am aflat că făcea poze 
în timp ce vorbea cu mine);

 – Utilizarea mai multor identități 
online pentru comunicarea cu 
copilul (Dacă îl blocam, apărea un 
alt profil de pe care îmi scria și 
posta pozele nude cu mine);

 – Pretinderea că ar fi o persoană 
mai tânără sau de o vârstă cu 
copilul (Avea indicată pe profil 
vârsta de 16 ani, așa cum mi-a 
spus și mie. La judecată am aflat 
că are 45);

 – Amenințarea copilului cu 
sinuciderea în cazul în care acesta 
nu furnizează imagini sau video-
uri cu conținut sexual (Atunci când 
am refuzat rugămintea lui de a-i 
expedia fotografii cu mine gol, 
acesta m-a amenințat că se va 
sinucide și va organiza lucrurile 
în așa fel, încât să fie găsită 
conversația noastră, iar eu să fiu 
făcut vinovat);

 – Amenințarea copilului cu 
divulgarea unor informații 
compromițătoare despre acesta 
sau cu distribuirea fotografiilor 
acestuia în cazul în care nu se 
conformează cerințelor (Dacă nu 
acceptam să fac poze cu mine 
goală, mă amenința că va crea un 
profil în care va pune poze cu mine 
și va scrie că mă culc cu băieții 
pentru bani);

 – Salvarea discuțiilor cu caracter 
sexual și amenințarea copilului 
cu publicarea acestora (O să vadă 
părinții tăi cu ce te ocupi. O să le 
trimit și lor mesajele).

NICIODATĂ copiii nu ajung să fie 
exploatați sexual pentru că ei își 
doresc asta sau “din vina lor”. În 
spatele fiecărui caz de abuz sexual 
sau exploatare sexuală online este 
o persoană care “dirijează” întreaga 
discuție cu copilul și care îl determină, 
prin manipulare sau constrângere, să 
se implice în acțiuni cu caracter sexual.
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• discuțiile online cu caracter sexual 
cu persoane necunoscute 
 
24,1% dintre adolescenții de 15 ani 
din întreaga țară au primit mesaje 
cu caracter sexual pe sistemele de 
mesagerie instantă (messenger, 
viber, etc.)*

• percepția eronată despre relațiile 
de iubire și modul cum acestea se 
manifestă, în special online, care îi 
determină să considere fotografiile 
intime drept simbol al dragostei; 
 
53,1% dintre copiii de 14-15 ani din 
întreaga țară consideră că e firesc 
să transmiți fotografii/imagini video 
intime unei persoane cu care te afli 
într-o relație de dragoste*

• acceptarea întâlnirilor offline cu 
persoanele cunoscute online 
 
35,9% dintre copiii de 12-15 ani 
au acceptat întâlnirile offline cu 
persoanele cunoscute în mediul 
online*

• izolarea socială sau dificultăți de 
integrare socială, care îi determină 
să își caute prieteni online

C., 12 ani

Credeam că e unica persoană care 
mă înțelege.

Ce�îi�face�pe�
unii�copiii�mai�
vulnerabili�în�
fața�riscului?

• relațiile complicate cu părinții și 
lipsa unui mediu de încredere acasă

V., 13 ani 

La început, părinții cereau să le arăt 
totul. Dar într-o zi, le-am spus că 
nu e treaba lor, că sunt informat și 
că știu că nu trebuie să vorbesc cu 
persoane necunoscute. De atunci, 
lor li s-a făcut mai ușor.

ORICE copil poate ajunge victimă a 
exploatării sexuale online, atât copiii 
din medii social-vulnerabile, cât și 
copiii din familii înstărite, din mediul 
rural și urban. Abuzatorii manipulează 
copilul prin satisfacerea necesităților 
materiale (bani, bunuri, etc.) sau 
nemateriale (afecțiune, înțelegere, 
atenție).  

*Conform datelor din Studiul privind 
Siguranța Copiilor Online, 2017.
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Ce�ne�indică�
despre�un�

posibil�caz�de�
exploatare�

sexuală�online�
a�unui�copil?

• producerea și expedierea de către 
copil a unor fotografii care îl/o 
reprezintă în ipostaze sexuale; 
 
În toate aceste cazuri, trebuie 
examinate motivele care au 
stat la baza producerii acestor 
fotografii sau video-uri (posibila 
constrângere sau manipulare). 
În special, atunci când în aceste 
fotografii sau video-uri apar copii 
de vârstă mică, deseori pot fi 
implicate persoane adulte, care să 
le sugereze sau să le indice cum să 
se filmeze sau să se fotografieze. 
În aceste cazuri, trebuie să existe 
prezumția�implicării�unui�adult�sau�
a�unui�alt�copil�care�l-a�influențat�în�
producerea�acestor�materiale. 

• fotografiile sau video-urile cu 
conținut sexual ale unui copil, 
care au ajuns să fie distribuite în 
mediul online pe rețele sociale sau 
transmise prin chat altor persoane. 
 
Orice fotografie sau video ale unui 
copil, care îl reprezintă în ipostaze 
sexuale, reprezintă un material 
de�exploatare�sexuală�online�a�
copilului.

• relația online a unui copil cu o 
persoană necunoscută în realitate, 
cu care discută despre relații 
sexuale, experiențele sexuale 
anterioare; când îi expediază video-
uri cu conținut pornografic pentru a 
le vizualiza sau îi propune să se vadă 
în realitate pentru a întreține relații 
sexuale. 
 
De obicei, copiii nu vorbesc 
despre aceste relații cu adulții, 
mai ales abuzatorul îl impune să nu 
povestească nimănui despre relația 
“de iubire” pe care o au.

• discuția online a unui copil cu un 
adult, în care acesta îl îndeamnă 
pe copil să îi expedieze fotografii 
cu conținut sexual, să se filmeze 
în ipostaze sexuale sau chiar îi 
propune bunuri sau bani în schimbul 
acestora. 
 
Nicio persoană nu are dreptul să 
solicite unui copil (până la vârsta 
de 18 ani) să se filmeze în ipostaze 
sexuale, aceste acțiuni fiind ilegale. 
Conform legii, până la 18 ani copilul 
nu își poate exprima “acordul” sau 
“consimțământul” pentru a se filma 
sau fotografia în asemenea ipostaze, 
aceste materiale reprezentând 
abuzul sexual al unui copil. 

• amenințările online ale copilului 
cu distribuirea informațiilor 
compromițătoare despre acesta, în 
schimbul unor fotografii/video-uri 
sau implicarea lui în alte acțiuni cu 
caracter sexual. 
 
Metodele de constrângere și modul 
în care abuzatorul poate obține ceea 
ce își dorește de la copil (fotografii 
sau video-uri cu conținut sexual) 
pot fi diferite. Cert e faptul că nicio 
persoană nu are dreptul să solicite 
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unui copil (până la 18 ani) să facă 
asemenea acțiuni.

• discuția online cu un copil, în care 
i se solicită unele bunuri, bani sau 
alte lucruri materiale în schimbul 
nepublicării fotografiilor intime ale 
copilului sau distribuirii informațiilor 
compromițătoare despre acesta. 
 
Niciun copil nu poate fi supus 
presiunilor, amenințărilor sau 
acțiunilor de șantaj din partea 
nimănui. 

Care sunt 
semnele unui 
posibil�caz�de�
exploatare�
sexuală�
online?

Copilul care trece prin experiența unui 
abuz sexual online manifestă deseori 
schimbări în comportament, precum 
sunt:

• comportamentul secretos

• schimbarea modului în care copilul 
utilizează internetul – stă mai mult 
timp online, în special noaptea târziu 
și în timpul orelor de școală:

M., 13 ani 

Mama Mariei a observat că aceasta 
petrece mult timp în mediul online 
în timpul nopții, iar atunci când 
folosește telefonul în prezența unui 
adult încearcă să se asigure că 
nimeni nu-i vede mesajele. 

• anxietate;

• retragerea din familie, din cercul de 
prieteni sau din cercul de interese;

• reușita școlară redusă;

• acțiuni de auto-vătămare sau 
tendințe suicidale.

Semnele și indicatorii exploatării 
sexuale online deseori pot fi greu 
de identificat. Mulți copii care sunt 
exploatați sexual pot fi și victime ale 
altor forme de abuzuri. 

Cea mai mare provocare e faptul că, 
din cauza metodelor de ademenire 
și manipulare, copiii nu se identifică 
drept victime ale exploatării sexuale 
online. Mai mult decât atât, se 
întâmplă�adesea�ca�acești�copii�să�
se�îndrăgostească�de�abuzator și să 
nu creadă că fotografia sa a ajuns să 
fie distribuită din cauza lui, încercând 
să-i inventeze tot felul de scuze despre 
cum s-ar fi putut întâmpla acest lucru.

CHIAR DACĂ copiii nu se identifică 
drept victime sau consideră că cele 
întâmplate nu ar fi o problemă atât de 
gravă, ei sunt victime ale exploatării 
sexuale și trebuie ajutați.

Atitudinea copilului față de cele 
întâmplate cu sine nu schimbă în niciun 
fel modul în care specialiștii ar trebui 
să reacționeze sau să intervină dacă 
observă sau află despre un asemenea 
caz.
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De�ce�copiii�
nu�vorbesc�

despre�aceste�
situații?

Sunt multe motive de ce copiilor le 
este dificil să vorbească cu cineva 
despre situația neplăcută.

• Copiii nu văd un abuz în ceea ce li s-a 
întâmplat;

• Nu doresc să afle părinții;

• Se consideră vinovați că au ajuns în 
această situație;

• Cred că pot face față situației de 
sine stătător;

• Se pot considera obligați să nu 
vorbească cu nimeni despre cele 
întâmplate, din motiv că au primit 
unele cadouri, bunuri în schimbul 
acțiunilor pe care le-a făcut sau 
chiar au fost amenințați că vor păți 
ceva rău dacă vor vorbi cu cineva 
despre cele întâmplate;

• Se pot simți rușinați sau se tem că 
nu vor fi crezuți;

• Câteodată, un copil se poate simți 
confuz din motiv că ar fi primit 
plăcere de la interacțiunea sexuală și 
că și-ar fi dorit să se întâmple;

• Copilul poate fi confuz în legătură 
cu sentimentele sale și poate fi 
convins că ceea ce se întâmplă „este 
ok”, că “toți fac asta”, în special dacă 
un alt copil sau adolescent inițiază 
comportamentul sexual:

S., 13 ani

Îmi este rușine și frică de părinți. 
Sunt vinovată că am trimis poze cu 
mine goală. Dacă află părinții, o să 
mă pedepsească.”

(În acest caz, frica și rușinea să nu afle 
colegii, profesorii și părinți despre cele 
întâmplate era mai mare decât dorința 
de a-l pedepsi pe abuzator. S. a refuzat 
să vorbească despre abuz.)
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Copiii se pot implica în acțiuni cu 
caracter sexual cu alți copii, fără a 
înțelege impactul negativ al acestor 
acțiuni sau latura lor ilegală. De obicei, 
se întâmplă ca situațiile abuzive 
care apar între semeni să presupună 
distribuirea sau expedierea în lanț 
a fotografiilor cu conținut intim ale 
unui copil, coleg de clasă sau școală, 
fapt care generează comentarii 
răutăcioase în adresa acelui copil. 

De fiecare dată când survin asemenea 
situații, e foarte important ca adulții să 
observe aceste comportamente la o 
etapă incipientă și să le stopeze.

Acest lucru nu presupune neapărat 
acțiuni de pedepsire legală a copilului. 
Întâi de toate, copilul trebuie 
responsabilizat cu privire la impactul 
negativ al acțiunilor sale asupra 
copilului care apare în fotografie.

În astfel de cazuri, asigurați-vă că:

• ați discutat cu copilul care a 
distribuit fotografia;

• ați discutat cu părintele acestui 
copil; 

• ați discutat cu copilul care apare în 
fotografie;

• Nu uităm despre faptul că, în orice 
fotografie cu conținut sexual a unui 
copil, există prezumția implicării 
unui adult care l-a determinat să le 
producă. 

Copiii�pot�
abuza�sexual�
online�alți�
copii?�

• ați încurajat copilul să raporteze 
acea fotografie administrației rețelei 
sociale pe care a fost distribuită.

  N., 13 ani

Aveam 13 ani, îmi plăcea de Mihai 
care avea 14. Ca să-l impresionez, la 
rugămintea lui, i-am trimis un video 
cu pieptul gol. Acum acest video 
se află la două dintre colegele mele 
de clasă care l-au distribuit până și 
părinților mei.
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CE�FAC�/�CE�NU�FAC�
la�prima�discuție�cu�copilul,�dacă�ați�observat�unele�semne�sau�ați�aflat�despre�
unele�fapte�care�indică�un�posibil�caz�de�abuz�sexual�online

DA NU

Încercați să găsiți un spațiu mai retras 
pentru discuție, în care să fiți doar cu 
copilul și unde să nu fiți întrerupt. 

Nu promiteți copilului că acesta e 
secretul vostru.

Ascultați-l și lăsați-l să povestească cu 
cuvintele lui ce s-a întâmplat. Nu presați 
copilul pentru a primi mai  
multe informații.

Nu îi faceți morală în timpul discuției și 
nici nu-i spuneți că a greșit.

Controlați tonalitatea vocii și expresia 
feței.

Nu întrebați și nu faceți comentarii cu 
privire la abuzator:
a. nu întrebați copilul de ce abuzatorul a 
procedat astfel cu el;
b. nu întrebați dacă abuzatorul îl iubește 
pe copil sau dacă copilul îl iubește pe 
abuzator.

Asigurați-l pe copil că nu e vina lui. Nu transformați discuția în audiere. 
Acesta urmează a fi audiat de către 
specialiștii corespunzători în cadru 
procesului penal. 

Întrebați-l care sunt necesitățile lui de 
moment.

Nu folosiți glume, sarcasm sau ironia în 
aceste momente.

Explicați-i copilului că trebuie să spuneți 
și altor specialiști despre cele întâmplate.

Evitați relatarea repetată a istoriei.

Respectați încrederea copilului și 
împărtășiți informația doar persoanelor 
care, în virtutea activității pe care o 
desfășoară, pot interveni ca să ajute 
copilul.

Nu promiteți ameliorarea imediată a 
situației.

Asigurați copilul că dvs. sau o altă 
persoană (de ex., psihologul școlar) va fi 
disponibil pentru sprijin atunci când va 
avea nevoie.

Nu colectați detalii și informații care nu 
vă sunt necesare și care îl impun pe copil 
să vă explice toate circumstanțele celor 
întâmplate. Pentru început, e necesar a 
înțelege, în linii generale, situația prin care 
trece copilul.
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În orice situație, în care suspectați un 
posibil caz de exploatare sexuală online a 
copilului, puteți scrie consultantului pe  
www.siguronline.md sau puteți contacta 
direct psihologul sau avocatul Centrului 
Internațional ,”La Strada Moldova”. 

În ultimii 5 ani, specialiștii “La Strada 
Moldova”  au consiliat și asistat juridic 
și psihologic peste 160 de copii care au 
trecut prin diferite experiențe neplăcute 
în mediul online.

În spatele serviciului www.siguronline.md 
e o întreagă echipă de specialiști: 

• consilieri pregătiți să facă față 
întrebărilor online ale copiilor, părinților 
sau specialiștilor despre un caz de abuz 
sau exploatare sexuală online;

• un�avocat�specializat în asistența 
cazurilor de abuz sexual și exploatare 
sexuală online;

• o�echipă�de�psihologi care pot asigura 
confortul emoțional al copilului victimă 
a abuzului sau exploatării sexuale 
online, pe durata procesului penal. 

În calitatea dumneavoastră de 
profesionist, apelând la serviciul 
Siguronline, vă puteți asigura că:  

COPILUL care a trecut prin experiența 
unui abuz sexual în mediul online:

• va avea o persoană de suport cu care va 
putea menține legătura și va comunica 
ori de câte ori va avea nevoie;

• se va putea bucura de respectarea 
drepturilor și intereselor sale și de către 
alți specialiști cu care va interacționa în 
cadrul procesului penal;

• va beneficia de ajutorul specialiștilor 
în medierea comunicării cu părintele 
despre cele întâmplate. Foarte mult 
din reacția și colaborarea ulterioară 
depinde de modul în care are loc prima 
discuție cu părintele.

Serviciile oferite de  “La Strada Moldova” 
în cazul referirii unui caz de exploatare 
sexuală online sunt:

• Asistență specializată a copilului din 
partea avocatului și psihologului, pe 
toată durata procesului penal;

• Consultanța specializată cu privire la 
acțiunile imediat următoare care pot fi  
întreprinse în acest caz;

• Asistență specializată a copilului 
victimă sau martor din partea 
avocatului și psihologului în cazuri de 
abuz și exploatare sexuală online;

• Elaborarea rapoartelor psihologice (de 
evaluare psihologică, de constatare) la 
solicitarea organelor de drept;

• Audierea minorului de către psihologul-
intervievator;

• Spațiu pentru desfășurarea audierilor în 
condiții speciale pentru minorii victime 
sau martori ai unui caz de abuz sau 
exploatare sexuală online.

Când�pot�apela�la�serviciul� 
www.siguronline.md�și�cum� 
îmi�poate�fi�de�folos?
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ÎMPREUNĂ
pentru un internet mai sigur pentru copii

Pentru mai multe detalii, accesați www.siguronline.md.

Contactați direct Echipa de Asistență a Copilului din cadrul Centrului Internațional 
“La Strada Moldova” (psiholog și avocat) la numerele de telefon:

078 33 04 06  078 40 56 60 


