
Siguranța online în familie - Recomandări 

Părinții știu cât de important este internetul pentru copii - îl folosesc pentru a 

învăța, a se juca, a socializa și a se exprima în moduri creative. În ciuda acestui 

lucru, tehnologiile pot părea uneori descurajatoare, prezentând riscuri multiple. 

Pentru a-i ajuta să fie în siguranță trebuie să respectăm câteva reguli.  

Mi-am rugat copilul să-mi arate websiturile pe care le folosește – Acest lucru 

vă va include în viața online a copilului. Dupa notarea websiturilor preferate, 

revizitați-le atunci când sunteți singur, explorați-le în detaliu, informați-vă cu privire 

la setările de securitate și sistemul de raportare al websitului. 

Mi-am rugat copilul să-și seteze profilul privat. – Informațiile de pe rețelele 

sociale (ex. Facebook) permit străinilor să localizeze copiii în viața reală. Așadar, 

încurajați-vă copilul să-și seteze profilul privat, ca doar prietenii din lumea reală să 

poată avea acces.  

Mi-am întrebat copilul despre prietenii lui online. – Orice persoană își poate 

crea o identităte falsă pe internet. Este foarte important pentru copii să înțeleagă 

acest lucru. Tinerii n-ar trebui să ofere informații personale și să adauge în lista 

doar prieteni pe care îi cunosc în viața reală și în care au încredere.  

Am făcut setări de control parental pe computerul, telefonul mobil și 

consola de joc a copilului – Copiii ar putea viziona conținut nepotrivit sau ilegal. 

Setați filtre corespunzătoare vârstei copilului și restricționați timpul la Internet. 

Pentru ajutor apelați la furnizorul de internet sau vizitați www.sigur.info  

Am agreat împreună cu copilul meu că el îmi va spune dacă este îngrijorat 

cu privire la ceva din mediul online. – Prin deschiderea căilor de comunicare și 

prin discuțiile avute cu copiii despre internet, websiturile preferate și riscurile pe 

care le pot întâlni, cresc șansele ca ei să apleze la dumneavoastră.  

Știu la cine pot apela dacă sunt îngrijorat cu privire la copilul meu. – Sunați 

la 112 pentru urgențe sau contactați Internet Helpline la 031 80 80 000 pentru 

probleme ce țin de internet. Puteți vizita websitul www.sigur.info sau apela la 

Hotline pentru raportarea conținutului ilegal via www.safernet.ro.  
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