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Ghidul se adresează elevilor și cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar, părinților și tuturor celor 

interesați de siguranța pe Internet. 

Elaborarea acestei cărţi cu informații despre siguranța 

pe Internet s-a realizat  ca produs final al  Proiectului  "Team 

Up & Reform Netizens - Outdoor Fun Fantastic" -TURN OFF, 

finanțat de Comisia Europeană,  prin Programul Erasmus+. 

 

Parteneri în proiect 
 Liceum Ogolnoksztalcace im. Stefana Czarnieckiego–

Polonia- coordonatorul proiectului prof. Patrycja 

Pipska; 

 Collège Visitation La Berlière – Belgia, coordonator 

prof. Sabine Callens; 

 Strenču novada vidusskola – Letonia, coordonator 

prof. Inga Savicka, reprezentant prof. Dace Gaigala. 

În acest demers am avut susținerea din partea: 

 
 Prof. Plăcintă Gabriela – Inspector Şcolar General – 

ISJ Vaslui, România; 

 Prof. Mihnevici Landiana – Inspector proiecte 

educaţionale – ISJ Vaslui, România; 

 Prof. Popa Cristinel – Director Casa Corpului Didactic 

Vaslui, România. 
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This guide addresses to students and teachers in pre-

university education, parents and all interested Internet 

safety. 

This book containing information about Internet safety was 

created as a final product of the "Team Up & Reform 

Netizens - Outdoor Fun Fantastic" -TURN OFF Project, 

funded by the European Commission under the Erasmus+ 

programme.  

Project partners 
 Liceum Ogolnoksztalcace Im. Stefana Czarnieckiego – 

Poland, project coordinator teacher Patrycja 

Pipska; 

 Collège Visitation La Berlière – Belgium, coordinator  

teacher Sabine Callens; 

 Strenču Novada Vidusskola – Latvia, coordinator Inga 

Savicka, representativ of  teacher Dace Gaigala 

hadmaster of school. 

 This approach was supported by: 
 Mrs. Plăcintă Gabriela (teacher) – General School 

Inspector at Vaslui County School Inspectorate- 

Romania; 

 Mrs. Mihnevici Landiana (teacher) – Educational 

projects inspector at Vaslui County School 

Inspectorate- Romania; 

 Mr. Popa Cristinel (teacher) – Head of the House of 

Vaslui Teaching Staff – Romania.  
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INTERNETUL – CE ESTE, SCURT ISTORIC, 

SERVICII OFERITE 

În această eră a tehnologiei, în societatea modernă,  copiii de 

la cele mai mici vârste și adolescenții sunt atrași de magia 

Internetului devenind dependenți 

de dispozitivele mobile, 

crescând online alături de 

tablete, console de jocuri și 

telefoane de ultimă generație. 

Cu siguranță lumea virtuală 

are nenumărate resurse și oferă 

o multitudine de posibilități captivante, atrăgătoare, interesante 

care pot fi utilizate de elevi în cadrul formal, la școală (pentru 

rezolvarea temelor, realizarea proiectelor, referatelor etc.) cu 

avantajul că informațiile necesare pot fi regăsite cu ușurință, într-

un timp foarte scurt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

De asemenea, jocurile și 

comunicarea pe diferite rețele de 

socializare constituie un prilej de 

relaxare pentru generația de copii și 

adolescenți, ce nu pot concepe altfel 

viața decât prin intermediul 

dispozitivelor de pe care să acceseze 

Internetul, în mod special telefoanele.  
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THE INTERNET – WHAT IT IS, A SHORT 

HISTORY, PROVIDED SERVICES  
In this technological era, in this modern world, children, 

from an early age till adolescence, are attracted to the magic 

world of the Internet, thus 

becoming addicted to the mobile 

gadgets and growing up having 

tablets, game consoles and latest 

phones in their hands. 

Undoubtedly, the virtual world 

has a great number of resources 

and offers plenty of exciting, attractive and interesting 

possibilities which can be used by students in a formal way, at 

school (when doing their homework, working on a project or 

writing essays), having the advantage that the necessary 

information can be easily found in a very short time.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Moreover, gaming and 

communication on various social networks 

represent a good way of relaxing for 

children and teenagers who cannot 

imagine life without using the gadgets, 

especially phones, which can help them 

access the Internet.  
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Tehnologie avansată, din ce în ce mai performantă, 

oferă foarte multe avantaje dar, adesea, oferă o versiune 

deformată și simplificată a lumii reale, de aceea este 

important ca ei să fie îndrumați, orientați să știe cum, unde 

când și cât să folosească această oportunitate pentru a fi în 

avantajul și nu în defavoarea lor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest ghid a fost conceput cu scopul ca elevii și cadrele 

didactice să aibă acces la un material educațional util și facil 

pe care să-l utilizeze în cadrul activităților didactice școlare și 

extrașcolare și care abordează o temă de actualitate: 

comportamentul responsabil și siguranța online. De asemenea 

poate fi o sursă de informare pentru părinți și alte persoane 

interesate de acest subiect. 
 

 

Petreci mult timp pe Internet?  

Poate crezi că ești în siguranță în camera ta, în 

fața calculatorului? 

Dar știai că ?  

- mediul online te poate expune la o mulțime 

de pericole ? 

Află cum le poți evita și, în cazul în care le 

întâlnești, cum le poți raporta pentru ca acestea 

să nu se mai repete. 
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The advanced technology of high performance offers 

plenty of advantages, but, more often, it also provides a 

distorted and more simplified version of the real world. That 

is why it is very important for them to be guided, directed to 

know how, where, when and how much to use this opportunity 

in order for it to be in their own advantage, and not 

disadvantage.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This guide was designed so that students and teachers 

have access to an useful and easy educational material, which they 

can use both during their learning and extracurricular activities 

and which deals with a subject of great topicality: responsible 

behaviour and online safety. It can also be a source of information 

for parents and other interested people of this subject. 
 

 

Do you spend a lot of time on the Internet?  

Maybe you think you’re safe in your own room, in 

front of your PC? 

But, did you know that 

- Online environment can expose you to 

numerous dangers? 

Discover how you can avoid them and report 

them, in case it happens to meet them, so they 

would never occur again. 
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Internetul reprezintă o rețea internațională de 

calculatoare, formată prin interconectarea rețelelor locale și 

globale, destinată să faciliteze schimbul de date și informații în 

diverse domenii.  

Altfel spus reprezintă un set 

reguli, numite protocoale ale 

Internetului, prin care se poate face 

schimbul de informații între două rețele 

de calculatoare. (Internet, n.d.) 

 

Internetul își face apariția odată cu dezvoltarea 

calculatoarelor, între anii 1950 – 1960. Calculatoarele anilor ’50 

permiteau transmisiile de date de la un computer principal la 

terminale, dar aveau dimensiunile unei camere și erau foarte lente. 

Dezvoltarea computerelor a facilitat evoluția Internetului care 

inițial a reprezentat o imensă bază de date, utilizată în domeniul 

educațional și științific, cu scopul documentării și comunicării. 

Primul care s-a gândit la un 

sistem de calculatoarea în rețea a fost 

Nikola Tesla la începutul anilor 1900. 

Agenţia ARPA (Advanced Research 

Projects Agency), finanțată de 

guvernul din SUA a pornit acest 

fenomen al Internetului de abia în anii 

’60, fiind utilizat la început în universități și centre de cercetare -

ARPANET, dar și în cadrul rețelei militare - MILNET. Apoi, în anii 

’80, rețeaua ARPANET s-a extins în toată lumea, protocoalele 

numite Protocol de control al transmisiei/Protocol Internet.  
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The Internet represents an international computer 

network, formed by interconnecting the local and global networks 

and aimed to facilitate the exchange of data and information from 

various domains.  

In other words, it represents a 

set of rules, called Internet protocols, 

through which the information exchange 

between two computer networks can be 

done. (Internet, n.d.)  

The Internet occurred the same 

time with computer development, between 1950s and 1960s. 

Those times computers only afforded the data transmissions from 

a main computer to its terminals, have the dimensions of a room 

and were very slow.     The development of the computers 

facilitated the evolution of the Internet, which, initially, 

represented a huge database used in the educational and 

scientific domains, aiming at researching and communication.  

The first to think about a system of computer network was 

Nikola Tesla at the beginning of the 

1900s. The ARPA Agency (Advanced 

Research Projects Agency), financed 

by the USA Government, started this 

Internet phenomenon at the 

beginning of the 60s, being firstly 

used by universities and research centres – ARPANET, and within 

the military network – MILNET. Then, in the 80s, the ARPANET 

network extended all over the world, and, as a result, the 

protocols called Transmission Control Protocol/Internet Protocol. 
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           În anul 1982 a 

fost definit Protocol 

(TCP/IP) şi a apărut 

termenul de „Internet”. 

Internetul facilita 

comunicarea între țări, între 

mii de calculatoare, fiecare 

având o cantitate imensă de 

informații. 

 

 

 

 

 

 

 

Totuși exista 

o problemă de 

identificare a 

informațiilor 

potrivite, astfel 

că  în 1990, 

dispare rețeaua 

ARPANET  și în 1991, 

Centrul de cercetare din Elveția – 

CERN, a dezvoltat un sistem facil de 

identificare a informațiilor denumit World Wide Web. WWW a 

fost cel mai comun mod de accesare a datelor online sub formă de 

site-uri web sau hyperlink-uri, a popularizat internetul în rândul 

oamenilor și a sprijinit dezvoltarea unei imense cantități de 

informații pe care publicul să o acceseze în fiecare zi, dar nu 

trebuie confundat cu Internetul propriu-zis. (Butnaru, n.d.) 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAŢIE 
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Protocol (TCO/IP) 

facilitated the 

communication between 

countries, between 

thousands of computers, 

each of them containing a 

huge quantity of 

information. Thus, in 1982, 

the Internet was defined 

for the first time. 

 

 

 

There was, 

though, a 

problem in 

identifying the 

proper 

information, 

therefore the 

ARPANET network 

disappears in 1990, and in 1991 CERN, a 

research centre from Switzerland develops an easy system of 

identifying the information called World Wide Web.  WWW was 

the most common way of accessing the online data, in the form of 

websites or hyperlinks. It was made famous among people and it 

supported the development of a huge quantity of information 

which the public would be allowed to access daily, but it shouldn’t 

be mistaken for the actual Internet.  (Butnaru, n.d.) 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION 
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În decurs de 8 ani din 1992 când, în lume erau 1 milion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Știați că? 

 Numărul celor care accesează în mod constant Internetul 

de pe dispozitive mobile este de 3,72 miliarde; 

 În Europa sunt 674 de milioane de utilizatori de Internet 

(rată de penetrare de 80%);  

 Cea mai mare parte a populației planetei (4,87 miliarde de 

persoane) este compusă din oameni cu vârste cuprinse 

între 16 și 64 de ani; 

 cea mai ridicată rată de penetrare a internetului (99%) 

este în Qatar, iar cea mai redusă (0,06%) în Coreea de 

Nord; 

 cele mai vizitate cinci site-uri din lume sunt: Google, 

Facebook, YouTube, Baidu și Xvideos.com (sursa: Similar 

Web); 

 cele mai căutate cinci cuvinte pe Internet în 2018 au fost: 

Facebook, Youtube, Google. (Popa, 2018) 
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În decurs de 8 ani din 1992 când, în lume erau 1 milion  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Did you 

know? 

 

 

  The number of those who constantly access the internet 

using mobile devices is of 3.72 billion? 

 There are 674 million Internet users in Europe (80% - 

penetration rate);  

 The majority of the world’s population (4,87 billion 

persons) is made of people aged between 16 and 64?  

 The Internet highest penetration rate is in Qatar (99%), 

while the lowest (0,06%) in North Korea? 

 The five most accessed sites in the world are: Google, 

Facebook, YouTube, Baidu and Xvideos.com (source: Similar 

Web)? 

 The five most searched words on the Internet in 2018 

were: Facebook, Youtube, Google. (Popa, 2018) 
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DISPOZITIVE DE PE CARE SE POATE 

ACCESA INTERNETUL 
Conectarea la Internet se poate realiza in foarte multe 

feluri : prin linie telefonica, prin cablu de înaltă viteza, prin 

conexiuni DSL, prin satelit, prin TV, prin rețele locale (LAN), prin 

telefonul mobil etc. Accesul privat poate fi realizat prin 

intermediul unui ISP (Internet Service Provider), la care se 

realizează o conexiune de la calculator prin intermediul unui 

modem. 

Accesul la informațiile și resursele de pe Internet se 

realizează prin diferite dispozitive, 

cum ar fi: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Computere de tip 

desktop sau laptop 

 Smartphone-uri și 

telefoane mobile 

cu acces la 

Internet 

 Tablete 

 Smart TV 
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 Computers as in 

the form of a 

desktop or laptop 

 Smartphones and 

mobile phones 

with access to 

the Internet 

 Tablets 

 Smart TVs 
 

DEVICES THAT CAN BE USED TO ACCESS 

THE INTERNET  
One can connect to the Internet through various means: 

through dial-up, fiber optic, DSL connections, satellite, TV, local 

networks (LAN), mobile phones, etc. Privat access can be done 

through an ISP (Internet Service Provider), meaning that the 

connection from a computer is done with the help of a modem.   

The access to the information and resources on the Internet 

is possible with the help of various devices,  

such as:  
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Un motor de căutare este un program apelabil căutător, 

care accesează Internetul în mod automat și frecvent și care 

stochează titlul, cuvinte cheie și, parțial, chiar conținutul paginilor 

web într-o bază de date. În momentul în care un utilizator 

apelează la un motor de căutare pentru a găsi o informație, o 

anumită frază sau un cuvânt, motorul de căutare se va uita în 

această bază de date și, în funcție de anumite criterii de 

prioritate, va crea și afișa o listă de rezultate (engleză: hit list ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Știați că? 

 

Primele 4 motoare de căutare utilizate sunt: 

 -Google – lansat de Google – cota de piață 

- 70% 

 -Bing - lansat Microsoft in anul 2009 - 

cota de piață - 9% 

 -Yahoo –lansat de Yahoo - cota de piața - 

7% 

 -Baidu - lansat la 1 ianuarie 2000 de 

compania chineza Baidu – mai puțin utilizat 

in Europa are o cota de piață de 76% in 

Asia. (Cristea, 2015) 
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A search engine is a searching programme which 

automatically and frequently accesses the Internet and stores 

the title, the key words, and partly, even the content of the 

webpages into a database. When an user resorts a search engine 

in order to find specific information, sentence or word, the 

search engine looks into this database and, according to some 

priority criteria will create and list a hitlist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Did you know 

that  

 

The first four search engines which are now used 

are:  

 -Google – launched by Google – market 

share - 70% 

 -Bing – launched by Microsoft in 2009, - 

market share - 9% 

 -Yahoo –lunched by  Yahoo – market share 

- 7% 

 -Baidu – launched on January 1st, 2000 by 

the Chinese company Baidu –less used in 

Europe and that has a market share of76% 

in Asia. (Cristea, 2015) 
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SETĂRI DE SECURITATE 

Internetul oferă copiilor și tinerilor oportunități fantastice de 

a descoperi, conecta și crea online. Totuși, există și riscuri la 

folosirea Internetului. De exemplu, Internetul este o fereastră 

deschisă și pentru adulți și conține materiale care nu sunt 

potrivite pentru copii. 

  
 Cum ar trebui să-și ajute părinții copiii să reducă aceste 

riscuri?  

Nu există un răspuns simplu – riscurile variază, în funcție de 

vârstă și de gradul de cunoaștere a lucrului cu computerul pe care 

îl au copiii. 

Securitatea electronică este definită ca fiind un set de 

politici, recomandări și acțiuni necesare minimizării riscului aferent 

efectuării tranzacțiilor electronice, risc ce se referă la breșe în 

sistem, intruziuni, furt sau afișarea de conținut licențios. Măsurile 

de securitate nu garantează eliminarea completă a oricărui risc, dar 

poate să-l reducă la un nivel acceptabil. 
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SECURITY SETTINGS 

The Internet offers amazing opportunities to children and 

youngsters to discover new things, to connect and create online. 

However, there are also risks when using the Internet. For 

example, the Internet is an open window for adults, too, and it 

might contain materials which are inappropriate for children.  

  
 What should parents do in order for them to help their 

children reduce such risks?  

There is no simple answer to that – the risks vary according to 

age and to how much parents know what their children do when 

using the computer.  The electronic security is defined as a set of 

politics, recommendations and actions necessary to minimise the 

risk of performing some electronic transactions. This risk refers 

to the leaks in the system, intrusions, stealing or displaying 

licentious content. The security measures don’t guarantee a total 

elimination of any risk, but they can reduce it up to an acceptable 

level. 
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Măsurile de securitate pot fi clasificate in două mari 

categorii: securitatea dispozitivului și securitatea online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Securitatea dispozitivului 

se referă 

 la protecția datelor 

împotriva accesului 

neautorizat, folosirea, 

dezvăluirea, întreruperea, 

modificarea sau 

distrugerea datelor. 

Securitatea online se 

referă la protecția datelor 

personale și la protecția 

împotriva reclamelor și 

conținutului indecent. 

 

Cea mai sigură metodă 

pentru copii de a 

explora Internetul 

este crearea unui 

spațiu sigur unde este 

posibilă doar 

explorarea site-urilor 

aprobate de un adult. 

Crearea spațiilor 

sigure este ușor de 

realizat cu ajutorul 

sistemului de operare 

Windows. 
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The security measures can be classified into two big 

categories: the device security and the online security.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

The device security 

refers to data 

protection, to 

unauthorized access, to 

using, revealing, using, 

breaking into, 

modifying or 

destruction of data.  

Online security refers 

to personal data 

protection and 

protection against 

commercials and 

offensive content.  
 

The most secured 

way for children to 

explore the Internet 

is to create a safe 

space where it is 

possible to explore 

only the sites which 

have an adult’s 

approval. Creating 

safe spaces is easy 

to make and one can 

do it by using  

Windows system.  
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SIGURANȚA DATELOR PĂSTRATE PE 

DISPOZITIVELE PERSONALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Securitatea la nivel de PC și rețea ajută  la 

menținerea în funcțiune a datelor și echipamentelor și 

permite accesul doar persoanelor autorizate. 

Atât acasă cât și școală trebuie să acordăm o 

prioritate ridicată elementelor de securitate pentru că 

oricine poate fi afectat de o infiltrare în sistemul de 

securitate. 

Păstrarea integrității datelor se realizează prin 

metode speciale, precum:  

 Stabilirea unui set de drepturi – pe nivele de 

ierarhie - pentru fiecare utilizator al rețelei;  

 Crearea de conturi protejate prin parolă pentru 

fiecare utilizator; 

 Parolarea fișierelor importante; 

 Restricționarea accesului la anumite calculatoare; 

 Instalarea unor programe speciale pentru 

securitatea calculatoarelor: 

o Antivirus & Anti malware 

o Firewall 

 Crearea copiilor de siguranță a datelor. 
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THE SECURITY OF DATA STORED ON 

PERSONAL DEVICES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC and network security help data and devices properly 

working and allows the access only to authorized persons. 

No matter if we are at home or at school, we have to 

pay a special attention to the security elements, because 

anyone can be affected by an infiltration in the security 

system. 

Keeping the integrity of the data can be done through 

some special methods, such as: 

 Establishing a set of rights – on hierarchical levels – 

for each of the network user;  

 Creating accounts protected by some passwords for 

each user;  

 Creating passwords for the important files;  

 Restricting the access from specific computers;  

 Installing some special programmes aimed at computer 

cleating;   

o Antivirus & Anti malware 

o Firewall 

 Creating data safety copies.  
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SIGURANȚA DATELOR ONLINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un spațiu sigur 

Cea mai sigură metodă de a explora Internetul este 

crearea unui spațiu sigur unde este posibilă doar explorarea 

site-urilor aprobate. Puteți folosi setările programului de 

navigare (browser) pentru a permite accesul doar la site-urile 

sigure pe care le-ați identificat.  

Crearea spațiilor sigure este ușor de realizat cu 

ajutorul sistemului de operare Windows. Trebuie să creați un 

cont de utilizator personal în sistemul de operare. Prin aceasta 

se definesc drepturi de acces și setările navigatorului 

de Internet.   
Filtrarea conținutului 

Filtrarea conținutului este o setare în browser-ul 

Internet prin care sunt impuse restricții de acces la anumite 

site-uri ce conțin malițiozități. Cu alte cuvinte, este prevenit 

accesul la acele site-uri periculoase (pornografie, droguri, 

violenta etc).  
Restricționarea contactelor 

Puteți restricționa contactele prin intermediul 

filtrelor și al blocărilor. 
 
Istoricul site-urilor vizitate 

Istoricul site-urilor ce au fost vizitate este 

înregistrat de browser-ul de Internet și vă permite să 

verificați ce pagini au fost accesate de curând de pe 

PC.(Atenție! Informația este ușor de șters). 
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ONLINE DATA SAFETY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A safe space 

The safest way to explore the Internet is to create a 

safe space where it is possible to explore only the approved 

sites. You can use the browser’s settings in order to allow the 

access only to the secured sites you have previously identified.  

Creating safe spaces is an easy work if you use Windows 

operating system.  

You have to create a personal user account in the operating 

system. Access rights and settings of the Internet user are 

thus being defined.  

 
Filtering the content 

Filtering the content represents an Internet setting 

where restrictions to sites that contain malice are imposed. In 

other words, the access to dangerous sites is prevented 

(pornography, drugs, violence, etc )  

  
Restricting the contacts 

You can restrict the contacts through filters and 

blocks.  

 
The history of the previously accessed sites 

The history of the accessed sites is being recorded in 

the Internet browser and allows you to check what pages have 

been recently accessed from your PC. (Be careful! The 

information can be easily deleted.)  
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RISCURI ONLINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pericolele internetului pot fi de două 

feluri:  

 riscuri pe care le putem evita 

 riscuri pe care nu prea le 

putem evita dacă folosim 

internetul . 

De exemplu nu putem renunța la folosirea mail-urilor deși 

este evident că nu există o siguranță de 100% a informațiilor 

personale din contul nostru de mail.  

 

O persoană cu care vorbești pe Internet: 

 te presează să faci ceva 

necorespunzător vârstei tale;  

 te îndeamnă/încurajează să consumi 

droguri sau alcool; 

 îți spune lucruri care te fac să te 

simți prost, te jignește; 

 te sperie, te amenință; 

  îți cere să-i trimiți sau să postezi 

poze nud cu tine ? 
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ONLINE RISKS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The dangers of the Internet can be 

classified into two:   

 risks that we can avoid;  

 risks we can barely avoid 

when we use the Internet.  

For example, we cannot give up at 

using the e-mail, even though it is clear that there is no 100% 

certainty that the personal data from the e-mail account are 

protected.  

 

A person with whom you talk on the Internet: 

 Urges you to do something inappropriate 

for your age;   

 Advises / encourages you to consume 

drugs or alcohol;  

 Tells you things that make you feel 

uncomfortable or offends;  

 Scares you, frightens you; 

  Asks you to send him or to post nude 

pictures of yourself?  
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Expunerea la conținut ilegal și/sau 

dăunător 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rețineți! 

Una din cel mai des întâlnite teme dezbătute în 

studiile, rapoartele, articolele privind adolescenții și 

Internetul este cea a pericolului ca un adolescent să fie 

expus accidental sau intenționat unor materiale sau 

activități ilegale, abuzive, ofensatoare, vulgare ori obscene. 

Aceste materiale au în cele mai multe situații conținut 

pornografic (site-uri pornografice fie cu copii, fie cu adulți) 

sau îndeamnă la violență, ură rasială ori discriminare. Ele pot 

fi imagini, texte, filme sau fișiere audio. 

Impactul lor asupra moralității sau dezvoltării psihice 

a adolescentului depinde de factori precum vârsta, 

maturitatea emoțională sau contextul expunerii.  

Expunerea la acest tip de conținut poate avea drept 

consecințe un nivel ridicat de anxietate sau stări 

traumatice, ori poate determina prin repetarea expunerii, 

atitudini de imitare, dezinhibare sau desensibilizare. 

 De aceea, adolescenții par a fi cei mai vulnerabili 

având în vedere stadiul lor de dezvoltare sexuală sau 

emoțională. (Nagy, Expunerea la conținut ilegal și daunator, 2015) 
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Exposure to illegal and/or harmful 

contents 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keep in mind! 

One of the most argued topics in research, reports 

or articles when it’s about teenagers and Internet is that of 

the dangers a teenager can encounter with when he/she is 

accidently or intentionally exposed to illegal, abusive, 

injurious, vulgar or obscene materials or activities. These 

materials have, in most cases, pornographic content (porn 

sites either with children or adults) or instigate to violence, 

racial hate or discrimination. They can be images, texts, 

films or audio files.   

The impact over the teenagers’ morality or psychical 

development depends on various factors, such as age, 

emotional maturity or the context of the exposure.   

The exposure to this type of content may result in 

high levels of anxiety or traumatic state or, if they face 

exposure repeatedly, it may lead to imitation, disinhibition 

and desensitisation attitudes.  

 That is why, teenagers seem to be the most 

vulnerable taking into account their stage of sexual and 

emotional development. (Nagy, Exposure to illegal and harmful 

content, 2015) 
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Hărțuirea online – cyberbullying 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin cyberbullying înțelegem diferite forme de abuz psihologic 

comis prin acte de hărțuire transmise prin tehnologiile de 

informare și comunicare, cum ar fi Internetul, telefonul mobil sau 

rețelele de tip wireless ori Bluetooth.     Acestea sunt acte de 

violență și se fac în scopul amenințării, intimidării sau insultării 

victimelor. Ele au un caracter repetitiv putând fi comise atât de 

către indivizi cât și de grupuri de persoane. 

De exemplu: 

 

 Parodierea, ofensarea repetată a unei persoane, 

folosind cuvinte batjocoritoare, porecle obscene, 

imagini umilitoare, transmise prin intermediul 

Internetului;  

 Ridiculizarea unui copil prin crearea unui profil sau blog 

în care apar informații false sau jignitoare, fotografii 

transformate cu caracter ofensator; 

 Folosirea abuzivă și ofensatoare a tag-ului, în special 

în rețelele sociale etc.; (identificarea unei persoane 

într-o anumită poză sau postare); 
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Online harassment  – cyberbullying 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For example: 

 

When we talk about “cyberbullying”, we refer to some 

different ways of psychological abuse committed by means of 

acts of harassment which are spread through the information 

and communication technologies, such as Internet, mobile phone, 

wireless or Bluetooth networks.  These are acts of violence that 

aimed at threatening, intimidating or insulting the victims.  

These acts have an iterative character being committed both by 

individuals and groups.  

 

 The repetitive mocking or offending a person, using 

mocking words, obscene nicknames, humiliating 

images spread through the Internet; 

 The stultification of a child through creating a 

profile or blog containing false or injurious 

information, photoshopped photos having an injurious 

character;   

 The abusive or injurious use of “tag”, especially on 

social networks, etc.; (identifying a person in a 

specific picture or post);  
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Hărțuirea online poate conduce spre următoarele trăiri negative: 

 Sentimente de vinovăție; 

 Persoana se poate simți prinsă într-o situație fără scăpare; 

 Se poate simți singură, ca și cum nimeni nu o susține; 

 Se poate simți exclus; 

 Sentimente de depresie, supărare și respingere de căte grup; 

 Sentimente de frică și nesiguranță; 

 Anxietate și stres. 
 

 Excluderea cu rea-voință a unei persoane dintr-un grup sau 

o comunitate online; 

 Publicarea unor filme sau fotografii private ale unei 

persoane fără consimțământul ei; 

 Furtul de parole pentru a avea acces la corespondența 

personală și a transmite în numele victimei mesaje 

compromițătoare; (Nagy,Hărțuirea online–cyberbullying, 2015) 
 

De exemplu: 
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 The exclusion with a bad grace of a person from an online 

group or community;  

 Publishing some personal pictures or films of a person 

without his/her consent;   

 Password stealing in order to have access to the personal 

mailing and to send compromising messages on one’s behalf.  

(Nagy, Online harassment  – cyberbullying, 2015) 

 

For example: 

 

The online harassment can lead to the following negative feelings: 

 Guilt 

 The person might feel trapped in a hopeless situation 

 He/she might feel lonely, as if no one can support her/him 

 He/she might feel being left out 

 Depression, sadness, social rejection 

 Fear and insecurity 

 Anxiety and stress 
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Sexting 

Știți ce este SEXTING-ul? 

Sexting-ul este definit ca transmiterea de mesaje sau 

imagini cu conținut sexual explicit, cel mai adesea prin 

intermediul telefonului mobil. 

 

 

 

 

 

 

Ce sa faci daca ai devenit victima “Sexting-ului”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daca ai devenit victima “sexting-ului” adresează-

te persoanei care a răspândit fotografia sau secvența 

video si cere-i sa elimine fișierele atât de pe site-ul pe 

care au fost încărcate cât si de pe telefonul sau 

calculatorul unde le păstrează. Dacǎ autorul nu poate 

sau nu vrea sa facă asta, apelează la administratorii 

site-ului unde au fost postate imaginile. 

Dacǎ fișierele au fost trimise prins SMS 

,încearcă să afli cine le-a primit si cere ștergerea lor. 

Dacǎ exista rea voință și fișierele nu pot fi șterse, 

apelează la consultantul Siguronline sau împreună cu 

părinții sesizează poliția. (Nagy, Sexting, 2015) 
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Sexting 

Do you know what SEXTING is? 

Sexting is defined as the conveyance of messages or 

images with explicit sexual content, mostly through mobile 

phone. 

 

 

 

 

 

 

 

What shall you do if you became the victim of sexting? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you had become the victim of sexting, you shall 

address to the person who distributed the picture or the 

video and ask him/her to delete it both from the site 

where it was posted and from the phone or computer or 

he/she has been keeping it. If the author can’t or doesn’t 

want to do this, you must turn to the site admins where 

the pictures were posted. If the files were sent through 

SMS, try to find out who received them and ask for 

their deletion. If there is ill-grace and the files can’t be 

deleted, turn to a consultant from 

“Siguronline”(Safeonline) or, together with your parents, 

go to the police. (Nagy, Sexting, 2015) 
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Grooming  

Știați ce este GROOMING-ul? 

Grooming = ademenirea de către un adult a unui 

copil, pentru a fi supus abuzurilor sexuale. 

Ademenirea poate consta în discuții pe teme intime 

pentru expunerea treptată la materiale cu conținut sexual 

în vederea scăderii rezistenței/ inhibiției copilului. 

Adesea, comportamentul manipulator este inițiat în 

scopuri non-sexuale pentru a se căpăta încrederea 

copiiilor,  interacțiunea desfășurându-se în spațiul virtual 

(Facebook, Hi5 etc.). Ulterior, în cadrul conversațiilor 

sunt introduse materiale cu caracter sexual. 

Medicul specialist psihiatru pentru copii şi adolescenți 

Alexandra Buică, consideră că: 

"Timpul petrecut online trebuie să crească progresiv, 

odată cu înaintarea în vârstă. La vârsta de 11 ani, 

activitățile online nu ar trebui să depăşească 2 ore pe zi. 

Specialiştii recomandă ca vârsta la care copiii să înceapă să 

folosească Facebook să fie de 13 ani. În cazul în care copiii 

folosesc excesiv ecranul pot ajunge să piardă conexiunile 

cerebrale care sunt obținute prin alte activități sociale, 

educative sau relaxante. Adolescenții pot ajunge să piardă 

abilitatea de a forma legături sociale, de a gestiona diverse 

contexte sociale sau de a se bucura de timpul petrecut cu 

familia" . 
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Grooming 

Do you know what GROOMING is? 

Grooming = the seduction of a child by an adult, in 

order to be sexual abused. 

The luring may consist of chatting about various 

intimate topics in order to gradually expose the child to 

sexually explicit content so to increase his/her 

resistance/inhibition.  

Very often, the manipulative behaviour is initiated 

with non-sexual purposes in order to gain children’s trust 

and the interaction happens within the virtual space. 

(Facebook, Hi5, etc.). Later, the sexually explicit 

materials are being introduced into the conversations.   

PhD Alexandra Buică, psychiatrist for children and 

teenagers, states that: 

"The time spent online must increase gradually as the 

child grows older. When he is 11, the online activities 

shouldn’t exceed 2 hours per day. Specialists recommend 

the age of 13 when children should use Facebook. If 

children use excessively the screen, they may lose some of 

the brain connections which were achieved through other 

social, educational or leisure activities.  Teenagers may 

come to lose the ability of building social bonds, of 

managing various social contexts or of enjoying the time 

spent with the family.”  
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Copilul poate fi de asemenea implicat în producerea de 

materiale pornografice infantile fiind convins să trimită 

fotografii personale compromițătoare realizate cu ajutorul 

aparatelor digitale, al webcam-ului sau telefonului mobil, 

ceea ce îi conferă abuzatorului un mijloc de control prin 

amenințare. 

 

Copilul poate fi antrenat în ”discuții pe teme 

intime pentru a-l expune gradual la materiale 

cu conținut sexual implicit în scopul reduceri 

rezistenței sau inhibițiilor copilului. 

 

Copiii cu stima de sine scăzută, fără încredere în forțele 

proprii, a căror relație cu părinții este precară sau care nu 

au fost informați cu privire la utilizarea fără riscuri a 

Internetului sunt mult mai predispuși să devină victime ale 

acestei forme de abuz online. (Nagy, Ademenirea-Grooming, 

2015) 
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Rețelele sociale și protecția datelor personale 

 

The child can be also involved in making porn materials, 

being persuaded to send compromising pictures taken with 

digital devices, webcam or mobile phone, thus the abuser 

having a means of controlling him through threatening.  

 

The child can be engaged in some intimate talks in 

order to expose him gradually to materials with 

implicit sexual content and to reduce his resistance 

or inhibitions.  

 

Children with low self-esteem, without any confidence in their 

own strengths, whose relationship with their parents is precarious 

or who haven’t been informed about the risk-free using of the 

Internet, are more prone to become victims of this type of online 

abuse. (Nagy, Allurement-Grooming, 2015) 
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Rețelele de socializare şi protecția datelor personale 
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Safety Social Networks and Personal Data  
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Companiile care dețin rețelele de socializare s-au 

specializat în colectarea de informații, pentru o publicitate mai 

bine țintită în funcție de particularitățile utilizatorilor. De 

asemenea, numărul site-urilor piratate (false) e în creștere, 

creând un pericol serios la adresa 

securității datelor postate online.  

Imaginile încărcate pe 

diferite site-uri sau rețele de 

socializare pot fi preluate cu 

ușurință, iar dacă acestea conțin elemente clare de 

identificare a domiciliului sau programului familiei, situația 

devine gravă atât pentru copil cât și pentru membrii familiei. 

Fotografiile compromițătoare se pot transforma în viitor 

în obstacole la angajare sau vor afecta imaginea publică a 

tânărului.  

Nu în ultimul rând, folosirea fără discernământ a 

datelor bancare pentru achiziționarea online de bunuri sau 

servicii reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității 

financiare a familiei. (Nagy, Rețelele sociale și protecția 

datelor personale, 2015) 
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The companies that hold social networks have 

specialized themselves in collecting information for a better 

aimed publicity according to the users particularities. Also, 

the number of the hacked sites (fake 

sites) is increasing, thus creating a 

serious danger for the security of the 

personal data that were posted online.  

The images uploaded on various 

sites or social networks can pe easily taken over, and if these 

images contain clear elements of identifying the place of living 

or the family’s schedule, the situation gets more serious both 

for the child and his family members.  

Compromising pictures can turn, in the future, into some 

obstacles when getting a job or can affect the young man’s 

public image.  

Not least, using the banck account data in order to 

purchase goods or services online, without one’s consent, 

represents a serious threat to the family’s financial security. 

(Nagy, Social Networks and Personal Data Protection, 2015) 
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„Download”, „Copy Paste” și drepturile de autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetul oferă, fără precedent, soluții rapide de 

consultare și păstrare a unei game variate de fișiere: 

documente, imagini, filme, muzică, software etc. Acest lucru 

este posibil prin download (descărcare), ca operațiune de 

primire a unor date și fișiere de pe un alt sistem de calcul 

(calculator, telefon mobil, tabletă) pe sistemul propriu, sau 

upload (încărcare), ca transfer invers, de la sistemul local 

către un alt sistem.  

                                      

Companiile care dețin rețelele de socializare s-au specializat 

în colectarea de informații, pentru o publicitate mai bine 

țintită în funcție de particularitățile utilizatorilor. De 

asemenea, numărul site-urilor piratate (false) e în creștere, 

creând un pericol serios la adresa securității datelor postate 

online. 
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„Download”, „Copy Paste” and Copyright 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The internet offers, without precedent, rapid 

solutions to consult and store a various range of files: 

documents, images, films, music, software, etc. This thing 

is possible through “download” as an operation of receiving 

data and files from another computer system (computer, 

mobile phone, tablet) into one’s own system or “upload” as a 

means of backwards transfer, from a local system to 

another one.    

                                 

The companies that own social networks have 

specialised themselves in collecting information for a 

better aimed advertising depending on users’ peculiarities. 

Moreover, the number of hacked (fake) sites is increasing, 

thus creating a serious danger for the security of the data 

posted online.   

                      

                               



                                                               

54 
 

Team Up & Reform Netizens - Outdoor Fantastic Fun – GHID DE UTILIZARE ÎN SIGURANŢĂ A INTERNETULUI – INTERNET SAFETY GUIDE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ââ 

Ce spune legea?  

Pirateria software, sancționată de legislația 

românească, presupune copierea și transmiterea 

neautorizată (fizică sau digitală) a lucrărilor protejate 

prin drepturile de autor ori a programelor software, cu 

sau fără scopuri comerciale, pe calculatorul personal 

sau pe cel utilizat la locul de muncă. (Nagy, Download, 

dreptul de autor, 2015) 

Imaginile încărcate pe diferite site-uri sau rețele 

de socializare pot fi preluate cu ușurință, iar dacă 

acestea conțin elemente clare de identificare a 

domiciliului sau programului familiei, situația devine 

gravă atât pentru copil cât și pentru membrii familiei. 

Fotografiile compromițătoare se pot transforma în 

viitor în obstacole la angajare sau vor afecta imaginea 

publică a tânărului. Nu în ultimul rând, folosirea fără 

discernământ a datelor bancare pentru achiziționarea 

online de bunuri sau servicii reprezintă o amenințare 

serioasă la adresa securității financiare a familiei. 

 

Nu în ultimul rând, folosirea fără discernământ a datelor 

bancare pentru achiziționarea online de bunuri sau 
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What does the law say?  

Software piracy, penalised by the Romanian legislation, 

implies copying and sending of software programs or 

works protected by copyright, in an unauthorized manner 

(physical or digital), with or without commercial 

purposes, on one’s personal or work computer. (Nagy, 

Download, copyright, 2015) 

The images uploaded on various sites or social 

networks can be easily taken over, and if they contain 

clear elements of identifying family’s address or 

schedule, the situation could get worse both for the 

child and his family.  

The compromising pictures may become, in the 

future, obstacles when one wants to get a job or may 

affect the youngster’s public image. Not the least, 

using without the owner’s consent, bank data for 

purchasing online goods or services, represents a serious 

threat for the family’s financial security.  

 

 

 



                                                               

56 
 

Team Up & Reform Netizens - Outdoor Fantastic Fun – GHID DE UTILIZARE ÎN SIGURANŢĂ A INTERNETULUI – INTERNET SAFETY GUIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descărcarea poate fi realizată:  

 Legal (documentele oficiale aflate pe site-urile 

autorităților ori instituțiilor private, documentele, 

programele și jocurile educaționale gratuite - freeware, 

cum ar fi, softul de navigare Google 

Chrome, secvențe video ori audio de pe 

site-uri specializate – Youtube, documentele 

aflate pe website-urile școlilor etc.);  

Sunt considerate infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare 

de la 1 la 4 ani sau cu amendă: 

 

Punerea la dispoziția 

publicului, inclusiv prin 

internet sau prin alte 

rețele de calculatoare, 

fără consimțământul 

titularilor de drepturi, a 

programelor pentru 

calculator sau a copiilor 

acestora, indiferent de 

suport, astfel încât 

publicul să le poată accesa 

în orice loc sau în orice 

moment ales în mod 

individual. 
 

Reproducerea 

neautorizată a 

programelor pentru 

calculator prin 

instalarea, stocarea, 

rularea sau executarea, 

afișarea ori 

transmiterea în rețeaua 

internă a unui program 

pentru calculator fără 

autorizarea titularului 

dreptului de autor (fără 

licență).  
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Downloading can be done through:  

 Legally (official documents that are on sites belonging to 

authorities or privat insitutions, documents, programs, and 

free educational games - freeware, such as  

Google Chrome software, video or audio 

sequences from authorized sites– Youtube, 

documents from schools sites etc.);  

The following are considered to be offences and are punished 

with a prison sentence from 1 to 4 years or a fine: 

 

Making available for the 

public, including through 

the Internet or other 

computer networks, 

without having the 

owner’s consent, of 

computer programs or 

their copies, no matter 

of their support, in a 

way that can be 

accessed, individually, 

every time and 

everywhere.  
 

Unauthorized 

reproduction of 

computer programs 

through installing, 

storing, running or 

performing, displaying 

or sending in the 

internal network of a 

computer program 

without having the 

owner’s consent 

(without licence)  
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 Ilegal, atunci când este vorba de operele de creație (cărți, 

filme, muzică, software etc.) protejate prin drepturile de 

autor și care sunt copiate, utilizate sau distribuite fără 

autorizație (piraterie). În acest caz, de regulă, sunt folosite 

programe de partajare de fișiere de tipul peer to peer (de la 

egal la egal, prescurtat P2P) care permit realizarea unei 

conexiuni directe între două sisteme de calcul fără a fi 

necesar un server central.  

 Elevii pot învăța să respecte drepturile de autor: 
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 Illegally, when it’s about creation works (books, movies, 

music, software, etc) which are protected by copyright 

and are copied, used and distributed without authorization 

(piracy). In this case, most commonly, files sharing 

programs, as peer to peer programs, (from equal to eqaul, 

abbreviated P2P) are being used. These programs allow 

creating a direct connection between two computer 

systems without a central server to be needed.  

 Students can learn to respect the copyrights:  
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CONTROL PARENTAL – PROGRAME DE 

FILTRARE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De reținut! 

Odată ce ați configurat funcția de Control 

Parental, puteți bloca cu ușurință accesul la 

Internet pentru anumite perioade de timp. 

Funcția de Control Parental Bitdefender vă 

permite să controlați accesul la Internet pentru 

copiii dumneavoastră chiar și atunci când nu 

sunteți acasă. 

 

Internetul este una dintre cele mai mari și 

periculoase capcane pe care le pot experimenta 

copiii și adolescenții.  

Pentru a evita experiențele neplăcute, părinții au 

posibilitatea să le controleze activitatea pe 

Internet, iar asta cu ajutorul routerului wireless. 
 



                                                               

61 
 

Team Up & Reform Netizens - Outdoor Fantastic Fun – GHID DE UTILIZARE ÎN SIGURANŢĂ A INTERNETULUI – INTERNET SAFETY GUIDE 

PARENTAL CONTROL – FILTERING 

PROGRAMS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet is one of the biggest and most 

dangerous traps that children and teenagers can be 

experiencing. In order to avoid the unpleasant 

experiences, parents have the opportunity to 

control their children activity on the internet, and 

this can be done through the wireless router.  

 

Keep in mind! 

 

Once you have configured the Control Panel 

setting, you can easily block the access to 

internet for certain time frames.  

Bitdefender Parental Control enables you to 

control the access to the Internet for your 

children, even when you are not at home. 
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Pentru a 

restricționa 

accesul la 

Internet la 

anumite ore din 

zi, urmați pașii : 

 

 Folosind orice dispozitiv cu 

acces la Internet, deschideți o 

fereastră de browser web. 

 Mergeți 

la:https://my.bitdefender.com 

 Conectați-vă la contul 

dumneavoastră cu ajutorul 

numelui de utilizator și parolei. 

 Faceți clic pe Control 

Parental pentru a accesa panoul 

de control. 

 Selectați profilul copilului 

dumneavoastră din meniul din 

stânga. 

 Faceți clic pe 

panoul Web pentru a accesa 

fereastra Activitate web. 

 Faceți clic pe Programare. 

 Selectați din grilă intervalele 

temporale în care accesul la 

internet este blocat. 

 Puteți face clic pe celule 

individuale sau puteți face clic 

și trage pentru a acoperi 

perioade mai lungi de timp 

 .Pentru a începe o selecție 

nouă, faceți clic pe Resetare. 

 Faceți clic pe OK. 

(Bitdefender.ro, 2010) 

 

https://my.bitdefender.com/?adobe_mc=MCMID%3D52788038198114188942097179120778020771%7CMCORGID%3D0E920C0F53DA9E9B0A490D45%2540AdobeOrg%7CTS%3D1549799567
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In order to 

restrict the 

access to internet 

between a 

specific time 

frame, follow the 

next steps: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Using any device with access 

to Internet, open a web 

browser window.  

 Go to : 

https://my.bitdefender.com 

 Connect to your account by 

using your user name and 

password.  

 Click on Parental Control to 

acces the control panel. 

 Select your child’s profile 

from the left menu. 

 Click on Web panel to acces 

Web activity window. 

 Click on  Programming. 

 Select from the grid the 

time frame when the access 

to Internet should be 

blocked.  

 You can click on individual 

cells or you can click and pull 

to cover longer time frames;  

 In order for you to start a 

new selection, click on 

 Reset. 

 Click on OK. (Bitdefender.ro, 

2010) 

 

https://my.bitdefender.com/?adobe_mc=MCMID%3D52788038198114188942097179120778020771%7CMCORGID%3D0E920C0F53DA9E9B0A490D45%2540AdobeOrg%7CTS%3D1549799567
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UTILIZAREA EXCESIVĂ A TIC  
Ce este dependența de Internet? 

Deși Internetul a devenit una dintre cele mai importante 

resurse de informații, utilizarea necontrolată 

excesiva a Internetului – adică dependența de 

Internet - poate avea un impact negativ asupra 

performanțelor școlare, a relațiilor de familie și 

asupra stării emoționale a adolescenților, fiind 

un comportament cu semne și simptome similare 

cu cele ale oricărei alte dependențe. 

Dependenţa de Internet este definită ca o pierdere 

compulsivă a controlului impulsurilor legate de utilizarea 

Internetului (jocuri online, reţele sociale, sesiuni-maraton de 

navigare pe Internet) care implică în principal dependenţa 

psihologică de Internet , iar simptomele sunt comparabile cu ale 

altor comportamente care creează dependență, cel mai apropiat 

fiind jocul de noroc în exces. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Vârsta medie la care un copil începe să folosească Internetul 

este de 7 ani.  Când ajung la vârsta de 15-17 ani, aproape trei 

sferturi dintre tineri sunt conectați zilnic la Internet, iar o parte din 

ei manifestă simptome legate de folosirea excesivă a Internetului. 

Persoanele care petrec ore în șir online, își neglijează viața 

reală și nevoile primare: curățenia, alimentația și somnul.  

 

Știați că! 
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THE EXCESSIVE USE OF ICT 
What is Internet addiction? 

Even though the Internet has become one of the most 

important sources of information, its 

uncontrolled use – meaning internet 

addiction – can have a negative impact on 

the child’s school performances and 

emotional mood, being a behavior which 

shows signs and symptoms similar to any 

other addiction.  

The Internet addiction is defined 

as being a compulsive control loss of the impulses when using the 

internet (online games, social networks, marathon session of 

surfing the internet) which mainly involves psychological addiction 

to internet, and the symptoms are similar to those behaviour 

which create addiction, the most similar one being the excessive 

gambling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

The average age when a child starts using the Internet is 7.  

When they are around 15-17, almost three quarters of 

youngsters are daily connected to the Internet, and some of them 

show symptoms of excessively use of the Internet.  

The individuals who spend hours on end online neglect their 

real life and they basic needs: cleaning, alimentation, and sleeping.  

 

Știați că! 



                                                               

66 
 

Team Up & Reform Netizens - Outdoor Fantastic Fun – GHID DE UTILIZARE ÎN SIGURANŢĂ A INTERNETULUI – INTERNET SAFETY GUIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă ai conștientizat că stai prea multe ore la calculator 

este un prim pas către „vindecarea” de această dependență. 

Următorul pas este să întocmești un plan pentru a reduce timpul 

petrecut în fața monitorului. 

Specialiștii spun că putem vorbi de 

dependență atunci când o persoană se 

joacă pe calculator sau stă pe Internet 

mai mult de cinci ore pe zi, fără a avea 

sarcini de serviciu în acest sens. Nu este 

însă nevoie să ne uităm la ceas pentru a 

realiza că am devenit dependenți de 

această tehnologie.  

Ar trebui să o conștientizăm și să 

luăm măsuri atunci când viața virtuală ajunge să o elimine pe cea 

reală. (Vis, 2011) 
 

Printre simptomele fizice ale dependenței se numără și cele 

specifice 

 

 Sevrajul 

 Durerile de spate 

 Ochii uscați 

 Migrenele 

 Tulburări ale somnului  
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If you are aware of the fact that you spend too many hours 

on computer, this is a first step towards “healing” of this 

addiction. The next step is to draw a plan to reduce the time 

spend in front of the computer.  

The specialists argue that we can talk about an addiction 

when a person plays computer games or 

spends more than five hours a day on 

the Internet.  It isn’t necessary to look 

at the watch in order to realize that we 

have become addicted to this 

technology We should become aware of 

this fact and to take measures when 

virtual life gets to eliminate the real one. (Vis, 2011) 

 Withdrawal 

 Backpain  

 Dry eyes 

 Migraines  

 Sleep disorders   

 

 

Among the physical symptoms of this addiction, the 

following one can be called specific symptoms: 
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Este foarte posibil să fim dependenți de calculator dacă 

petrecem cea mai mare parte a timpului în fața lui, iar când nu 

suntem acolo ne gândim la următorul moment în care vom fi, dacă 

alegem calculatorul în locul altor activități, dacă intrăm în panică 

atunci când suntem privați mai multe ore de calculator sau dacă 

devenim irascibili când cineva încearcă să ne îndepărteze de 

calculator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rețineți! 

Prima etapă a „vindecării" este acceptarea 

faptului că ai o problemă, urmată de un program 

rezonabil. 

 Deși va fi poate mai greu de respectat la 

început, în câteva săptămâni te vei obișnui cu noul 

regim, mai ales dacă găsești preocupări serioase cu 

care să înlocuiești dependența.  

Dacă nu stai singur și dacă ai desktop, mută-l 

într-o zonă circulată a casei, cum ar fi sufrageria 

sau holul. Cei din jur îți vor distrage atenția. 
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It is very probably to become computer addicted if we spend 

too much time in front of it, and when we’re not there we think 

about the next moment when we’ll be, if we choose computer 

instead of other activities, if we panic when we’re not allowed to 

spend several hours in fron of teh computer or if we become 

irritable when someone tries to get us away from the computer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The first stage of “healing” is accepting the 

fact that you have a problem and then following a 

reasonable schedule.  

Even though it might be very hard to comply 

with this schedule at the beginning, you’ll get used 

with this regime in several weeks, especially if you 

find some serious things to replace the addiction.  

If you don’t live alone and if you have a 

desktop, move it in a crowdy area of the house, 

such as living room or lobby. The ones around will 

distract your attention.    

 

 

Keep in 

mind! 
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Sfaturi pentru cei care au 

conştientizat dependența de 

calculator 
 

1. Încearcă să descoperi cauza acestei 

nevoi puternice de a sta pe Internet; 

2.  Implică-te în activități care nu țin 

de mediul online; 

3. Cere susținerea familiei, a colegilor 

şi prietenilor; 

4. Stabilește-ți obiective clare pentru 

utilizarea Internetului (de ce îl 

foloseşti, ce vrei să obții); 

5. Ține o contorizare a timpului 

petrecut online; 

6. Recompensează-te cu ceva care îți 

face plăcere de câte ori reușești să 

faci progrese  

sursa 

(https://www.internetsanscrainte.fr/pdf/

roumain_Flyer_Dependance.pdf) 
 

https://www.internetsanscrainte.fr/pdf/roumain_Flyer_Dependance.pdf
https://www.internetsanscrainte.fr/pdf/roumain_Flyer_Dependance.pdf
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1. Try to find out which is the cause of 

this powerful need to surf the 

Internet; 

2. Involve yourself in activities which 

are not related to the online 

environment; 

3. Ask for you family, colleagues and 

friends' support; 

4. Establish you clear objectives  to 

use the Internet (why you use it, 

what you want to get); 

5. Keep count of the time spent online; 

6. Reward yourself everytime you 

manage to make progress. 
Source 

(https://www.internetsanscrainte.fr/pdf/ro

umain_Flyer_Dependance.pdf) 
 

Pieces of advice for those who 

have become aware of 

computer addiction 
 

https://www.internetsanscrainte.fr/pdf/roumain_Flyer_Dependance.pdf
https://www.internetsanscrainte.fr/pdf/roumain_Flyer_Dependance.pdf
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CONSILIEREA ȘI RAPORTAREA 

CONȚINUTULUI ILEGAL/DĂUNĂTOR 

 
 

Linia de consiliere și raportare INTERNET Helpline  

Scopul componentei INTERNET Helpline a proiectului 

Sigur.info, disponibilă la adresa 

www.sigur.info/helpline este de a pune la 

dispoziția publicului, copiilor, tinerilor și 

adulților interesați diverse instrumente de contactare, cu 

păstrarea confidențialității oricărui tip de mesaj și de a oferi 

consiliere când aceștia se confruntă cu riscuri legate de 

utilizarea Internetului și a telefonului mobil sau cu probleme 

tehnice. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT! 
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COUNSELLING AND REPORTING THE 

ILLEGAL/HARMFUL CONTENT  
 

 

INTERNET Helpline-Counselling and reporting phone   

The aim of INTERNET Helpline, a component of Sigur.info 

project, is available at www.sigur.info/helpline is to provide 

the audience (children, youngsters and 

adults) with various tools to maintain 

confidentiality of any type of message and to offer counselling 

when they face risks connected the use of internet or mobile 

phone or even some technical issues.   

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT! 
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Situații în care o persoana poate apela la Helpline: 

 

1. Informații generale despre siguranța online 

Orice fel de nelămurire sau întrebare legată de 

siguranța online, riscurile care există și cum 

putem preveni situațiile neplăcute.  

2. Cyberbullying/Hărțuire online   

Situații în care o altă persoană adresează 

injurii, trimite mesaje neplăcute, trimite 

imagini ofensatoare, amenință, batjocorește 

prin intermediul internetului.  

3. Furtul datelor personale 

Situație în care au fost preluate pozele sau 

         numărul de telefon, adresa, etc. ale unei alte       

         persoane fără acordul acesteia. 

4. Dependența de computer sau Internet 

Situația în care cineva petrece prea mult timp 

online sau în fața calculatorului și simte că 

timpul petrecut interferează cu activitățile 

zilnice. 
https://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/Ghid_Scolar_Ora_de
_Net_Octombrie_2016.pdf 

 

https://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/Ghid_Scolar_Ora_de_Net_Octombrie_2016.pdf
https://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/Ghid_Scolar_Ora_de_Net_Octombrie_2016.pdf
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There are many situations when a person can call Helpline: 

 

1. General information about online safety: 

Any point of concern or question related to 

online safety, the existing risks and how we 

can prevent unpleasant situation; 

2. Cyberbullying/Online harassment  

Situations when another person addresses 

insults, sends unpleasant messages, offensive 

images, threatens, mocks through Internet;  

3. Personal Data Theft 

A situation where one’s pictures, telephone 

number or address have been transferred or 

stored (without having that person’s consent); 

4. Computer or Internet addiction 

The situation when a person spends too much 

time online or in front of the computer and 

feels that the time spent interferes with 

his/her daily activities. 
https://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/Ghid_Scolar_Ora_d
e_Net_Octombrie_2016.pdf 

 

https://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/Ghid_Scolar_Ora_de_Net_Octombrie_2016.pdf
https://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/Ghid_Scolar_Ora_de_Net_Octombrie_2016.pdf
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SFATURI PRACTICE 

Sfaturi pentru părinți: 

1. Părinții trebuie să cunoască potențialele  riscurile la 

care sunt expuşi copiii lor în activitatea online şi să-şi 

asume responsabilitatea; 

2. Trebuie să petreceți timp online în compania copilului 

dumneavoastră; 

3. Copiii trebuie învățați să nu ofere datele personale 

despre adresă, locuință, numere de telefon sau 

programul familiei; 

4. Împreună cu copilul dumneavoastră stabiliți regulile de 

folosire în legatură cu utilizarea colculatorului si a 

Internetului; 

5. Trebuie să aflați cât mai multe lucruri despre 

programele şi serviciile online pe care le folosesc copiii 

dumneavoastră;  

6. Luați în considerare instalarea unui program de control 

parental şi cunoasteți  limitările; 

7. Tineți calculatorul într-un spațiu comun şi interesați-vă 

de prietenii online ai copilului, aşa cum ați face-o în 

viața reală; 

8. Spuneți copiilor să nu răspundă mesajelor sugestive, 

obscene, amenințătoare sau care îi fac să se simtă 

inconfortabil în vreun fel; 

9. Trebuie încurajați să vă spună dacă întâlnesc astfel de 

mesaje. Dacă copilul dumneavoastră primeşte un mesaj 

de hărțuire sau amenințător, blocați şi raportați 

persoana; 

10. Explicați copiilor că nu toate informațiile online sunt 

reale şi că sunt şi informații eronate. 



                                                               

77 
 

Team Up & Reform Netizens - Outdoor Fantastic Fun – GHID DE UTILIZARE ÎN SIGURANŢĂ A INTERNETULUI – INTERNET SAFETY GUIDE 

PRACTICAL ADVICE 

Advice for parents: 

1. Parents should know the possible risks their children are 

exposed to when they are online and must take 

responsibility;  

2. You must spend time with your child;  

3. Children must be taught not to give personal data about 

address, home, phone numbers or family program;  

4. Together with your child, establish some rules related 

to using the computer and the Internet;  

5. You must find out as many as possible about the 

programs and online services your children use;  

6. Take into consideration installing a parental control 

program and know its limits;  

7. Keep the computer into a mutual place and keep being 

interested in your child’s online friends in the same way 

you would do if he/she had friends in the real world;  

8. Tell your children not to answer to obscene, threatening 

messages which would make them feel uncomfortable;  

9. Encourage your children to tell you if they receive such 

messaged. If your child receives a harassing or 

threatening message, block and report the sender;  

10. Explain to your children that not all pieces of online 

information are real and that some of it may be 

erroneous.  
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Reguli de utilizare a Internetului în siguranță, de către 

elevi: 
 

1. Respectați regulele pe care le stabiliți cu părinții voştri 

de comun acord! 

2. În situația în care eşti agresat pe Internet este 

obligatoriu să discuți cu părinții, un profesor sau 

dirigintele sau o persoană apropiată pentru a anunța 

serviciile specializate; 

3. Nu trebuie făcute publice datele tale personale sau ale 

familiei; 

4. Trebuie să şii că însuşirea unor materiale ale altor 

persoane folosind COPY- PASTE folosite pentru 

distribuirea unor copii fără licență  lor este ilegal, se 

încalcă legea copyrightului; 

5. Întânirea unei persoane pe care ai cunoscut-o pe 

Internet se face cu acordul părinților; 

6. Nu se comercializează filme, videoclipuri, jocuri, muzică 

de pe Internet deoarece se încalcă drepturile de autor; 

7. Informațiile de pe Internet trebuie verificate şi din alte 

surse. Nu întotdeauna sunt reale. 
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Internet Safety Rules for students: 

 

1. Respect the rules you have established by mutual 

agreement with your parents!  

2. If you are assaulted on the Internet, it is compulsory 

to talk to your parents, to a teacher, your homeroom 

teacher or a close friend in order to announce the 

specialised services;  

3. You mustn’t make public your or your family’s personal 

data;  

4. You must know that appropriating some materials 

belonging to other persons by using COPY-PASTE and 

sharing some copies without having a licence, it’s illegal. 

This is copyright infringement.   

5. You can meet with a person whom you previously met 

online only if you have your parents’ consent;  

6. Internet movies, videos, games or music are not for 

sale, otherwise it can be treated as a copyright 

infringement;  

7. The Internet information should always be double-

checked from other sources too.  
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Reguli pentru comunicarea online 

1. Ca şi în viața reală, fiecare persoană trebuie sa se 

comporte corect şi cu respect pe Internet, conform 

proverbului “Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face!”; 

2.  Respectând, vei fi respectat folosind un limbaj civilizat, 

doar  în aceste condiții comunicarea poate fi în plăcută 

şi utilă; 

3. Este necesar să fii un utilizator activ pentru a semnala 

administratorul site-ului de problemele cu care vă 

confruntați; 

4. Nu trebuie trimise mesaje nesolicitate (spam-uri) 

deoarece este o practică supărătoare pentru ceilalți;  

5. Folosirea majusculelor este considerată o formă de 

agresiune verbal; 

6. Acceptarea fisierelor necunoscute pot conține viruşi, 

fiind trimise nu de persoane ci de anumite programe. 

Asadar, nu le acceptați!;  

7. Nu postați mesaje care conțin greşeli gramaticale. Este 

bine să rețineți că discuția pe un forum poate fi citită 

de oricine navighează în mediul online şi va fi mult mai 

greu ca mesajul vostru să fie înțeles dacă el este 

exprimat în cuvinte scrise greşit sau incomplete; 

8. Nu postați mesaje care conțin reclame sau materiale 

ofensatoare. 
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Online Communication Rules  

1. The same as in real life, each person should have a 

proper and respectful behaviour on the Internet, as said 

by the proverb:” What you don’t like for yourself, don’t 

do to another one”.  

2. If you respect the others, you will be respected, and 

using a civilized language, communication can be pleasant 

and useful;  

3. It is necessary to be an active user in order to draw the 

site administrator’s attention on the problems you are 

facing with;  

4. You shouldn’t send spams because it is an annoying thing 

for the others;   

5. Using capital letters is considered a form of verbal 

aggression;  

6. Pay attention when you accept some unknown files because 

they might contain viruses, as they might have been sent 

not by persons, but by programs. So, don’t accept them!  

7. Do not post messages that contain grammar mistakes. It 

is good to know that a talk on a forum might be read by 

anyone who surfs online and it would be much difficult for 

your message to be understood if it is written using wrong 

or incomplete words;  

8. Do not post messages, adverts or vexatious messages!  
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9. Este foarte important să ştii cu cine împarți informațiile 

şi datele personale pe rețelele de socializare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZAREA DATELOR PERSONALE FACE 

OBIECTUL: 

– Legilor de protecție a datelor; 

– Reglementărilor privitoare la 

confidențialitate şi comunicații 

electronice; 

– Organismelor de înregistrare şi 

protecție a informațiilor. 

 

ȚINEȚI MINTE! 

Nu este nevoie să furnizați datele personale, 

cu excepția cazurilor în care ştiți cine le 

solicită şi în ce scopuri vor fi folosite. 
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9. It is important to know with whom you share personal 

information and data on social networks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

USING PERSONAL DATA IS THE SUBJECT 

TO:  

– Data Protection Laws 

– Regulations related to confidentiality and 

electronic communication;   

– Agencies of information recording and 

protection. 

 

REMEMBER! 

It is not necessary to tell your personal data, 

except for the situations when you know who 

is asking for them and why.   
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SFATURI PRACTICE 
Cum ar trebui să-și ajute părinții copiii să reducă aceste 

riscuri?  

Nu există un răspuns simplu – riscurile variază, în funcție 

de vârstă și de gradul de cunoaștere a lucrului cu computerul 

pe care îl au copiii. 

 

   
 

 

Cel mai important este să vă protejați datele 

personale, ceea ce înseamnă protejarea împotriva 

virușilor și actualizarea programelor. În ceea ce-i 

privește pe copii, puteți să măriți securitatea datelor 

folosind setările de filtrare a conținutului, disponibile 

în multe dintre programe. 

 

  Este important, bineînțeles, ca echipamentul 

computerului să funcționeze corect. Totuși, pentru 

copii și tineri, Internetul este în principal un mediu 

social în care pot întâlni nu numai prieteni, ci și străini.. 

Ei pot fi răniti, hârțuiti sau chiar se poate abuza de ei 

online. Cea mai bună protecție este educația. De aceea 

este important să informați copiii despre pericolele de 

pe Internet astfel încât să fie în siguranță și 

să discutați despre orice problemă pe care ar putea-o 

avea copiii atunci când folosesc Internetul. 

 

  Internetul poate conține materiale care nu sunt 

potrivite pentru copii. Puteți bloca majoritatea acestor 

site-uri cu ajutorul unor filtre. Este important ca 

această tehnologie să nu fie singura prin care să vă 

protejați copiii online. (Safenet, 2018) 
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PRACTICAL ADVICE 
How should parents help their children to reduce these 

risks? There is no simple answer – the risks vary according to 

age and to the knowledge degree of the way in which the child 

uses the computer.  

 

 

 

   The most important thing is to protect your personal 

data, meaning to protect them against viruses and 

updating the programs. In what that concerns the 

children, you can increase data security degree by using 

content filter setting which are available for so many 

programs.  

 

  Obviously, it is important that the computer’s 

equipment to work properly. However, for children and 

youngsters, the Internet is mainly a social environment 

where they can meet not only friends, but foes too. 

They can be hurt, harassed or even abused of them 

online. The best protection is education. That is why it 

is important to inform your children about the dangers 

on the Internet and to talk about any problem the 

children might encounter with when using the Internet.  

 

  Internet may contain materials which are inappropriate 

for the children. You can block most of these sites by 

using filters.  It is important to know that this 

technology should not be the only one you would protect 

your child from.  (Safenet, 2018) 
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CUM RAPORTEZ PROBLEMELE? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing inadecvat 
 

Autoritatea Standardelor de Publicitate din Anglia a 

stabilit un set de cereri pentru marketingul către copii; în 

România reglementările privind publicitatea pe Internet 

sunt conținute în Legea 365/2002, actualizată,  privind 

Comerțul Electronic. Puteți afla mai multe informații pe 

site-ul http://www.dataprotection.ro/,  pe pagina ANPC 

JUNIOR a Agenției Naționale de Protecție a 

Consumatorului sau pe pagina Norme Europene Privind 

Publicitatea Înșelătoare   (Înşelătorii, fraude, pagini ce 

instigă la ură şi alte acţiuni ilegale) 

Puteți raporta orice site-uri false, care instigă la ură sau 

încercări de fraudă prin intermediul e-mail-ului sau orice 

alte activități ilegale la www.efrauda.ro. 

 

http://www.dataprotection.ro/
http://www.anpcnet.ro/ro/?page_id=17
http://www.anpcnet.ro/ro/?page_id=17
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1915&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1915&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
http://www.efrauda.ro/
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HOW DO I REPORT THE PROBLEMS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inadequate Marketing 
 

The Advertising Standards Authority from England 

established a set of requests related to marketing to 

children; in Romania, the regulations on Internet 

advertising are part of Law No. 365/2002 (updated) 

regarding the Electronic Commerce.  For further 

information, you can access 

http://www.dataprotection.ro/,  the ANPC JUNIOR page 

of National Authority for Consumer Protection  or 

National Agency for Misleading Advertising.  

Scams, frauds and pages that incite to hate or other 

illegal actions  

You can report these fake sites that incite to hate or try 

to commit frauds through email or any other illegal 

activities at  www.efrauda.ro. 

 

http://www.dataprotection.ro/
http://www.anpcnet.ro/ro/?page_id=17
http://www.efrauda.ro/
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Abuzul de date personale 

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal oferă ghidare şi sfaturi şi 

supraveghează procesarea datelor 

personale. 

 

Pornografie cu copii 

 

Serviciul de raportare online a site-urilor 

pe care le suspectați că pot conține abuzuri 

împotriva minorilor sau alte materiale 

ilegale este www.efrauda.ro. Se pot face 

raportări referitoare la orice încălcări ale 

drepturilor copilului (inclusiv pornografie 

infantilă) pe site-ul www.efrauda.ro şi la 

Linia Verde pentru Protecția Copilului 

(08008200200), care va sesiza IGPR şi 

serviciile de protecție a copilului. 

 
 

http://www.dataprotection.ro/
http://www.dataprotection.ro/
http://www.dataprotection.ro/
http://www.efrauda.ro/
http://www.efrauda.ro/
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Personal Data Abuse 

 

The National Supervisory Authority for 

Personal Data Processing provides 

guidance and advice, and supervise 

personal data processing.  

 

Child Pornography  

 

The online service where you can report 

sites you suspect as they might contain 

child abuse materials or other illegal 

materials www.efrauda.ro. You can also 

report any other violation of children’s 

rights (including child pornography) at 

 www.efrauda.ro and Green Line for Child 

Protection (08008200200) which will 

inform IGPR and Child Protection 

authorities.  

 
 

http://www.efrauda.ro/
http://www.efrauda.ro/
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PROIECTE ŞI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI 

PRIVIND NAVIGAREA ŞI COMUNICAREA 

ONLINE ÎN SIGURANȚĂ 
 

1. www.saferinternet.org/home - website-ul Insafe, 

organizație finanțată de Uniunea Europenă care 

coordonează activitățile de conştientizare a securității 

pe Internet în Europa; 

2. esafetykit.net/index2.html - sfaturi utile privind 

siguranța pe Internet; 

3. www.watchyourspace.ie - învață cum să te protejezi pe 

Internet; 

4. kidsmart.org.uk/ - informații privind navigarea în 

siguranță pe Internet; 

5. www.childnet.com/resources/kia - informații, software 

privind navigarea sigură pe Internet, link-uri spre site-

uri sigure. 

 



                                                               

91 
 

Team Up & Reform Netizens - Outdoor Fantastic Fun – GHID DE UTILIZARE ÎN SIGURANŢĂ A INTERNETULUI – INTERNET SAFETY GUIDE 

PROJECTS AND ACTIVITIES FOR STUDENTS 

TO NAVIGATE AND SECURE ONLINE 

COMMUNICATION. 
 

1. www.saferinternet.org/home - the Insafe website, a 

european funded organization that coordinates Internet 

security awareness activities in Europe.   

2. esafetykit.net/index2.html - useful tips on Internet 

safety.  

3. www.watchyourspace.ie - learn how to protect yourself 

on the Internet. 

4. kidsmart.org.uk/ - information about safe navigation on 

the Internet. 

5. www.childnet.com/resources/kia - information, secure 

Internet surfing software, links to secure sites. 
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