




CAZ 1 – CUI ÎI PASĂ? 

Emilia află că prietenul ei Tudor a fost la cine-

ma cu Mia. Se enervează. Mia era cea mai bună 

prietenă a ei. Emilia decide să se răzbune. „O să 

vadă ea! Mia va primi ce merită!” 

Emilia îi face, în secret, Miei o fotografie atunci 

când aceasta se schimbă. 

Împreună cu Ioana, Emilia decide să publice 

fotografia pe Internet, însoţită de numele Miei şi 

un text. 

CAZ 2 – ÎNTÂLNIREA 

Liza a întâlnit un băiat drăguţ de vârsta ei pe 

internet. În ultimele luni, au vorbit de multe ori. 

Apoi băiatul a rugat-o să îi trimită fotografia ei. 

După un timp au hotărât să se întâlnească. O prie-

tenă de-a Lizei şi-a găsit un prieten drăguţ pe in-

ternet. 

Totuşi, Liza îşi făcea griji pentru întâlnire şi a 

rugat-o pe mătuşa ei să meargă cu ea. Mătuşa a 

stat şi a observat situaţia de la distanţă. În locul 

unui băiat de 14 ani, la întâlnire a venit un bărbat 

adult. 

Când a observat-o pe mătuşa Lizei, bărbatul a 

fugit!  

 

 

Siguranţa copiilor pe internet depinde şi de tine. 
Dacă ai  găsit pe internet materiale sau situaţii 
dăunătoare copiilor, raportează-le 
acum pe:  

Site-ul: www.safernet.ro 

e-mail: raportare@safernet.ro 

fax: 021/3127116 

tel: 021/3116 

Adresă:  Centrul Român pentru  

Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual – FOCUS 

Str. Biserica Amzei, nr. 29, et. 3 Bucureşti, sector 1 
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Aprilie 2014, clasa a VII-a B 

Săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

 

      P.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRESIUNEA  

VIRTUALĂ 

„Cyberbullying” 

 

SONDAJ: www.sigur.info 

Principala problemă cu care m-am confruntat 

pe internet a fost: 

Hărţuirea / abuzul 

furtul datelor personale 

pronografia 

violenţa 

viruşii 

ademenirea 

nu am avut nicio problemă 
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FAPTE: 

Internetul este un loc public. Ceea ce spui şi faci 

pe internet poate fi văzut şi copiat de mulţi utili-

zatori din toată lumea. 

Odată ce ai postat informaţii pe internet, pierzi 

controlul asupra lor şi nu îţi mai poţi retrage acţi-

unile. 

Copiile informaţiilor publicate pot rămâne la 

nesfârşit pe alte computere şi servere. 

Dacă publicaţi informaţii personale, nu mai puteţi 

şti cu siguranţă pentru ce vor fi folosite şi de către 

cine. 

E „uşor” să agresezi online pentru că nu poţi ve-

dea consecinţele faptelor tale! 

 

DE CE TOTUŞI UNII O FAC...? 

Violenţa pe internet nu e „mare lucru”, pentru că 

nimeni nu este rănit cu adevărat;(Greşit! Multe 

victime agresate pe internet ajung să se sinucidă!) 

„Prietemii” consideră că ceea ce fac este amuzant, 

aşa că e O.K. 

„Oricum nu pot fi 

prins!” (Greşit! Orice 

utilizare a internetului 

lasă o „amprentă digi-

tală” care permite an-

chetatorilor să ia urma 

făptaşului) 

 

Ce spune legea? 

Actele de hărțuire, intimidare sau amenințare, în 

funcție de gravitatea lor, constituie fapte contra-

venționale sau fapte penale: 

- fapte contravenționale sancționate cu amenda 

de la 200 la 1000 lei - fapte, acte sau gesturi, 

obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare 

sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împo-

triva persoanelor sau bunurilor acestora, de 

natură să lezeze demnitatea şi onoarea (Legea nr. 

61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare 

a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi 

liniştii publice, republicată în 2011); 

- fapte penale: hărțuirea – ”efectuarea de apeluri 

telefonice sau comunicări prin mijloace de trans-

mitere la distanţă, care, prin frecvenţă sau conţinut, 

îi cauzează o temere unei persoane” sancționată cu 

închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă; 

violarea vieții private – ”divulgarea, difuzarea, 

prezentarea sau transmiterea, fără drept, a sunetelor, 

convorbirilor ori a imaginilor unei persoane, către o 

altă persoană sau către public” sancționată cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.  

(Noul Cod Penal - 2009) 

PERICOLE/TIPURI/ 

FORME DE VIOLENŢĂ PE INTERNET: 
denigrare prin împrăştierea  

de bârfe neadevărate; 

hărţuire-trimiterea repetată a  

unor mesaje pline de ură; 

postarea unor fotografii fără con-

simţământul „victimelor” pe anumite site-uri de 

socializare; 

„schimb” aprins de mesaje 
electronice care conţin limbaj 
furios şi vulgar; 

urmărire/pândă electronică –  

trimiterea repetată de mesaje 
de 

intimidare şi ameninţare; 

publicarea pe internet a secretului cuiva sau de 
informaţii jenante/stânjenitoare; 

ştergerea intenţionată a cuiva de pe listele de pri-
eteni de pe anumite site-uri de socializare; 

existenţa unor site-uri pe care se poate vota: „Cel 

mai urât/gras/penibil/

popular copil” din şcoală; 

 dacă spui parola oricui, 

cineva poate intra în com-

puterul tău şi poate şterge 

informaţii importante; 

cineva poate ghici parola 

contului tău şi îţi poate fura 

bani sau face cumpărături online în numele tău. 

GÂNDEŞTE, 
APOI FĂ CLICK! 

 
REGULI CARE TE VOR ŢINE ÎN 
SIGURANŢĂ PE INTERNET 

Nu face  publice datele personale, adresa de 

acasa, numele scolii sau numarul de telefon 

- nici pe ale tale, nici pe ale prietenilor tai. 

Foloseste chat-uri, mesagerii instante sau retele 

de socializare online adecvate varstei tale. 

Creaza-ţi profile sigure, umbla la setarile de 

privacy, pentru a te asigura ca informatiile 

si fotografiile pe care le pui pe internet sunt 

vazute doar de prieteni si persoane de 

incredere. 

In cadrul unei retele de socializare online, 

precum Facebook, nu accepta niciodata 

cereri de prietenie de la persoane 

necunoscute, decat daca acestea sunt de 

incredere. 

Nu te intalni niciodata singur cu  «prieteni 

online», invita pe unul dintre parinti sa 

participe la prima intalnire. 

Foloseste webcam-ul pentru a comunica exclusiv 

cu oameni pe care ii cunosti in viata reala, 

inchide webcam-ul atunci cand nu-l 

folosesti. 

Nu pune in circulatie mesaje vulgare, imagini 

sau alte materiale cu tine in ipostaze 

indecente. 

Nu replica la un mesaj menit sa te hartuiasca, 

ci blocheaza-l pe cel care l-a trimis. 

Invata cum sa respingi si sa blochezi mesaje sau 

contacte nedorite. 

 Deconecteaza-te de la internet, atunci cand nu 

il folosesti. 

 


