
INTERNETUL, 
PRIETEN SAU DUȘMAN?

Benefi ciar

Inspectoratul de 
Poliție Județean

Timiș

Co-fi nanțator

Asociația Internațională
a Polițiștilor Secția Română

- Regiunea 1 Timiș 

Finanțator

Consiliul Județean
Timiș

CAMPANIE DERULATĂ DE 
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN TIMIȘ,

PENTRU PREVENIREA VICTIMIZĂRII TINERILOR 
ÎN MEDIUL „ONLINE”

Dacă ai întâlnit pe internet materiale sau 
situaţii dăunatoare copiilor, raporteaza-le acum!

www.safernet.ro

Consiliul Județean Timiș
Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică Timiș

Finanțator

Inspectoratul Școlar
Județean Timiș

Inspectoratul de Poliție
Județean Timiș

Beneficiar Beneficiar





„În spatele unui profi l frumos pot fi  
intenții periculoase”.

slogan utilizat în cadrul Campaniei Naționale
„Tu cui dai accept?”

Tu cui dai accept?

Când navigați pe site-urile de socializa-
re nu dați „accept” persoanelor necunoscute 
de voi în realitate, chiar dacă acel profi l apare 
însoțit de acceptul mai multor prieteni virtuali 
din grupul vostru.

Nu puteți ști niciodată cu adevărat cine 
poate fi  în spatele unui profi l.



Când vă creați un cont pe un site de soci-
alizare, să folosiți un pseudonim, o prescurtare 
și în nici un caz numele întreg, data nașterii sau 
orice altceva ce vă poate face cunoscut sau recu-
noscut în lumea reală!

Parola este bine să aibe cel puțin 12 ca-
ractere, să conțină litere, cifre și semne de 
punctuație pentru a fi cât mai greu de ghicit 
chiar și de către cei ce vă cunosc foarte bine.

Restricționați accesul necunoscuților la 
profilul vostru.

Siguranța în mediul virtual



Nu oferiți necunoscuților din lumea vir-
tuală informații despre voi sau familia voastră.

NU UITAȚI 
că fotografiile sau filmulețele odată postate, 
pot rămâne pentru totdeauna pe alte com-

putere sau servere, chiar dacă veți șterge 
postarea inițială!



Prevenirea victimizării online

Atunci când utilizați camerele web, pentru 
siguranţa voastră, nu comunicați decât cu persoa-
ne de încredere. Informaţiile pe care le pot afla ne-
cunoscuţii sunt la fel de importante ca și cum v-ar 
deschide ușa casei în realitate. Ei văd ce lucruri de 
valoare sunt în casă, vor cunoaște programul fami-
liei și multe alte date care v-ar putea pune în pericol, 
dacă ar dori să vă „viziteze” sau să vă șantajeze.

Dacă vreți să vă întâlniți față în față cu o 
persoană cunoscută pe Internet, anunțați pe cine-
va din familie sau dintre prieteni, fixați întâlnirea 



numai într-un loc public intens circulat și mergeți 
eventual cu cineva de încredere, care vă poate apă-
ra la nevoie. 

Puteți oricând să vă opriți din navigarea pe 
internet sau să refuzați continuarea unei discuții 
pe chat, dacă s-a întâmplat ceva care nu v-a plăcut 
sau care v-a speriat.

În cazul în care cineva vă transmite foto-
grafii sau propuneri indecente, puteți raporta 
acest lucru la Internet Hotline -www.safernet.ro.



Cyberbullying-ul reprezintă un 
comportament agresiv, repetat, împotri-
va uneia sau mai multor persoane în me-
diul virtual și poate consta în postări 
defăimătoare adevărate sau neadevărate la 
adresa uneia/ unor persoane (publicarea unor 
poze sau videouri care arată victima în situații 
jenante. Sau site-uri unde se votează cine este 
cel mai/cea mai urât(ă) etc.).

Cyberbullying-ul poate avea efecte devas-
tatoare asupra victimelor, de la absenteism la 
abandon școlar sau chiar la suicid.

Cyberbullying-ul și consecințele acestuia



ATENȚIE!
Nu tot ceea ce citiți sau vedeți pe internet 

este adevărat. Oricine poate crea pagini web sau 
poate posta știri, fotografii, filme. Fotografiile și 
filmele pot fi trucate pe calculator cu ușurință!

Gândeștete bine la ceea ce scrii, 
Respectă persoanele de altă etnie sau rasă, și pe 

cei care au alt mod de viață!



Înainte de a descărca orice fi șier gratis, 
verifi cați de unde provine, dacă este permisă 
distribuirea sa sau dacă se afl ă în domeniul pu-
blic (adică nu e protejat conform legii)

În cazul în care nu sunteți siguri, cereți 
clarifi cări de la titularul de drepturi sau de la 
asociațiile anti-piraterie sau organismele de 
gestiune colectivă a drepturilor de autor sau 
conexe sau chiar de la autoritatea națională 
de profi l (în România, Ofi ciul Român pentru 
Drepturi de Autor – www.orda.ro) 

În cazul soft ware-ului sau a altor opere 
oferite free/trial, trebuie verifi cate termenii și 
condițiile de instalare și utilizare (care de obicei 
se confi rmă fără a fi  citite, prin apăsarea buto-
nului ”I accept”/”I agree”), pentru că pot apărea 
restricții de utilizare (de pildă, pe un singur dis-
pozitiv sau pentru o perioadă limitată sau doar 
pentru uz personal etc.). Nerespectarea acestor 
condiții poate fi  infracțiune.

Sunt interzise toate operațiunile urmă-
toare, dacă se realizează fără acordul titularului 
de drepturi:  copierea, uploading, downloading, 
distribuirea, gratuită sau contra cost, închirie-
rea, modifi carea și utilizarea rezultatului, co-
municareapublică, radiodifuzarea, retransmite-
rea prin cablu, înregistrarea etc.

Proprietatea intelectuală online
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112
Prevederi din legislația românească:
•	Legea	nr.	677/2001,	pentru	protecția	per-

soanelor cu privire la prelucrarea datelor cu ca-
racter personal și libera circulație a acestor date,

•	Legea	nr.	506/2004,	privind	prelucrarea	
datelor cu caracter personal și protecţia vieţii 
private în sectorul comunicaţiilor electronice,

•	Codul	civil	–	art.	70	și	următoarele,
•	Legea	nr.	8/1996,	privind	dreptul	de	au-

tor și drepturile conexe.


