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Descrierea Modulului

În zilele noastre este dificil să ne imaginăm lumea fără Internet și, prin urmare, fără spaţiu 
cibernetic. În aceasta lume din ce în ce mai dependentă de utilizarea tehnologică, spaţiul 
cibernetic este una dintre cele mai puternice provocări ale secolului 21. Creșterea utilizării 
internetului și a numărului de dispozitive de pe care îl putem accesa a creat numeroase 
oportunităţi, dar și apariţia unor ameninţări reale și îngrijorătoare.
deci... Să vorbim despre Siguranţă!

Modulul SIGURANŢĂ oferă informaţii privind protecţia atunci când se utilizează noi 
tehnologii, cum ar fi telefoanele mobile și computerele. 

Veţi învăţa câteva concepte și proceduri care vă vor ajuta să navigaţi în siguranţă pe Internet.

Veţi afla despre:
Concepte de bază și termeni
Protejarea dispozitivelor
Protejarea datelor cu caracter personal și confidenţialitatea
Protejarea sănătăţii și a  bunăstării
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SUBIECT 1:  Concepte și 
Termeni de Bază



Subiect 1: Concepte și Termeni de Bază

INTRODUCERE

Scopul principal al acestui subiect este de a oferi concepte de internet de bază și termeni pentru a ne asigura că 
următoarele subiecte despre siguranţă sunt ușor de înţeles.

În plus, cunoașterea conceptelor de bază asociate cu computerele / telefoanele mobile și utilizarea Internetului va ajuta la 
înţelegerea pericolelor la care suntem expuși și a modului în care putem continua să navigăm în siguranţă pe Internet. 

Ne propunem să prezentăm ce este firewall, software antivirus și aplicaţiile, precum și diferenţele dintre malware, 
spyware, viruși, viermi, troieni etc.; și să aprofundăm următoarele definiţii: Cyberbullying și criminalitatea informatică:. 



    

          Ce este un firewall?
Este o barieră de apărare. Funcţia sa este de a bloca traficul de date nedorit sau dăunător și de a accepta accesul care nu este 
dăunător.  
Este o opţiune de securitate bazată pe hardware* sau software** care, dintr-un set de reguli sau instrucţiuni, 
efectuează o analiză a traficului de reţea pentru a determina ce transmitere sau recepţie de date 
pot fi efectuate operaţii. 

Firewall este numele dat dispozitivului într-o reţea de calculatoare care își propune să aplice 
o politică de securitate definită de corporaţie la un anumit punct de control al reţelei" (KUROSE, 2010). 

După cum sugerează și numele, un firewall este ca un perete de incendiu care împiedică răspândirea focului la alte partiţii dintr-o 
clădire sau spaţiu; în acest fel previne răspândirea transmisiei de date.

*Hardware-ul se referă la părţile fizice și externe ale echipamentului.
** Software-ul este setul de programe și aplicaţii care permite computerului să funcţioneze; partea internă a echipamentului.
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ACTIVITATE

- Plan de lectie 1
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- Antivirusurile sunt aplicaţii care detectează programe rău intenţionate, capabile să le elimine.
-

Software-ul antivirus analizează în mod constant computerul, programele sau aplicaţiile instalate și, de asemenea, unităţile 
flash.

-

Antivirusul este o prezenţă fundamentală în fiecare infrastructură de calculatoare din zilele noastre. De la staţii de lucru la 
servere puternice, de la fiecare computer personal la cel mai avansat centru de date, în marea majoritate a tuturor, sunt 
prezente una sau mai multe soluţii antivirus. De când oamenii au început să partajeze fișiere și să utilizeze servicii de reţea, 
viruși, viermi și alte conţinuturi rău intenţionate au devenit o prezenţă tot mai mare în computere. [Richardson, 2008]. 

 

Ce este un software antivirus?
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Software Antivirus
Creșterea exponenţială a utilizării Internetului din ce în ce mai 

mare a dus la situaţii în care virușii (precum și viermii și alte 
tipuri de conţinut rău intenţionat) au avut focare constante 

cu cantităţi impresionante de computere infectate în întreaga 
lume.  [Emm, 2008; Chen și Robert, 2004; Kamluk, 2008].

ACTIVITATE

- Plan de lectie 2

 Examples
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Program sau grup de programe concepute pentru a ajuta oamenii să 

efectueze sarcini pe telefonul mobil / tabletă sau computer.

Aplicaţiile servesc la îndeplinirea funcţiilor și facilitează activităţile.

Ce sunt Aplicatiile (Apps)?
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Aplicaţiile sau derivatele din cuvântul englezesc "apllications" și 

sunt instrumente pe care le puteţi avea în interiorul telefonului 

mobil (sau pe computere).

În definiţia sa tehnică, o aplicaţie este un software care implică de 

obicei prelucrarea datelor. Acest tip de program trebuie să 

îndeplinească anumite cerinţe, cum ar fi îndeplinirea unei funcţii, 

indiferent de complexitate, prelucrarea datelor în informaţii, 

organizarea sarcinilor, facilitarea activităţilor, printre altele.  

Aplicatii (Apps)
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Majoritatea aplicaţiilor sunt gratuite, ceea ce înseamnă că nu trebuie să plătiţi pentru a le 

descărca și utiliza. Dar există și Aplicaţii care sunt vândute, cum ar fi jocuri, reviste, muzică, cărţi, 

programe avansate și altele.

Unele sunt instalate din fabrică, în timp ce altele sunt disponibile din Apple Store sau Play Store.

Aplicatii (Apps)

Aplicaţiile pot fi utile în mai multe moduri. Acestea vă pot ajuta să rezolvaţi probleme simple în viaţa de zi cu zi, cum 

ar fi să calculatio sumă folosind aplicaţia calculatorului sau să plătiţi o factură prin aplicaţia Băncii. Acestea pot servi, 

de asemenea, ca sursă de căutare, de exemplu pentru a vă ajuta să aflaţi mai multe despre artistul preferat, să găsiţi 

un restaurant într-un oraș pe care îl vizitaţi sau să vă pună în contact direct cu persoane sau magazine și servicii pe 

care le utilizaţi cel mai mult. 
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https://www.apple.com/app-store/
https://play.google.com/store?hl=pt_PT&gl=US


Instalaţi doar aplicaţii fiabile, obţinute în magazinele oficiale de aplicaţii. Nu toate 

aplicaţiile sunt sigure, ele pot conţine software rău intenţionate.

Dacă oferta pare prea bună ca să fie adevărată, fiţi precaut. Dacă știţi că o aplicaţie 

sau un serviciu este de obicei plătit și găsiţi o versiune gratuită, reţineţi că această 

versiune poate conţine viruși. 

ACTIVITATE

- Plan de lectie 3
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Ce este malware-ul, virușii, viermii și troienii? 

- Malware-ul este un software care deteriorează dispozitivele prin 
furtul de date cu caracter personal. Adesea, malware-ul este 
dezvoltat de hackeri * care folosesc cel mai adesea datele noastre 
pentru a face bani.
În special, există o mare varietate de malware: 
Viruși care se atașează la fișiere curate și se răspândesc rapid. Ei pot 
deteriora funcţiile centrale ale unui sistem sau pot distruge fișiere;

* specialiști în computere care își folosesc cunoștinţele pentru a comite infracţiuni virtuale. 
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Ce este malware-ul, virușii, viermii, troienii?

Viermi: atacă reţeaua generală de dispozitive, fie local, fie prin Internet;
Troieni / Cal troian: se pretinde a fi un software de încredere, ascunzându-se în 
software-ul original deteriorat. De obicei, "deschide uși" pentru alte programe 
malware.

ACTIVITATE

 - Plan de lectie 4
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- Cyberbullying-ul este un act agresiv și intenţionat efectuat prin 

resurse electronice, de către un individ sau un grup, împotriva unei 

victime care nu se poate apăra cu ușurinţă. În mod repetat, agresorul 

trimite sau publică conţinut personal despre altcineva, acţionând 

într-un mod crud, vulgar, ameninţător, jenant și dăunător (Patchin & 

Hinduja, 2006). 

Ce este cyberbullying-ul?
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- Criminalitatea pe internet sau criminalitatea 
informatică, așa cum este cunoscută în mod 
popular, este un comportament ilegal care are loc 
prin utilizarea computerelor și a internetului (Rosa, 
2002, pp. 53-57).
- Cele mai frecvente crime sunt pirateria, 
pornografia infantilă, crimele împotriva onoarei, 
spionajul și altele (Guimarães Neto, 2003, p. 69).

Ce este criminalitatea informatică?
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Dacă sunteţi o victimă a hărţuirii cibernetice, trebuie să:

- Vă păstraţi calmul și să analizaţi situaţia la rece; 
- Solicitaţi ajutor psihologic, dacă este necesar;
- Evitaţi preventiv publicarea informaţiilor personale sau a fotografiilor pe Internet;
- Luaţi în considerare suspendarea sau ștergerea temporară a profilurilor;
- Blocaţi contactele.

Și e important să ne amintim... Tot ceea ce se face pe Internet lasă urme. Prin urmare, ar trebui să adunaţi cât mai 
multe informaţii despre toate comportamentele agresive, profilurile agresorilor, link-uri către postări ofensatoare și 
orice tip de conţinut care vă provoacă jenă. Cu acest material în mână, pot fi luate măsurile legale corespunzătoare: 
raportaţi-l poliţiei sau procurorului. 
Majoritatea cazurilor de hărţuire cibernetică pot fi rezolvate pur și simplu prin medierea conflictelor sau prin 
eliminarea conţinutului care dăunează cuiva.
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Principalele reţele sociale au deja instrumente pentru raportarea și eliminarea conţinutului care se 
încadrează în această categorie de infracţiuni. Vezi aici exemplul politicilor Facebook.

În timp ce navigaţi pe Internet, este posibil să apară ferestre cu întrebări și solicitări de informaţii 
personale. În caz de îndoială sau suspiciune, nu faceţi clic, nu răspundeţi sau nu accesaţi.

ACTIVITATE

- Plan de lectie 5 
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SUBIECT 2:  
 Protejarea Dispozitivelor



Topic 2: Protejarea Dispozitivelor

Scopul principal al acestui subiect este de a oferi informaţii cu privire la protecţia dispozitivelor și a 
conţinutului digital, precum și de a înţelege riscurile și ameninţările din mediile digitale.
Protecţia echipamentelor este esenţială pentru a asigura siguranţa persoanelor și organizaţiilor care 
protejează datele, informaţiile puse la dispoziţie și/sau bunurile partajate și chiar activele.

Să învăţăm:  

- importanţa protejării dispozitivelor; 
- diferite măsuri de urmat pentru a proteja un dispozitiv. 

INTRODUCERE



De ce este importanta protejarea echipamentului/ dispozitivelor in sine?

Cum se activează/dezactivează un paravan de protecţie: 

https://www.youtube.com/watch?v=dlBgoVMXIWo (Eng)

Cum se actualizează dispozitivul: 
https://www.youtube.com/watch?v=gYQtJL0-auI (RO – windows for PC)
https://www.youtube.com/watch?v=hZcrs1N8Oko (RO – smartphone)
https://www.youtube.com/watch?v=53jhGJgh51k (Eng – windows to PC)
https://www.youtube.com/watch?v=uzu4Jp7UFpI (Eng - smartphones)

Cum se instalează/dezinstalează un program: 
https://www.youtube.com/watch?v=0QYoq0p9vlo (RO)
https://www.youtube.com/watch?v=nbFWKuLujq4 (Eng)
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https://www.youtube.com/watch?v=dlBgoVMXIWo
https://www.youtube.com/watch?v=gYQtJL0-auI
https://www.youtube.com/watch?v=hZcrs1N8Oko
https://www.youtube.com/watch?v=53jhGJgh51k
https://www.youtube.com/watch?v=uzu4Jp7UFpI
https://www.youtube.com/watch?v=0QYoq0p9vlo
https://www.youtube.com/watch?v=nbFWKuLujq4


Ce măsuri trebuie luate pentru a proteja un echipament/dispozitiv?

• Controlul și punerea în aplicare corespunzătoare a practicilor de gestionare a securităţii pentru a menţine și 
opera un server web securizat; 

•

Practicile adecvate de gestionare sunt esenţiale pentru operarea și întreţinerea unui dispozitiv securizat. 

• Următoarele practici și controale recomandate sunt:
Configurarea serverului și controlul și gestionarea modificărilor/actualizărilor;
Evaluarea și gestionarea riscurilor;
Configuraţii software care respectă politica de securitate a sistemului;
Certificarea și acreditarea progresului/cererilor.
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Setaţi parole și creaţi secvenţe de blocare a ecranului pentru a vă asigura că dispozitivul nu 
este utilizat de alte persoane.

Menţineţi sistemul de operare și programele anti-virus/ anti-spyware actualizate pe toate 
dispozitivele dvs. Menţineţi firewall-ul activ.

ACTIVITATE

- Plan de lectie 6
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SUBIECT 3:  
Protejarea datelor cu caracter 
personal și confidențialitatea



Subiect 3: Protejarea Datelor Personale

• Scopul principal al acestui subiect este de a oferi informaţii despre cum să ne protejăm datele cu caracter personal și 

confidenţialitatea în mediile digitale.

Aspectele care vor fi acoperite includ: 

• 1. Importanţa păstrării protecţiei datelor cu caracter personal; 

• 2. Comportamente diferite pe care trebuie să le urmaţi pentru a fi în siguranţă; 

• 3. Importanţa păstrării vieţii private în mediile digitale; 

• 4. Comportamente diferite pentru a păstra intimitatea cuiva.

INTRODUCERE



Dreptul la protecţia datelor (cu caracter personal) decurge din dreptul la respectarea 
vieţii private. 

Datele cu caracter personal includ numele, adresa și alte date de identificare, ar fi 
numărul de securitate socială, numărul contribuabilului, numărul pașaportului, numărul 

cardului cetăţeanului sau chiar numărul unui client de afaceri, precum și numărul de 
telefon, adresa de e-mail, sunetul vocii pentru a permite accesul la un cont bancar și 

altele care, deoarece sunt asociate cu o persoană , permite identificarea. 

- Directiva 95/46/CE din 24 octombrie 1995 stabilește noţiunea de date cu caracter personal de la articolul 2 litera (a) 
ca fiind "orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană 
identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de 
identificare sau la unul sau mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale 
sau sociale". 
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- Uneori furnizăm informaţii fără să știm scopul. Nu ne întrebăm de ce, aceste date sau aceste date sunt necesare, 
de exemplu, în cazul colectării datelor pentru cardul de fidelitate al unui client respectiv sau chiar pentru un 
chestionar de satisfacţie. Par inofensive sau nerezonabile. Aceste date reprezintă o piaţă reală pentru comerţul 
electronic, iar utilizatorii trebuie să fie protejaţi de practici abuzive.

-

 Orice manevră făcută pentru a colecta date cu caracter personal de la consumatori aduce resurse incontestabile 
celor care pot folosi în mod abuziv aceste informaţii.

-

Multe informaţii critice ajung să fie accesibile, mai mult sau mai puţin direct și sau imediat, online. În prezent, 
putem accesa nu numai informaţiile noastre personale pe reţelele sociale, ci și contul nostru bancar, de exemplu. 
Și acest lucru poate fi accesat nu numai de noi, ci și de oameni sau programe care trec prin măsurile noastre de 
securitate cibernetică și apărare cibernetică și ne pot pune în pericol nu numai pe noi înșine, ci și pe toţi cei cărora 
le suntem în reţea (Martins, 2012).

Subiect 3: Protejarea Datelor Personale



Cele mai importante reguli de securitate & ce să nu facem online

Păstraţi informaţiile personale profesionale și limitate
Menţineţi setările de confidenţialitate activate 
Menţineţi programul antivirus actualizat 
Menţineţi software-ul, programele și aplicaţiile actualizate
Exersaţi navigarea sigură
Asiguraţi-vă că conexiunea la Internet este sigură 
Aveţi grijă ce descărcaţi (descărcaţi programe și aplicaţii numai din surse de încredere)
Alegeţi Parole puternice (și nu reutilizaţi parolele)
Deschideţi e-mailurile cu atenţie (+ Fiţi suspicioși cu descărcările și e-mailurile externe)
Fiţi cu ochii pe știri pentru incidente de securitate
Efectuaţi achiziţii online de pe site-uri securizate
Fiţi atent ce postezi
Fiţi atent pe cine întâlniţi online
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O modalitate de a vă asigura confidenţialitatea este prin crearea de parole puternice. Există, de 
asemenea, posibilitatea de a combina alte mijloace pentru a asigura autentificarea dublă.
Dezvoltaţi o parolă puternică 
Politicile privind parolele vă încurajează să utilizaţi cele mai puternice parole posibile fără a crea 
necesitatea sau tentaţia de a reutiliza parolele sau de a le nota. Asta înseamnă că parolele ar trebui să 
fie aleatorii, complexe și lungi (cel puţin 8 caractere și cu tipuri diferite, de preferinţă). Oricum, trebuie 
să schimbaţi parola în mod regulat și să o păstraţi pentru dvs.
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Cum se creează o parolă puternică:

Utilizaţi parole de cel puţin opt (8) caractere sau mai mult (mai mult este mai bine). 
Utilizaţi o combinaţie de majuscule, minuscule, numere și caractere speciale (de exemplu: !, @, &, %, +) în 
toate parolele. 
Evitaţi utilizarea numelor oamenilor sau animalelor de companie; de asemenea, cel mai bine este să evitaţi 
utilizarea datelor cheie (zile de naștere, aniversări etc.). Și nu alegeţi niciodată o parolă ca "12345678".
O parolă puternică ar trebui să arate ca o serie de caractere aleatorii. 
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Cum se creează o parolă puternică:
 Puteţi confirma cât de puternică este parola!
Unele site-uri o fac automat. Dacă nu, aveţi site-uri care o fac. Ca aceasta:
https://howsecureismypassword.net/
 
Încearca-ţi!
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Cum se creează o parolă puternică:
Păstraţi-vă parolele private - nu partajaţi niciodată o parolă cu nimeni altcineva. 
Nu scrieţi parolele.  
Pe web, dacă credeţi că parola a fost compromisă, schimbaţi-o imediat și apoi verificaţi alte conturi ale site-ului web pentru utilizare 
abuzivă. 
 
Mergând mai departe - metode de autentificare cu doi factori
Aceste metode, care necesită două tipuri de dovezi că sunteţi cine pretindeţi că sunteţi, sunt mai sigure decât utilizarea doar a 
parolelor statice pentru autentificare. Un exemplu comun este un simbol de securitate personală care afișează codurile de acces în 
schimbare pentru a fi utilizate împreună cu o parolă stabilită. 
Cu toate acestea, știm că sistemele cu doi factori pot să nu fie întotdeauna posibile sau practice!

 

ACTIVITATE

- Plan de lectie 7
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Lucruri pe care nu ar trebui să le distribui niciodată pe reţelele de socializare

. Planuri de călătorie / Detaliile exacte ale vacanta ta viitoare

. Locaţia personală (de asemenea, imagini geoetichetate)

. Poze cu cartile dvs. de credit/ achizitii scumpe

. Videoclipuri cu prieteni de la care nu aveti permisiune de postare

. Informatii despre prietenii dvs. (Este interesant atunci când prietenul 
Dvs, vă spune că se va căsători sau așteaptă un copil. Nu lăsaţi emoţia să 
Devină publică.)
. Imagini personale nepotrivite
. Informaţii bancare
. Nemultumiri despre apropiati
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Există o regulă după care ar trebui să vă comportati pe reţelele de socializare: să nu 
postati niciodată ceva ce nu aţi vrea să vadă întreaga lume.

Dacă postaţi ceva astăzi și regretaţi peste doi ani, este posibil să îl puteţi șterge din 
cont, dar nu poate fi șters complet de pe internet. 

O regulă generală bună este să vă gândiţi și să vă întrebaţi dacă ceea ce veţi publica ar 
putea fi expus în orice loc public, oriunde în lume, fără a fi jenat. Dacă răspunsul este 
nu, atunci este mai bine să nu publicaţi.
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Uneori, în timpul navigării pe internet, pot apărea unele ferestre care solicită date cu caracter 
personal.
Fiţi atenţi la acest tip de "apel la acţiuni" care vă solicită date cu caracter personal!

ACTIVITATE

- Plan de lectie 8

Subiect 3: Protejarea Datelor Personale



SUBIECTUL 4: Protejarea 
sănătății și bunăstării



Topic 4: Protejarea sănătății și a bunăstării

Scopul principal al acestui subiect este de a oferi informaţii cu privire la modul de evitare a riscurilor pentru 

sănătate și a ameninţărilor la adresa bunăstării fizice și psihologice în timpul utilizării tehnologiilor digitale, 

precum și de a se putea proteja pe sine și pe ceilalţi de posibilele pericole din mediile digitale.

Pe această temă vom înţelege:

Că toate comportamentele online implică consecinţe; 

Importanţa responsabilităţii în timpul navigării pe Internet; 

iscurile utilizării abuzive a internetului. 

INTRODUCERE



Tehnologiile TIC au contribuit la îmbunătăţirea calităţii vieţii, dar au adus și unele riscuri, cum ar fi dependenţa 

tehnologică. Studiile arată importanţa prevenirii acestei situaţii și a sensibilizării tehnicienilor medicali, a 

educatorilor și a părinţilor.

O dependenţă TIC pe scară largă este un nou tip de dependenţă care a apărut în secolul 21. Oamenii se 

suprasolicită cu telefoanele mobile, reţelele sociale și Internetul.

Dependenţa de TIC este definită de tulburări psihologice și comportamentale, care nu implică utilizarea 

substanţei, care sunt de natură impulsiv-compulsivă și care conduc utilizatorul să se încurce continuu sau din ce 

în ce mai mult în TIC, indiferent de consecinţele negative pe care le pot avea asupra bunăstării sale fizice, 

sociale, spirituale, mentale sau financiare. (Dr. José Romero, Psihiatru).
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Un studiu realizat în Portugalia a arătat că 73,3% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani aveau simptome 

sugestive pentru dependenţa de Internet. Dintre aceștia, 13% au avut niveluri severe de dependenţă, iar 52,1% dintre 

respondenţi s-au perceput ca fiind "dependenţi de Internet". Un alt studiu subliniază că aproximativ 25 % dintre copiii și 

tinerii din Portugalia sunt dependenţi clinic de utilizarea internetului și a reţelelor sociale.
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Nu există o singură cauză a dependenţei de internet. 
Mai mulţi factori pot juca un rol, inclusiv:
- Condiţii de sănătate mintală subiacente, inclusiv anxietate și depresie
- Genetică
- Factori de mediu
 
Poate duce la dependenţă, printre altele:
Prea mult surfing online pe internet
Utilizarea excesivă a site-urilor de reţele sociale
Timpul excesiv petrecut în activităţi online, ar fi jocurile de noroc, tranzacţionarea stocurilor, jocurile de noroc
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Cauzele care pot determina un individ să devină dependent de noile tehnologii pot fi împărţite în factori individuali, 
familiali și sociali.
Există o asociere frecventă a anumitor patologii psihiatrice cu aceste dependenţe în noile tehnologii. S-a constatat 
o asociere frecventă cu tulburarea de hiperactivitate și deficitul de atenţie, cu depresia, tulburarea bipolară și alte 
tulburări de dispoziţie, cu anxietatea, fobia socială, consumul / abuzul de substanţe și altele, cum ar fi tulburarea 
obsesiv-compulsivă, insomnia, ostilitatea și agresivitatea, tendinţa la sinucidere și schizofrenie.
Citiţi Știrea aici: 
https://portaldasaude.scmp.pt/pt-pt/noticias/a-dependencia-nas-tecnologias-de-informacao-e-comunicacao- (PT)

https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/18/dangers-of-digital-dependency (Eng)
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https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/18/dangers-of-digital-dependency


            Menţinerea echilibrului
Contactul social online poate fi un colac de salvare. Dar este, de asemenea, important să 
stabiliţi limite cu privire la cât timp petreceţi în faţa unui ecran. Concentraţi-vă pe echilibrarea 
timpului ecranului și încercaţi să alegeţi celelalte modalităţi de conectare, comunicare, 
învăţare și lucru. Luaţi în considerare programarea la timp pentru a citi o carte, pentru a face 
unele exerciţii fizice sau ambarcaţiuni sau pentru a finaliza un puzzle.
Este recomandabil să obţineţi echilibrul corect între viaţa online și offline.

ACTIVITATE

- Plan de lectie 9
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Materiale Suplimentare referitoare la 

Siguranta Online

▪ https://www.seguranet.pt/ 

• https://www.internetsegura.pt/ 

• https://www.betterinternetforkids.eu/discover/organisations-and-industry 

• https://us-cert.cisa.gov/security-publications 

• https://www.seguranet.pt/sites/default/files/tu_e_a_internet_brochura_0.pdf 

• https://www.seguranet.pt/sites/default/files/checklist_sobre_seguranca_no_computador_0.pdf 

• https://www.seguranet.pt/sites/default/files/seguranca_digital_2014.pdf 

https://www.seguranet.pt/
https://www.internetsegura.pt/
https://www.betterinternetforkids.eu/discover/organisations-and-industry
https://us-cert.cisa.gov/security-publications
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/tu_e_a_internet_brochura_0.pdf
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/checklist_sobre_seguranca_no_computador_0.pdf
https://www.seguranet.pt/sites/default/files/seguranca_digital_2014.pdf
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Glosar (1)
TERMEN DEFINITIE

ANTIVIRUS
(SLIDE 10)

Antivirusii sunt aplicaţii care detectează programe rău intenţionate, capabile să le 
elimine sau să le cuarţeze.

APLICATIE
(SLIDE 12)

Program sau grup de programe care efectuează activităţi pe computer sau pe 
telefonul mobil/ tabletă.

CYBERBULLYING
(SLIDE 18)

Cyberbullying-ul este un act agresiv și intenţionat (în mod repetat) efectuat prin 
resurse electronice, de către o persoană sau un grup, împotriva unei victime care nu 
se poate apăra cu ușurinţă.

CYBERCRIME
(SLIDE 19)

Este o conduită ilegală efectuată prin utilizarea computerelor și a internetului.

FIREWALL
(SLIDE 8)

Este o barieră de apărare. Funcţia sa este practic de a bloca traficul de date nedorit 
sau dăunător și de a accepta accesul care nu este dăunător.

MALWARE (VIRUSI, 
VIERMI, TROIENI)
(SLIDE 16)

Malware-ul este un software care deteriorează dispozitivele prin furtul de date cu 
caracter personal. Adesea, malware-ul este dezvoltat de hackeri * care folosesc cel 
mai adesea datele noastre pentru a face bani.



Contactați-ne

http://www.digitaliseme.eu/en

https://www.facebook.com/digit

aliseme.project/


