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BENEFICIILE INTERNETULUI 

• Acces global la informaţii, documente 

• Comunicare instantanee şi fără costuri 

• Resurse educaţionale şi culturale vaste 

• Socializare prin intermediul reţelelor 

• Divertisment, jocuri 

• Participare civică şi politică 

• Implicare comunitară/activism 

• Consiliere (medicală, profesională etc.) 

• Grupuri de discuţii specializate, forumuri 

• Împărţirea experienţelor cu alte persoane 



RISCURI ASOCIATE UTILIZĂRII 

INTERNETULUI 
• Pornografia infantilă 

• Ademenirea victimelor (grooming) 

• Violenţă extremă 

• Conţinut dăunător 

• Materiale cu activităţi rasiste 

• Hărţuire şi ameninţare online 

• Persoane necunoscute 

• Publicitate comercială agresivă 

• Informaţii false (sănătate, educaţie etc.) 

• Încălcarea intimităţii 

• Exploatarea informaţiilor personale 

• Dependenţă (jocuri, internet) 

• Escrocherii financiare 

• Îndemn la sinucidere, anorexie, consum de droguri 

• Conţinut şi activităţi ilegale (hacking, spam, nerespectarea drepturilor de 

autor etc.) 



DATELE CU CARACTER PERSONAL 
 

 

Articolul 3 din Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestora menționează: 

 Datele cu caracter personal reprezintă orice informații 

referitoare la o persoană fizică prin referire la un număr de 

identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității 

sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. 



DATELE CU CARACTER PERSONAL 
  Datele personale sunt datele proprii unei persoane, 

folosite pentru identificarea acesteia și care au un caracter 
privat:  

 nume și prenume, naționalitatea,  

 limba,  

  contul bancar, 

  amprente, 

  fotografii,  

 adresa IP, 

  codul numeric personal,  

 data nașterii,  

 adresa fizică sau electronică,  

 numerele de telefon. 

Datele personale permit identificarea unei persoane fie 
direct, fie prin alăturarea mai multor elemente de informație. 
 



REPUTAŢIA TA ONLINE CONTEAZĂ. 

AI GRIJĂ DE EA! 

CONSTRUIEŞTE PROFILUL CU GRIJĂ 

• Fii foarte atent cu informaţia pe care o postezi pe un profil online. 

Asigură-te că ceea ce postezi te reprezintă. 

O POZĂ FACE CÂT O MIE DE CUVINTE 

• Odată postată, o poză va rămâne pe Internet şi după ce o ştergi. Ea 

poate fi preluată de orcine şi folosită fără voia ta. 

CUM TE VĂD CEILALŢI PE INTERNET 

• Postările tale (pozele, comentariile), 
grupurile din care faci parte, număr de 
prieteni, aplicaţiile pe care le accesezi, 
paginile favorite sunt câteva dintre 
elementele care conturează imaginea pe site-
urile de socializare. Toate acestea te 
definesc. 

 



REPUTAŢIA TA ONLINE CONTEAZĂ. 

AI GRIJĂ DE EA! 

CALITATEA CONTEAZĂ MAI MULT DECÂT CANTITATEA 

• Fii selectiv în legătură cu persoanele pe care le adaugi ca prieteni. 

Nu uita că atunci când adaugi pe cineva ca prieten el îţi poate vedea 

toate datele personale. 

CE ŢIE NU-ŢI PLACE ALTUIA NU-I FACE 

• Fii atent la imaginea ta, dar în acelaşi timp ai grijă ca ceea ce postezi 

să nu fie ofensator sau deranjant pentru ceilalţi. 

CONTACTUL CU PERSOANE NECUNOSCUTE 

• Despre persoanele pe care le întâlneşti în mod virtual ştii foarte 

puţine lucruri. E aproape imposibil să ştii dacă vârsta, numele, 

adresa sau pozele persoanei cu care vorbeşti sunt adevărate. Totul se 

reduce la încredere. 

 



REPUTAŢIA TA ONLINE CONTEAZĂ. 

AI GRIJĂ DE EA! 

CÂTĂ  ÎNCREDERE  POŢI  AVEA  ÎNTR-UN  STRĂIN? 

• Dacă o persoană este neplăcută, îţi adresează întrebări personale sau 

intime, te hărţuieşte sau ameninţă verbal, încheie imediat discuţia.  

• Nu te expune la webcam persoanelor pe care le întâlneşti în mediul 

online. 

• Nu te întâlni în viaţa reală cu persoanele cunoscute în mediul online 

fără să îţi anunţi părinţii înainte. Nu merge niciodată singur la o 

întâlnire de acest fel. 

• Ai încredere în intuiţia ta. Dacă simţi ceva în neregulă cu persoana 

cu care te întâlneşti, mai bine renunţă la întâlnire. 

 ATENŢIE!!! 

 Pe fiecare reţea de socializare ai posibilitatea să îţi schimbi 

setările de confidenţialitate astfel încât doar prietenii să îţi poată vedea 

profilul, informaţiile şi pozele. 

 



CE SPUNE LEGEA? 
 Obligaţia ta este de a-i proteja şi tu pe alţii 

Nu trimite imagini sau mesaje jignitoare, agresive, 

obscene nici unei persoane indiferent de situaţia 

de conflict în care te găseşti. Hărţuirea şi 

ameninţările transmise prin email pot pune în 

pericol alte persoane şi pot determina intervenţia 

autorităţilor. 

Informează-te cu privire la riscurile la care te expui când accesezi 

sisteme de date informatice, Codul Penal din România incriminează 

ca infracţiuni următoarele fapte: 

• accesul ilegal la un sistem informatic 

• interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice 

• alterarea (modificarea, ştergerea, deteriorarea, restricţionarea) 

integrităţii datelor informatice 

• perturbarea funcţionării sistemelor informatice 

• transferul neautorizat de date informatice 

• operaţiunile ilegale cu dispozitive sau programe informatice 

 



  CUMPĂRĂTURILE ONLINE 

- Cumparati doar de pe site-urile protejate ( care afiseaza un lacatel 

sau o cheita sau au in adresa ca semn distinctiv litera “s” la final: 

Htpps:// fata de http:// la un site nesecurizat) 

 

- Verificati certificatul de Securitate (o pictograma de blocare indica 

un site sigur) 

 

-  Verificati comentariile clientilor – dati cautare dupa reclamatii si 

numele site-ului 

 



CUMPĂRĂTURILE ONLINE 

Nu trimiteti niciodata informatii confidentiale pe e-mail si nu 

le divulgati la telefon 

 

Protejati-va calculatorul cu un antivirus cu update  

Automat 

 

Schimbati-va numele de utilizator si parolele 

 frecvent  

Alegeti parole greu de ghicit si  nu folositi  

aceleasi parole 

 

 

 



   PORNOGRAFIA INFANTILĂ 

       Art 374 NCP. Producerea, deţinerea în vederea expunerii sau 
distribuirii, achiziţionarea, stocarea, expunerea, promovarea, 
distribuirea, precum şi punerea la dispoziţie, în orice mod, de 
materiale pornografice cu minori se pedepsesc cu închisoarea de la 
un an la 5. 

 Dacă faptele au fost săvârşite printr-un sistem informatic sau 
alt mijloc de stocare a datelor informatice, pedeapsa este închisoarea de 
la 2 la 7 ani. 

 Accesarea, fără drept, de materiale pornografice cu minori, prin 
intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicaţii 
electronice, se pedepseşte cu închisoare la de 3 luni la 3 ani sau cu 
amendă. 

 Prin materiale pornografice cu minori se înţelege orice 
material care prezintă un minor având un comportament sexual 
explicit sau care, deşi nu prezintă o persoană reală, simulează, în 
mod credibil, un minor având un astfel de comportament. 

 



  Orice situație de abuz asupra minorilor, petrecută în mediul 

online, trebuie sesizată Poliției, fie în mod direct, la cea mai 

apropiată unitate, fie prin intermediul Internetului, pe site-ul 

www.efrauda.ro.   

  De asemenea, Organizația  Salvați Copiii gestionează un help 

line destinat semnalărilor situaţiilor de abuz sau agresiune pe 

internet, oferind și consiliere privind siguranța pe internet, pentru 

copii și părinți. 

   Acest help line poate fi accesat la www.oradenet.ro 
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RECOMANDĂRI PENTRU PĂRINŢI, CADRE 

DIDACTICE 

 • Supravegheaţi activitatea copilului dumneavoastră pe 
Internet; 

• Folosiţi Internetul împreună cu copiii, căutaţi cu ei informaţii 
care să-i intereseze; 

• Aşezaţi  computerul conectat la Internet într-o  zonă  
deschisă, de unde puteţi uşor supraveghea copilul, de preferat 
în camera de zi; 

• Folosiţi anumite mecanisme de control parental şi instalaţi 
instrumente de filtrare a Internetului, ca măsuri 
suplimentare de supraveghere;  

• Arătaţi copilului cum să folosească setările de siguranţă; 

• Învaţaţi copiii să nu dea niciodată date personale sau poze 
celor cu care corespondează pe Internet; 

• Explicaţiile copiiilor că nu este bine să nu stabilească, fără 
acceptul dvs., întâlniri cu persoane pe care le cunosc doar de 
pe Internet. Discutaţi despre riscurile la care se pot expune; 

• Încurajaţi-vă copii să vă spună dacă cineva din mediul 
online îi face să se simtă inconfortabil ori le provoacă teamă; 



RECOMANDĂRI PENTRU PĂRINŢI, CADRE 

DIDACTICE  

 
 

• Încurajaţi-vă copilul să aibă o atitudine responsabilă, 
cuviincioasă inclusiv pe Internet, să nu transmită vulgarităţi, 
ameninţări sau injurii; 

• Învăţaţi-vă copilul ce înseamnă autoprotecţia pe Internet. 
Dacă un site încurajează copiii să transmită numele pentru a 
personaliza conţinutul acelui program, ajutaţi-l să-şi  găsească 
un nume fictiv; 

• În cazul în care sesizaţi schimbări negative în comportamentul 
copiilor, discutaţi cu aceştia şi încercaţi să aflaţi cauzele care 
au generat aceste modificări. Discutaţi cu cadrele didactice şi 
apelaţi la specialişti care vă pot oferi sprijin în gestionarea 
situaţiei;  

• Pentru faptele abuzive din online, răspunderea e în offline, 
adică în mediul real; 

• Internetul poate crea dependență! Nu lăsați copiii să petreacă 
ore în șir în fața ecranului, stabiliți de comun acord un 
program de utilizare a calculatorului și oferiți-le alternative de 
petrecere a timpului liber! 
 



RECOMANDĂRI PENTRU COPII 
• Nu oferi persoanelor întâlnite pe Internet informaţii 

personale despre tine sau familia ta;  

• Nu spune parola de la e-mail-ul tău altor persoane în afara 

părinţilor; dacă le comunici această parolă prietenilor sau altor 

persoane, acestea pot trimite mesaje jignitoare în numele tău 

sau pot intra pe site-uri interzise; 

• Dacă vrei să te întâlneşti cu o persoană pe care ai cunoscut-o 

pe Internet, anunţă-ţi părinţii anterior; oamenii pot fi foarte 

diferiţi de ceea ce au pretins că sunt pe Internet şi astfel 

poţi deveni victima traficului de persoane şi a altor întâmplări 

tragice; 

• Evită să postezi pe Internet fotografii care te surprind în 

ipostaze indecente; acestea sunt personale şi nu trebuie să 

ajungă la cunoştinţa oricui navighează pe Internet 

 



RECOMANDĂRI PENTRU ELEVI 

• Nu uita că nu tot ceea ce citeşti sau vezi pe Internet  este 

adevărat!  

• Nu da curs îndemnurilor, sarcinilor și provocărilor pe care le 

primești în cadrul unor jocuri online, care fac referire la viața 

reală și te îndeamnă să săvârșești fapte ce îți pot pune viața în 

pericol sau îi pot afecta pe cei din jur;  

• Nu te teme de cei care te amenință pe Internet, ca să te 

determine să faci ceea ce doresc ei. În realitate, singura lor 

putere este anonimatul. În fața unor adulți responsabili, 

precum părinții tăi, profesorii sau polițiștii, medicii sau 

psihologii, agresorul tău se va dovedi mai neajutorat decât 

tine, pentru că el se știe vinovat. Dacă te amenință că are 

acces la informații confidențiale ca să îți arate că e bine 

informat, nu uita că în realitate are acces numai la 

informații care se găsesc foarte ușor pe Internet și nu 

dovedesc nimic.  



VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE! 

 

 


