
Finanțare și guvernanță 

 

Serviciul de raportare a materialelor ce reprezintă abuz sexual asupra copilului (MASC) 

face parte din proiectul Siguronline.md, o platformă unică în Republica Moldova, creată 

să informeze şi să promoveze utilizarea, în condiții de siguranță, a Internetului de către 

copii cu sprijinul şi implicarea specialiştilor, părinţilor şi profesorilor. Portalul este unul 

informativ, interactiv și conține sfaturi utile despre cum se pot proteja copiii de conţinuturi 

şi /sau acţiuni cu caracter abuziv în mediul virtual. De asemenea, portalul își propune 

dezvoltarea atitudinii responsabile la copii și oferă posibilitatea de a raporta despre un 

eventual abuz. 

Platforma Siguronline.md este gestionată de către Centrul Internațional „LA STRADA”, cu 

suportul financiar al donatorilor. Activitățile proiectului Siguronline.md sunt desfășurate 

în baza legislatiei în vigoare și a prevederilor Protocoalelor de Colaborare, încheiate cu 

instituțiile abilitate. 

Platforma Siguronline.md a fost lansată în anul 2013, ideea creării acestui portal venind 

în urma realizării de către Centrul Internaţional „LA STRADA” a studiului „Copiii din 

Republica Moldova: si(n)guri online?”, în care s-a constatat că circa 80% dintre copiii din 

mediul urban şi 70% din cel rural au acces la Internet și sunt expuși diferitor riscuri 

online.  

Centrul Internațional LA STRADA este membru asociat al reţelei Internaţionale ECPAT 

(End Child Prostitution and Trafficking/ Eradicarea prostituţiei infantile şi traficului de 

copii), care include 122 organizații membre din 104 țări în lupta împotriva exploatării 

sexuale a copiilor. De asemenea, „LA STRADA” este membru al Alianţei Naţionale a ONG-

urilor active în domeniul protecţiei copilului şi familiei, o rețea de organizații non-

guvernamentale care acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de 

dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, 

asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei. 

Organele de conducere ale Centrului Internațional „LA STRADA” sunt Consiliul de 

Supraveghere și Consiliul de Administrare. Consiliul de Supraveghere este organul 

consultativ al organizației, care consultă asupra direcțiilor strategice de dezvoltare a 

Centrului, strategiilor de comunicare, parteneriate și lobby. Consiliul de Administrare 

monitorizează, revizuiește și direcționează strategia, politica și bugetul pentru a ajuta în 

atingerea obiectivelor și oferirea celor mai înalte standarde de servicii. Președintele 

organizației conduce Consiliul în conformitate cu viziunea, misiunea și obiectivele de 

planificare strategică ale organizației. 

Aranjamentele noastre de guvernanță sunt consolidate printr-un ciclu regulat de ședințe 

ale Consiliului de administrare și ședințe executive. În plus, există un proces de consultare 
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în curs de desfășurare cu partenerii noștri și cu alte părți interesate relevante, care 

contribuie la îmbunătățirea activității organizației și implementarea calitativă a 

schimbărilor.  

 

 

 

 

 


