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Cele mai mari pericole la care ne expunem pe Internet sunt 

 Descărcarea de programe cu rol distructiv (viruși informatici) 

 Expunerea la conținuturi  nepotrivite 

 Furtul de date personale sau chiar a identității virtuale 

 Trafic de persoane 
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 Internetul este un spațiu public la care oricine are acces. 

• Dacă o persoană postează informații despe sine (poze, date personale) e ca și cum ar 

avea un panou publicitar în mijlocul orașului pe care ar publica aceste informații. 

Oricine poate avea acces la informațiile publicate de  peroana respectivă și le poate 

folosi precum dorește. 

• Datele personale sunt acele date cu ajutorul cărora o persoană poate fi 

identificată. Acestea pot fi:   

 datele persoanei: nume, prenume, CNP, imagine (poză), ADN, amprente 

 date despre persoană: sex, rasă, vârstă 

 date în legătură cu persoana: adresă de domiciliu, ocupație 

• Exemplu date anonime: “Un elev din București…” 

• Exemplu date personale: ”Elevul Popescu Marin,      

 elev la Scoala nr2 din Periș” (se poate identifica persoana) 

• Caută pe internet informații despre tine. Ce date ai găsit? 

• Caută informații despre o celebritate. Ce informații personale ai găsit despre 

aceasta? 
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• Identitatea virtuală este creată de o persoană pentru a fi reprezentarea sa în 

spațiul virtual  

• Exemplu – un cont protejat de o parolă pe o rețea de socializare, într-un joc 

video, într-un sistem de comunicare pe internet 

• Furtul de identitate pe Internet este o fraudă în care o persoană își însușește 

datele personale ale altcuiva în vederea furtului de bani sau obținerii de alte 

beneficii.  De ce crezi că cineva ar fura identitatea altcuiva? 

• Metode de furt de identitate pe internet 

 prin e-mail sau site-uri specializate(phishing):  

 se cer date personale pentru a primi o recompensă 

 Solicitare de informații la navigarea pe internet: date “necesare” pentru 

a crea un cont 

 Prin rețele sociale (informații oferite public): imagini postate, locul de 

muncă, adresa, numărul de telefon, etc. 

 Utilizarea de software specializat: programe care înregistrează apăsările 

de taste, ecranul 
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Cum te poți proteja de furtul de identitate pe internet 

 NU publica pe rețele sociale date despre tine (data nașterii, adresa, nr.tel.) 

 NU răspunde mail-urilor care îți cer date personale pentru a primi recompensă 

 Dacă trebuie să îți faci un cont pe un site, completează minimum de date 

necesare 

 Dacă ți se cer informații personale pe un site și nu știi ce să faci, întreabă 

părinții sau un adult în care ai încredere dacă trebuie sau nu să furnizezi acele 

informații 

 Asigură-te că ai instalată pe calculator o suită de securitate 

 Alege parole complicate pentru conturile tale și nu folosi aceeași parolă pe mai 

multe conturi 

 Dacă trebuie să folosești calculatoare publice, repornește calculatorul respectiv 

și pornește browser-ul în modul incognito, iar la final pornește din nou 

calculatorul. 
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Reguli pentru o navigare sigura pe Internet 

• Regula nr.1: Persoanele pe care nu le cunosti sunt persoane straine. Acestea 

pot fi altcineva decat spun ca sunt. 

• Regula nr.2: Poarta-te frumos cu ceilalti de pe internet, asa cum o faci si de 

obicei. 

• Regula nr.3: Nu spune nimanui adresa ta, scoala la care inveti sau alte date 

personale despre tine. (poze cu tine, numarul de telefon,locul de munca al 

parintilor tai) 

• Regula nr.4: Internetul este un spatiu public la care oricine are acces. Nu posta 

poze sau informatii personale pe intrenet, pentru ca altii le pot vedea. 
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Nu oferiti parola nimanui! 
Nu folositi o singura parola! 
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• Programele malware sunt software-uri proiectate să se infiltreze și/sau să 

avarieze sistemul unui calculator, fără consimțământul proprietarului. 

• Tipuri de programe malware (software rău intenționat): 

 Virusul = program de mici dimensiuni care se 

    atașează de un program 

 Viermele = program care se poate răspândi fără  

 acțiunea directă a utilizatorului, copiindu-se singur în rețea, pe discuri 

 Calul troian = program cu funcționalități ascunse, oferind accesul, de la 

distanță, la computerul pe care rulează aplicația (poate fi ascuns în S.O. sau 

într-un program descărcat de pe internet) 

 Spyware = program care raportează cuiva ce faci, ce site-uri vizitezi, ce 

tastezi pe un site (parole, cont bancar). Toolbar-urile au rol de spyware (bare 

cu unelte, butoane instalate în browser) – program spion 

 Adware = o variantă de spyware care doar adaugă reclame pe pc-ul tău 

 Ransomware = un malware care blochează accesul utilizatorului la unele 

fișiere și cere plata unei recompense (criptează datele de pe pc) 
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 Cum funcționează virusul? 
La pornirea programului afectat, mai întâi pornește virusul, care se 
instalează în memoria calculatorului, apoi virusul  
lansează în execuție programul original. 
Odată prezent în memorie, virusul caută alte fișiere 
care nu au fost infectate pentru a le infecta 
 
 
 
În funcție de ceea ce distrug, virușii se împart în 
 
1.Viruși hardware = sunt cei mai periculoși și afectează  memoria 

sistemului de calcul 
 

2.Viruși software = pot afecta fișierele, ierarhia de directoare, discul prin 
formatare, pot provoca înmultirea fișierelor până la umplerea memoriei, 
încetinirea vitezei de lucru a calculatorului 
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• Distrugerea unor fişiere;  

• Modificarea dimensiunii fişierelor;  

• Stergerea totală a informaţiilor de pe disc,  

 inclusiv formatarea acestuia;  

• Imposibilitatea citirii informaţiei de pe disc;  

• Diverse efecte grafice/sonore inofensive;  

• Încetinirea vitezei de lucru a calculatorului până la blocarea acestuia.  

Surse de infestare 

• Cele mai multe dintre calculatoare se contaminează la citirea suporturilor de 
memorie externă(dischetă, CD, etc.) purtătoare de viruşi, care provin de la un 
alt calculator.  

• Deschiderea mesajelor infectate primite prin email. 

 

Efecte generate de viruşii software  
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• Un program antivirus are rolul de a găsi și elimina malware și de a proteja 

calculatorul de aceștia. Programele antivirus permit identificarea virușilor 

existenți în calculator și îndepărtarea lor înainte de a provoca defecțiuni. 

 

 

 

• Firewall  (paravan de protecție) este un sistem de protecție folosit pentru a 

preveni furtul de identitate. (Windows Defender Firewall) 

• Acesta filtrează în permanență transmisiile de date dintre computer și internet, 

reușind astfel să țină la distanță hackerii, programele distructive de tip worm 

sau virușii informatici 

• Un hacker este un expert în informatică, care se ocupă cu studiul programelor 

informatice, folosind tehnici de inginerie inversă (demontare), cu scopul de a obține 

cunoștințe care nu sunt accesibile publicului larg.  

• Crackeri(spărgători) sunt cei ce folosesc aceste cunoștințe în scopuri ilegale, pentru a 

compromite securitatea sistemelor informatice 
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• Programele antivirus sunt create pentru 

 detectarea viruşilor prin verificarea conţinutului fişierelor  

 dezinfectarea sau ştergerea fişierelor infectate  

 prevenirea infectării prin supravegherea acţiunilor din memorie 

• Acțiuni ale programului antivirus 

– Atunci când găseşte un fişier infectat, programul antivirus ne da 

posibilitatea sa-l curăţăm, să-l punem în carantină sau să-l ştergem. 

• Exemple de programe antivirus 

 McAfee, Bitdefender, Norton, Avast, Kaspersky,  

 Nod32 eset, Webroot, Emsisoft, F-Secure, Trend Micro 
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Măsuri de protecție 

• Să fie instalat un program antivirus foarte bun, cât mai recent, 

•  Să se scaneze toate fişierele cu regularitate; 

• Să se actualizeze în fiecare luna programul anti-virus; 

• Verificarea datelor ce vor urma a fi introduse în pc, cu un program antivirus.  

• Scanarea calculatorului cu un program antivirus.  

• Păstrarea unor copii de siguranţă ale aplicaţiilor şi fişierelor importante.  

• Să se scaneze fişierele ataşate primite pe mail; 

• Să nu se ruleze programe dacă  

 nu li se cunoaşte provenienţa. 
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• O soluție de securitate completă ar trebui să ofere 

 Scanare de fișiere la cerere – să poți verifica ce fișiere dorești pentru a 

determina dacă acestea sunt infectate cu malware sau nu 

 Scanare de fișiere la acces – la deschiderea fișierului, antivirusul 

analizează dacă fișierl prezintă pericol sau nu. 

 Analiza site-urilor vizitate – blocarea accesului la site-urile periculoase 

sau mesaje de avertizare cand se dorește vizitarea unui site ce ar putea 

dăuna pc-ului 

 Protecție bazată pe comportament – verificarea comportamentului 

aplicațiilor instalate și compararea cu cel al malware-ului. 

 Scanare vulnerabilități software -  se verifică dacă sistemul de operare și 

aplicațiile instalate nu au vulnerabilități 

 

Caută pe internet “antivirus fals”.Cum acționează un astfel de program? 
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• Putem plăti facturile sau realiza cumpărăturile de acasă, tot ce avem 

nevoie fiind un card de credit sau debit. 

 

 

 

Cât de sigur este să plătim online? 

• Când realizezi plăți online, asigură-te că site-ul pe care introduci 

informațiile începe cu HTTPS 

• Dacă este doar http simplu, fără s , datele tale sunt puse în pericol 

 

 

HTTPS este un protocol de comunicație destinat 
transferului de informație criptată prin 
intermediul WWW.  A fost dezvoltat din 
necesitatea de a proteja de intruși transferul 
datelor prin HTTP - un protocol "clear-text", prin 
care datele de pe server-ul web sunt transmise 
browser-ului client în clar 

https://ro.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://ro.wikipedia.org/wiki/HTTP
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• Au existat numeroase studii potrivit cărora timpul petrecut in exces 

in fata calculatorului poate fi nociv sănătăţii oamenilor, mai ales 

pentru copiii încă în formare. Aceştia se pot izola, pot trăi într-o 

lume a jocurilor şi pot imita personajele preferate 

Jocuri 3D, precum Counter Strike sau  

Unreal tournament, îi fac pe copii sa nu mai  

diferenţieze realitatea de joc şi pot deveni  

violenţi doar pentru că aşa au văzut acolo. 
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Neticheta.ro 
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• Dă BLOCK agresivității! 

• https://www.youtube.com/watch?v=gfB0ECyCr6U 

• Stop dependentei de Internet! 

• https://www.youtube.com/watch?v=WX-pCRN0bcY 

• Siguranta pe internet 

• https://www.youtube.com/watch?v=aoRIjYw226E 

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=-

m_oZCz2rRc&feature=emb_logo 

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=1

Vnv3VJPIvY&feature=emb_logo 

• https://www.hellopc.ro/sigur/index.htm 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gfB0ECyCr6U
https://www.youtube.com/watch?v=WX-pCRN0bcY
https://www.youtube.com/watch?v=WX-pCRN0bcY
https://www.youtube.com/watch?v=WX-pCRN0bcY
https://www.youtube.com/watch?v=WX-pCRN0bcY
https://www.youtube.com/watch?v=aoRIjYw226E
https://www.youtube.com/watch?v=aoRIjYw226E
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=-m_oZCz2rRc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=-m_oZCz2rRc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=-m_oZCz2rRc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=1Vnv3VJPIvY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=1Vnv3VJPIvY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=1Vnv3VJPIvY&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=1Vnv3VJPIvY&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=1Vnv3VJPIvY&feature=emb_logo
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 În 2020,  Ziua Siguranţei pe Internet va 
avea loc pe 11 februarie 

Cele mai mari griji ale oamenilor 
vizează accesarea neautorizată a 
conturilor deţinute online şi furtul 
datelor personale (parole, informaţii 
financiare, etc) şi malware-ul 

Conform unui studiu realizat în 2019 de 
YouGov pentru Google,  
49% dintre români sunt interesaţi în 
primul rând de protecţia datelor 
financiare, cum ar fi acces la internet 
banking sau datele cardurilor.  
19% dintre români sunt foarte preocupaţi 
de protejarea informaţiilor personale 
(adresă, CNP, etc 
9% preocupati de momentele 
personale, precum fotografii 

Are ca scop promovarea utilizarii intr-un 
mod mai sigur si responsabil a tehnologiei 
online si educarea asupra pericolelor 
navigarii nesupravegheate pe Internet. 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=1Vnv3VJPIvY&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=1Vnv3VJPIvY&feature=emb_logo
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   • Agresiunea pe Internet, numită și agresiune online sau cyberbullying, 

este hărțuirea cu ajutorul calculatorului sau a telefonului mobil.  

• Hărțuirea are loc pe bloguri, pagini personale, forumuri, e-mail, SMS, MMS, 

agresiunea având uneori loc prin încărcarea unor poze sau imagini video pe 

Internet fără a ține cont de dreptul la viața privată a victimei. 

 

 



REGULI  DE  PRECAUȚIE ÎMPOTRIVA CYBERBULLYING-ULUI 
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1. Fii onest și politicos 

2. Gândește-te bine la ceea ce scrii 

3. Respectă persoanele de altă etnie sau rasă și pe cei care au alt mod de viață 

4. Respectă legea țării proprii și legea țării unde se află corespondentul 

5. Respectă drepturile de autor, indiferent dacă este vorba de text, imagini, 

sunet sau software 

6. Nu trimite materiale pornografice, cu conținut violent, rasist sau blasfemic 

7. Respectă-i pe ceilalți utilizatori 

8. Fii chibzuit în cheltuirea banilor online 

9. Raportează ilegalitățile pe care le observi 

10. Nu uita că și alți copii folosesc forumuri etc. 
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1. Enumerați 5 informații pe care nu ar trebui să le împărtășiți niciodată 
cuiva cunoscut pe internet 

 
2.Căutați informații pe internet despre termenii de mai jos: 
 
Phishing ______________________________________________________ 
Cookie   ______________________________________________________ 
Adware  ______________________________________________________ 
Spyware ______________________________________________________ 
Malware ______________________________________________________ 
Troian     ______________________________________________________ 
Firewall  ______________________________________________________ 
Hacker    ______________________________________________________ 
Cracker  ______________________________________________________ 
 

3. Activitate pe grupe: 
 Alegeți unul din termenii de mai sus și realizați un desen 

reprezentativ într-un editor grafic. 
 Prezentați colegilor termenul ales, motivul alegerii acestui  

    termen și desenul realizat. 
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• Alegeţi o parolă puternică şi n-o spuneţi nimănui. Parolele sunt ca şi cheile de la casă, 

nu le daţi nimănui, nici măcar prietenilor. 

•  Fiţi selectivi în legătură cu persoanele pe care le adăugaţi ca prieteni. Ţineţi minte că 

atunci când adăugaţi pe cineva ca prieten, el vă poate vedea toate datele personale. 

•  Nu accesaţi jocuri pe reţele de socializare care vă impun să treceţi anumite ”etape” care 

vă pun siguranţa personală sau viaţa în pericol.  

• Asiguraţi-vă că ceea ce postaţi vă reprezintă. Nu postaţi poze sau informaţii personale 

pe internet, pentru că alţii le pot vedea.  

• Nu tot ce vedeţi sau citiţi pe internet este adevărat sau potrivit vârstei voastre. Aveţi 

mare grijă să intraţi pe site-uri sigure şi să verificaţi cu părinţii informaţiile citite. 

•  Nu răspundeţi mesajelor supărătoare sau care conţin cuvinte sau imagini nepotrivite. 

Blocaţi persoana care le transmite şi informaţi părinţii.  

• Verificaţi şi reverificaţi identitatea partenerilor de chat înainte de a le furniza informaţii 

personale. Nu daţi date  cu caracter personal, fotografii cu voi şi nu vă expuneţi la 

webcam persoanelor pe care le întâlniţi în mediul online.  

• Utilizaţi cu atenţie reţele de socializare electronice, Facebook, Messenger etc. Acestea 

sunt principalele surse de racolare utilizate de infractori. 
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• Internetul pe care utilizatorii obișnuiți îl accesează (blog-uri, portaluri, surse 

de știri, site-uri video etc.) se numește  Clear Web. Aici totul este la vedere și      

site-urile pot fi accesate prin intermediul motoarelor de căutare. 

 În cea mai mare parte Deep Web conține 
baze de date de la companii și de la 
instituții de stat. Sunt bazele de date din 
spatele site-urilor sau baze de date interne 
care sunt foarte masive și de cele mai 

multe ori conțin informații confidențiale.  

Dar pe lângă baze de date mai sunt și 
site-uri care intenționat sunt ascunse 
privirilor și care pot fi accesate doar cu 
ajutorul unor browser-e speciale, cum 
este Tor. Numărul acestor site-uri este 
redus, până în 10.000. Majoritatea lor 
sunt asociate activității infracționale, de 
la droguri și arme până la video cu 
conținut explicit, ele formând zona 
numită Dark Web. Un fel de cartier rău 
famat al lui Deep Web 


