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Introducerea 

 

Raportul care se află în faţa dvs. conţine rezultatele cercetării despre "Exploatarea 

copiilor pe internet" efectuată în cadrul proiectului "Prevenirea exploatării copiilor 

în Europa de Sud-Est – Exploatarea copiilor pe internet", care se ocupă cu 

fenomenul exploatării copiilor cu ajutorul tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţionale (TIC), şi anume cu ajutorul calculatoarelor, telefoanelor mobile şi 

internetului. 

În afara datelor despre modul în care problema exploatării copii lor prin TIC este 

adresată de către instituţiile şi alte organe competente, direcţiile, agenţiile şi 

instituţiile ale Republicii Serbia sau ale Provinciei Autonome Voivodina care se 

ocupă de problemele copiilor, raportul conţine părerile şi ideile copiilor din şcolile 

primare şi secundare din Voivodina, ale părinţilor lor şi ale profesioniştilor din 

instituţiile şi organizaţiile societăţii civile (OSC) care lucrează cu copii în domeniul 

învăţământului, protecţiei sociale şi sanitare şi siguranţei, privitoare la acest 

fenomen social. O parte specială a acestui raport este dedicată datelor primite de la 

furnizorii de servicii internet şi telefonie mobilă din Republica Serbia, precum şi 

articolelor privitoare la exploatarea copiilor prin TIC publicate de presa din Serbia în 

anul 2012. La sfârşitul raportului sunt prezentate concluziile şi recomandările 

instituţiei Ombudsmanului Provincial privitoare la măsurile pe care actorii sociali 

implicaţi – instituţii şi organizaţii – ar trebui să le ia în cadrul competenţelor sale 

pentru a confrunta şi a preveni cazurile de exploatare a copiilor prin TIC în P.A. 

Voivodina şi Republica Serbia. 

Proiectul "Prevenirea exploatării copiilor în Europa de Sud-Est – Exploatarea copiilor 

pe internet" a fost implementat la sfârşitul anului 2012 şi începutul anului 2013 de 

către instituţia Ombudsmanului Provincial cu sprijinul organizaţiei internaţionale 

"Să-i salvăm pe copii /Save the Children International/. Acest proiect este parte a 

programului implementat de organizaţia amintită în regiunea Balcanilor de Vest, în 

cadrul căruia acelaşi program pe tema exploatării copiilor pe internet este realizat 

de către încă doi ombudsmani, membrii ai Reţelei de Ombudsmani: 

 
  

 
1 
 
 

 

 



 
Exploatarea copiilor prin TIC 

OMBUDSMANUL PROVINCIAL AL P.A. VOIVODINA 

 

Ombudsmanul Republicii Srpska şi Apărătorul Drepturile şi Libertăţilor Umane din 

Muntenegru. 

Scopul proiectului "Prevenirea exploatării copiilor în Europa de Sud-Est – 

Exploatarea copiilor pe internet" este mărirea capacităţii şi posibilităţilor de 

exercitare a drepturilor copiilor în conformitate cu Convenţia despre Drepturile 

Copiilor a Naţiunilor Unite prin dezvoltarea sistemului de protecţie a copiilor din 

orice formă de abuz, neglijare sau violenţă asupra lor, mai ales în cazul copiilor care 

au fost obiectul violenţei sau abuzului prin TIC, anume prin internet, sau care au 

fost expuşi pericolului de a deveni victime ale exploatării prin această cale. 

Aşteptăm ca efectuarea cercetării despre exploatarea copiilor prin TIC în P.A. 

Voivodina şi publicarea rezultatelor, precum şi campania care ar urma să îndrepte 

atenţia opiniei publice la acest fenomen, să contribuie la conştientizarea publicului 

specializat şi larg despre nevoia ca toţi actorii sociali relevanţi să participe la 

combaterea şi prevenirea acestui flagel. În acest context se aşteaptă ca proiectul 

"Prevenirea exploatării copiilor în Europa de Sud-Est – Exploatarea copiilor pe 

internet" să contribuie la: 

• îmbunătăţirea cadrului juridic pentru a preveni exploatarea copiilor prin 

TIC; 

• întărirea capacităţii, ameliorarea şi armonizarea colaborării dintre 

profesionişti din instituţiile şi organizaţiile competente, care se ocupă de 

protecţia copiilor şi în particular de fenomenul exploatării copiilor prin TIC; 

• conştientizarea publicului specializat şi larg despre formele, cauzele şi 

consecinţele sociale păguboase pe termen lung ale exploatării copiilor prin 

TIC. 

Instituţia Ombudsmanului Provincial îi mulţumeşte pe toţi indivizii şi pe toate 

instituţiile, organizaţiile şi subiectele economice care au recunoscut importanţa 

acestei cercetări, contribuind la realizarea lui. 
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Obiectul cercetării 

Exploatarea copiilor prin TIC este numită de către publicul nespecializat şi uneori 

specializat violenţă electronică, digitală sau virtuală, iar formele ei cele mai 

frecvente şi relevante pentru cercetarea prezentată în acest raport sunt explicate în 

primul capitol, care se ocupă de metodologia cercetării. În legătura cu vârsta 

făptaşilor şi a victimelor aceste fenomene se împart în fapte comise de copii cu 

aceeaşi vârstă şi fapte comise de adulţi. Violenţa electronică este caracterizată de 

trimiterea sau publicarea unor conţinuturi jignitoare sau violente (texte, imagini, 

video ş.a.m.d.) prin folosirea internetului. Căile de acces sunt calculatoarele, 

telefoanele mobile sau alte mijloace de comunicaţie electronice şi/sau digitale.1 

Violenţa electronică se împarte în mai multe subcategorii:2 

• diverse mesaje electronice cu conţinut necorespunzător (de exemplu 

vulgaritate, înjurături, ameninţări, minciuni în forma unor acuzaţii false sau 

bârfe ş.a.m.d.); 

• folosirea unei identităţi false 

• publicare de date personale şi/sau confidenţiale sau de imagini care nu 

sunt destinate publicului; 

• excluderea sau expulzarea răuvoitoare a cuiva de la un grup online; 

• crearea sau participarea într-un grup pe o reţea socială care este 

"împotriva" cuiva (de exemplu pentru a-şi bate joc de persoana în cauza 

sau pentru a o ridiculiza). 

_____________________ 

1 Adaptat după Popadić, Dragan. (2009). "Violenţa la şcoli". UNICEF şi Institutul de Psihologie, Belgrad (pag. 
45) şi Pregrad, Jasenka şi alţi (2011). "Experienţe şi păreri ale copiilor, părinţilor şi învăţătorilor faţă de 
mediile electronice". UNICEF Croaţia, Zagreb (Sursa:  
httpyAvww.unicef.hr/uoLoad/fiLe/S5S/176706/FILENAME/lzviestaj - 
Iskusrva i stavovi diece roditelia i ucitelia prema elektronickim mediiima.pdf. accesat pe 5. martie 2013). 
2 Ibid, pag. 46, şi pag. 6-7. 
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Violenţa electronică se deosebeşte de alte forme de violenţă mai ales pentru faptul 

că se impune reanalizarea conceptului şi a caracteristicilor sale de bază (de 

exemplu, aspectul psihic, de vârstă, individ şi grup). Acest tip de violenţă are loc 

într-un "spaţiu virtual", iar pentru exercitarea ei este nevoie de un mijloc electronic 

sau canal de comunicaţie (calculator sau telefon mobil cu acces la internet). Violenţa 

electronică nu poate fi redusă doar la comunicaţia virtuală cu intenţie rea. În cazul 

acestei forme de violenţă se poate întâmplă ca primitorul mesajului să devină 

inconştient în complice la acte de violenţă împotriva unor terţi. Ei pot face acest 

lucru fără dorinţă şi fără conştiinţa de exercita acte de violenţa asupra altora prin 

transmiterea unor conţinuturi. Anonimitatea (aparentă) a comunicaţiei electronice îi 

încurajează pe făptaşi şi îi demoralizează pe victime. Natura acestei forme de 

comunicaţie contribuie la faptul că un număr de oameni mult mai mare decât am 

putea crede devin făptaşi sau victime. 

Publicul specializat şi nespecializat a înţeles problematica violenţei electronice în 

contextul exploatării copiilor prin TIC abia cu expansiunea TIC în sfera privată, 

adică când calculatorul şi accesul la internet au devenit accesibile pentru copii şi 

tineri în propriile lor locuinţe, ba chiar mai mult când a fi prezent la o reţea socială şi 

a avea un anumit număr de "prieteni" a devenit un "simbol de statut social", 

perceput ca un element de prestigiu şi chiar ca o nevoie pentru copii de vârstă 

respectivă. Nu doar copii şi tinerii se confruntă cu problema (reală şi potenţială) a 

exploatării prin TIC, ci şi părinţii şi profesorii lor, precum şi alţi profesionişti, care 

lucrează cu copii, şi toată societatea, inclusiv organe de stat din cele trei rămuri ale 

puterii, sectorul civil, sectorul de afaceri şi presa. 

Obiectul cercetării "Prevenirea exploatării copiilor pe internet" este exploatarea 

copiilor prin TIC pe teritoriul P.A. Voivodina. Raportul se ocupă mai ales de modul în 

care fenomenul exploatării copiilor prin TIC în P.A. Voivodina este privit de către 

instituţiile, care conform legislaţiei sunt cele mai competente pentru a  
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adresa acest fenomen, mai ales faţă de copii, presa şi organizaţiile 

neguvernamentale specializate în domeniul violenţei asupra copiilor. Raportul se 

ocupă şi de atitudinea lor faţă de acest fenomen şi de părerea lor despre ceea ce 

trebuie făcut pentru a combate şi a preveni acest flagel. 

 

Metodologia cercetării 

Metodologia cercetării "Exploatarea copiilor prin tehnologii informaţionale şi 

comunicaţionale" se bazează pe propunerea metodologică elaborată de către 

organizaţia consultantă a titularului proiectului "Save the Children International". 

Luând în considerare că este vorbă de o cercetare regională care include teritoriul 

P.A. Voivodina, Republica Srpksa şi Muntenegru, metodologia a fost adaptată din 

punctul de vedere legal şi lingvistic la contextul şi caracteristicile teritoriului sau 

regiunii în care cercetarea are loc, în timp ce structura cadru a cercetării a rămas 

neschimbată. 

 

Concepte de bază 

Conceptele de bază folosite în procesul de cercetare şi raportare sunt în mare 

măsură de origine străină. Acestea sunt cel mai des necunoscute pentru actorii din 

toate zonele, care se ocupă în orice fel de exploatarea copiile pe internet. Din 

această cauză, înainte de a începe să descriem metodologia de cercetare, este 

foarte important să definim conceptele de bază, ca să fie inteligibile şi ca raportul să 

fie înţeles în mod corect, folosind conceptele care descriu cel mai bine problema la 

care se referă această cercetare. 

 

Exploatarea copiilor pe internet, adică exploatarea copiilor prin tehnologia 

informaţională şi comunicaţională (TIC) implică violenţă, exploatare, abuz şi/sau 
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abuzul copiilor de către adulţi sau alţi copii3. Acest tip de exploatare include a le 

arăta conţinuturi indecente copiilor, a racola copii pentru activităţi ilegale, precum 

grooming, sexting şi cyber-bullying, precum şi alte forme de conduită violentă care 

ameninţă drepturile copiilor. 

 

Tabelul 1. Explicarea conceptelor de bază 

 

Explicarea conceptelor 

Grooming Procesul prin care copii sunt convinşi sau încurajaţi să participe în 

interacţiuni cu conţinut sexual, prin internet sau dispozitive 

telefonice, expunându-i deseori unor conţinuturi pornografice 

indesirabile. 

Sexting Trimiterea de mesaje stânjenitore (text, imagini şi filme explicite) 

cu ajutorul tehnologiile informaţionale şi comuncaţionale către 

altă persoană (cel mai des prin SMS, MMS, poştă electronică, 

Facebook, MySpace sau alte reţele sociale şi chat-rooms. 

Cyber-Bullying Folosirea internetului, telefonului mobil, jocurilor online, a 

reţelelor sociale sau a oricărei alte tehnologii informaţionale sau 

comunicaţionale de către o persoană sau grup pentru a ameninţa, 

deranja sau umili pe altcineva. 

 

Scopul Cercetării 

Scopul cercetării poate fi văzut în câteva puncte importante referitoare la: 

a) identificarea problemelor specifice referitoare la drepturile copiilor şi la 

exploatarea lor prin TIC; 

b) îmbunătăţirea modului de a înţelege contextul juridic al protecţiei copiilor 

de la exploatarea prin TIC, oferind răspunsuri la următoare întrebări: 

 
_____________________ 

3 În acest raport şi în această cercetare, conceptele "exploatarea copiile pe internet" şi "exploatarea copiilor 
prin TIC" sunt folosite drept sinonime. 
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1. Care este cadrul juridic internaţional pentru protejarea copiilor de la 
exploatarea prin TIC? 

2. Care este cadrul juridic din Republica Serbia în acest domeniu şi cum se 
aplică obligaţiile internaţionale ale statului pe nivel naţional? 

3. Care sunt instrumentele de protecţie de care dispunem? 
4. Care sunt regulile de conduită aplicate de principalele companii de 

telefonie şi internet? 
5. În ce măsură aceste reguli se potrivesc cu standardele naţionale şi 

internaţionale, adică cu reglementările din domeniul protecţiei copiilor de 
la exploatarea prin TIC? 

 

c) Înţelegerea problemelor legate de exploatarea copiilor prin TIC într-un 
context mai larg: 

1. Care sunt grupele de copii expuse în mai mare măsură acestui tip de 
exploatare? 

2. Care sunt condiţiile care contribuie la exploatarea copiilor prin acest tip de 
exploatare? 

3. În ce fel se manifestează colaborarea dintre instituţiile competente pentru 
a-i proteja pe copii de la exploatarea prin TIC şi care sunt mecanismele 
acestei colaborări? 

4. Care sunt consecinţele acestui tip de exploatare pentru individ şi societatea 
în totalitate? 

 

d) Determinarea celei mai bune practici pentru a preveni exploatarea copiilor 
prin TIC? 

1. Care sunt mecanismele existente pentru a preveni exploatarea copiilor prin 
TIC şi care sunt cele mai bune practici pe nivel regional şi internaţional? 

2. Care sunt recomandările şi concluziile Ombudsmanului Provincial 
privitoare la sistemul de protejare a copiilor de la exploatare prin TIC? 

 

Instrumente de cercetare 

Cercetarea se bazează pe adunarea calitativă a datelor, care are avantaj faţă de 
adunarea cantitativă datorită faptului că fenomenul exploatării copiile necesită o 
abordare ştiinţifică atotcuprinzătoare, care se focalizează mai ales pe impresii, 
cunoştinţe şi intenţiile mostrei selectate. Trendurile mondiale de cercetare au 
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arătat că metoda cantitativă este cea mai eficace şi potrivită când este vorbă de 

probleme sociale de acest fel. Folosirea datelor exclusiv cantitative pentru a elucida 

fenomenul exploatării copiilor cu ajutorul tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţionale nu ar duce la o analiză relevantă şi fiabilă (datorită lipsei de date 

cantitative relevante) şi, de aceea combinaţia metodei cantitative cu aceea calitativă 

este cea mai potrivită pentru acest tip de cercetare. 

Luând în considerare faptul că în această cercetare sunt folosite diverse feluri şi 

nivele de date, metode şi instrumente, în continuare le vom trece în revistă: 

Adunarea datelor prin metoda de grupuri focus, care a fost organizată cu copii, 

adolescenţi şi părinţii lor, cu scopul de a conştientiza aceste grupe despre riscurile 

la care sunt expuşi copii şi tinerii atunci când folosesc TIC. Au fost organizate 

grupuri focus şi cu specialiştii din domenii legate de copii. Acestea au avut drept 

scop analizarea capacităţii şi corelarea diferitelor instituţii, precum şi înţelegerea lor 

despre conceptul de exploatare prin TIC şi mecanismele de protecţie faţă de acest 

fenomen. 

În cadrul cercetării a avut loc şi o întrevedere de profunzime cu reprezentanţii 

organizaţiilor societăţii civile, care se ocupă de prevenirea exploatării copiilor prin 

TIC. Acest instrument are drept scop analizarea capacităţii şi nevoilor actorilor 

societăţii civile, implicaţi în combaterea exploatării copiilor prin TIC. 

Chestionarul în scris a fost folosit la adunarea datelor de către companiile, care 

oferă servicii de telefonie fixă şi mobilă sau de internet. Scopul acestui instrument a 

fost analizarea mecanismelor de apărare a copiilor care folosesc TIC, din punctul de 

vedere al companiilor ca furnizori de servicii. Acelaşi instrument este folosit atunci 

când datele sunt adunate de către instituţiile competente, precum ministere, agenţii 

sau alte organizaţii, pentru a analiza cazurile raportate de exploatarea copiilor 
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prin TIC. 

Cercetarea include şi analiza conţinutului presei, prin care se analizează 

prezentarea de către presa a fenomenului de exploatare copiilor prin TIC, precum şi 

modul în care publicul tratează acest fenomen. 

Adunarea datelor din documente referitoare la legislaţia naţională, documente 

internaţionale şi coduri de conduită ale sectorului privat, prin aşa numită analiza 

comparativă a conţinuturilor4 a avut drept scop analizarea cadrului juridic naţional 

şi internaţional din domeniul protejării copiilor în timpul folosirii TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 

4 În engleză Desk Research 
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Aspecte juridice ale exploatării copiilor prin TIC 

Exploatarea copiilor prin TIC este un fenomen social, care este din ce în ce mai 

vizibil şi uşor de recunoscut în societatea modernă. Din această cauză, acest 

fenomen necesită sisteme mai potrivite şi eficace pentru prevenirea sa şi pentru a 

asigura protejarea copiilor. Cu acest scop au fost adoptate numeroase acte juridice 

şi regulamente atât în cadrul dreptului internaţional, precum şi în legislaţia 

naţională. 

Documentele legale care servesc drept baza pentru analiza juridică în cadrul acestui 

raport şi care conţin normele şi standardele relevante legate de obiectul cercetării, 

sunt enumerate în continuare în forma unei treceri în revistă a documentelor 

internaţionale, legislaţiei naţionale şi cadrului strategic, precum şi codurilor etice 

ale furnizorilor de servicii internet din punctul de vedere al protecţiei copiilor de la 

exploatarea prin TIC. 

 

Constituţia Republicii Serbia 

Constituţia Republicii Serbia conţine dispoziţiile de bază legate de protejarea 

copiilor de la orice formă de exploatare. Articolul 64 al Constituţiei garantează 

dreptul de a se bucura de drepturile omului în funcţie de vârsta şi maturitatea 

spirituală a copilului, precum şi faptul că toţi copii sunt protejaţi de abuzul psihic, 

fizic, economic sau de orice alt fel. 

 

Documente internaţionale 

Declaraţia universală a drepturilor omului prevede că toţi oamenii au dreptul la 

viaţă, liberate şi siguranţa propriei personalităţi. Nimeni poate fi ţinut în condiţii de 

sclavie sau supunere: sclavia şi traficul de persoane sunt interzise în orice formă. 

Nimeni poate fi supus la tortură şi nici la tratamente sau pedepse crude, inumane 

sau umilitoare. Îndeosebi, mamele şi copii au drept la îngrijire şi ajutor. 
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Pactul internaţional despre drepturile civile şi politice prevede că fiecare copil, fără 

deosebire pe baza de rasă, culoarea pielii, gen, limbă, confesiune, origine etnică sau 

socială, avere sau naştere, are dreptul la măsuri de protecţie din partea familiei, 

societăţii şi statutului, care sunt determinate de starea lui de minor. 

Pactul internaţional despre drepturile economice sociale şi culturale prevede că 

trebuie luate măsuri speciale de ajutorare şi protecţie în favoarea tuturor copiilor şi 

tinerilor fără discriminare pe bază originii sau altor motive. Copii şi tinerii trebuie 

protejaţi de exploatarea economică şi socială. Legea pedepseşte angajarea lor în 

locuri de muncă dăunătoare pentru ei din punctul de vedere al moralei şi sănătăţii, 

care ar putea pune viaţa lor în pericol sau ar putea împiedica dezvoltarea lor 

normală. 

Convenţia despre eliminarea tuturor forme de discriminaţii ale femeilor prevede 

măsurile prin care educaţia familială include înţelegerea corectă a maternităţii ca o 

funcţie socială şi recunoaşte răspunderea comună a bărbaţilor şi femeilor la 

creşterea şi dezvoltarea copiilor, înţelegându-se că mai întâi de toate trebuie luate 

în considerare drepturile copiilor. 

Convenţia pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 

(articolul 5) prevede dreptul tuturor la libertate şi siguranţă. 

Documentul juridic care se referă îndeosebi la protecţia copiilor şi se referă la 

obiectul acestei cercetări este Convenţia despre drepturile copiilor adoptată pe 20 

noiembrie 1989 prin rezoluţia 44/25 a Adunării Generale a Naţiunilor Unite5. 

Convenţia despre drepturile copiilor este primul document internaţional care 

conţine un catalog al tuturor drepturilor copiilor şi reprezintă un instrument care 

include totalitatea drepturilor omului – civile, culturale, economice, politice şi 

 

_____________________ 

5 Pe care Republica Serbia, în calitate de succesoare a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, a 
ratificat-o pe 18 decembrie 1990. 
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şi sociale. Cele patru principii de bază ale Convenţiei sunt nediscriminarea, 

dedicaţia celor mai bune interese ale copilului, dreptul la viaţă, supravieţuire şi 

dezvoltare şi respectarea părerilor copilului. Convenţia apară drepturile copilului, 

stabilind standarde pentru serviciile sanitare, educative, juridice, civile şi sociale. 

În preambulul Convenţiei despre drepturile copilului ni se aduce aminte că 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede că trebuie acordat ajutor şi 

îngrijiri deosebite copiilor. 

Articolul 1 al Convenţiei defineşte conceptul de copil. Copil este oricare om, care nu 

a ajuns la vârsta de 18 ani de viaţă, dacă legislaţia aplicabilă nu prevede majoratul 

înaintea acestei vârste. 

Articolul 3 al Convenţie stabileşte că interesele copiilor au importanţă primară la 

toate activităţile referitoare la copii, indiferent că acestea sunt dezvoltate de către 

instituţii de protecţie socială publice sau private, tribunale, organe administrative 

sau legislative. Statele membre se obligă să le acorde copiilor protecţia şi îngrijirea, 

de care ei au nevoie pentru binele lor, luând în considerare drepturile şi obligaţiile 

părinţilor, tutorelui legal sau altor indivizi legal răspunzători, şi iau toate măsurile 

legislative şi administrative necesare în acest sens.  

Toate formele de exploatare a copiilor, prin care este ameninţată integritatea lor 

fizică, psihică şi sexuală, reprezintă încălcarea unuia din drepturile de bază ale 

copiilor şi anume, dreptul la viaţă, supravieţuire şi dezvoltare prevăzut în articolul 6 

al Convenţiei. 

Articolul 13 prevede că fiecare copil are dreptul la libertatea de exprimare, care 

include dreptul de a cere, primi şi oferi informaţii şi idei de orice fel, fără limite, fie 

verbal, în scris, prin presă, artă sau oricare alt mijloc la alegerea copilului. 
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Articolul 17 prevede că statele membre recunosc importanţa rolului informaţiei 

publice şi permit accesul copiilor la informaţii şi materiale din surse naţionale şi 

internaţionale diferite, mai ales la acelea care au drept scop binele lor social, 

spiritual şi moral, precum şi sănătatea lor fizică şi mentală. 

Articolul 19 prevede că statele membre trebuie să ia toate măsurile legislative, 

administrative, sociale şi educative pentru a-i proteja pe copii de orice formă de 

violenţă fizică sau mentală, rănire, abuz, neglijare, maltratare sau exploatare, 

inclusiv abuzul sexual, în timp ce aceştia se află sub îngrijirea părinţilor, tutorilor 

legali sau altor persoane, cărora le a fost încredinţată creşterea copilului. Aceste 

măsuri de protecţie trebuie să includă, după caz, acţiuni eficace pentru stabilirea 

unor programe sociale în vederea asigurării sprijinului necesar pentru copil şi 

pentru aceia, cărora creşterea lui a fost încredinţată, precum şi celelalte forme de 

prevenire, stabilire, raportare, comunicare, cercetare, procesare şi monitorizare a 

cazurilor de abuzare a copiilor, iar după caz, acţionarea în justiţie. 

Articolul 34 prevede că statele membre se obligă să-i apere pe copii de orice formă 

de sclavie sau abuz sexual. Cu acest scop, statele membre vor lua toate măsurile 

naţionale, bilaterale şi multilaterale pentru prevenirea: 

• obligarea copiilor ca să participe în activităţi sexuale ilegale; 

• exploatarea copiilor în prostituţie sau alte activităţi sexuale ilegale; 

• exploatarea copiilor în spectacole şi reviste pornografice. 

 

Articolul 36 prevede că statele membre trebuie să-i apere pe copii de la orice formă 

de exploatare dăunătoare pentru ei. 
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Convenţia MMOR6, numărul 182 despre cele mai rele forme de muncă infantilă 
defineşte expresia "cele mai rele forme de muncă infantilă": folosirea, procurarea 

sau oferirea copilului pentru prostituţie, producţia de pornografie sau spectacole 

pornografice. 

Articolul 6 prevede că fiecare stat membru trebuie să elaboreze şi să aplice 

programe de acţiune pentru eliminarea celor mai rele forme de muncă infantilă, ca o 

prioritate. Fiecare stat membru trebuie să ia în considerare importanţa 

învăţământului la eliminarea muncii infantile şi să ia măsuri eficace şi cu repere 

temporare pentru: 

• a evita angajarea copiilor în cele mai rele forme de muncă infantilă; 

• a oferi ajutorul direct necesar şi corespunzător pentru a-i retrage pe copii 

din cele mai rele forme de muncă infantilă, precum şi pentru reabilitarea şi 

integrarea lor socială; 

• a asigura accesul la învăţământul primar gratuit şi, oriunde ar fi posibil şi 

necesar, precum şi la învăţământul profesional pentru acei copii care au 

fost retraşi de la cele mai rele forme de muncă infantilă; 

• a identifica şi a ajunge la copii expuşi unor riscuri deosebite; 

• a respecta situaţia specială a fetiţelor. 

 

Convenţia Consiliului Europei despre combaterea traficului de persoane prevede 

măsurile care trebuie luate pentru a evita şi a combate traficul de persoane. 

Racolarea, transportul, transferarea, ascunderea sau primirea copiilor pentru 

exploatarea lor se consideră "trafic cu persoane". Sunt prevăzute şi măsuri 

preventive, inclusiv programe de învăţământ pentru băieţei şi fetiţe, care subliniază 

caracterul inacceptabil al discriminării sexuale, consecinţele ei catastrofale, 

egalitatea genurilor, demnitatea şi integritatea fiecărei persoane. Mai 

 
_____________________ 

6 Organizaţiile internaţionale ale muncii, precum şi agenţiile Naţiunilor Unite care promovează dreptatea 

socială, drepturile omului şi drepturile muncitorului, care sunt recunoscute pe plan internaţional. 
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ales trebuie acordată atenţie prevederilor Convenţiei care stabilesc că, atunci când 

nu se poate stabili vârsta victime, dar există o îndoială justificată că aceasta ar fi un 

copil, persoana va fi privită drept copil şi îi se vor acorda măsurile necesare de 

protecţie până la stabilirea vârstei sale. Această Convenţie prevede în mod special 

cercetarea, urmărirea penală şi dreptul procedural. 

 

Convenţia Consiliului Europei despre criminalitatea cibernetică din 2011 reprezintă 
primul document internaţional în care se sistemul de calculatoare este pus în mod 
explicit în legătură cu pornografia infantilă. 
Convenţia stabileşte că fiecare stat membru trebuie să adopte măsurile legislative şi 
celelalte măsuri necesare pentru a califica următoarele acţiuni drept fapte penale în 
legislaţia lor naţională, dacă au fost comise intenţionat şi fără drept: 
• producţia de pornografie infantilă cu scopul de a o distribui prin sisteme de 

calculatoare; 
• oferirea şi punerea copiilor la dispoziţie pentru pornografie infantilă prin sisteme 

de calculatoare; 
• distribuirea şi transferul de pornografie infantilă prin sisteme de calculatoare; 
• procurarea de pornografie infantilă prin sisteme de calculatoare pentru sine sau 

altă persoană; 
• posedarea de pornografie infantilă într-un sistem de calculatoare sau pe mediile 
de înmagazinare a datelor informatice. 

 

Expresia "pornografia infantilă" include materialul pornografic care arată în mod 

vizual: 

• minori7, care participă la acţiuni sexuale explicite; 

• persoane, despre care datorită înfăţişării lor se poate conclude că sunt 

minore, şi participă la acţiuni sexuale explicite; 

• imagini diferite care arată minor care participă la acţiuni sexuale explicite. 
 

 
_____________________ 

7 Copii de ambele genuri – nota autorului. 
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Convenţia Consiliului Europei despre protejarea copiilor de la exploatarea şi 

abuzarea sexuală în partea sa introductivă porneşte din principiul că atât copii cât şi 

făptaşi folosesc din ce în ce mai des TIC. Scopul acestei convenţii este: 

• evitarea şi combaterea exploatării şi abuzării sexuale a copiilor; 

• apărarea drepturilor copiilor, care au fost victime ale exploatării şi abuzării 

sexuale; 

• întărirea colaborării naţionale şi internaţionale împotrivă exploatării şi 

abuzării sexuale ale copiilor. 

 

Articolul 5 al Convenţiei prevede că fiecare parte va ia toate măsurile legale şi de 

altă natură pentru a asigura ca toţi copii, în timpul învăţământului primar şi 

secundar, vor primi informaţii despre pericolul de exploatare şi abuzare sexuală, 

precum şi despre mijloacele pentru a se apăra conform propriilor puteri care sunt 

dezvoltate în timp. Aceste informaţii care vor fi furnizate în colaborare cu părinţii, 

oricând va fi posibil, vor fi cuprinse într-un context general de informaţii despre 

sexualitate şi cu acest prilej va fi acordată specială atenţie acelor situaţii care 

implică riscuri, mai ales dacă acestea se referă la informaţii noi sau la tehnici 

comunicaţionale noi. 

Articolul 9 al Convenţiei prevede că părţile trebuie să încurajeze sectorul privat, mai 

ales sectorul tehnologiei informaţionale şi comunicaţionale, ca să participe în 

elaborarea şi aplicarea politicilor sectoriale, al căror scop este evitarea exploatării şi 

abuzării sexuale a copiilor, precum şi aplicarea de norme interne prin autoreglare şi 

co-reglare. Presa trebuie să încurajeze oferirea de informaţii corespunzătoare în 

legătură cu diferitele aspecte ale exploatării şi abuzării sexuale a copiilor, dedicând 

specială atenţiei independenţei şi libertăţii presei. 
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Articolul 20 prevede faptele penale legate de pornografia infantilă şi unul dintre ele 

constă în a le oferi copiilor în mod conştient posibilitatea de a accesa pornografii 

infantilă cu ajutorul tehnologiei informaţionale şi comunicaţionale. 

Articolul 23 al Convenţiei defineşte conceptul de "convingerea copiilor cu scopuri 

sexuale" şi stabileşte că fiecare parte trebuie să ia toate măsurile necesare, 

legislative şi de altă natură, pentru criminalizarea persoanei adulte care în mod 

intenţionat îi îndreaptă pe copii, cu ajutorul tehnologiei informaţionale şi 

comunicaţionale, spre comiterea vreunei fapte penale împotriva intereselor sale, 

dacă această propunere este însoţită de materiale care duc la organizarea unei 

asemenea întâlniri. 

Totodată, a fost prevăzută obligativitatea de a lua măsurile legale şi de altă natură 

pentru a asigura ca cercetarea şi procedura penală vor fi efectuate în cel mai bun 

interes al copiilor, respectând drepturile sale. 

Scopul Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate 

este a îmbunătăţi în cel mai eficient mod posibil colaborarea legată de prevenirea şi 

combaterea criminalităţii transnaţionale organizate. Convenţia se aplică la prevenirea, 

cercetarea şi urmărirea penală a faptelor penale care sunt prin natura lor transnaţionale, 

pentru că: 

• au fost comise în mai multe state; 

• au fost comise într-un state, dar cea mai mare parte a pregătirii, 

planificării, dirijării sau controlării lor a avut loc în alt stat; 
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• au fost comise într-un stat dar a participat o grupă de crimă organizată 

care desfăşoară activităţi criminale în mai multe state; 

• au fost comise într-un stat, dar consecinţele au apărut în alt stat. 

 

Protocolul despre prevenirea, combaterea şi pedepsirea traficului de oameni, mai 

ales femei şi copii completează această convenţie şi este interpretat împreuna cu 

ea. Scopul lui este prevenirea şi combaterea traficului de oameni, acordând specială 

atenţie femeilor şi copiilor. 

Acest protocol se aplică la prevenirea, cercetarea şi urmărirea penală a făptaşilor 

vinovaţi de infracţiunile prevăzute în articolul 5 al acestui protocol. Celelalte părţi 

ale protocolului se referă la ajutorul acordat victimelor traficului de persoane, 

protejarea acestora, schimbul de informaţie, formare, siguranţă şi controlul 

documentelor. 

Protecţia specială a copiilor de la exploatare este asigurată prin adoptarea 

convenţiei Protocolul facultative al Convenţiei despre drepturile copiilor privitor la 

vânzarea copiilor, prostituţia infantilă şi pornografia infantilă. Acest acord 

internaţional conţine prevederi referitoare la: 

• catalogul de măsuri pentru aplicarea drepturilor copiilor la apărarea lor; 

• interzicerea vânzării copiilor, prostituţiei infantile şi pornografiei infantile; 

• procedura penală şi măsurile punitive; 

• protejarea copiilor victime; 

• măsurile preventive; 

• colaborarea şi ajutorul internaţional. 

 

Statele participante la negocieri au subliniat nevoia ca toţi copii să fie protejaţi de 

orice fel de exploatare, aşa cum acestea sunt definite în convenţie, dar şi să meargă 

un pas mai departe, insistând asupra tuturor pericolelor majore, mai ales 
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cele privitoare la accesul uşor la pornografie prin internet şi alte tehnologii în 

dezvoltare. Îngrijorarea pentru această tendinţă a fost subliniată deja în preambulul 

acestui document. Trebuie menţionat că statele participante la negocieri se referă şi 

la Conferinţa despre combaterea pornografiei infantile pe internet, care a avut loc în 

Viena în 1999, şi mai ales la concluziile acesteia care cer incriminarea universală a 

producţiei, distribuirii, exportului, transferului, importului, posedării intenţionate 

sau publicarea pornografiei infantile, insistând asupra importanţa dorinţei de 

colaborare şi parteneriat între guvernele şi industria internetului. 

Recomandarea Comitetului de Miniştri ai Consiliului Europei R(91)11 despre 

exploatarea sexuală, pornografia, prostituţia infantilă şi traficul cu copii şi tineri 

cere luarea de măsuri comune cu scopul de a conştientiza, educa şi informa opinia 

publică în felul următor: 

• prin crearea documentaţiei corespunzătoare despre exploatarea sexuală a 

copiilor; 

• prin programe de învăţământ primar şi secundar care include informaţie 

despre pericolele de exploatare şi abuzare sexuală, la care copii şi tinerii 

pot fi expuşi, precum şi despre metodele de protecţie; 

• prin promovarea unor programe care au drept scop conştientizarea şi 

pregătirea acelora care au funcţii legate de sprijinirea şi protejarea copiilor 

şi tinerilor în domeniul educaţiei, sănătăţii, protecţiei sociale, justiţie şi 

poliţie, pentru a le permite să identifice cazurile de exploatare sexuală şi să 

ia măsurile necesare. 

Această recomandare conţine dispoziţiile despre drept penal şi procedură penală. 

Rezoluţia 1099(1996) al Adunării Parlamentare al Consiliului Europei despre 

exploatarea sexuală a copiilor se adresează statelor în legătură cu combaterea 

pornografiei infantile în orice formă (publicarea, conţinuturi video, internet). Statele 

membre ale Consiliului Europei au fost invitate să combine eforturile şi 
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resursele lor în lupta împotriva prostituţiei infantile, traficului de copii şi 

pornografiei infantile, cu scopul de a opri exploatarea copiilor. Adunarea cere 

introducerea acestor noi fapte penale: 

• deţinerea materialului pornografie, precum înregistrări video, documente 

sau fotografii care includ copii; 

• producerea, transportul şi distribuirea de material pornografic în care sunt 

arătaţi minori; 

• luarea şi emiterea de poze pornografice ale unor minori 

 

Trebuie adoptate reglementări care asigură ca toate formele de abuzare sexuală a 

copiilor să fie clasificate drept infracţiuni serioase, pentru că asemenea fapte nu pot 

fi incluse în categoria infracţiunilor penale mai puţin serioase. Trebuie introdus şi 

principiul, conform căruia un minor de sub 15 ani nu poate da acordul său pentru a 

avea raporturi sexuale cu un adult. Adunarea cere ca statele membre să ia măsuri 

concrete pentru a pune punct la turismul motivat sexual. 

Recomandarea Comitetului de Miniştri ai Consiliului Europei (2001)16 despre 

protecţia copiilor de la exploatarea sexuală a recunoscut că reclamele şi presa, 

îndeosebi internetul, joacă un rol foarte important în răspândirea şi prevenirea 

fenomenului exploatării sexuale a copiilor. Scopurile acestei recomandări sunt 

planificarea şi implementarea de măsuri, politici şi practici legate de combaterea 

exploatării sexuale, care iau în considerare părerile şi experienţele copiilor. 

Recomandarea se referă la crearea unui mecanism statal, care ar asigura informaţii 

regulate despre cele mai bune practici şi cele mai eficiente măsuri pentru prevenirea 

exploatării sexuale a copiilor. O parte se referă în particular la internet şi stabileşte 

că furnizorii de servicii internet trebuie incluşi în procesul de conştientizare despre 

exploatarea sexuală cu ajutorul tehnologiilor comunicaţionale moderne, precum şi 

despre riscurile, mai ales pe internet. 
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Este necesară colaborarea între furnizorii de servicii internet şi organele de stat în 

vederea identificării exploatării sexuale, combaterii diferitelor forme abuz prin 

internet, care pot fi folosite pentru exploatarea sexuală a copiilor. 

Cu acest scop, furnizorii de servicii internet trebuie să facă următoarele: 

• să dezvolte un cod etic de conduită care corespunde informaţiilor moderne, 

precum şi tehnologii comunicaţionale pentru prevenirea exploatării 

sexuale a copiilor; 

• să identifice abuzurile codului şi tehnologiilor; 

• să preia măsurile necesare pentru a preveni şi combate aceste abuzuri; 

• să-i informeze pe părinţi, tutori şi toate celelalte persoane răspunzătoare 

pentru copii, precum şi copiilor înşişi, despre riscurile exploatării sexuale 

pe internet (despre formele de exploatare şi abuzare a copiile care există, 

precum şi despre măsurile de protecţie care trebuie luate); 

• să deschidă linii de serviciu şi să-i încurajeze pe cetăţeni ca să anunţe 

cazurile de pornografie infantile sau de promovare a pornografiei infantile 

pe internet, ajutând autorităţile competente, în acest fel, ca să ia măsurile 

legale necesare. 

Totodată, trebuie adoptate priorităţile de cercetare privitoare la evaluarea folosirii 

internetului pentru a preveni exploatarea sexuală a copiilor prin TIC. 

 

Rezoluţia Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 1307(2002) despre 

exploatarea sexuală a copiilor arată că apariţia internetului a agravat problema 

abuzării sexuale a copiilor, deoarece acest mijloc se foloseşte uşor şi în mod 

anonim, stabilind un număr nelimitat de contacte. Adunarea cerea ca lupta 

împotriva exploatării sexuale în orice formă să fie proclamată drept scop naţional şi 

să-i se dea prioritate eradicării pericolelor care îi ameninţă pe copii. 

 

  
 

21 
 
 

 

 



 
 

Exploatarea copiilor prin TIC 
OMBUDSMANUL PROVINCIAL AL P.A. VOIVODINA 

 
 

prin internet. Adunarea cere ca fiecare stat membru să asigure mijloacele pentru 

combaterea criminalităţii prin calculator şi mai ales a pornografiei infantile, iar cu 

acest scop, să stabilească unităţi ale poliţiei, echipate cu cadrele şi echipamentele 

necesare, care trebuie să fie alcătuite de persoane educate în domeniul drepturilor 

copiilor şi tehnologiilor moderne. În acelaşi timp, colaborarea cu specialiştii din 

domeniul internetului pe nivel naţional şi internaţional trebuie să se îmbunătăţească 

pentru a dezvolta tehnicile potrivite şi mijloace legale necesare pentru a-i proteja 

pe copii de la conţinuturi ilegale şi nocive, legate de exploatarea sexuală. Cetăţenii 

trebuie încurajaţi să anunţe crimele sexuale şi abuzurile îndreptate împotriva 

copiilor. Liniile de serviciu pentru cazuri urgente trebuie să fie gratuite. Totodată 

trebuie sprijinite financiar organizaţiile societăţii civile care sunt deja active în acest 

domeniu, mai ales în legătură cu folosirea de tehnologii noi, precum internetul. 

 

Legislaţia locală 

Articolul 6 al Legii Familiei prevede că fiecare este obligat să acţioneze conform 

celui mai bun interes al copilului în toate activităţile legate de copii. Statul este 

obligat să ia toate măsurile necesare pentru protejarea copilului de la neglijare şi de 

la abuzul fizic, sexual şi emoţional, precum şi de la orice formă de exploatare. Statul 

este obligat să respecte, apere şi dezvolte interesele copiilor. 

Articolul 45 al Legii despre bazele sistemelor de educaţie şi învăţământ interzice 

violenţa, abuzul şi neglijarea copiilor. Paragraful 1 al articolului 45 că la instituţii 

este interzisă violenţa fizică, psihică şi socială, precum şi abuzarea şi neglijarea 

copiilor şi elevilor, pedepsirea fizică şi jignirea personalităţii, precum şi abuzarea 

sexuală a copiilor, elevilor sau angajaţilor. 
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Forma de bază pentru protejarea minorilor de la abuzarea în scopuri pornografice 

este definită în cadrul Codului Penal al Republicii Serbia. 

 

Articolul 185 al Codului Penal defineşte drept faptă penală "arătarea, procurarea şi 

deţinerea de material pornografic, precum şi folosirea copiilor pentru pornografie", 

stabilind totodată şi pedepsele pentru diferitele forme ale acestei infracţiuni. 

• Acela care va vinde, arăta sau pune la dispoziţie unui minor texte, imagini 

audiovizuale sau alte obiecte cu conţinut pornografic prin expunerea 

publică sau în orice alt fel, sau care îi va arăta un spectacol de natura 

pornografică, va fi pedepsit cu o amendă sau cu închisoare până la şase luni 

Dacă faptă penală este comisă faţă de un copil, făptaşul va fi pedepsit cu 

închisoare de la şase luni până la trei ani. 

• Acela care va folosi un minor pentru producerea de fotografii, materiale 

audiovizuale sau alte obiecte cu conţinut pornografic, precum şi pentru 

spectacole pornografice, va fi pedepsit cu închisoare de la şase luni până la 

cinci ani. 

Dacă faptă penală este comisă faţă de un copil, făptaşul va fi pedepsit cu 

închisoare de la unul până la opt ani. 

• Acela care achiziţionează pentru sine, deţine sau arată în mod public, pe 

cale electronică sau în vreun alt fel materiale cu conţinut pornografice 

produse prin exploatarea unui minor va fi pedepsit cu închisoare între trei 

luni şi trei ani. 

 Aceste materiale vor fi confiscate. 

Articolul 185a. defineşte drept faptă penală "convingerea unui minor ca să fie 

prezent la activităţi sexuale şi stabileşte pedepsele pentru această faptă penală. 
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•  Acela care îl va convinge pe un minor ca să fie prezent la un viol, act sexual 

sau altă faptă echivalentă sau activitate de natură sexuală va fi pedepsit cu o 
amendă sau cu închisoare de la şase luni până la cinci ani şi cu amendă. 

Dacă faptă penală este comisă cu violenţă, sub ameninţare sau faţă de un 

copil, făptaşul va fi pedepsit cu închisoare de la unul până la opt ani. 

 

Articolul 185b defineşte drept faptă penală "folosirea reţelelor de calculatoare sau 

comunicaţiile prin alte mijloace pentru comiterea de fapte penale împotriva 

libertăţii sexuale a unui minor, stabilind şi următoarele pedepse pentru această 

faptă penală: 

Acela care, cu intenţia de a comite fapta penală de viol, a întreţine relaţii sexuale cu 

persoane care nu se pot apăra sau copii, a întreţine relaţii sexuale prin abuzarea 

poziţiei oficiale, a efectua activităţi sexuale interzise sau fapte de proxenetism, a 

face posibila întreţinerea de raporturi sexuale, a media la activităţi de prostituţie, a 

arăta, procura sau deţine material pornografic, a exploata copii pentru pornografii 

sau a-i convinge pe minori să fie prezenţi la activităţi sexuale, folosind o reţea de 

calculatoare sau comunicaţii prin alte mijloace tehnice, va stabili o întâlnire cu un 

minor şi se va înfăţişa la locul stabilit pentru întâlnire, va fi pedepsit cu închisoare 

între şase luni şi cinci ani şi amendă. 

Acela care va comite această faptă faţă de un copil va fi pedepsit cu închisoare între 

unul şi opt ani. 

 

Legea despre organizarea şi competenţele organelor de stat însărcinate cu 

combaterea criminalităţii de înaltă tehnologia reglementează formarea, 

organizarea, competenţele şi puterile unităţilor speciale ale organelor de stat care 

se ocupă de depistarea, urmărirea penală şi judecarea faptelor penale definite de 

această lege. Conform acestei legi, criminalitatea de înaltă tehnologie reprezintă 

comiterea unor fapte penale, la care obiectele şi mijloacele de comitere a faptei 

penale sunt: calculatoare, sisteme, reţele şi date informatice, precum şi produsele 

lor în format material sau electronic. Această lege se aplică la depistarea, urmărirea 

penală şi judecarea faptelor penale împotriva siguranţei datelor informatice definite 

în Codul Penal. Totodată legea stabileşte că, pentru a acţiona cu obiectele care fac 
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parte a acestor fapte penale este creată Secţia Specială pentru Combaterea 

Criminalităţii de Tehnologie Înaltă pe lângă Procuraturii din Belgrad. Secţia Specială 

efectuează funcţiile organelor Ministerului de Interne legate de faptele penale în 

cadrul Serviciului pentru Combaterea Criminalităţii de Tehnologie Înaltă a 

Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Serbia.  

 

Legea despre comunicaţiile electronice defineşte că scopurile şi principiile pentru 

reglementarea relaţii în domeniul comunicaţiilor electronice se bazează pe 

asigurarea unui nivel înalt de protejare a datelor privitoare la identitatea şi 

intimitatea utilizatorului, precum şi pe asigurarea unui nivel înalt de siguranţă şi 

integritate a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii. Această lege reglementează 

acţiunile operatorilor – persoanele care activităţi de comunicaţi electronice – în 

legătura cu predarea informaţiei către organele competente şi protejarea caracterul 

secret al datelor. Această lege reglementează protejarea datelor utilizatorilor şi 

abonaţilor prin articolul 116, care se referă la apelurile rău-intenţionate şi 

deranjatoare. Operatorul de servicii telefonice publice, care este înştiinţat în scris de 

către un utilizator despre apeluri rău-intenţionate sau deranjatoare, trebuie să 

noteze datele de identificare ale acestor apeluri. Dacă apelurile rău-intenţionate sau 

deranjatoare provin de la un abonat din propria sa reţea, operatorul este obligat 

să-i trimită abonatului o avertizare, iar în caz de deranjare repetată, să ia măsurile 

de rigoare pentru a evita continuarea acestei conduite. Dacă operatorul stabileşte că 

apelurile deranjatoare provin din reţeaua altui operator, atunci îl va înştiinţa pe 

celălalt operator despre  această situaţie. Dacă există riscul de lezare a siguranţei şi 

integrităţii reţelelor şi serviciile de comunicaţii, operatorul este obligat să-l 

informeze pe abonat şi să ia măsurile de protecţie necesare. 
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Următoarele legi sunt în legătură directă cu obiectul acestei cercetări: 

• Legea de Procedură Penală, care stabileşte mecanismele legale şi 

procedurale pentru determinarea stării de fapt la o procedură penală; 

• Legea despre minorii care comit infracţiuni penale şi despre protecţia de 

drept penal a minorilor care prevede protejarea deosebită a personalităţii 

minorilor, precum şi a părţilor vătămate, introducând specificaţii deosebite 

pentru toţi actorii procedurii penale. 

• Legea Poliţiei care defineşte specializările lucrătorilor poliţiei care 

acţionează în cazul faptelor penale în detrimentul unor minori. 

• Legea Protecţiei Sociale care îl defineşte pe minor drept utilizator al 

drepturilor şi serviciilor de protecţie socială. 

• Legea despre Protecţia Sănătăţii care defineşte dreptul copiilor la serviciile 

sanitare. 

• Legea Muncii, prin care raporturile de angajare pot fi stabilite cu persoane 

care au cel puţin 15 ani. Persoanele sub 18 ani pot stabili raporturi de 

angajare numai cu acordul părinţilor, părinţilor adoptivi sau tutorilor, cu 

condiţia ca munca respectivă să nu pună în pericol sănătatea, morală sau 

educaţia minorului sau ca munca amintită nu este interzisă de lege. 

• Legea despre informarea publică conţine prevederi despre protecţia 

drepturilor minorilor în mijloacele de informaţie. 

• Legea radiodifuziunii care reglementează standardele generale şi interzice 

emiterea de programe care îi dăunează pe copii şi tineri fizic, mental sau 

moral. 

• Legea Publicităţii care conţine prevederi despre publicitatea adresată 

minorilor. 

• Legea despre Comerţul Electronic care reglementează condiţiile şi modul 

de acordare a serviciilor societăţii informative. 

• Legea despre Protejarea Datelor cu Caracter Personal şi 
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•   Legea Protecţiei Consumatorilor. 

 

Codul etic al companiilor, precum Telekom Serbia şi Vip Serbia nu sunt 

satisfăcătoare din punctul de vedere al drepturilor copiilor, pentru că conţin foarte 

prevederi insuficiente privitoare la protecţia juridică în etapa de stabilire a 

abonamentului şi în timpul existenţei acesteia, precum şi la protejarea datelor. 

Excepţia este compania Telenor Serbia, care contribuie la siguranţa online. În 

raportul companiei Telenor Serbia despre activităţile sustenabile în 20118 se 

menţionează la jumătatea anului 2010 această companie a semnat un acord cu 

Ministerul Afacerilor Externe despre colaborarea strategică în vederea introducerii 

de filtre pentru a bloca accesul la pagini web ilegale cu elemente de abuzarea 

sexuală a copiilor. Utilizatorii serviciilor firmei Telenor care încearcă să acceseze 

acest tip de pagini web de pe telefoanele lor mobile sau calculatoare sunt trimişi pe 

pagina "Stop". De la începutul realizării acestui proiect, au fost 116 asemenea 

cazuri. În acelaşi timp, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Serbia a pus la 

dispoziţia firmei Telenor o listă a locaţiilor despre care Ministerul şi Interpol 

consideră că conţin materiale ilegale. 

 

Cadru strategic 

Strategia de dezvoltare a societăţii informatice în Republica Serbia până 2020 

conţine dispoziţiile despre siguranţă informatică, care stabilesc următoarele 

priorităţi: Dezvoltarea cadrului juridic şi instituţional pentru siguranţă informatică, 

 

 
_____________________ 

8 Raport despre activităţile sustenabile de afaceri  pentru 
2011. http://www.teLenor.rs/media/TeLenorSrbija/fondacija/Fondacija Izvestaj 2011-engleski.pdf. 
Accesat pe 22 martie 2013. 
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protejarea infrastructurii critice, combaterea criminalităţii de înaltă tehnologie, 

muncă de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare în domeniul siguranţei informatice. 

Strategia arată că, în afara de creşterea cererii pentru aptitudini legate de TIC, 

internetul a schimbat modul şi dinamica de răspândire a cunoaşterii şi informaţiei 

din toate domeniile. TIC trebuie integrate în toate aspectele procesului educativ 

pentru a avea un învăţământ mai eficient. 

Conform Strategiei, siguranţa informatică înseamnă protejarea sistemelor, datelor 

şi infrastructurii cu scopul de a păstra confidenţialitatea, integritatea şi 

disponibilitatea informaţiei. Nivelul potrivit de siguranţă informatică în toate 

formele de aplicarea a TIC este una din condiţiile pentru crearea unei societăţi 

informatice sustenabile. Trebuie adoptate reglementări din domeniul siguranţei 

informatice prin care vor fi îmbunătăţite standardele de siguranţă informatică, 

domeniul siguranţei informatice, precum şi competenţele şi sarcinile unor instituţii 

care acţionează în acest domeniu. În acest document se arată importanţa muncii de 

cercetare ştiinţifice în domeniul siguranţei informatice. 

Planul naţional de acţiune pentru copii este un document strategi al Guvernului 

Republicii Serbia prin care se defineşte politica generală faţă de copii până în 2015. 

Este un plan de măsuri, activităţi şi programe prioritare care trebuie întreprinse în 

următorii ani pentru a crea condiţii cât mai favorabile pentru copii, pentru creşterea 

şi includerea lor în societate. Una din priorităţi este protejarea copiilor de la 

abuzare, neglijare, exploatare şi violenţă şi sunt prevăzute următoarele activităţi: 

•  definirea politicilor pe termen scurt, mediu şi lung ale statului privitoare la 

protecţia copiilor, precum şi a cadrului în care programele vor fi desfăşurate, 

serviciile dezvoltate şi reglementările legate luate. 
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• crearea unui organ inter-instituţional, care va crea o strategie naţională 

atotcuprinzătoare pentru protejarea copiilor de la orice formă de abuzare, 

neglijare, exploatare şi violenţă (NCZD) şi pentru monitorizarea ei. 

• adoptarea de către Guvernul Republicii Serbia a unei strategii naţionale 

pentru protejarea copiilor de la orice formă de abuzare, neglijare, 

exploatare şi violenţă (NCZD). 

Trebuie subliniate mai ales următoarele activităţi legate de protecţia copiilor de la 

abuz, neglijarea, exploatare şi violenţă prin informare şi sensibilizarea publicului: 

• sensibilizarea sistematică şi continuă a cetăţenilor, inclusiv copii (prin 

presă, tribune, publicaţii, campanii împotriva violenţei asupra femeilor şi 

copiilor, broşuri despre metodele ne-violente pentru educarea copiilor 

ş.a.m.d.) despre drepturile copiilor la protecţia de la abuz şi neglijare; 

• informarea cetăţenilor despre modul de a recunoaşte un copil abuzat sau 

neglijat, precum şi despre organele la care trebuie să se adreseze pentru 

ajutor. Predarea tehnicilor de auto-apărare la copii. 

• îndrumarea presei despre abuzarea şi neglijarea copiilor, în aşa fel ca să 

scrie în mod corect despre aceasta, fără senzaţionalisme, respectând 

demnitatea copilului şi a familie. Efectuarea constantă a unor cursuri pentru 

jurnalişti în acest sens. 

 

Înzestrarea profesioniştilor care lucrează în domeniul copiilor  cu cunoştinţele şi 

aptitudinile necesare pentru a-i apăra pe copii de la orice formă de abuz, neglijare, 

exploatare şi violenţă, reprezintă un tip special de activitate în cadrul căreia trebuie: 

• a stabili cantitatea minimă de cunoştinţe şi aptitudini pe care trebuie să le aibă 

persoanele care lucrează cu copii. Aceste cunoştinţe şi aptitudini sunt necesare 
pentru prevenirea, identificarea, evaluarea şi reacţia la cazurile de abuzarea şi 
neglijarea copiilor. 
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• a crea programele educaţionale potrivite ("pachete educative" pentru 

diferite profiluri profesionale, luând în considerare domeniul lor de 

activitate. 

• a efectua acreditarea programului, precum şi educaţia continuă a 

profesioniştilor. 

 

Strategia naţională pentru prevenţia şi protejarea copiilor de la violenţă (pentru 

perioada între 2008 şi 2015 şi planul de acţiune pentru îndeplinirea strategiei) 

prevede dezvoltarea unui mediu sigur în care va fi exersat dreptul fiecărui copil de a 

fi protejat de la orice formă de violenţă, precum şi crearea unui sistem naţional de 

prevenţie şi protejare a copiilor de la orice formă de abuzare, neglijare şi 

exploatare. Scopurile specifice ale acestei strategii sunt următoarele: 

• conştientizarea cetăţenilor şi copiilor despre problema violenţei şi 

formarea de atitudini despre inacceptabilitate a tuturor formelor de 

violenţă în toate contextele, inclusiv participarea lor activă; 

• dezvoltarea toleranţei prin înţelegerea şi acceptarea diversităţii şi 

dezvoltarea formelor ne-violente de comunicaţie; 

• întărirea şi sprijinirea familiei (biologice, îngrijitoare sau adoptive) pentru a 

face posibilă prevenţia şi protejarea copiilor de la violenţă; 

• încurajarea şi sprijinirea participării în dezvoltarea şi implementarea unor 

programe pentru prevenţie şi protejarea copiilor; 

• dezvoltarea de servicii pentru a lucra cu victimele şi făptaşii violenţei; 

• dobândirea de cunoştinţe şi aptitudine noi de către toţi cei care lucrează cu 

copii în legătură cu mijloace de prevenţie şi protejare a copiilor. 

 

Schiţa strategiei naţionale pentru prevenţie şi protejarea copiilor de la traficul de 

persoane şi exploatarea în pornografie şi prostituţie (2012-2016) este un 

document atotcuprinzător care defineşte scopurile strategice şi măsurile de natură 

generală şi specifică la nivel naţional, prin realizarea cărora sistemul existent va fi 

îmbunătăţit, contribuind la rezolvarea acestui problem. Planul de acţiune pentru 
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prevenţie şi protejarea copiilor de la exploatare în pornografie prin folosirea 

abuzivă a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale a fost întocmit pentru 

perioada 2012-2014 şi reprezintă documentul prin care trebuie făcută operaţională 

partea Strategiei naţionale pentru prevenţie şi protejarea copiilor de la traficul de 

persoane şi exploatarea în pornografie şi prostituţie (2012-2016). Protocolul 

general pentru prevenţie şi protejarea copiilor de la abuzarea şi neglijare conţine 

următoarele scopuri: 

• informarea profesioniştilor, care lucrează cu copii şi pentru copii, precum şi 

a opiniei publice, inclusiv copii, despre modul în care trebuie să acţioneze 

în caz că ar suspecta abuzarea sau neglijarea unor copii; 

• stabilirea de colaborare între profesionişti din toate domeniile pentru a 

asigura protejarea copiilor; 

• încurajarea nivelului comun de înţelegere a principiilor şi scopurile 

protecţiei; 

• crearea de proceduri eficiente şi operative care vor asigura o acţiune rapidă 

şi coordonată în caz de abuzare sau neglijare a unor copii, asigurând 

ajutorul corespunzător pentru copilul şi familia. 

 

Pentru a stabili reţele multi-sectoriale eficiente şi operative pentru protejarea 

copiilor de la abuz şi neglijare, este necesară colaborarea ministerelor competente 

pentru problemele de drept familial, protecţie socială, justiţie, afaceri interne, 

sănătate şi educaţie. Rolul de coordonare în procesul de protejare a drepturilor 

copiilor îi revine Ministerului Muncii, Angajării şi Politică Socială. În cadrul 

Protocolului special pentru protecţia copiilor şi elevilor de la violenţă, abuzare şi 

neglijare la instituţiile de învăţământ a fost stabilit că dezvoltarea tehnologiilor 

comunicaţionale moderne a dus la apariţia violenţei prin folosirea tehnologiilor 

informaţionale. Acest fenomen, numit şi "violenţă electroică" include mesajele 
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trimise prin poştă electronică, SMS, MMS, pagini web şi chat, inclusiv forumuri 

ş.a.m.d. 
 

Activităţi concrete ale actorilor competenţi 

În 2009 Ministerul Telecomunicaţiilor şi al Societăţii Informaţionale a implementat, 

în cadrul competenţelor sale, o iniţiativă pentru îmbunătăţirea siguranţei copiilor pe 

internet cu ajutorul paginii web "Fă clic în mod sigur" prin care au fost puse la 

dispoziţia tinerilor şi părinţilor materiale informative, educative şi amuzante diferite 

referitoare la folosirea internetului în condiţii de siguranţă. 
 

În 2012 Secretariatul Provincial pentru Sport şi Tineret a realizat proiectul "STOP la 

violenţă electronică – curs pentru educatori de aceeaşi vârstă" în cadrul proiectului 

"Omladina" (Tineret) şi al Planului de acţiune pentru politica de tineret a P.A. 

Voivodina 2011-2014. 
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Cazuri de exploatare a copiilor prin TIC 

 

Datele Administraţiilor Poliţieneşti de pe teritoriul P.A. Voivodina 

Datele Administraţiilor Poliţieneşti (PU) ale Provinciei Autonome Voivodina, precum 

şi a secţiilor de poliţiei de pe teritoriile acestora se referă la numărul de cazuri 

denunţate, procesate sau respinse, pe parcursul anilor 2011 şi 2012. 

 

Ilustraţia 1. Numărul de cazuri denunţate la diferitele direcţii de poliţie 

 

 

În ani 2011 şi 2012 în Provincia Autonomă Voivodina a fost denunţat un număr 

foarte redus de cazuri privitoare la exploatarea copiilor prin internet. Pe teritoriul a 

trei direcţii de poliţie (Sombor, Subotica şi Kikinda) nu a fost denunţat niciun caz, în 

 

  
 

33 
 
 

 

 



 
 

Exploatarea copiilor prin TIC 
OMBUDSMANUL PROVINCIAL AL P.A. VOIVODINA 

 
 

timp ce pe teritoriul celorlalte direcţii de poliţie a fost înregistrat un număr total de 

14 cazuri. Cel mai mare număr de cazuri (5) a fost înregistrat pe teritoriul Direcţiei 

de Poliţie Novi Sad, care este şi cea mai mare direcţie, în timp ce acelaşi număr de 

cazuri. Câte două cazuri au fost înregistrate pe teritoriul Direcţiilor de Poliţie din 

Zrenianin şi Sremska Mitrovica.  

Administraţia Poliţiei Novi Sad 

Conform datelor Direcţiilor de Poliţie Novi Sad, în 2011 au fost demarate trei dosare 

penale împotriva trei persoane pentru comiterea infracţiunilor de arătare, procurare 

şi deţinere de material pornografic şi folosirea de copii pentru pornografie. Aceste 

fapte penale sunt definite de articolul 185 al Codului Penal al Republicii Serbia.9 

Până noiembrie 2012 pe teritoriul acestei Direcţii de Poliţie au fost deschise două 

dosare penale pentru comiterea infracţiunilor de arătare, procurare şi deţinere de 

material pornografic şi folosirea de copii pentru pornografie.10 

În patru din cele cinci cazuri mai sus amintite, în calculatorul persoanelor 

suspectate a fost depistat mult material pornografic în care persoanele afectate 

sunt minore. Într-un caz este vorbă de un copil de zece ani, căruia persoana 

suspectată îi arată filme cu conţinut pornografic. 

În ani 2011 şi 2012 la Direcţiile de Poliţie din Novi Sad nu au fost denunţate cazuri 

de folosirea reţelelor de internet sau a comunicaţiilor prin alte mijloace tehnice 

pentru comiterea faptelor penale împotriva libetăţii sexuale faţă de un minor. 

 
 
_____________________ 

9 Toţi făptaşii sunt de gen bărbătesc, doi născuţi în 1963 şi unul în 1977. 

10  Ambii făptaţi sunt de gen bărbătesc, unul născut în 1948 şi altul în 1990. 
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Administraţia Poliţiei Zrenianin 

Pe teritoriul Direcţiei de Poliţie Zrenianin au fost denunţate două cazuri de 

exploatare de copii pe internet. Într-un caz, era vorbă de cyber-bullying, iar făptaşii 

erau copii, adică persoane mai tinere de 14 ani. Fiind că, în conformitate cu 

legislaţia locală, persoanele mai tinere de 14 ani nu poartă răspundere penală, 

împotriva lor nu a fost pornit dosar penal. 

În celălalt caz, era vorbă de sexting şi în momentul întocmirii acestui raport, dosarul 

era în stare de cercetare11. 

Administraţia Poliţiei Panciova 

În anii 2011 şi 2012 la Administraţia Poliţiei Panciova au fost denunţate în total cinci 

cazuri de exploatare de copii pe internet. În 2011 a fost denunţat un caz de 

ameninţare a siguranţei (articolul 38 al Codului Penal al Republicii Serbia) prin 

trimiterea unor mesaje deranjatoare prin SMS şi reţeaua socială Facebook. 

Plângerea penală a fost respinsă. 

În 2012 a fost înregistrat un caz prevăzut de Codul Penal al Republicii Serbia 

(articolul 185), privitor la arătarea şi deţinerea materialului pornografice şi 

exploatarea unui minor pentru pornografie. În acest caz era vorbă de arătarea de 

materiale pornografice unui minor prin cu ajutorul telefonului mobil. Plân 

OMBUDSMAN PROVINCIALOMBUDSMAN PROVINCIALgerea penală. În momentul 

întocmirii acestui raport, plângerea penală era în stare de cercetare. 

 
_____________________ 

11 Raportul legat de această faptă penală a fost înaintat Procuraturii Superioare din Zrenianin. 
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Celelalte trei plângeri se referau la trimiterea de fotografii cu conţinut ofensiv 

(printr-un profil fals de Facebook). În momentul întocmirii acestui raport, plângerile 

penale erau în stare de cercetare. 

 

Administraţia Poliţiei Sremska Mitrovica 

Pe teritoriul Direcţiei de Poliţie Sremska Mitrovica au fost denunţate două cazuri de 

exploatare de copii pe internet, ambele în 2012. Un caz se refera la ameninţarea 

siguranţei, anume la comportament violent prin trimiterea de ameninţări cu ajutorul 

reţelei sociale Facebook. 

Celălalt caz se refera la fapta penală de arătarea şi deţinerea materialului 

pornografice şi exploatarea unui minor pentru pornografie (articolul 185 al Codului 

Penal al Republicii Serbia), comis prin filmarea unui minor şi arătarea materialului 

pornografic altor minor prin mesaje MMS. 

Conform Direcţiei de Poliţie ambele plângeri sunt în proces de rezolvare. 

 

Datele Secţiei Speciale pentru combaterea criminalităţii de tehnologie 
înaltă 

Secţia Specială pentru combaterea criminalităţii de tehnologie înaltă a fost creată 

prin Legea despre organizarea şi competenţele organelor de stat însarcinate cu 

combaterea criminalităţii de tehnologie înaltă din 2005. Această secţie fusese 

creată în cadrul fostei Procuraturii Rajonale din Belgrad şi acţiona pentru întregul 

teritoriu al Republicii Serbia. Prin modificările şi completările acestei legi din 2010, 

Secţiei Speciale i-au fost acordate competenţe privitoare la faptele penalăe 

împotriva libertăţii sexuale, când obiectele sau mijloacele pentru comiterea 

acestora sunt calculatoare, reţele de calculatoare, date informatice, precum şi 

produsele lor în format material sau electronic. 
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Conform datelor foarte detailat şi sistematizat ale acestei Secţii, care au fost 

furnizat în scopul acestei cercetări, în perioada relevantă pentru această cercetare 

au fost înregistrate mai multe zeci de plângeri penale, proceduri de cercetare, 

propuneri de urmărire penală şi condamnări. 

 

Tabelul 2. Datele Secţiei Speciale pentru combaterea criminalităţii de tehnologie înaltă 
2011/2012 

 

Anul Plângeri 
penale 

Numărul 
de 

persoane 

Fapte 
cerce- 

tate 

Propuneri 
de 

urmărire 
penală 

Cereri de 
efectuare 
a cerce- 

tării 

Acuzaţii Condam- 
nări 

2011. 40 40 39 39 1 1 30 

2012. 17 19 14 14 - - 6 

Total 57 59 53 53 1 1 36 

 

Trecerea în revistă a datelor arată o scădere a numărului de plângeri penale în 2012 

faţă de 2011, precum şi a numărului de persoane, care sunt obiectul plângerilor, 

cercetărilor şi propunerilor de urmărire penală. În timpul anului 2012 nu a fost 

înaintată nicio cerere de efectuare a cercetărilor şi până în momentul întocmirii 

acestui raport nu a fost formulată nicio acuzaţie. Numărul de condamnări până 

noiembrie 2012 este de cinci ori mai mic faţă de 2011. 

Particularităţile persoanelor suspecte şi inculpate pe baza analizelor datelor 

adunate:12 

• Faptele penale împotriva libertăţii sexuale a minorilor şi copiilor în Serbia 

sunt comise de către bărbaţi (până acum nu a fost înregistrat niciun caz în 

care făptaşul este de gen feminin); 

• Este vorbă de bărbaţi în vârstă: 34% din ei au peste 45 de ani şi 30% au între 

25 şi 45 de ani; 
_____________________ 

12 Datele Secţiei Speciale pentru combaterea criminalităţii de tehnologie înaltă. 
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• Majoritatea lor trăieşte în Voivodina (40%), Belgrad şi împrejurări (22%), iar 40% 

din făptaşi locuiesc în oraşe care au peste 200.000 de locuitori; 

• Jumătatea făptaşilor a încheiat şcoala secundară, iar 24% a încheiat facultatea. 

În trei cazuri făptaşi aveau studii doctorale; 

• 30% din făptaşi au ocupaţii tehnice-tehnologice, în timp ce sunt atâţia făptaşi 

angajaţi, cât şi făptaşi şomeri (44%); 

• 22% din făptaşi au proprietăţi; 

• Majoritatea făptaşilor au întemeiat familii, 18 sunt căsătoriţi, 6 sunt divorţaţi şi 

2 trăiesc în uniune liberală; 

• 44% din făptaşi au copii; 

• Cinci făptaşi fuseseră scutiţi de armată (din cauza bolii sau invalidităţii, în timp 

ce 64% şi-au făcut stagiul militar. 

• Cinci făptaşi fuseseră condamnaţi înainte, unul din ei de mai multe ori. 
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Rolul actorilor în apărarea copiilor de la exploatarea pe internet 

 

Instituţii de stat 

În cadrul cercetării "Exploatarea copiilor pe internet", instituţia Ombudsmanului 

Provincial a trimis chestionare la următoarele instituţii şi agenţii: 

1. Ministerul Justiţiei şi Administraţiei de Stat; 

2. Ministerul Muncii, Angajării şi Politicii Sociale; 

3. Ministerul Comerţului Exterior şi Interior şi al Telecomunicaţiilor; 

4. Procuratura Specială pentru Criminalitatea de Tehnologia Înaltă; 

5. Agenţia Naţională a Radiodifuziunii; 

6. Agenţia Naţională pentru Comunicaţii Electronice (RATEL). 

Instituţia Ombudsmanului Provincial a primit feedback doar din partea a două din 

cele şase instituţii amintite mai sus şi anume de la Ministerul Justiţiei şi 

Administraţiei de Stat şi de la Procuratura Specială pentru Criminalitatea de 

Tehnologia Înaltă. Reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi Administraţiei de Stat au 

subliniat faptul că acest minister nu are competenţe asupra plângerilor legate de 

exploatarea copiilor prin internet şi că, din această cauză, nu dispune de datele 

cerute pentru scopurile acestei cercetări.  

Pe cealaltă parte, aşa cum se poate deduce din capitolul anterior, Procuratura 

Specială a oferit un raport detailat privitor la datele cerute, care au fost de mare 

importanţă pentru această cercetare. 

 

Definiţia conceptului 

Când este vorbă de explicarea conceptului de exploatare a copiilor cu ajutorul 

internetului sau al tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale, Procuratura 

Specială subliniază faptul că acest concept se referă la activităţile ilegale menţionate 

în tabelul 3. 
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Tabelul 3. Exploatarea copiilor prin internet 

 

În interpretarea Procuraturii Speciale, exploatarea copiilor prin internet cuprinde: 

• Producţia de pornografie infantilă; 

• oferirea sau facilitarea pornografiei infantile; 

• distribuirea sau transportul de pornografie infantilă; 

• deţinerea de pornografie infantilă; 

• achiziţionarea conştientă a dreptului de a avea acces la pornografie 

infantilă cu ajutorul tehnologie informatice sau comunicaţionale; 

• Folosirea TIC cu scopul de a întâlni minori şi copii pentru a comite 

infracţiuni împotriva libertăţii sexuale. 

 

Aşa cum se poate vedea de la definiţia exploatării copiilor prin internet, conceptul 

cheie în aceste explicaţii este pornografia. Procuratura Specială pentru 

Criminalitatea de Tehnologie Înaltă se ocupă mai ales de procesarea unor asemenea 

dosare penale, luând în considerare faptul că legislaţia locală nu recunoaşte alte 

forme de exploatare a copiilor pe internet, precum sexting, grooming, 

cyber-bullying ş.a.m.d. 

 

Rolul Procuraturii Speciale pentru Criminalitatea de Tehnologie Înaltă  

Rolul Procuraturii Speciale pentru Criminalitatea de Tehnologie Înaltă se bazează 

mai ales pe urmărirea penală a autorilor unor asemenea fapte penale, cu scopul a 

face posibilă prevenirea generală şi specială. Deşi Procuratura, ca atare, îşi 

îndeplineşte rolul numai după comiterea faptei penale, adică ea activează pentru a 

procesa aceste cazuri de drept penal, organele judecătoreşti şi anume judecătoria 

au un rol şi mai mare pentru prevenirea acestor fapte penale. Procuratura Specială 

consideră că cea mai mare problemă în legătură cu faptele penale de arătare, 

achiziţionare şi deţinere de material pornografic este politica pedepselor uşoare. 

Prin administrarea unor sentinţe uşoare, procesul de prevenire devine ineficient şi 

chiar se pune sub semnul întrebării scopul actului de pedepsire. 
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Comunicaţia cu actorii 

Când este vorbă de comunicaţia cu ceilalţi actori incluşi în protecţia copiilor de la 

exploatarea prin internet, Procuratura Specială a precizat că ea acţionează conform 

Codului Procedurii Penale. Procurorul Special are drept să solicite informaţie de la 

organe de stat, instituţii, organizaţii, întreprinderi şi furnizori de servicii internet, 

precum şi de la toţi ceilalţi subiecţi cu scopul de a aduna datele şi dovezile necesare 

pentru procesarea dosarului penal. Comunicaţia şi colaborarea are loc sub lumina 

competenţelor amintite, cu scopul de a furniza datele cerute în cel mai scurt timp 

pentru a acţiona în consecinţă. La toate dosarele penale, Procuratura Specială este 

sprijinită de către Secţia pentru Combaterea Criminalităţii de Tehnologie Înaltă a 

Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Serbia, Serviciul pentru Metode Speciale 

de Cercetare - Sectorul de Adunare şi Prelucrare a dovezilor Digitale al aceluiaşi 

minister, furnizorii de servicii internet şi alte servicii relevante. 

 

Colaborarea cu ministerul şi profesioniştii de resort  

Colaborarea Procuraturii Speciale cu ministerul şi profesioniştii de resort, care se 

ocupă de problema exploatării copiilor pe internet, este foarte bună şi toţi 

participanţii doresc să-şi îndeplinească atribuţiunile la cel mai înalt nivel şi în cel 

mai scurt timp. A fost subliniat, mai ales, proiectul Ministerului Telecomunicaţiilor 

şi al Societăţii Informaţionale din 2009, numit "Fă clic cu 

siguranţă"  (http://www.kliknibezbedno.rs) care îi ajută pe tinerii şi părinţii lor să 

folosească internetul în condiţii de siguranţă. 
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Recomandări 

Procuratura Specială pentru Combaterea Criminalităţii de Tehnologie Înaltă 

recomandă următoarele măsuri pentru a îmbunătăţi sistemul de protejare a copiilor 

de la exploatarea pe internet: 

• instruirea copiilor despre cele mai sigure moduri de a folosi internetul, 

inclusiv implementarea de proiecte în şcoli; 

• un rol mai eficient al presei în promovarea şi sensibilizarea opiniei publice 

faţă de această temă; 

• înăsprirea pedepselor penale prevăzute pentru comiterea acestui tip de 

faptă penală. 

 

Furnizorii de servicii de telefonie mobilă/fixă şi internet 

Rolul furnizorilor de telefonie mobilă şi fixă, precum şi al furnizorilor de servicii 

internet în domeniul protejării copiilor pe internet este interpretat în moduri 

diferite. Furnizorii de servicii au păreri destul de uniforme despre rolul lor la 

protejarea copiilor pe internet. Acest lucru este dovedit de răspunsurile 

reprezentanţilor furnizorilor pe teritoriul Republicii Serbia, care au răspuns într-un 

număr foarte scăzut la cererile noastre de a contribui la această cercetare. După 

adunarea datelor, Ombudsmanul Provincial a trimis chestionarul la 16 companii 

(tabelul 4) care oferă servicii de telefonie mobilă/fixă şi internet. 

Tabelul 4. Lista furnizorilor, carora le-a fost trimis chestionarul 

 

Furnizorii, cărora le-a fost trimis chestionarul în cadrul cercetării "Exploatarea 

copiilor pe internet" 

Telekom Srbija A.D, Belgrad VIP mobile d.o.o, Belgrad Telenor Serbia, Belgrad 

SBB, Belgrad Orion Telekom, Belgrad Eunet d.o.o, Belgrad 

Beotelnet ISP d.o.o, Belgrad MadNet d.o.o, Panciova SKS Company, Senta 

Sabotronic d.o.o, Senta Tippnet d.o.o, Subotica Parabola d.o.o, Temerin 

Voysat d.o.o, Ada Bus Computers, Kikinda Nordnet d.o.o, Subotica 
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Din 16 furnizori, doar patru au răspuns. Aceştia sunt: SBB – Reţele de Cablu din 

Serbia, Orion Telekom, Tippnet şi Voysat. Deşi participarea a fost foarte scăzută 

(25% din numărul de furnizori, cărora le-a fost trimis chestionarul) şi de aceea nu 

pot fi trase concluzii despre unele probleme importante legate de folosirea TIC, este 

evident că unele păreri sunt reprezentate mai larg decât altele (tabelul 5). 

 

Tabelul 5. Trecerea în revistă a răspunsurile primite din partea furnizorilor 

 

Explicaţie despre 

exploatarea copiilor 

prin TIC 

Toţi furnizorii consideră că exploatarea copiilor pe internet sau 

prin TIC implică abuzul pentru atingerea unor scopuri, ca de 

exemplu obţinerea de date personale sau efectuarea unor acţiuni 

violente, care duc la răspunderea penală 

Rolul companiilor de 

internet şi telefonie la 

prevenirea exploatării 

copiilor prin ITC 

Furnizorii nu consideră ca este rolul lor să prevină abuzarea 

copiilor pe internet, întrucât, după părerea lor, rolul lor este numai 

acela de a oferi serviciile sau condiţiile pentru întrebuinţarea lor. Ei 

consideră că rolul lor începe abia când instituţiile competente cer 

anumite date de la ei datorită suspiciunii unor fapte penale. Ei cred 

că, în teorie, ar putea să le arate părinţilor unele tehnice şi metode 

pentru a controla folosira internetului şi telefonului, dar fiindcă 

acest lucru nu este parte a domeniului lor de activitate,  ei nu văd 

care ar fi rolul lor în această chestie. 

Rolul firmelor de 

internet şi telefoni 

în protecţia copiilor de 

la exploatarea prin TIC 

Furnizorii consideră că rolul lor în acest domeniu, constă mai 

degrabă în comunicarea cu organele de stat competente. Filtrarea 

şi blocarea unor anume conţinutur nu este parte a domeniului de 

activitate al furnizorului, în afara cazurilor când este vorbă de 

conţinurile produse de furnizori. 

Pe cealaltă parte, furnizorii consideră că ar putea un rol mai mare  

în proiecte şi campanii educative. 
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Istoria activităţiilor 

furnizorilor în domeniul 

protecţiei copiilor, care 

folosesc serviciile lor 

Trebuie subliniat că un furnizor a implementat o campanie la 

şcolile primare de pe teritoriul oraşului în care acţionează, cu 

scopul de a-i educa pe copii ca să folosească internetul în mod 

corect şi sigur. 

Ceilalţi furnizori consideră că protecţia copiilor ţine de domeniul 

de activitate al instituţiilor dee stat şi că acestea trebuie să 

pornească fiecare iniţiativă şi să ofere directive clare prin care 

trebuie procedat. 

Cunoaşterea obligaţiilor 

legale în legătură cu 

protecţia copiilor de la 

exploatarea prin TIC 

Trei din patru reprezentanţi ai furnizorilor care au răspuns la 

chestionar au spus că nu cunosc obligaţiile legale, în timp ce un 

furnizor a precizat că Legea despre Comunicaţiile Electronice 

prevede obligaţia furnizorilor de a aduna şi reţine date, care pot fi 

dezvăluite pe baza unui mandat judicar, dacă acest lucru  este 

necesar pentru desfăşurarea unui proces penal. 

Măsurile întrprinse de 

furnizori pentru a mări 

nivelul de siguranţă al 

copiilor, care folosesc 

serviciile lor 

Furnizorii nu au luat măsuri concrete, ci se limitează cel mai des la 

avertizări verbale atunci când încheie contracte de servicii, mai 

ales de internet. 

Pe cealaltă parte, furnizorii subliniază că pentru a implementa un 

sistem de eficacitate înaltă care să limiteze accesul la conţinuturi 

nepotrivite ar fi nevoie de acordul utilizatorului, dar în prezent nu 

există un sistem atât de avansat. 

Cunoaşterea 

mecanismelor tehnice 

disponibile şi a 

metodelor de prevenire 

a exploatării copiilor pe 

internet şi mecanismele 

folosite de furnizori  

Doi reprezentanţi ai furnizorilor au subliniat că nu cunosc 

mecanismele disponibile şi nici metodele de de protejare a copiilor 

de la exploatare, în timp ce ceilalţi doi au precizat că cel mai 

simplu mecanism de protejare a copiilor pe internet este folosirea 

unei parole cunoscute doar de părinţi, în aşa fel ca minorul să 

poată stabili legătură cu internetul, numai în prezenţa părinţilor. 

După aceea, părinţii pot controla paginile web vizitate, adică 

istoria materialelor văzute sau vizitate. 
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Existenţa unui cod etic 

şi/sau a unui cod de 

conduită cu măsuri 

speciale pentru 

protejarea copiilor de la 

exploatarea prin TIC 

Reprezentanţii a trei furnizori au răspuns că în firmele lor nu există 

vreun cod etic şi/sau cod de conduită care se referă în particular la 

exploatarea copiilor pe internet. Doi reprezentanţi a subliniat că 

adoptarea unui asemenea act nu a fost planificată, iar unul dintre 

ei a precizat că vor avea în vedere această posibilitate în viitor. 

Prioritatea prevenirii 

exploatării copiilor de la 

exploatarea prin TIC 

Reprezentanţii a trei furnizori au subliniat că protejarea copiilor de 

la exploatarea prin TIC nu este una din priorităţile lor, în timp ce 

reprezentantul unui furnizori a spus că aceasta este o prioritate a 

întregii societăţi şi nu doar a furnizorului. Un reprezentant a 

adăugat că iniţiativa trebuie să-i revină statului, ci nu doar 

furnizorilor. 

Participarea directă sau 

indirectă a 

reprezentanţilor 

furnizorilor în cazuri 

concrete de exploatare 

a copiilor prin TIC 

Reprezentanţii a trei furnizori au spus că nu au participat direct 

sau indirect în cazuri de exploatare a copiilor legate de activitatea 

furnizorului. Reprezentantul celui de al patrulea furnizor a spus că 

a avut contact  cu un asemenea caz, când a colaborat cu organele 

competente pe baza unui mandat judiciar. Nu a existat feedback 

din partea organelor de stat despre efectul colaborării, dar în urma 

publicării rezultatelor aceste acţiuni, se poate trage concluzia că 

demersul a fost un succes. 

Comunicaţia regulară 

sau colaborarea formală 

cu instituţiile de stat sau 

organizaţiile 

ne-guvernamentale în 

cadrul combaterii 

exploatării copiilor prin 

TIC 

Reprezentanţii a doi furnizori au spus că nu există nicio formă de 

colaborare cu instituţiile de stat, în timp ce doi reprezentanţi au 

subliniat că ei colaborează cu agenţiile competente, dar că această 

colaborare nu se referă la exploatarea copiilor prin TIC. 

În legătură cu colaborarea cu organizaţiile societăţii civile, 

reprezentanţii furnizorilor au răspuns la chestionar că nu a fost 

stabilită colaborare sau comunicaţie cu niciuna. 

 

Precum putem vedea de la răspunsurile furnizorilor, se poate conclude că rolul 

principal în combaterea şi prevenirea exploatării copiilor prin TIC îi revine statului, 

care trebuie să pornească iniţiative, campanii şi proiecte în care furnizorii are avea 

un rol auxiliar determinat. Întrucât în societatea modernă internetul s-a extins de la 

locuinţe la telefoanele mobile şi alte dispozitive moderne, firmele de telefonie pot 
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avea un rol din ce în ce mai însemnat la combaterea şi prevenirea exploatării 

copiilor prin TIC. În afara rolului său "clasic" legat de comunicaţia exclusiv verbală, 

telefonul a devenit un dispozitiv cu toate funcţiile unui calculator şi are un rol foarte 

însemnat la folosirea internetului, mai ales în cazul utilizatorilor tineri. 
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Păreri despre folosirea TIC şi siguranţa copiilor şi tinerilor pe 
internet 

 

Părerile despre folosirea TIC şi siguranţa copiilor şi tinerilor pe internet au fost 

adunate cu ajutorul unui grup focus alcătuit de elevi din şcoli primare şi secundare, 

părinţii lor şi profesionişti care se ocupă de copii. 

Au fost organizate 10 grupe focus de elevi în şcolile din nouă localităţi din 

Voivodina. A participat un total de 80 de elevi şi eleve din şcoli primare (44 de băieţi 

şi 36 de fete) şi 74 de elevi şi eleve din şcoli secundare (40 de fete şi 34 de băieţi). 

Au fost organizate cinci grupe focus de părinţi în aceleaşi localităţi din Voivodina. În 

ele au participat 43 de părinţi (34 de mame şi 9 taţi). 

Au fost organizate şi grupe focus alcătuite de 39 de specialişti din 17 localităţi 

(unităţi de auto-administrare) din Voivodina. În aceste grupe au participat 14 de 

reprezentanţi şi 25 de reprezentante ale organelor şi instituţiilor provinciale, 

centrelor de muncă socială, direcţiilor de poliţie, procuraturii, şcolilor, 

inspectoratelor şcolare, căminelor de elevi, caselor de copii şi instituţiilor dedicate 

copiilor cu probleme de dezvoltare. 

 

Elevi din învăţământul primar 

Folosirea calculatoarelor de către copii este un fenomen inevitabil în ziua de azi. 

Totuşi, în mâinile copiilor şi tinerilor, calculatorul nu mai este mediul educativ şi 

informativ, care ar trebui să fie, ci a devenit un mediu de divertisment, ceea ce este 

confirmat de părerea copiilor şi adulţilor înregistrate în timpul acestei cercetări. 

În timpul conversaţiilor cu grupele de copii cu vârste cuprinse între 10 şi 13 ani, s-a 

ajuns la concluzia că fiecare din ei are acces zilnic la internet. Elevii din şcolile 

primare din Voivodina spun că ei petrec pe internet între 30 de minute şi 1 oră pe zi. 

Datorită obligaţiilor şcolare în timpul săptămânii, părinţii limitează deseori  
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timpul de folosire a internetului de către copii, dar sunt mai flexibil în timpul 

sfârşitului de săptămână, în aşa fel ca minorii petrec în faţa calculatorului între o oră 

şi două ore în plus. 

Din conversaţie se poate conclude că aproape toţi elevii participanţi din 

învăţământul primar sunt activi într-una din reţelele sociale. Totuşi, lucrul cel mai 

îngrijorător este că ei spun că profilurile de pe aceste reţele le au fost deschise de 

către părinţi sau rude, în unele cazuri cu câţiva ani în urmă.. Majoritatea copiilor 

afirmă că ei acceptă ca prieteni doar persoane cunoscute, iar atunci când acceptă pe 

cineva necunoscut, este pentru că persoana în cauza are mai mulţi prieteni în 

comun, interese asemănătoare ş.a.m.d. O fetiţă a spus că a acceptat o cerere de 

împrietenire din partea unui băiat necunoscut mai în vârstă, dar că, după ce acesta 

a comentat pozele ei şi i-a cerute date personale, ea s-a adresat părinţilor şi l-a 

şters de pe lista de prieteni. 

Copii sunt unanimi în părerea lor că nu este bine să dai adresa sau numărul de 

telefon cuiva întâlnit pe internet. Copii au justificat părerea lor prin temerea ca 

datele lor să fie folosite în mod necorespunzător, fiindcă nu ştiu de ce pot fi în stare 

persoanele, care le-au cerut datele personale. În dezvoltarea discuţiei, unii dintre ei 

au acceptat că au fost în asemenea situaţii dar că l-au blocat pe utilizator, l-au 

ignorat sau i-au dat date false.  

Sunt şi copii care consideră că este justificat să le dai datele personale unor 

persoane necunoscute întâlnite pe internet, dar că acest lucru se poate face numai 

după ce au dobândit încrederea lor. 

Un elev ne a povestit că a acceptat ca prieten o persoană necunoscută din 

Indonezia, despre care presupune că este bărbat. Când mai târziu acesta i-a cerut 

numărul de telefon, băiatul s-a speriat şi le-a povestit părinţilor, dar fiindcă persona 

necunoscută nu l-a mai deranjat, aceasta se află în continuare în lista lui de prieteni. 
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O fetiţă ne-a povestit că, oferind informaţie despre adresa unde locuieşte, s-ar 

putea că ea a ajutat o persoană necunoscută ca să-i jefuiască locuinţa. Acest lucru 

demonstrează că unii copii nu cunosc îndestul riscurile care există pe internet şi că 

ei asociază riscurile legate de folosirea abuzivă a datelor dobândite prin reţelele 

sociale numai cu daune materiale. 

Când a fost vorbă de fotografiile personale, participanţii grupului focus au fost de 

acord că, din motive de siguranţă, ei nu le-ar trimite poze unor persoane întâlnite 

prin internet. Totuşi, am aflat din conversaţii că toţi copii ai grupului focus postează 

fotografii pe profilurile lor pe Facebook, dar că aceste fotografii le pot vedea numai 

prietenii. Uni postează fotografii rar, alţii cu regularitate, chiar deseori (mai ales 

după o călătorie, zi de naştere ş.a.m.d.), şi au confirmat că fac acest lucru cu 

ajutorul şi sub supravegherea părinţilor, fraţilor sau surorilor mai mari. 

Un participant s-a plâns că nu vrea să publice poze personale pe reţelele sociale, 

dar că mama şi sora îl conving constant s-o facă. 

O elevă de clasă a şaptea ne-a povestit problema ei de faţă. O persoană 

necunoscută a sunat-o şi i-a cerut să-i trimită o fotografie. Când s-a plâns 

părinţilor, ei au fost de părere că ea trebuie să rezolve singura "problema" ei şi au 

sfătuit-o să înştiinţeze call-center, dar întrucât nu are destul credit pentru apel, ea 

nu a putut suna şi hărţuirea prin telefon continuă. 

Persoane necunoscute deseori insistă asupră contactelor personale şi doresc să se 

întâlnească "live". Deşi majoritatea copiilor nu ar îndrăzni să se întâlnească cu 

persoane întâlnite pe internet, sunt unii din ei care spun că au acceptat asemenea 

invitaţii. Unii din ei au mers cu părinţii, fraţii, surorile sau prietenii. Din motive de 

siguranţă, o fetiţă s-a dus cu câinele ei. Ca loc de întâlnire, ei aleg cel mai des locuri 

aglomerate. 
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Unii elevi au profiluri false, pe care le folosesc numai pentru a folosi jocuri online. 

Doar o fetiţă ne-a povestit că odată a deschis un profil fals ca să se apropie de un 

băieţel care îi plăcea, dar a şters profilul repede pentru că băieţelul a ignorat-o. 

Participarea în jocuri online pentru care este necesar să dai datele tale personale nu 

sunt la fel de atrăgătoare pentru toţi participanţii grupului focus. Majoritatea lor 

spune că nu ar lua parte niciodată la un asemenea joc, în timp ce alţii ar accepta 

dacă premiul este destul de atrăgător. Câţiva dintre ei au spus că ar da datele lor 

dacă este vorbă de un joc "cunoscut", iar alţii au zis că ar participa numai cu acordul 

părinţilor. 

Unul din elevi consideră că participarea la jocuri online cu premii este periculos 

pentru că îi s-ar putea infecta calculatorul cu viruşi şi de aceea le evită. Doi 

participanţi au povestit că au participat cu date false şi că nu ar fi ştiut ce să facă 

dacă câştigau premiul. 

Deseori părinţii aplică pedepse ca o măsură educativă, iar una din cele mai eficiente 

măsuri punitive este interzicerea folosirii internetului. Copii spun că părinţii lor 

recurg deseori la această metodă educativă, considerând că folosirea internetului 

este foarte important pentru copil, în aşa fel interzicerea de a-l folosi poate 

contribui la îmbunătăţirea rezultatelor loc la şcoală şi în afara ei. 

Pe cealaltă parte, a fost interesant să aflăm că aproape niciunul din elevii grupului 

focus a respectat pedeapsa dată de părinţi. Oricând se aflau la un prieten sau rudă, 

cei mai mulţi copii au folosit prilejul pentru a accesa internetul. Unii dintre ei le au 

zis celorlalţi copii din grup că, îndată ce părinţii ieşeau din casă şi închideau uşa, ei 

se aflau aşezau în faţa calculatorului. Ei şi-au motivat conduita, argumentând că 

dacă părinţii nu ştiu că ei nu respectă pedeapsa, această faptă nu are importanţă. 
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Un elev s-a plâns că părinţii nu au nevoie să-l pedepsească în acest fel, fiindcă că el 

însuşi şi-a pus o limită de timp la folosirea internetului, pentru că altfel ar fi î stare 

să petreacă tot timpul liber în faţa calculatorului. 

Participanţii la grupul focus cu vârste între 10 şi 13 ani consideră că sunt complet 

siguri atunci când folosesc internetul. Totuşi înţelegerea lor despre pericol se 

limitează deseori la viruşii, care i-ar putea ataca calculatorul, împiedicând folosirea 

acestuia. Aşadar, prin "protecţie potrivită" ei înţeleg un program antivirus. Aceste 

răspunsuri duc la concluzia că aceşti copii nu au destulă conştiinţă despre pericolele 

potenţiale şi nici despre mecanismele de protecţie împotriva abuzului pe internet. 

Printre elevii de şcoala primară erau copii care au avut neplăceri legate de internet.. 

O fetiţă de treisprezece ani a spus că ea şi o prietenă menţineau contact prin Skype 

şi o cameră web cu un băiat in Arabia Saudită, care avea în jur de 30 de ani. După un 

anumit timp, el a început s-o cheme "draga" şi i-a spus că "poate într-o zi ea va fi 

draga lui". Fetiţa s-a speriat şi a vorbit cu părinţii. În urma conversaţiei cu ei ea a 

blocat profilul lui, împiedicând s-o contacteze din nou. 

Altei fetiţe participante îi s-a întâmplat că nişte cunoştinţe ale ei au început să-i 

trimită mesaje jignitoare şi ameninţătoare printr-o reţea socială. Când ea s-a 

hotărât să le şteargă de pe lista de prieteni şi să se plângă la dirigintă, fetele au 

hotărât să deschidă un profil fals pe numele ei, în care au spus ca ea avea legături 

amoroase cu altă fată. Psihologul şcolii a trebuit să lucreze cu dânsa ca să 

depăşească senzaţiile neplăcute legate de acest eveniment. 
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Cei mai tineri participanţi ai grupului focus semnalează ca aspecte neplăcute ale 

folosirii internetului video-clipurile, pe care le trimit prietenii lor, în care se arată 

lucruri înspăimântătoare (de exemplu căpcăuni sau zombiuri care sar din coşciug). 

 

Copii au spus în timpul conversaţiei că nu ar răspunde la provocaţii sau mesaje 

neplăcute trimise prin reţelele sociale, ci că pur şi simplu ar şterge persoanele 

respective de pe lista de prieteni, le-ar bloca sau ignora. 

 

Elevi din învăţământul secundar 

Pentru copii şi tineri cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani internetul a devenit un stil 

de viaţă. Din ce în ce mai mult internetul reprezintă mijlocul lor pentru a se 

socializa, a se amuza, a se juca, a învăţa şi a-şi petrece timpul liber. Fac cunoştinţe 

noi prin reţelele sociale şi vorbesc cu prietenii vechi. Acolo găsesc informaţii despre 

hobiurile lor, se joacă cu jocuri electronice, se uită la filme şi citesc ştirile. 

 

În funcţie de nevoile şi interesele lor, tinerii sunt online  între o oră şi patru ore pe zi. 

Există cazuri extreme când ei stau toată ziua în faţa calculatorului, cel mai des 

jucând jocuri electronice. Reţelele sociale, YouTube, filmurile şi muzica sunt parte a 

conţinutului obligatoriu la care acordă atenţie atunci când folosesc internetul. 

 

Cei mai mulţi elevi de şcoală secundară care au participat la grupurile focus spun că 

ei ignoră cererile de împrietenire primite de la persoane necunoscute pe reţele 

sociale. Unii dintre ei "investighează bine" persoana necunoscută şi primesc cererea 

numai dacă ajung la concluzie că au mulţi prieteni comuni şi interese comune sau 

asemănătoare. Înfăţişarea plăcută a persoanei necunoscute de sex opus are deseori 

un rol hotărâtor la decizia de a accepta sau a nu accepta o cerere de împrietenire pe 

o reţea socială. 
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Câţiva participanţi au spus că la început ei au acceptat toate cererile de împrietenire, 

dar că acum examinează cu atenţie toate cererile primite de la necunoscuţi. Unul 

din participanţii a spus că el cunoaşte aproximativ 70% din prietenii lui online, în 

timp ce pe ceilalţi i-a acceptat din cauza jocurilor online pe care le joacă pe reţelele 

sociale. 

 

A fost interesant răspunsul unei participante a grupului focus care a spus că ea 

acceptă numai persoane pe care le cunoaşte foarte bine. Când moderatorul a 

întrebat-o câţi prieteni are pe Facebook, ea a răspuns "în jur de 500". 

 

Majoritatea participanţilor la conversaţii consideră că adresa şi numărul de telefon 

sunt lucruri personale, care nu trebuie împărtăşite cu persoane necunoscute. Sunt şi 

unii care răspund la aceste cereri, trimiţând date false, sau care pur şi simplu îi 

blochează pe necunoscuţi. 

 

Majorităţii participanţilor nu li s-a întâmplat ca persoane necunoscute să le ceară 

fotografii prin internet, dar spun că nu o ar făcea dacă s-ar găsi în această situaţie. 

Doar doi participanţi le au trimis pozele lor unor persoane necunoscute prin 

internet. În ambele cazuri, era vorbă de un schimb de poze cu persoane cunoscute 

prin reţelele sociale, dar nu au avut experienţe neplăcute. Un număr mare de 

participanţi postează cu regularitate fotografii (de la vacanţe de vară, excursii, 

petreceri, zile de naştere, ieşiri de seară ş.a.m.d.) la profilurile lor de pe reţelele 

sociale, dar în cele mai multe cazuri, doar prietenii au acces la aceste poze. 

Fotografiile unor participanţi sunt accesibile tuturor. Ei spun că ale pozele care au 

"ieşit cel mai bine" şi unii dintre ei acceptă sugestiile părinţilor. 
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Unii participanţi au împărtăşit cu ceilalţi colocutori experienţele lor legate de 

întâlnirea unor persoane, cu care comunicaseră până atunci exclusiv prin internet. 

Unele din aceste întâlniri au avut loc în oraş, în prezenţa altor prieteni. Unii 

participanţi spun că întâlnirile au fost pozitive şi că în acest fel au făcut prietenii noi, 

care durează până azi. O participantă a povestit că aşa a întâlnit un băiat, cu care 

este în contact şi azi. A venit la dânsa cu maşina şi s-au dus să bea ceva. Nici nu i-au 

trecut prin cap pericolele potenţiale. 

Este foarte interesantă povestea unui participant care spune a fost în legătură cu o 

fată printr-o reţea socială. Fiindcă îi se plăcea înfăţişarea ei, au căzut de acord să se 

cunoască personal. El spune că a fost neplăcut surprins la această primă întâlnire, 

pentru că fata nu arăta de loc ca aceea de pe poză. 

Majoritatea participanţilor grupelor focus a spus că nu au avut experienţe neplăcute 

în legătură cu folosirea internetului şi a telefoanelor mobile. Câţiva dintre ei au 

primit mesaje sau poze deranjatoare, dar nu s-au simţit în situaţia de a-i se adresa 

cuiva pentru ajutor. Deşi ei neagă că ar fi avut experienţe personale neplăcute, unii 

ne au povestit experienţele unor prieteni sau cunoscuţi. O fetiţă a fotografiat 

organele ei sexuale şi a trimis pozele unui băiat care le-a postat pe o reţea socială, 

unde puteau fi văzute de toţi, inclusiv de părinţii fetiţei. Din câte ştiu, băiatul nu 

suportat vreo urmare. În cazul altei fete, ea a fost ameninţată şi hărţuită prin telefon 

de persoane care îi tot spuneau că ştiu ce a îmbrăcat, unde se duce ş.a.m.d. A 

încercat în zădar să schimbe de câteva ori numărul de telefon şi în cele din urmă a 

trebuit să se adreseze operatorului de telefon mobil. Altă participantă a povestit că 

sora sa primea mesaje ameninţătoare de la un fost prieten, care o speria cu bombe 

şi cuţite. Hărţuirea a încetat după ce l-a denunţat la poliţie. 
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Arătarea publică de încăierări este un fenomen cunoscut participanţilor la 

conversaţiile, iar unii chiar au avut experienţe asemănătoare. Două fete au fost 

înştiinţate despre locul şi ora bătăii de către cunoştinţele din Facebook, dar 

evenimentul a fost împiedicat, după ce s-au adresat părinţilor şi şcolii. Tinerii spun 

că cel mai des încăierările lor sunt legate de fete.  

Niciunuia din intervievaţi nu îi s-a întâmplat ca furnizorul de internet sau telefonie 

mobilă să le ceară codul de logare pe email sau Facebook pentru a le repara contul. 

În caz că aşa ceva s-ar întâmpla, ei au spus că nu ar accepta în niciun caz. 

 

Un număr redus de participanţi a afirmat că 

vorbeşte cu părinţii despre folosirea internetului. 

Aceste conversaţii au loc cel mai des, după ce 

părinţii află prin intermediul presei vreo poveste 

îngrijorătoare legată de abuzarea copiilor prin 

tehnologii informaţionale şi comunicaţionale. 

Atunci ei încearcă să-şi sfătuiască copii despre 

modul de a se proteja de la conţinuturi indeşirabile. 

Un număr mare de participanţi spune că părinţii au 

încredere în ei şi că doar le spun "să aibă grijă să nu 

facă vreo prostie". 

Părinţii majoritatea tinerilor 

intervievaţi spun că părinţii 

lor ştiu cum ei folosesc 

internetul. Totuşi, ei zic că 

pentru mulţi dintre părinţi 

comunicaţiile prin internet 

rămân ceva necunoscut şi că 

nu prea arată interes să se 

familiarizeze cu folosirea 

internetului. Participanţii 

consideră  că   au   un  mare 

 

avantaj faţă de părinţii lor, când este vorbă de informare şi cunoaşterea metodelor 

de lucru cu calculatorul şi mai ales cu internetul. Conform unuia din elevi, tatăl lui 

nu şti nici să aprindă calculatorul . Pe cealaltă parte, sunt şi părinţi care, datorită 

naturii muncii sau intereselor lor, ştiu să folosească foarte bine internetul. Unii 
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dintre ei chiar au propriile lor profiluri pe reţelele sociale, dar copiilor ignorează cel 

mai des "cererile de împrietenire" din partea lor, protejând în acest fel intimitatea 

lor. 

 

Luând în considerare timpul pe care copii îl petrec pe internet, nu este surprinzător 

că părinţii lor încearcă să limiteze folosirea internetului în situaţiile pe care ei le 

consideră necesare şi anume atunci când acest lucru poate avea efecte pozitive în 

alte domenii (mai ales pentru a intensifica învăţământul şi a remedia notele 

proaste). Totuşi, numărul de participanţi care spune că ar respecta "pedeapsa" dată 

de părinţi este insignifiant. În aceste cazuri ei ar accesa internetul prin telefoanele 

mobile moderne. În pofida interzicerii părinţilor, ei accesează internetul cu 

telefoanele lor mobile atunci când se duc la prieteni, adică când nu sunt 

supravegheaţi de părinţi. 

 

Elevii s-au arătat foarte siguri de sine atunci când lucrează cu internetul, dar au 

exprimat neîncrederea lor parţială faţă de ceilalţi utilizatori ai reţelelor sociale. 

Argumentele expuse de participanţii la grupele focus arată nivelul lor înalt de 

înformare şi conştiinţa lor dezvoltată despre pericolele care pândesc pe internet. De 

aceea, aproape toţi participanţii consideră că sunt destul de siguri, atunci când 

folosesc internetul şi că nu au nevoie de pregătire suplimentară despre această 

temă. "Nu o să mă prindă chiar pe mine" – spunea unul din participanţii, subliniind 

că este foarte conştient despre pericolele care există, dar că este sigur că le poate 

evita. 

 

Părinţii 
Părinţii care au participat la discuţii au confirmat faptul că fii şi fiicele lor petrec mai 

multe ore pe zi pe internet. Când este vorbă de copii mai mici, cel mai des este 

vorbă de o oră sau două pe zi sub supravegherea părinţilor. Copii mai mari petrec 

mai mult timp în faţa calculatorului (cel mai des în jur de trei ore), dar posibilitatea 
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folosirii internetului prin telefoanele mobile îi împiedică pe părinţi să controleze în 

totalitate timpul de folosire şi conţinuturile paginilor web vizitate.  

 

Conform declaraţiilor părinţilor care au participat la grupele focus, copii lor petrec 

cea mai mare parte a timpului pe reţelele sociale, mai ales pe Facebook şi în mai 

mică măsură pe Skype şi Twitter. Şi jocurile online captează atenţia copiilor, mai 

ales a băieţeilor. Unele mame şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu faptul că 

copii lor pot şedea ore în şir în faţa calculatorului jucând jocuri online. O 

participantă a spus că fiul ei îşi petrece "o zi întreagă de lucru" în faţa calculatorului. 

În opinia părinţilor, paginile web vizitate de copii lor în mai mică măsură sunt 

YouTube şi alte pagini legate de muzică, filme, sport, modă, maşini ş.a.m.d. 

 

Doar într-o şcoală părinţii au subliniat posibilitatea învăţământului online ca o 

lătură pozitivă a internetului. Această şcoala a oferit pe pagina sa web materiale 

educative din domenii diferite, precum şi teste şi exerciţii, ceea ce, după părerea 

părinţilor, a avut efecte pozitive şi a contribuit la stăpânirea mai rapidă a 

materialelor. Este foarte important să menţionăm că aceste inovaţii pot fi puse în 

legătură cu faptul că directorul şcolii este un informatician diplomat. 

 

Majoritatea părinţilor consideră că internetul are avantajele sale. Avantajul principal 

este viteza şi accesibilitatea diferitelor informaţii. Internetul este un mijloc modern 

de comunicaţie "mai ieftin decât telefonul" – a spus o mamă –. Părinţii consideră că 

folosirea internetului promovează creativitatea şi gândirea logică. Internetul ajută la 

învăţământul obligatoriu şi această formă de comunicare a devenit parte a vieţii de 

zi cu zi – au spus părinţii. 

 

  
 

57 
 
 

 

 



 
 

Exploatarea copiilor prin TIC 
OMBUDSMANUL PROVINCIAL AL P.A. VOIVODINA 

 

Totuşi, internetul are şi defectele sale. Părinţii consideră că prea multă informaţie 

este oferită neselective copiilor lor, ceea ce îi zăpăceşte deseori. Copii ajung deseori 

la date neverificate şi le acceptă ca adevărate sau exacte. Internetul ia prea mult din 

timpul copiilor şi ei nici nu sunt conştienţi de acest lucru. Aşa cum spun părinţii, 

copii au devenit mai leneşi în gândire, nu prea citesc cărţi şi pierd obiceiurile de 

lucru. Comunicaţia verbală cu alţii este deficientă faţă de aceea a generaţiilor 

anterioare: copii nici nu ştiu să se exprime verbal sau scris, uită cum să scrie corect 

(de exemplu, o mamă spunea că fiul ei scrie "dj" în loc de "đ" sau "sh" în loc de "š"). 

Toate acestea arată că copii au uitat cum să socializeze "live", că s-au înstrăinat de 

la familiile şi prietenii lor. Părinţii spun că uneori se întâmplă că copii stau unul 

lângă altul şi comunică prin SMS. Prea mult timp lângă calculator creează 

dependenţă. După părerea părinţilor, faptul de a şedea într-un loc închis şi lipsa de 

activitate fizică şi mentală pot fi cauza unor probleme de sănătate. 

 

Părinţii care au participat la grupele focus au 

avut păreri împărţite atunci când i-am întrebat 

care lume este mai periculoasă , aceea reală sau 

aceea virtuală. O parte din părinţi este de acord 

cu părerea că lumea reală este mai periculoasă 

decât  aceea  virtuală  şi  că  toate pericolele ale 

Copii nu sunt destul de informaţi 

despre pericolele care pândesc 

pe internet, dar nici părinţii nu 

cunosc mai bine riscurile la care 

copii sunt expuşi când folosesc 

internetul. 

lumii virtuale vin din lumea reală. Ei spun că sunt foarte îngrijoraţi de fiecare dată ce 

copii lor ies în oraş, pentru că sunt mult pericole care pândesc pe strada, unde 

părinţii nu au control deplin asupra copiilor, dar că nu sunt la fel de îngrijoraţi când 

copii stau acasă, şezând în spatele calculatorului sub supravegherea lor. 
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O mamă a răspuns că "lumea reală este mai 

dureroasă, pentru că lumea virtuală nu poate 

durea". Părinţii nu au oferit argumente în favoarea 

tezei că lumea virtuală este mai periculoasă decât 

aceea reală, dar au indicat că lumea virtuală le este 

necunoscută şi că, de aceea nu au mecanisme 

potrivite de control. 

Aproape toţi părinţii cred că 

copii lor au printre prietenii 

lor virtuali numai persoane 

cunoscute, precum membri 

ai familiilor lor, rude, colegi 

de şcoală, din alte secţii sau 

cluburi.  Unii  părinţi au spus 

că copii lor mai mari au grijă şi îi controlează pe fraţii şi surorile lor mai mici atunci 

când sunt pe internet. Părinţii au încredere în copii lor şi cred că aceştia sunt destul 

de bine informaţi şi conştienţi despre pericolele legate de folosirea 

necorespunzătoare a internetului şi că, de aceea ei folosesc în mod răspunzător 

diferitele conţinuturi, care li se oferă. 

 

Majoritatea părinţilor au propriile lor profile pe Facebook. De obicei, părinţii unor 

copii mai mici sunt prieteni cu proprii lor copii pe reţelele sociale, fiindcă în acest fel 

ei consideră că pot să controleze profilul copilului, precum şi să vadă prietenii pe 

care ei îi accepta şi pozele pe care le postează. 

 

Niciunul din părinţi nu a auzit despre conceptele de sexting, grooming şi 

cyber-bullying. După ce le-am explicat sensul lor, părinţii au încercat să de 

exemple din experienţa lor. O mamă a spus că fiica ei i-a povestit despre povestea 

unei fetiţe, care s-a sinucis pentru că era molestată de către un bărbat pe Facebook. 

Altă colocutoare i-a sfătuit fiicei să fie atentă la pozele postate pe profil (să nu fie 

provocatoare, să nu trimită pupuri pe cameră ş.a.m.d.) ca mesajele ei să nu fie 

interpretat greşit şi să nu provoace reacţii nedorite de la alţii. 

 

  
 

59 
 
 

 

 



 
Exploatarea copiilor prin TIC 

OMBUDSMANUL PROVINCIAL AL P.A. VOIVODINA 
 

Deseori se întâmplă că părinţii, datorită lipsei de informaţii despre protejarea 

adecvată a copiilor de la exploatarea pe internet, iau situaţia în mâinile lor sau îi lasă 

pe copii să înfrunte problema singuri. De exemplu, într-un caz o mamă i-a interzis 

fiicei să îi scrie unui bărbat care o molesta, dar atunci mama a hotărât să ducă 

corespondenţă cu bărbatul necunoscut ca să vadă ce tip de om este. În alt caz, o 

fetiţă a primit observaţii jignitoare privitoare la înfăţişarea ei şi s-a hotărât să 

schimbe lucrurile singură. De aceea, ea a slăbit 15 kilograme în numai câteva luni. 

Mama a povestit situaţia, ca să arate că fiica ei a rezolvat problema singură, 

subliniind cât de grea a fost această perioadă pentru întreaga familie. Totuşi, este 

interesant să remarcăm că mama era foarte mândră de faptul că nici ea nici fiica ei 

nu au cerut ajutor de la nimeni, pentru că ele considerau că nimeni nu le putea 

ajuta. 

 

Majoritatea părinţilor nu ştiu dacă copii lor au întâlnit persoane pe care le-au 

cunoscut prin internet, anume prin reţelele sociale. Câţiva părinţi au împărtăşit 

experienţele lor cu ceilalţi colocutori din grup. O mamă a povestit că fiica ei a 

întâlnit o fată prin internet, pentru că ambele vroiau să se înscrie la aceeaşi facultate 

şi că, după aceea, au fost colege de cameră timp de şase luni. Sunt părinţi care îi 

sprijină pe copii să ţină legătură cu copii din alte ţări, pentru că ei consideră că, în 

acest fel, ei pot perfecţiona cunoştinţele lor de limbi străine. 

 

Părinţii nu au posibilitatea de a-i controla permanent pe copii lor, când aceştia 

folosesc internetul, dar fac un efort ca să cunoască paginile pe care le frecventează, 

în sensul că acestea trebuie să fie potrivite pentru vârsta lor. Acest lucru este valabil 

mai ales în cazul copiilor mici. Ei încearcă să ajungă la un acord cu copii şi să 

limiteze timpul lor pe internet, acordând prioritate obligaţiilor şcolare. În cazul 
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când copii sunt mai mari, pentru părinţi este mult mai dificil să stabilească controlul 

şi să le limiteze timpul de folosire a internetului, pentru că în vârsta aceea tinerii 

găsesc moduri diferite de a se sustrage regulilor sau supravegherii părinţilor, 

considerând că aceste reguli reprezintă limite nejustificate. Părinţii sunt conştienţi 

că internetul poate fi accesat în mai multe feluri, nu numai cu ajutorul 

calculatorului, şi că copii lor au telefoane mobile, cu care pot accesa internetul. 

Aşadar, ei ştiu că aceste pedepse nu au sens. 

 

O mamă s-a lăudat de cum "le amărea viaţa copiilor", când vroia să le ia internetul. 

Anume, întârzia plătească abonamentul şi le spunea că a uitat să plătească. Altă s-a 

lăudat că găsise cea mai bună metodă ca să-i împiedice fiului să folosească 

internetul, de fiecare dată când ea considera că aşa e cel mai bine. Pur şi simplu lua 

monitorul în dormitorul ei, care se află la etaj. Totuşi a recunoscut că nu este uşor 

de loc să ia monitorul la etaj şi că poate ar fi mai bine să adopte metoda prietenei ei, 

care ia tastatura copilului cu ea în maşină. 

 

Sunt părinţi care aplică măsuri mai drastice. O mamă, care lucrează în învăţământ, 

spune că ea şi soţul ei au un cod de accesare a calculatorului şi că cei trei copii ai lor 

pot folosi internetul, numai atunci când părinţii hotărăsc că pot, fără a lua în 

considerare vârsta copiilor, nevoile sau interesele lor. 

 

Părinţii consideră că numai prin conversaţie şi sprijin, ei îi pot apăra pe copii lor de 

la neplăcerile şi pericolele care pândesc pe internet. Faptul este că internetul a 

devenit un lucru din fiecare zi, care este accesibil tuturor, şi că de aceea misiunea de 

bază a părinţilor trebuie să fie să-i informeze pe copii despre toate riscurile legate 

de folosirea internetului. Cei mai mulţi părinţi consideră că interzicerea nu are sens, 

întrucât copii iubesc lucrurile interzise. Acest lucru este confirmat de copii, care 

spun că nu ar putea rezista dacă cineva le-ar interzice să folosească internetul, şi 
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că de aceea ar folosi orice prilej, atunci când se duc la prieteni, ca să verifice ce se 

întâmplă pe reţeaua socială sau să joace un joc online. 

 

Din conversaţiile cu intervievaţii putem trage concluzia că mulţi părinţi ştiu că există 

diverse filtre pentru urmărirea conţinuturilor de pe internet, dar majoritatea nu le 

foloseşte. Unii spun că copii din ziua de azi se pricep la calculatoare mult mai bine 

decât părinţii lor şi că, de aceea, nu este nevoie de asemenea controale. După 

părerea altora, aceste programe nu sunt eficiente şi, mai degrabă, trebuie vorbit cu 

copii pentru a obţine încrederea lor. Copii trebuie sprijiniţi şi îndrumaţi ca ei să se 

apere singuri. Un număr neînsemnat de părinţi cunoaşte posibilităţile de protecţie 

pe internet şi foloseşte filtrele de protecţie. Din aceste filtre trebuie să amintim K9 

Web Protection, care interzice accesul la anumite materiale şi limitează timpul 

petrecut pe internet, Relieve Key Logger şi MMy Computer Security. 

 

Profesioniştii care lucrează cu copii 

Datele în legătură cu înţelegerea termenului de exploatare a copiilor prin tehnologii 

informaţionale şi comunicaţionale confirmă că aproape toţi participanţii la grupul 

focus de profesionişti coincid asupra acestui concept, definindu-l ca o formă de 

abuz. Fiecare dintre ei a explicat acest fenomen în amănunt din perspectivă 

expertizei, experienţei şi praxei lui. 

Reprezentanţii Direcţiilor de Poliţie definesc exploatarea copiilor prin tehnologii 

informaţionale şi comunicaţionale ca lezarea intimităţii, expunerea şi abuzarea 

datelor personale. Conform definiţiei altui participant, acest termen implică 

exploatarea sexuală prin internet, adică ameninţarea directă a drepturilor copilului, 

inclusiv mai ales pornografie şi pedofilie. Unii dintre colocutori care lucrează la 

secţii de poliţie consideră că folosirea necontrolată a reţelelor sociale, programarea 

bătăilor, mesajele ameninţătoare şi fotografiile nepotrivite sunt forme de abuzare a 
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a copiilor de către alţi copii de aceeaşi vârstă, care pot fi incluse în fenomenul de 

exploatare a copiilor prin tehnologii informaţionale şi comunicaţionale. 

 

Reprezentanţii şcolilor au definit 

termenul de exploatare a copiilor 

prin tehnici informaţionale şi 

comunicaţionale ca folosirea 

naivităţii copiilor în scopuri diferite. 

Unii dintre, prin abuz, înţeleg 

exploatarea sexuală, alţii 

batjocorirea lor prin Skype şi alte 

reţele sociale. 

Toţi sunt de acord că problema de bază 

întâlnită la înţelegerea acestui concept este 

că legea însăşi nu defineşte destul de clar în 

ce fel trebuie tratate şi procesate cazurile 

de exploatare a copiilor prin internet. 

Poliţia intervine numai în acele cazuri în 

care s-a ajuns la fapta penală şi deseori 

părţile vătămate sunt cele care hotărăsc 

dacă începe urmărirea penală sau nu. 

Un participant a explicat termenul amintit ca folosirea abuzivă conştientă sau 

inconştientă a datelor personale. Abuzul conştient include acele situaţii în care un 

copil îi foloseşte pe alţi copii pentru a satisface interesele sale personale, în timp ce 

abuzul inconştient are loc prin postarea unor fotografii pe internet care provoacă 

reacţii şi comentare jignitoare. 

 

Reprezentantul Inspectoratului Şcolar consideră că exploatarea copiilor prin tehnice 

informaţionale şi comunicaţionale include abuzarea copiilor prin reţelele sociale. 

 

Colocutorii angajaţi la organele provinciale ale P.A. Voivodina explică acest 

fenomen ca o capcană pentru naivi şi adăugă că această formă de exploatare a 

copiilor, în înţelegerea lor, înseamnă folosirea imaturităţii şi a naivităţii copiilor prin 

plasarea datelor lor personale de către indivizi şi grupe rău intenţionate. Ei adăugă 

că acest lucru are influenţă asupra copiilor necontrolaţi, prin materiale nepotrivite,  
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cea ce poate avea urmări permanente. Una din participantele a definit exploatarea 

drept manipulare în scopuri exploatării sexuale şi inducerii copiilor în eroare. 

 

Reprezentanţii caselor de copii consideră că exploatarea digitală este exploatare 

spirituală, fiindcă copii sunt organizaţi şi îndrumaţi în direcţii nedorite cu ajutorul 

jocurilor. Întrucât copii văd totul prin prisma joacei şi nu se gândesc la consecinţe, 

ei transferă lucruri, în mod conştient sau inconştient, din domeniul personal în cel 

public. Acest tip de exploatare constă în folosirea abuzivă a reţelelor sociale, adică 

în înşelarea copiilor cu scopuri diferite, luându-le şi dându-le tot soi de date. 

 

Participantul de la Procuratura consideră că exploatarea implică folosirea abuzivă a 

datelor privitoare la copil, atât din partea unor persoane necunoscute, cât şi din 

partea părinţilor şi prietenilor cei mai apropiaţi, ceea ce nu implică neapărat 

exploatarea sexuală a copiilor.  

 

Această formă de exploatare a fost descrisă de unul dintre colocutori drept folosirea 

abuzivă (a datelor, personalităţii şi sexualităţii) prin internet sau telefoanelor 

mobile, care reprezintă mijloacele pentru a avea acces indirect la copii şi a-l folosi. 

Folosirea copiilor pentru pornografie este asociată cu termenul de pornografie 

infantilă. 

 

După părerea reprezentanţilor Centrelor pentru Muncă Socială, exploatarea digitală 

este orice formă de folosire abuzivă a datelor cuiva.  Acest lucru include şi folosirea 

abuzivă a datelor de către copii de aceeaşi vârstă, care postează fotografii şi filme 

cu caracter personal (de la petreceri, zile de naştere, excursii), ameninţând 

intimitatea lor şi a celorlalţi. Această abordare a materialelor arată lipsa de 

informare a copiilor şi tinerilor despre modul de folosire a reţelelor sociale. 

Exploatarea digitală include şi exploatarea sexuală (publicarea unor lucruri intime),  
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filmarea copiilor şi difuzarea materialelor pe internet, încălcând dreptul copilului la 

intimitate. Una din colocutoarele a adăugat că termenul de exploatare a copiilor pe 

internet implică şi purtarea nepotrivită a părinţilor. Acest lucru este dovedit prin 

faptul că părinţii publică pozele copiilor nou născuţi pe reţelele sociale. 

 

Din perspectiva participanţilor care vin de la cluburile elevilor, exploatarea sexuală 

înseamnă producerea şi distribuirea de pornografie infantilă, ceea ce înseamnă 

abuzare, ridiculizare, ameninţarea intimităţii şi exploatare (atât în relaţiile copil – 

copil, cât şi în relaţiile adult – copil). După părerea lor, exploatare sexuală este orice 

exploatare cu conotaţie de caz penal, care are consecinţe negative pentru copii, 

adică orice formă de folosire a ignoranţei şi naivităţii copiilor. 

 

După părerea reprezentanţilor şcolilor, rolul lor la evitarea şi prevenirea violenţei pe 

internet este să-i sfătuiască şi să-i educe pe copii şi părinţi despre laturile pozitive 

ale internetului şi despre mecanismele de protecţie. 

 

Reprezentantul inspectoratului şcolar explică că cu puţin timp în urmă a început să 

fie aplicată o nouă metodă de evaluare a şcolilor. Este vorbă de evaluarea externă, 

care ia în considerare şapte standarde de bază, dintre care unul este siguranţa la 

şocială. Unul din criteriile pentru a evalua nivelul de siguranţă al şcolii este 

problema folosirii abuzive a reţelelor sociale. 

La centrele de muncă socială spun că activităţile lor nu sunt focalizate pe prevenţie 

şi că ei dau oferă sfat atunci când există o problemă concretă. Unele centre 

organizează şi participă la diferite tribune, dar ei consideră că acest lucru nu este 

destul. Lucrători specializaţi au ţinut prelegeri la şcoli şi i-au sfătuit pe elevi. Totuşi, 

ei nu primesc feedback şi nu ştie dacă aceste prelegeri au avut rezultate. Una din 
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colocutoarele a remarcat că pentru protecţia copiilor cultura informaţiei este foarte 

importantă şi că orice este legat de copii trebuie să fie confidenţial şi secret. 

 

Reprezentanţii Guvernului P.A. Voivodina au spus că eforturile lor nu au fost 

îndreptate în această direcţie, că nu există niciun grup de lucru care să se ocupe cu 

această temă, că nu au experienţă şi nici nu au întreprins activităţi concrete legate 

de această problemă. 

 

Reprezentanţii caselor de copii spun că ei limitează timpul de folosire a internetului 

de către copii, dar că aceştia se duc la săli de jocuri electronice şi deschide profile, 

ceea ce reprezintă o ameninţare mult mai mare, pentru că educatorii nu îi pot 

controla acolo. Totuşi, prelegeri educative sunt organizate deseori la aceste 

instituţii. 

 

La şcolile şi casele de copii pentru copii cu probleme de dezvoltare există o regulă, 

conform căreia, atunci când copii se află în sălile de informatică, educatorul de 

serviciu trebuie mereu prezent şi că folosirea internetului de către aceşti copii este 

sub control. Conform unei înţelegeri interne, angajaţii şi copii nu pot fi prieteni pe 

reţelele sociale. Pentru a preveni exploatarea electronică, aceste instituţii 

organizează deseori workshop-uri cu părinţii. 

 

Participanţii de la cluburi de 

elevi spun că ei comunică mult 

cu copii şi că, de aceea, ei  

reacţionează la eventuale 

probleme. În toate sălile de 

informatică şi în toate căminele 

sunt afişate regulile de folosire, 

precum şi limitarea timpului 

acordat,   iar   la   unele cămine 

Este foarte interesant să remarcăm că problema 

intimităţii copiilor este privită în moduri diferite 

la cămine diferite. La unele există control 

permanent şi educatorii de serviciu sunt mereu 

prezenţi, iar la calculatore sunt folosite filtre de 

protecţie şi sisteme pentru monitorizarea 

materialelor, în timp ce la alte cămine se 

consideră că orice formă de control reprezintă o 

încălcarea intimităţii copilului. 
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există chiar interzicerea de a accesa materiale nepotrivite. Există reguli scrise 

despre folosirea calculatorului, precum o regulă care limitează timpul de folosire a 

calculatorului pentru lucruri personale, în timp ce, pentru nevoi de studiu, 

calculatorul este mereu disponibil. Se lucrează în mod preventiv, iar dacă există 

îndoială că ar exista vreun pericol, copii sunt încurajaţi să anunţe problema la 

echipa pentru protejarea copiilor de la violenţă, abuz şi neglijare. Sunt organizate 

tribune şi se colaborează cu părinţii. 

 

Procuraturile nu au experienţă directă în domeniul violenţei electronice. Rolul lor nu 

este preventiv, ci ei intervine după comiterea faptei penale, dar şi atunci ei trimit 

dosarul la Secţia Specială pentru Combaterea Criminalităţii de Tehnologie Înaltă. 

 

Alt colocutor ne a spus că situaţia la poliţie este asemănătoare, când este vorbă de 

exploatarea copiilor prin tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, întrucât ei 

reacţionează doar la cererea părţii vătămate. Munca de prevenire nu îi revine 

poliţiei. Totuşi, reprezentanţii unei direcţii de poliţie ne au spus că ei au organizat 

prelegeri pentru elevii de clasă a cincia despre folosirea internetului în condiţii de 

siguranţă. 

 

Din toţi participanţii la grupul focus alcătuit de profesionişti care lucrează cu copii, 

doar o participantă auzise de termenele sexting şi grooming, în timp ce trei 

participanţi auziseră de cyber-bullying. Totuşi, niciunul dintre ei nu a putut să 

definească sensul acestor termeni. Unii chiar credeau că este vorbă de nişte jocuri 

de cuvinte, adică de manipulare de termeni şi expresii. 

Reprezentanţii şcolilor care au participat la conversaţii au împărtăşit cu colocutorii 

experienţe din praxa lor legate de exploatarea copiilor prin tehnice informaţionale 

şi comunicaţionale. S-a dat exemplul unui elev care a postat pe pagina web a şcolii 

un link care trimitea la un grup creat pentru a aduna banii necesari ca o elevă să se 
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spele. Şcoala i-a anunţat imediat pe mama fetiţei, poliţia şi inspectoratul şcolar. În 

lipsa reacţiei din partea poliţiei şi inspectoratului şcolar, şcoala a recurs la singurul 

mecanism de pedepsire, adică a fost deschisă o procedură disciplinară, care s-a 

încheiat cu o înţelegere. Grupul respectiv i-a cerut scuze public fetiţei. Centrul de 

muncă socială nu a participat în acest caz concret. 

 

Participanţii au menţionat că se întâmplă deseori ca elevii se filmează la ore când 

răspund sau postează poze nepotrivite pe reţelele sociale. De obicei, Echipa pentru 

protejarea copiilor de la violenţă, abuz şi neglijare participă în aceste cazuri şi, în 

colaborare cu părinţii încearcă să rezolve problema. 

 

Colocutorii din centrele de muncă socială indică cel mai des şcolile îi înştiinţează 

târziu despre eventualele probleme şi că, de aceea nu participă la rezolvarea unui 

mare număr de cazuri. Ei au dat exemple, când a intervenit organul tutelar în cadrul 

atribuţiilor sale.  

 

O fetiţă a fost fotografiată cu un telefon mobil în timp ce se pregătea să facă duş, iar 

apoi pozele au fost lipite peste tot în oraş. Deşi acest lucru a fost conceput ca o 

glumă, urmările lui au fost însemnate. Echipa specializată a centrului a sfătuit 

familiile, cu sprijinul pedagogului şi psihologului şcolii. Au fost organizate întâlniri 

cu părinţii, dar nu a avut loc colaborare cu alte instituţii. 

 

O fată de şaisprezece ani, care fusese insultată şi agresată de către colegi datorită 

orientării ei sexuale, le a trimis tuturor mesaje jignitoare prin Facebook. După 

părerea specialiştilor, un asemenea demers reprezintă o stare de revoltă împotriva 
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violenţei din partea copiilor de aceeaşi vârstă. A avut loc muncă de consiliere cu 

întreagă clasă, precum şi individual cu fată şi familia ei. 

 

Ei spun că la cămine pentru elevi copii li cer sfat deseori, dar singurul caz de 

violenţă electronică a fost când o fată i-a dat parola prietenului ei, care a folosit-o 

ca să jignească prietenele ei. 

 

Nici la case de copii nu au fost cazuri serioase de violenţă digitală. Participanţii 

grupului focus a semnalat cazuri când copii intră în contul altor copii pe reţelele 

sociale. A fost cazul unui băiat care a trimis mesaje jignitoare altora prin 

intermediul profilului altcuiva. În aceste cazuri, angajaţii vorbesc cu copii şi le aplică 

sancţiuni în formă limitării folosirii internetului. 

 

Reprezentanţii procuraturii subliniază faptul că găsirea de dovezi este deseori 

imposibilă, chiar atunci când se ştie că violenţă electronică a avut loc. Au citat 

cazurile când copii primesc mesaje ameninţătoare de la alţi copii, care doresc să le 

stoarcă banii. Există şi exemple de ameninţări false cu bombe, care sunt făcute cel 

mai des de la telefoanele altor persoane. Un caz de folosire nepotrivită a unui profil 

fals a fost înaintat Secţiei pentru Combaterea Criminalităţii de Tehnologie Înaltă. Era 

vorbă de un grup de minori care îi maltrata pe copii de vârsta lui, filmau totul şi 

postau pe internet. Minorii au fost procesaţi şi s-au luat măsuri instituţionale 

împotriva lor. După părerea colocutorului din procuratură, interesele copiilor sunt 

ameninţate în timpul cercetării, atunci când mediile de informare în masă publică 

date şi poze din locul faptei înainte de finalizarea cercetării. 

 

Reprezentanţii direcţiilor de poliţie au dat câteva cazuri de violenţă electronică din 

propria lor experienţă. În primul caz, două fete s-au fotografiat în lenjerie intimă 
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la apartamentul uneia din ele. Întrucât o poză rămăsese în memoria telefonului, 

prietena ei a postat poza pe internet. Ştirea despre această poză s-a răspândit 

foarte repede şi a ajuns la urechile părinţilor fetei. Conform poliţiei, deşi este vorbă 

de o fată cu o conduită mai liberală, ea acum suportă consecinţe grele, pentru ca 

este batjocorită şi jignită la fiecare pas. Fata care a postat poza va fi pedepsită, dar 

atunci când părţii vătămate îi s-a adus la cunoştinţă că trebuie să prezinte o 

plângere penală, ea o şovăit. Celălalt caz se referă la filmarea unei bătăi într-o 

şcoală secundară. În această bătaie, pe care a văzut-o tot oraşul, participau doi elevi 

în timp ce erau încurajaţi de aproximativ 30 de elevi. Datorită agresiunii fizice am 

deschis un dosar administrativ, dar directorul şcolii a ignorat întregul eveniment, 

motivând că nu ştia nimic despre acesta. 

 

Următorul exemplu se referă la o bătaie în timpul unei petreceri private, pe care o 

fată a filmat-o, în timp ce toţi ceilalţi se uitau. Părinţii nu vor să accepte că nu au 

destul control asupra copiilor şi nu privesc aceste cazuri cu seriozitate. 

Reprezentanţii direcţiei de poliţie spun că au o colaborare foarte bună cu centrele 

de muncă socială. Alt caz care a fost procesat se referă la denunţul făcut de mama a 

doi gemeni cu probleme de dezvoltare, care fuseseră abuzaţi şi filmaţi în timpul 

actului de către colegii de cameră la cămin. Cazul a fost rezolvat şi făptaşilor le au 

fost aplicate măsuri instituţionale. Este interesant să semnalăm că elevul care a 

iniţiat această faptă violentă fusese propus ca cel mai bun elev al generaţiei lui. 

 

Există şi cazul unei fete care a filmat un act sexual cu prietenul ei, ca apoi prietena 

ei să posteze filmul pe net ca să vadă toată şcoala şi tot satul. A fost cazul când 

elevii de clasă a cincia a două şcoli au organizat o bătaie printr-o reţea socială. 

Educatorul de serviciu a reacţionat şi a anunţat poliţia, dar datorită vârstei şi 

(ne)răspunderea penală a elevilor, raportul a fost trimis numai procuraturii şi 

centrului pentru muncă socială. Unul din reprezentanţii poliţiei a povestit cazul unui 
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minor care a anunţat pe Facebook ca să va ucide. Poliţia, în colaborare cu pedagogul 

şcolii, părinţii şi centrul pentru muncă socială, a reacţionat la timp ca să împiedice 

tragedia. 

 

Procuraturile, direcţiile şi secţiile de poliţie şi centrele de muncă socială  au o 

procedură pentru cazurile de violenţă electronică şi fac schimburi de informaţie. 

Reprezentanţii acestor organe consideră că colaborarea reciprocă este de succes. 

 

Ceilalţi participanţi la conversaţii, printre care au fost reprezentanţi ai căminelor de 

elevi, caselor de copii, instituţiilor pentru copii cu probleme de dezvoltare, 

organelor autonome, şcolilor şi inspectoratelor şcolare, spun că nu există 

mecanisme formale de colaborare cu celelalte instituţii, când este vorbă de 

fenomenul violenţei electronice. Fiecare instituţie încearcă să rezolve eventualele 

probleme în mod autonom, în cadrul posibilităţilor şi competenţelor sale, implicând 

alte instituţii competente conform părerii lor şi nevoilor de lucru. 

Toţi participanţii au fost rugaţi ca, pe baza experienţei lor profesionale, să trimită 

recomandări legate de problema exploatării copiilor prin tehnologiile 

informaţionale şi comunicaţionale, cu scopul de a avea o mai bună înţelegere şi un 

acces mai eficient la această problemă, şi anume la prevenirea şi combaterea 

posibilelor abuzuri. Acestea sunt recomandările reprezentanţilor direcţiilor de 

poliţie: 

• trebuie efectuate reforme juridice, ca exploatarea copiilor pe internet să fie 

clasificată drept faptă penală, care poate determina urmărirea persoanelor 

responsabile. 

• schimbările legale privitoare la minori trebuie să implice reducerea 

graniţelor pentru răspunderea penală. 
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• trebuie schimbări de personal, în aşa fel ca la fiecare direcţie şi secţie de 

poliţie să fie un specialist pentru criminalitate de tehnologie înaltă; 

• trebuie modernizate resursele tehnice. 

 

Reprezentantul inspectoratului şcolar consideră că este nevoie de educaţie şi 

seminare pentru directori, profesori, elevi şi părinţi, precum şi de schimburi 

constante de informaţie. Modificarea legii şi a ingerinţelor nu pot fi o precondiţia 

pentru a acţiona, ci fiecare din instituţii, în cadrul competenţelor sale, trebuie să 

lucreze intensiv pentru a evita violenţa electronică. 

 

Şcolile consideră că sistematizarea ar trebui să prevadă o poziţie de administrator, 

care ar trebui să dea urmărire reţelei şcolare şi să-i educe pe angajaţi şi elevi. 

Totodată, informatica trebuie să devină o disciplină obligatorie de studiu, iar în 

fiecare şcoală ar trebui să fie un "mediatecar", care să contribuie în mod semnificativ 

la prevenirea violenţei digitale. 

 

Pentru a îmbunătăţi protecţia copiilor pe internet Centrele de muncă socială 

recomandă: 

• a lucra la prevenirea şi educarea tuturor participanţilor despre mecanismele 

de protecţie; 

• a organiza tribune publice şi a încuraja participarea tinerilor; 

• a îmbunătăţi colaborarea instituţională. 

 

Reprezentanţii Guvernului P.A. Voivodina au recomandat următoarele: 

• trebuie asigurată o mai bună coordonară a tuturor actorilor; 

• trebuie reglementate prin lege obligaţiile indivizilor responsabili să ia 

acţiune; 
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• educaţia şi prevenirea  sunt esenţiale pentru a folosi resursele la îndemână 

(de exemplu specialişti ar trebui să le explice părinţilor mecanismele şi 

programele de protecţie a copiilor pe internet); 

• trebuie găsită o soluţie sistemică la nivel naţional, pentru a putea folosi 

toate lăturile pozitive ale internetului în scopuri educative. 

 

După părerea reprezentanţilor caselor de copii ar trebui create centre de sfătuire la 

comunităţile locale, în timp ce reprezentantul procuraturii propune următoarele: 

• a reduce limita de răspundere penală a minorilor până la 10 ani; 

• a modifica reglementările ca procedura să poată avea loc la iniţiativa 

organelor; 

• a controla constant munca şi rezultatele profesioniştilor care lucrează cu 

copii ca aceştia să folosească internetul în condiţii de siguranţă; 

• trebuie educaţi atât copii, cât şi experţii pentru a micşora riscul de abuzare 

a copiilor prin tehnologii informaţionale şi comunicaţionale; 

 

Recomandările reprezentanţilor căminelor de elevi au făcut următoarele 

recomandări în legătură cu prevenirea violenţei asupra copiilor prin internet: 

• a crea o reţea a tuturor instituţiilor relevante; 

• a adopta acte, care să precizeze procedurile tuturor instituţiilor 

competente; 

• a lucra la prevenire şi la educaţia continuă a părinţilor, copiilor şi 

educatorilor; 

• a asigura protecţia copiilor pe internet în cadrul orelor de informatică, care 

ar trebuie să devină un obiect obligatoriu; 

• a îmbunătăţi colaborarea intersectorială, concretizând acţiunile experţilor 

şi instituţiilor răspunzători pentru acţiunile întreprinse în cazul abuzării 

copiilor pe internet. 
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Instituţiile pentru copii cu probleme de dezvoltare consideră că soluţia este în 

munca preventivă, educaţia constantă şi o politică educativă mai strictă. 

Reprezentanţii organizaţiei societăţii civile care se ocupă 

de exploatarea copiilor prin TIC 

Conversaţiile cu reprezentanţii organizaţiei societăţii civile (OSC), care se ocupă de 

prevenirea exploatării copiilor prin TIC au avut loc cu două coordonătoare13 pentru 

prevenirea violenţei şi abuzării din Centrul pentru prevenirea conduitei deviante a 

tinerilor "Target" din Novi Sad. Centrul Target a fost fondat în 2008 şi se ocupă de 

prevenirea violenţei şi abuzării copiilor şi tinerilor. Din 2010 acest centru se ocupă 

în mod deosebit de violenţă prin ITC, pe care colocutoarele o consideră drept o 

nouă formă de violenţă. În această organizaţie se află şi cancelaria Centrului de 

Consiliere din Novi Sad pentru sprijinirea părinţilor şi copiilor în vederea folosirii 

sigure a internetului. Centrul de consiliere a fost deschis în 2012 şi este singurul în 

Republica Serbia. Prin cancelaria sa pentru acordarea de ajutor profesional, educaţie 

şi consiliere către publicul larg, Centrul de Consiliere reprezintă veriga între toate 

instituţiile care se ocupă de problema aşa numitei violenţe virtuale14. 

Colocutoarele afirmă că organizaţia lor este singură în P.A. Voivodina, care s-a 

specializat în activităţi din domeniul violenţei asupra copiilor prin TIC şi este una din 

puţinele organizaţii de acest tip pe teritoriul Republicii Serbia. După cinci ani şi 

 

_____________________ 

13  Biljana Kikić Grujić (39), coordonatoare de programe, este jurist-criminalist şi lucrează în această 
organizaţie de cinci ani, adică de la fondarea ei. Înlocuitoarea ei, Ivana Šobić (26) este psiholog şi a 
devenit parte a echipei acum mai puţin de doi ani. Conversaţia a avut loc pe 8 februarie 2013 la spaţiile 
Centrului Target la adresa Trg Mladenaca br. 7 în Novi Sad. 

14  Drept sinonime pentru acest tip de violenţă, care implică folosirea calculatoarelor, telefoanelor mobile 
şi altor tipuri de mijloace de comunicare cu acces la internet, se folosesc expresiile "violenţă 
electronică", "violenţă digitală", "violenţă cibernetică", "abuzarea cibernetică" ş.a.m.d. 
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numeroase activităţii în şcoli, mai ales de natură educativă, informativă şi de 

cercetare în Novi Sad şi pe întregul teritoriu al P.A. Voivodina şi al Republicii Serbia, 

acest centru este cunoscut deja ca o organizaţie de referinţă care se ocupă de tema 

prevenirii violenţei virtuale asupra copiilor.15 În afara cercetării efectuate printre 

elevii şcolilor primare şi peste 500 de workshop-uri pentru copii, părinţi şi experţi 

în toată Serbia, Acest centru a mers un pas mai departe şi a acreditat la ZUOV16  

seminarul "Violenţa şi abuzul împotriva copiilor prin TIC", care este destinat 

serviciilor psihologice şi Echipelor pentru prevenirea violenţei, care există în şcoli, 

lucrătorilor învăţământului şi directorilor. 

Colocutoarele definesc TIC î felul următor: fiecare tip şi formă de faptă penală care 

există în lumea reală, inclusiv tot ce este bun şi prost în lumea reală şi în lumea 

virtuală. Aici intră exploatarea copiilor prin diferite forme de abuz cu ajutorul TIC 

(de exemplu, seducerea online, pedofilia, diferite grupe şi asociaţii, folosirea 

copiilor în scopuri de pornografie pe internet, accesul la materiale nepermise şi 

dăunătoare, violenţa de către copii de aceeaşi vârstă, trafic cu copii prin internet 

ş.a.m.d.) Oamenilor nu le este prea clar cum este posibil să exploatezi pe cineva 

prin internet şi atunci trebuie să le explici că internetul este doar mijlocul prin care 

ei vor să-i exploateze pe copii şi că, cu ajutorul internetului, ei pot ajunge mai uşor 

şi mai repede la copil. Ele dau exemplul pedofiliei, pentru că despre ea se vorbeşte 

cel mai des în public şi pentru că acest fenomen exista şi înaintea apariţiei 

 

_____________________ 

15 În afara oraşului Novi Sad, printre partnerii care au sprijinit activităţile lor trebuie menţionate: 
Secretariatul Provincial pentru Învăţământ, Inspectoratul Provincial, comunităţile naţionale, 
organizaţiile internaţionale Save the Children şi UNICEF, precum şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei şi 
Dezvoltării Tehnologice, Ministerul de Interne prin Serviciul pentru combaterea criminalităţii de 
tehnologia înaltă şi Ministerul Telecomunicaţiilor şi al Societăţii Informaţionale al Republicii Serbia. 

16  Institutul pentru Dezvoltarea Educaţiei şi Învăţământului. 
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internetului. Internetul le oferă (infractorilor) siguranţă, acces uşor la victimă şi 

posibilitate a se prezenta cu un nume fals17. 

Conform colocutoarelor noastre, problema principală este conştientizarea nu 

numai a copiilor, ci şi a părinţilor despre modul în care copii lor pot deveni victime la 

ei în cameră, în spatele calculatorului. Părinţii nu se gândesc la faptul că copii lor au 

câteva sute de prieteni pe reţelele sociale şi că există posibilitatea ca unul dintre ei 

să folosească o identitate falsă, ceea ce este foarte greu de depistat. În condiţii 

"casnice" nu există posibilitatea de a verifica vârsta şi sexul, cu care cineva se 

prezintă pe internet, iar atunci când se ajunge la etapa verificării, copii pot deveni 

victime. Copii nu înţeleg că faptul de a merge la întâlnire cu cineva sub 

presupunerea că este vorbă de un copil de aceeaşi vârstă, pe care l-au "întâlnit" pe 

internet, este o greşeală pe care "o pot plăti cu viaţă". 

 

Colocutoarele consideră că este 

excepţional de slabă conştiinţa 

despre aceasta atât la copii, cât şi 

la educatori, părinţi şi opinia 

publică.   Motivul   este   faptul  că 

Atunci când sunt întrebaţi despre internet, 

copii şi părinţii dau exact acelaşi răspuns: 

internetul este egal cu Facebook şi scopul 

internetului este acela de a comunica prin 

reţelele sociale. 

răspândire folosirii internetului la copii în societatea noastră a început acum 15 ani 

(iar cea mai importante răspândire a avut loc în ultimii doi ani), datorită creşterii 

globale a popularităţii internetului şi reţelelor sociale. 

În timpul activităţilor lor educative, colocutoarele noastre le au arătat părinţilor şi 

copiilor că reţelele sociale ca atari sunt extrem de utile şi au caracteristici foarte 

 

_____________________ 
17  Colocutoarele spun că pedofilia pe internet "se numeşte în mod profesional şi seducere online sau 

seducere pe lumea virtuală, pentru că de fapt nu ştiţi cu cine vorbiţi". Pedofilii sunt numiţi şi prădători, 
iar grooming este perioada necesară ca să facă din copil o victimă. 
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interesante dacă le folosim în mod corespunzător şi în condiţii de siguranţă. Totuşi, 

atitudinea oamenilor din societatea noastră faţă de aceste reţele este greşit din 

punctul de vedere al folosirii lor corecte şi al siguranţei utilizatorului. Condiţiile de 

folosire sunt asemănătoare pentru toate reţelele şi pot fi citite de fiecare utilizator. 

Totuşi în cele peste 500 de şcoli primare şi secundare din Voivodina şi restul Serbiei 

incluse în programele Centrului "Target", niciunul din copii cu vârste cuprinse între 

11 şi 19 ani nu a citit condiţiile de folosire. Trebuie remarcat că în timpul cercetării 

acestui Centru despre violenţa şi abuzul prin TIC la şcolile din Novi Sad, a fost 

stabilit că 76% din copii au spus că suferiseră vreo formă de violenţă pe 

  

"În ziua de azi, internetul este mediul natural al 

copiilor" – spun colocutoarele noastre. Copii se nasc 

cu diferite TIC şi avantajele lor. Pe cealaltă parte, 

părinţii trebuie să se obişnuiască cu aceasta, fiindcă 

ei nu au fost în contact din copilărie cu 

omniprezenţa TIC. În acest fel, părinţii din toată 

lumea sunt în situaţia de a "trăi prima tinereţe 

virtuală" la o vârstă mai târzie, dar şi de a cerceta ei 

înşişi ce înseamnă folosirea TIC. În cazul ţărilor 

tehnologic dezvoltate din Europa de Vest, în cadrul 

sistemului educativ există resurse ca educatorii, 

părinţii şi copii să înveţe cum se folosesc TIC în mod 

corespunzător. Ei învăţă şi despre posibilităţile de 

protejare a copiilor şi a tuturor celorlalţi utilizatori 

de la orice formă de abuz. Din păcate acest lucru 

încă nu există în Balcani (în ultimii ani doi ani 

Bulgaria a avansat mult în acest sens datorită 

ajutorului Centrului de Internet Safer. 

internet. Condiţiile de 

folosire a reţelelor sociale 

spun clar, printre altele, că 

reţeaua nu răspunde pentru 

folosirea abuzivă a datelor 

personale, fotografiilor 

ş.a.m.d., adică tot ce postaţi 

pe internet rămâne acolo 

pentru totdeauna. Profilele 

de pe aceste reţele sunt 

private dar se află pe aşa 

zisul "spaţiu public şi, 

indiferent că este vorbă de 

un spaţiu public "virtual", ele 

sunt supuse aceloraşi reguli, 

posibilităţilor de abuz şi 

sancţiunilor ca în lumea 

reală. 
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Colocutoarele noastre consideră că în ţara noastră cadrul juridic şi strategic 

referitor la problema protecţiei copiilor de la exploatarea prin TIC este 

necorespunzător sau insuficient, în sensul că el nu recunoaşte în mod concret acest 

tip de exploatare a copiilor şi, de aceea, în Serbia nu există un regulament care să-i 

protejeze pe copii de la abuzarea prin TIC. Codul penal are un articol care 

menţionează mijloacele de comunicaţie electronică exclusiv în contextul 

pornografiei, deşi aceasta este doar una  din  modalităţile,  metodele şi  

posibilităţile  de abuzare a  copiilor pe internet 

În decembrie 2010 

câteva ministere18 au 

adunat, sub egida 

organizaţiei 

internaţionale Save the 

Children, un grup de 

experţi pentru a 

adopta Planul de 

Acţiune pentru 

Protejarea Copiilor de 

la exploatare în 

pornografie. 

Colocutoarele noastre 

au spus că s-a făcut o 

ciornă, care nu a fost 

discutată  mai departe 

şi nici nu a fost adoptat. 

Centrul lucrează şi cu părinţii, despre care se spune că nu 

sunt conştienţi de fenomenul exploatării copiilor prin TIC 

şi nici despre implicaţiile sale, indiferent că este vorbă de 

mediul urban sau rural. Dacă au auzit ceva, în general 

este vorbă de ceva aflat prin intermediul presei legat de 

arestări pentru distribuţia de pornografie infantilă, iar 

despre aceasta "se vorbeşte o zi sau două şi asta e tot". 

Părinţii nu înţeleg ce înseamnă "distribuţia". Ei nu înţeleg 

că înculpaţii mai întâi au folosit TIC pentru a face rost de 

fotografii prin internet. În dorinţa de a împărtăşi bucuria 

lor pentru naşterea unui copil sau pentru o călătorie 

împreuna cu familie, oamenii postează fotografii pe 

internet, punându-le la dispoziţia unor persoane complet 

necunoscute. Este ca şi cum ei ar chema acasă pe nişte 

necunoscuţi ca să se uite pe albumul lor personal, iar apoi 

le-ar da pozele care le plac din orice motiv ca să facă cu 

ele orice doresc. 

_____________________ 

18  Competente în domeniul învăţământului, sănătăţii, protecţiei sociale şi afacerilor interne. Centrul 

Target a participat ca o organizaţie a societăţii civile. 
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Activităţile Centrului Target sunt îndreptate elevilor din toate vârsta, inclusiv elevii 

din clasa a cincia până în clasa a opta, tinerii care frecventează şcolile secundare, iar 

din anul trecut copii din clasele mici ale şcolii primare. Acest lucru a fost motivat de 

faptul că graniţele de vârstă ale copiilor care folosesc reţelele sociale tind să se 

mişte în jos. De fapt, ele au avut ocazia de a întâlni copii de opt ani, elevi de clasa a 

doua a şcolii primare, care au deja profilele lor pe reţelele sociale şi care, conform 

colocutoarelor noastre, "trăiesc în mare măsură pe lumea virtuală". 

Copii nu au destulă experienţă de viaţă pentru a înţelege că postarea pozelor pe 

internet ar putea fi o problemă (reală sau potenţială). Lucrul cel mai îngrijorător este 

când nici părinţii nici educatorii nu înţeleg acest lucru, pentru că ei trebuie să-i 

avertizeze pe copii şi să-i ajute să se apere. Alt fapt foarte îngrijorător este faptul că 

mulţi copii au spus că, în caz de probleme pe internet, nu le ar spune niciodată 

părinţilor din două motive. Primul este reacţia părinţilor de "a tăia internetul" (adică 

interzicerea), iar celălalt motiv este, conform copiilor, "să nu-i dezamăgească pe 

părinţii, adică să nu trădeze aşteptările lor. Colocutoarele noastre consideră că este 

o mare problemă faptul că, în caz de a avea asemenea probleme, copii nu au 

libertatea de a se adresa părinţilor lor sau instituţiilor competente prin intermediul 

părinţilor, pentru că nu este real să aşteptăm de la copii ca ei să rezolve singuri 

aceste situaţii fără să aibă urmări. 

Colocutaorele consideră că organizaţiile societăţii civile pot contribui la prevenirea 

exploatării copiilor prin TIC, îndreptând atenţia publică spre problemele cu 

importanţă socială şi propunând ca societatea, mai ales instituţiile, să se ocupe de 

aceste probleme în mai mare măsură şi într-un mod diferit, mai potrivit din punctul 

de vedere al protecţiei drepturilor copiilor. În afară de aceasta, aşa numitul sector 

civil oferă cele mai creative şi inovatoare abordări la probleme pe care opinia 

publică le consideră mai puţin importante. Organizaţiile societăţii civile trebuie să le 

arate acelora care adoptă decizii şi legi că societatea nu doar are o problemă, ci şi 
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că există un (alt) mod de a-l rezolva. Organizaţiile societăţii civile care s-au 

specializat pe anumite teme şi domenii oferă servicii specifice care pot oferi soluţii 

concrete, dar în cazul problemelor de însemnătate socială trebuie procedat în mod 

sistematic, iar toţi actorii, instituţionali şi extra-instituţional, trebuie să participe la 

rezolvarea şi prevenirea lor, precum şi la protejarea persoanelor ameninţate, fiecare 

în funcţie de atribuţiile şi posibilităţile sale. 

În contextul exploatării copiilor prin TIC lucrul cel mai important este să arătăm 

copiilor şi părinţilor că există soluţii pentru această problemă, dar mai ales că există 

probleme din punctul de vedere al protecţiei. Metoda cea mai eficace este 

convorbirea directă cu copii şi părinţii pentru a li se oferi informaţii exacte despre 

cum să folosească TIC în condiţii de siguranţă, cum să se apere şi cui să se adreseze 

în caz de îndoială a vreunei forme de abuz. Scopul unei asemenea abordări este 

consolidarea copiilor şi părinţilor în aşa fel ca ei să ştie ce se întâmplă când folosesc 

TIC şi cum se reacţioneze, fără să acorde atenţie sentimentului de culpă că acest 

lucru li se întâmplă datorită unui lucru care este nu de mult parte a vieţii lor. 

Colocutoarele dau o mare importanţă faptului că în timpul wokshop-urilor copii 

deschid anumite teme şi comunică experienţele lor în legătură cu abuzarea copiilor 

prin TIC. Colocutoarele ne-au dat exemplul unui elev de clasă a doua a şcolii 

secundare, care aparţine populaţiei LGBT. Profilul reţelei sociale i-a fost hăcuit şi un 

necunoscut i-a luat lista de prieteni. Tânărul este dintr-o localitate mijlocie şi a 

spus la workshop că dacă Centrul nu îl ajută, el se va sinucide. În afara faptului că 

avea probleme cu TIC, tânărul părea foarte serios în intenţia lui de a se sinucide. 

Echipa Centrului a vorbit cu el. Tânărul a venit la centru şi profilul i-a fost "dat 

înapoi" pe internet, iar între timp el a învăţat cum să apere datele lui pe profil. 
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După părerea colocutoarelor noastre, în timpul convorbirilor se vedea că elementul 

de bază este că el a înţeles că nu trebuie să posteze pe internet sau să trimită în 

mod electronic informaţia, care el nu doreşte ca să fie cunoscută. Tânărul a trimis 

un mesaj de mulţumire Centrului în care afirmă că, prin munca ei, această instituţie 

"i-a salvat viaţa" şi că vede "sensul de a se ocupa cu această muncă": pe de o parte 

cineva face efortul de a recunoaşte problema, modul de rezolvare şi sursele de 

sprijin, dar este vorbă şi de ceva ce are o însemnătate mai largă şi un rezultat 

concret. 

 

Alt exemplu este când un grup de copii a creat, la sfârşitul vacanţei de vară, un grup 

numit "Cei care o urăsc pe (numele unei fetiţe)". Fetiţa a ajuns acasă şi le-a zis 

părinţilor că nu mai vrea să meargă la şcoală pentru că "toată şcoala" o urăşte. Copii 

din grupă au pus mai multe poze şi lista de preţuri a serviciilor sexuale, pe care 

această fetiţă le-ar fi oferit. Părinţii îi s-au adresat şcolii, dar şcoala nu a ştiut ce să 

facă. Apoi părinţii s-au adresat poliţiei şi secţia pentru minori a secţiei competente 

a poliţiei a preluat cazul. Ei au sunat la Centrul Target ca această organizaţie să 

participe la rezolvarea cazului. Problema a fost rezolvată prin conversaţii cu copii: A 

fost identificată persoana care a făcut grupul pe reţea şi lucrul cel mai important 

este că li s-a explicat copiilor care sunt consecinţele pe termen lung a unei 

asemenea conduite. Grupul pe internet a fost desfiinţat şi Serviciul 

psihologic-pedagogic al şcolii a explicat că aceşti copii i-au cerut scuze fetiţei 

pentru gluma lor, de care nu erau conştienţi. 

În cazurile de violenţă prin TIC de către copii de aceeaşi vârstă, colocutoarele 

consideră că lucrul cel mai important este a lucra cu copii şi, prin intermediul lor, cu 

părinţii şi educatorii. Trebuie explicat că ceea ce lor li se pare că este o glumă poate 

avea consecinţe tragice şi nu doar să lezeze sentimentele victimei, ci chiar s-o 

împingă la sinucidere, lovindu-i pe făptaşi în cele din urmă. 
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Când vorbim despre violenţă prin TIC, lucrul cel mai important este prevenirea, 

adică trebuie să învăţăm cum să recunoaştem acest fenomen, cum să ne apărăm  şi 

pe cine să anunţăm înainte ca violenţa să aibă loc, mai ales că la noi violenţa prin TIC 

este un fenomen relativ nou. Despre acest fenomen vorbim când se termină în mod 

tragic, ca un lucru pe care nici indivizii, nici instituţiile şi nici societatea nu îl pot 

influenţa. 

Colaborarea acestui tip de OSC cu furnizorii de servicii internet este sporadică şi se 

bazează pe proiecte. Un asemenea caz este seria de workshop-uri "Fă clic în mod 

sigur", pe care Telenor l-a organizat în 2009 cu colaborarea Ministerului 

Comunicaţiilor şi al Societăţii Informaţionale. În acea vreme, Centrul a ţinut mai 

multe workshop-uri în şcolile Voivodinei şi de atunci nu au mai colaborat cu niciun 

furnizor, pentru că programele OSC-urilor mici sunt modeste şi de aceea, când se 

organizează un concurs, aceste organizaţii au o poziţie de pornire mai proastă, faţă 

de actorii mai mari, care pot investi resursele lor proprii în proiect. 

 

Această neînţelegere se vede chiar 

în (ne)colaborarea (intersectorială). 

Chiar acele OSC-uri care s-au 

afirmat prin munca lor într-o 

anume temă şi care lucrează în 

interesul unei categorii sociale 

defavorizate sau într-un domeniu 

neglijat de alte instituţii, trebuie să 

înfrunte deseori obstacole foarte 

serioase, când se ajunge la 

colaborarea intersectorială. 

Colocutoarele ne au dat exemplul 

spaţiului pe care oraşul Novi Sad   

îi l-a cedat Centrului, unde  de  un 

Colocutoarele consideră că cele mai mari 

sfidări şi obstacole în munca unui OSC ca 

Centrul Target este "neînţelegerea din partea 

instituţiilor şi din partea societăţii în general 

despre problema pe care o avem". Acest lucru 

se referă la problema exploatării copiilor prin 

TIC, care deja există în Serbia şi care se vede 

cel mai des la şcoli, pentru că acolo putem 

găsi cea mai mare cantitate de copii. Atât copii 

cât şi părinţii lor se adresează Centrului cel 

mai des, neştiind cum să acţioneze în cazurile 

de violenţă prin TIC.  Ei subliniază faptul că 

copii nu sunt singurele victime ale diferitelor 

forme de violenţă prin TIC. 
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an de zile se desfăşoară activitatea de consiliere fără linii telefonice fixe. Nici nu 

este clar dacă această linie va fi gratuită19. Prin această abordare se impune şi 

întrebarea despre susteinabilitatea activităţilor tuturor OSC-urilor, care la fel ca 

acest Centru, se ocupă de fenomen sociale specifice şi despre utilitatea acestor 

activităţi care (poate) păr a fi sistemice. Această întrebare este şi mai actuală în 

cazul exploatării copiilor prin TIC, la fel ca în cazul altor forme de TIC, HIV sau SIDA, 

fiindcă este vorbă de un fenomen care nu va "trece" de la sine. De fapt, în caz de 

neglijare se va întâmplă lucrul opus: consecinţele lui vor deveni din ce în ce mai 

vizibile şi grele, iar îndepărtarea lor va cere mult mai multe resurse, iar atunci va fi 

târziu pentru prevenire. 

Ministerul Învăţământului, Ştiinţei şi Dezvoltării Tehnologice are o importanţă 

centrală în acest proces pentru că tema protecţiei de la violenţă electronică şi 

învăţământul practic în acest sens trebuie să fie trataţi la ore de informatică şi să li 

se dedice mai mult timp pe parcursul întregului an. Tema violenţei electronice 

trebuie introdusă ca temă obligatorie pentru toate clasele, odată pe lună, în cadrul 

orelor de dirigenţie. Singurul mod pentru a preveni şi a combate  această problemă 

este a vorbi constant cu copii, părinţi şi educatori. În ţările din Europă de Vest se 

vorbeşte despre violenţă electronică în fiecare an. Această informaţie trebuie 

repetată şi adaptată vârstei copiilor, ca ei să înveţe să folosească corect TIC, să se 

protejeze şi să ceară ajutor în caz de nevoie. 

 
_____________________ 

19  Deşi se află în centrul oraşului, spaţiul se află la o mansardă pe etajul patru şi nu există lift. Intrarea se 

află la capătul unei curţi. Consilierea se oferă la un birou la capătul unui coridor, la care se ajunge prin 

mai multe coridoare întortocheate şi fără lumină. Cheltuielile comunale ale acestui spaţiu este o 

problemă nerezolvată până în prezent, adică sunt acoperite prin cheltuielile pentru proiecte. 
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Lipsa de conştiinţă despre seriozitatea problemei se vede în faptul că instituţiile 

competente, precum şcolile sau centrele de muncă socială, nu au pesonal 

specializat pentru a lucra la prevenirea violenţei prin TIC şi cu victimele acestui 

fenomen. În aceste situaţii se poate vedea şi lipsa de coordonare între instituţii. O 

mare problemă este că protocoalele şcolare despre acţiunile care trebuie luate în 

caz de violenţă electronică dau impresia că acest fenomen reprezintă o formă rară şi 

marginală de violenţă asupra copiilor şi între copii, fără să ia în considerare că în 

ziua de azi copii sunt mult mai expuşi acestui flagel. 

La nivel de şcoli, colocutoarele noastre, menţionează în mod deosebit 

neidentificarea violenţei prin TIC şi lipsa e reacţie a echipelor şcolare în aceste 

cazuri. În legătură cu reglementările despre această temă, ele precizează că cea mai 

mare problemă este neaplicarea regulamentelor şi documentelor corespunzătoare 

datorită nerecunoaşterii problemei, deşi statul nostru şi, prin urmare, instituţii sale, 

a ratificat diverse convenţii şi protocoale din domeniul drepturilor copiilor, 

obligându-se să-le aplice. Totuşi, lipsa e conştiinţă despre problemă nu scuteşte 

lipsa de acţiune din partea instituţiilor competente. Experienţa colocutoarelor 

noastre în şcolile din Serbia, o ţară în care se acordă mare atenţie trendurilor 

moderne de folosire a  diferitelor TIC (calculatoare, telefoane mobile ş.a.m.d.), arată 

că sunt foarte mulţi profesori care, în caz că recunosc existenţa violenţei electronice 

asupra copiile şi între ei, consideră că aceasta este problema lor personală. Ele spun 

că în şapte seminare pentru profesori, chiar 70% dintre ei nu recunosc obligaţia lor 

legală de a reacţiona în cazurile de violenţă electronică şi nici membrii echipelor 

şcolare pentru combaterea violenţei nu ştiu să identifice şi să gradeze în mod clar 

diferitele forme de violenţă menţionate în manual. 

Ele consideră că instituţiile care se ocupă de copii şi de protecţia lor (instituţiile 

educative, sanitare şi poliţia) au un rol esenţial în ameliorarea situaţiei şi evitarea 

fenomenului de exploatare a copiilor. 
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În afara de recunoaşterea şi tratarea acestui fenomen în regulamente, pentru care 

este nevoie de a ridica nivelul de conştientizare a acestei probleme în cadrul 

instituţiilor, trebuie întreprinse activităţi concrete legate de adoptarea 

regulamentelor şi actelor corespunzătoare de natură sub-legală, precum şi de 

aplicarea lor practică. 

Presa are un rol fundamental în acest proces, care trebuie "să nu informe într-un 

mod senzaţionalist, ci mai degrabă educativ". Trebuie create emisii care să trateze 

problema violenţei şi abuzării copiilor prin TIC, pentru că opinia publică trebuie să 

înţeleagă că este vorbă de o nouă formă de violenţă. Acest lucru trebuie înţeles de 

întreagă societate, precum şi de către fiecare individ, pentru că este datoria 

fiecăruia dintre noi să se educe, mai întâi pentru a se apăra pe sine însuşi", pe 

familia sa şi pe cei mai apropiaţi, iar apoi pentru a-i apăra pe ceilalţi. 
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Acoperirea de către presa a cazurilor de exploatare a copiilor 
prin TIC 

 

Copii, violenţă, internet şi presa 

Toţi participanţii la această cercetare, de la elevi din şcoală secundară, până la 

părinţii lor, reprezentanţii societăţii civile şi experţii care lucrează cu copii, au 

recunoscut că presa este un factor foarte important pentru informarea şi educarea 

opiniei publice despre exploatarea copiilor prin TIC. Din răspunsurile lor la 

capitolele anterioare, este evident că tinerii, părinţii lor şi specialiştii în diverse 

domenii ale internetului nu privesc presa în sensul clasic al cuvântului, adică nu 

înţeleg prin acesta doar mijloacele de informare tradiţionale, tipărite şi electronice, 

precum ziarele, revistele, radio şi TV. Răspunsurile lor arată că ei sunt conştienţi de 

faptul că internetul, datorită naturii sale are posibilitatea de a combina modurile de 

funcţionare ale diferitelor tipuri de presă şi că are potenţialul de a-i influenţa în mod 

cumulativ pe utilizatorii săi. Răspunsurile tinerilor şi adulţilor, care au participat la 

această cercetare au arătat că, în funcţie de vârsta şi experienţa lor de viaţă, ei pot 

recunoaşte clar aspectele pozitive şi negative ale potenţialului informativ al 

internetului. Totuşi, în contextul presei şi al exploatării copiilor prin TIC, pentru 

această cercetare este deosebit de important faptul că tinerii şi copii identifică 

calculatorul cu internetul şi, într-un mod complet necritic, cu amuzamentul pe care 

internetul îl poate oferi. 

Analiza acoperirii presei din Serbia a diferitelor forme de violenţă asupra copiilor20 

coincid asupra faptului că presa este foarte interesată să acopere fenomenele şi 

problemele sociale legate de copii, mai ales în legătura cu încălcarea 

 
_____________________ 
20 Putem cita cazul proiectului regional de combatere a abuzării sexuale şi a exploatării copiilor "Cutia 

Pandorei", care poate fi văzut la  www.pandorasbox.rs. Acest proiect se ocupă de informarea presei din 
Serbia despre această temă în perioada 2009-2011 şi de monitorizarea mediilor tipărite în legătură cu 
acoperirea temelor de violenţă asupra copiilor la şcoală în timpul celei de a doua jumătate a anului 
2012, precum şi analizei efectuate de Unicef şi UNS. 

 

  
 

86 
 
 

 

 

http://www.pandorasbox.rs/


 
Exploatarea copiilor prin TIC 

OMBUDSMANUL PROVINCIAL AL P.A. VOIVODINA 
 
 

drepturilor lor, dar că acest lucru îl face într-un mod care, în cel mai bun caz, nu se 

potriveşte cu principiile etice ale Codului Jurnaliştilor din Serbia. Motivele trebuie 

căutate mai ales în condiţiile economiei de piată, care face ca presa să depindă de 

tirajul sau audienţei. Alegerea temei şi a modului de prelucrare profesionale a 

acestuia, precum şi mesajul care este trimis publicului cu acest prilej sunt lăsate cel 

mai des pe un plan secundar. 

Analiza articolelor presei din Serbia despre exploatarea copiilor prin TIC în anul 

2012 – care va fi tratată în acest capitol - arată că presa din ţara noastră s-a ocupat 

în mod intensiv de violenţă electronică sau digitală asupra copiilor pentru prima 

dată în 2012 abia la sfârşitul lui decembrie, după ce au fost publicate rezultatele 

cercetării despre frecvenţa acestui fenomen la şcolile primare şi secundare21. 

Informaţiile despre acest tip de violenţă asupra copiilor sunt cel mai des prezentate 

de presa în mod indirect, adică în cadrul altor ştiri despre altă formă de violenţă, 

precum violenţa de către alţi copii, violenţă sexuală, violenţa în familie sau traficul 

cu oameni. 

 

Accesul presei la „cele invizibile" 

Problema de bază pe care se bazează analiza materialelor din presă în această 

cercetare este următoarea: care sunt mesajele pe care publicul le primeşte în 

legătură cu exploatarea copiilor prin TIC, adică în legătură cu violenţa electronică 

asupra lor. Din punctul de vedere metodologic, trebuie subliniat că analiza se 

focalizează mai ales pe impresia, pe care materialele analizate o produc, adică pe 

mesajele explicite sau implicite care îi sunt trimise publicului şi mai întâi de toate pe 

forma lor şi pe modul în care sunt trimise către publicul pe teritoriul în care sunt 

 
_____________________ 

21 Cercetarea a fost efectuată de către Unicef Serbia, Ministerul Învăţământului, Ştiinţei şi Dezvoltării 
Tehnologice al Republicii Serbia şi Fondaţia Telenor. Primele rezultate ale acestei cercetări au fost 
publicate la Conferinţa din Belgrad din 13 decembrie 2012. 
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distribuite. Atunci când s-a pus problema diapazonului şi exactităţii analizei 

materialelor pentru scopurile acestei cercetări, am hotărât să privim articolele din 

punctul de vedere al publicului larg sau neavizat, care nu ştie multe despre 

exploatarea copiilor prin TIC şi nici nu se gândeşte la nivelul ideologic al discursului 

mediatic. 

Şi alegerea eşantioanelor de cercetare, adică a articolelor din presă, a fost 

neobişnuită. Eşantioanele iniţiale au fost ales pe baza a press clippingu-ului făcut 

de Ombudsmanul Provincial,22 dar după examinarea preliminară a conţinutului, s-a 

hotărât să-l lărgim pe baza clipping-ului din proiectul "Cutia Pandorei". Acest 

principiu a fost aplicat datorită faptului că, în timpul analizării eşantioanelor iniţiale, 

s-a remarcat că violenţa asupra copiilor prin TIC este acoperită de presa nu în mod 

direct, ci în cadrul articolelor despre alte forme de violenţă exercitate asupra 

copiilor, aşa cum am menţionat mai înainte. Corpusul larg constă în 203 articole 

publicate în 2012, luate din sursele mai sus amintite, care se referă la diferite forme 

de violenţă asupra copiilor, în timp ce corpusul îngust include 110 articole selectate 

din corpusul larg, care se referă (şi) la violenţă electronică sau digitală.23 

Uniformitatea relativă a conţinutului corpusului larg şi a corpusului îngust este 

asigurată prin faptul că, în cazul mediilor electroice24, au fost folosite materiale 

scrise publicate în paginile web, iar în cazuri excepţionale, au fost folosite şi 

transcrierile emisiilor radio şi TV, dar numai în scopuri explicative şi atunci când ele 

conţin declaraţiile diferiţilor actori. Corpusul include materiale din 38 medii 

 

 
_____________________ 

22 Materialele suplimentare pentru nevoile acestei cercetări au fost asigurate de Agenţia pentru 
monitorizarea şi analiza conţinutului presei "Ninamedia" pe baza frazei cheie "exploatarea copiilor pe 
internet". 

23 Prin internet, telefon mobil sau alte mijloace electronice de comunicaţie. 

24 Radio, TV şi portale internet. 
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tipărite şi electronice25 cu tiraje şi nivel de acoperire diferite. Profilul lor oscilează 

între medii serioase şi tabloide.26 

Toate articolele au fost analizate pe baza unei liste speciale de coduri, care 

reprezintă o versiune a codului standard pentru analizarea conţinutului mediilor 

tipărite, care a fost adaptată pentru tema acestei lucrări. Lista de coduri conţine trei 

grupe principale de date despre articolele din presă, care asigură o analiză 

cantitativă şi calitativă valabilă a aspectelor relevante tehnice şi de conţinut (de 

exemplu, rubricile în care articolul a fost publicat, oare apare pe pagina întâi sau a 

fost semnat, domeniul vieţii la care se referă, cuvintele şi expresiile folosite cel mai 

des, timpul de violenţă şi de actori care sunt pomeniţi şi calitatea textului din 

punctul de vedere al obiectivităţii şi al intereselor copiilor). 

 

Lucrurile evidente şi "printre rânduri" 

Analizarea corpusului larg a arătat că mediile din Serbia scriu despre vreo formă de 

abuz sau violenţa asupra copiilor odată la două-trei zile (203 de articole în 2012), în 

timp de despre exploatarea copiilor prin TIC se scrie cel puţin odată la trei zile (110 

de articole în 2012). Articolele despre violenţa asupra copiilor poate fi găsită chiar 

în 30 de rubrici diferite, iar peste 73% din articolele (149 din 203) sunt publicate a 

articol sau ştire scurtă pe cronică.  

 
 
_____________________ 
25 Lista presei în ordine alfabetică este: 24 sata, Akter, Alo, B92, Beta, Blic, City Magazine, Danas, 

Dnevnik, Fonet Glas javnosti, Informer, Kopernikus, Kurir, Mondo, Narodne novine Niš, Nezavisne 
novine, Novi magazin, Novine novosadske, Novosti, Personal magazin, Politika, Pravda, Press, Radio 
021, Radio Beograd 1, Roditelj & dete, RTS, RTV, San, Smedia, Studio B, Telegraf.rs, Trojka, Večernje 
novosti, Vesti online, Vreme şi YU Eko. 

26 În sensul folosit de Prodanović în Valić-Nedeljković, D. ur. (2011) „Media 
Discourse of Povertyand SociakExckusion", pagina 95, Facultatea de Filozofie, Novi Sad. 
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În 78% din aceste articole este clar cine este autorul (adică în 152 autorul a semnat 

doar cu iniţiale, nu a semnat,  semnat ca redacţia sau se precizează că materialul a 

fost preluat de la altă sursă), în jur de 70 (peste 34%) au fost publicate pe prima 

pagină. În ceea ce priveşte căutării pe cuvinte cheie, articolele despre cazurile de 

violenţă electronică asupra copiilor sunt publicate cel mai des în categoria 

"drepturile copiilor" (30% adică 33 din 110), "exploatarea copiilor pe internet (18%, 

adică 20 sin 110) şi "violenţă familială" (3%, adică 4 din 110), precum şi ca 

"învăţământ", "probleme sociale", "egalitatea sexuală", "persoane cu invaliditate" 

ş.a.m.d. 

 

Tipurile de violenţă pomenite în corpusul larg cel mai des sunt următoarele: 

 

Tabelul 6. Tipurile de violenţă în articolele din corpusul larg 

Tip de violenţă Număr de 

articole 

% Tip de violenţă Număr de 

articole 

% 

Între copii 33 16 Mesaje 28 14 

Pedofilie 167 82 Video/film 45 22 

Violenţă familială 16 8 Prin calculator 110 55 

Incest27 25 12 Altele* 65 32 

* (Fotografii, trafic de oameni, diferite obiecte şi moduri de abuzare a copiilor, care nu pot fi 

clasificate conform categoriilor anterioare). 

 

Prin analizarea frecvenţei unor cuvinte sau descrieri (acţiuni) de pe titlurile 

articolelor corpusului lar, la prima vedere putem vedea care este cea mai frecventă 

formă de violenţă în Serbia în 2012. 

 
_____________________ 
27 Făptaşii sunt exclusiv bărbaţi. 
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Grafic 1.  Cuvintele folosite cel mai des la descrierea (acţiunilor) în titlurile corpusului 

îngust 
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Pe baza datelor din graficul nr. 1, putem trage concluzia că titlurile presei despre 

violenţă asupra copiilor arată că aceştia sunt prezentaţi cel mai des ca victime ale 

pedofiliei, adică a violenţei sexuale sau pornografie, din care cea mai obişnuită 

formă violul sau actul sexual. Internetul şi Facebook sunt prezentaţi în acest context 

doar în mod sporadic. Totuşi, analiza ulterioară a materialelor din articole arată că 

cel mai des infractorii folosesc internetul şi telefoanele mobile în două moduri: 

pentru a-şi contacta victimele şi pentru ale intimida mai departe. 

Diferitele expresii pentru violenţă (de exemplu, act sexual, şantajare, abuz, 

abuzare, sechestru ş.a.m.d.) sunt folosite cel mai des când se doreşte un limbaj mai 

obiectiv şi corect din punctul de vedere politic sau când sunt citate dispoziţii legala 

privitoare la faptele penale pentru ca persoanele suspectate sunt procesate de către 

organele competente. Cel mai des persoanele suspectate sunt clasificate imediat 

drept infractori, adică ca persoane care au comis fără îndoială infracţiunea pentru 

care au fost puse sub acuzaţie28, în timp ce organele de stat participă la aducerea 

lor în faţa justiţiei, adică ei sunt arestaţi şi duşi la audiere la un judecător de 

cercetare. 

 

Violenţa electronică sub lupa presei 

Prin analizarea doar a corpului îngust, care include 110 articole legate într-un fel de 

violenţă electronică şi digitală cu ajutorul calculatorului sau telefonului mobil, 

rezultă că făptaşii acestui tip de violenţă, adică infractorii pomeniţi în corpus sunt 

bărbaţi cu vârste între 18 şi 70 ani, cu excepţia cazurilor în care violenţa este comisă 

de către alţi copii. Într-un singur caz, făptaşi au fost de sex feminin. Era vorbă de 

eleve de şcoală secundară, care au folosit Facebook pentru a ademeni o colegă de a 

lor în apartamentul uneia dintre fetele. Acolo au atacat-o fizic şi au abuzat-o. 

 

_____________________ 

28 şi a căror vinovăţie trebuie dovedită – ne place sau nu – conform cu principiile drepturilor omului şi 
reglementărilor în vigoare. 
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De obicei victimele acestui tip de violenţă sunt numite în mod generic "copii". 

Fetiţele sunt pomenite ca victime în 25% (adică 28) din articole, şi băiţei în 20% 

(adică 22) din articole. Peste 91% din victime sunt copii mai mari cu vârste între 6 şi 

10 ani, precum "teenagers" cu vârste între 11 şi 15 ani. Vârstele pomenite în mod 

mai mult sau mai puţin explicit sunt arătate în următorul tabel: 

 

Tabelul 7. Vârstele copiilor menţionaţi în articolele 

 Prunc Copil mic Copil mai 

mare 

Adolescent Adolescent 

Număr 6 23 36 64 11 

% 5 21 33 58 10 

Deşi părinţii sunt menţionaţi explicit doar în 34% (adică 37) din articole ca cei mai 

frecvenţi actori indirecţi la cazurile de violenţă electronică asupra copiilor, prin 

natura lor aceştia sunt întotdeauna implicaţi. Imaginea de ansamblu asupra 

părinţilor pe baza articolelor din corpus este că ei se simt neputincioşi şi că ceilalţi 

actori chiar aşa îi percep. Dau impresia de a se ruşina de ceea ce li se întâmplă 

copiilor lor. Rareori copii au încredere în ei, iar când o fac, părinţii se adresează 

imediat poliţiei, mai ales dacă este vorbă de violenţă din partea unor copii de 

aceeaşi vârstă. Pe cealaltă parte, când este vorbă de violenţă sexuală, care este o 

"ruşine" pentru familie şi tare atrăgătoare pentru presă, articolele arată că rudele de 

sex bărbătesc şi chiar taţii sunt deseori făptaşii, în timp ce mamele sunt arătate în 

aceste situaţii ca victime secundare şi neputincioase, iar uneori ca complici chiar din 

cauza reacţiei lor târzii. Într-un mare număr de articole este evident că familiile în 

care violenţa are loc au mai mulţi copii. În acest fel, ceilalţi copii, împreuna cu 

părinţii şi celelalte rude care stau în locuinţa respectivă devin victime secundare. 

Este important să menţionăm că pomenirea numelor părinţilor sau rudelor copilului 

victimă a violenţei constituie cea mai obişnuită cale de depistare a identităţii 
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copilului sau a familiei lui. În acest fel copii şi familiile lor sunt stigmatizaţi, mai ales 

dacă locuiesc în medii mici. 

Actorii indirecţi pomeniţi cel mai des de presă în contextul exploatării copiilor prin 

TIC sunt arătaţi în următorul tabel: 

 
Tabelul 8. Actori indirecţi menţionaţi în articole 

Actor(i) Număr % Actor(i) Număr % 

Copii de aceeaşi vârstă 42 38 Procuratura 18 16 

Şcoala 40 36 Tribunal 42 38 

Poliţia 84 76 Presa 14 13 

CMS* 6 5 Altele** 65 59 

Instituţii sanitare 9 8 * Centru de muncă socială 

 
**  Alte instituţii de stat, organizaţiile naţionale şi internaţionale, societăţi comerciale, indivizi (mai ales 

personalităţi publice din domeniul direcţilor de stat pe nivel diferite), precum şi reprezentanţii 

comunităţii locale (de exemplu vecini speriaţi, cetăţeni curajoşi şi rude uimite, care în aceste articole 

joacă rolul "vocii poporului"). 

Poliţia este pomenită cel mai des datorită naturii faptelor, pentru că cel mai des ei 

sunt prima autoritate la care victimele se adresează pentru protecţie, precum şi 

pentru faptul că violenţa electronică este menţionată deseori de presă în legătură cu 

suspiciunea de pedofilie29, ceea ce poate fi văzut clar în datele din tabelul nr. 8. 

Tribunalele sunt pomenite cel mai des în contextul procedurii de cercetare, adunare 

a dovezilor, judecare şi pronunţare sau modificare a sentinţei. Procuratura este 

menţionată în contextul calificării fapte (penale), care urmează să fie judecată. 

Faptul că alţi actori indirecţi sunt pomeniţi deseori în contextul violenţei electronice 

asupra copiilor arată că aceştia sunt conştienţi de importanţa socială a acestei teme, 

privitoare la cele mai vulnerabile categorii sociale. Totuşi în funcţie de identitatea 

 
_____________________ 

29 În sensul articolelor 185, 185a şi 815b al Codului Penal al Republicii Serbia. 
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actorului indirect, acesta este folosit în moduri diferite de presă pentru scopurile ei. 

Este evident că actorii care se bucură de putere în societate, deşi par a fi "personaje 

secundare", sunt mai conştienţi de diferitele nivele de influenţă a presei şi de aceea 

folosesc aceste ocazii pentru a i trimite publicului mesaje care îi pune sub o lumină 

mai favorabilă. Pe cealaltă parte, actorii fără nicio putere în societate, deşi sunt la fel 

de secundari faţă de victime şi infractori, în esenţă sunt doar manipulaţi: fie din 

partea presei ca să facă povestea mai impresionantă, fie de către actorii sociali mai 

puternici ca factori, care dau legitimitate acţiunilor lor. 

Luând în considerare toate acestea, datele despre calitatea articolelor de presă 

amintite sunt prezentate în graficul nr. 2. Aceste date nu sunt încurajatoare din 

punctul de vedere al rolului real şi posibil al presei la prevenirea şi combaterea 

violenţei asupra copiilor şi tinerilor, inclusiv mediile electronice: 

 
 
Grafic 2. Respectarea măsurilor şi principiilor de calitate la articole din presă30 

 
 
 
Pe baza Valić-Nedeljković, Dubravka. (2002). „Praktikum novinarstva" (Practica jurnalistică). Examinare 
economică. Belgrad. 
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Cel mai des intimitatea copiilor este violată de presă, atunci când aceasta publică 

numele părinţilor în combinaţie cu alte amănunte ale cercetării, precum numele 

localităţii sau cartierului în care evenimentul a avut loc. Chiar dacă procentul 

articolelor care încalcă acest principiu este aparent mic, 15%, acesta nu este de loc 

neglijabil, luând în considerare consecinţele pe termen lung pentru copil. Aceste 

urmări sigur se vor reflectă în mod negativ asupra familiei, prietenilor şi mediului 

social imediat al copilului. În Republica Serbia, protecţia minorului în presă este 

prevăzută nu doar în codului de conduită al jurnaliştilor, ci şi în trei legi31. 

Principiul respectării bunului gust este deseori încălcat, atunci când presa descrie 

actul de violenţă în mod amănunţit. De exemplu, presa poate descrie într-un mod 

prea detailat o tentativă de viol împotriva unei fetiţe, arătând întreaga desfăşurare a 

evenimentelor. În aceste situaţii ei pot menţiona faptul că ea a postat pe internet 

poze din concediul ei, sugerând că, ea l-a provocat pe făptaş într-un mod mai mult 

sau mai puţin conştient. 

Din punctul de vedere al senzaţionalismului, cea mai mare sfidare pentru presa este 

legată de natura însăşi a violenţei asupra copiilor, mai ales când este vorbă de fapte 

penale împotriva libertăţii sexuale a minorilor. Aceste fapte sunt în contradicţie 

totală cu cele mai elementare principii de respectare ale drepturilor omului şi, 

bineînţeles, asemenea fenomene trebuie semnalate în orice societate. Această 

împrejurare este foarte avantajoasă pentru presa în sensul că dezvăluirea lor atrage 

imediat atenţia societăţii. Totuşi, presa trebuie să ţină cont de aşa numitul "bine 

superior", adică ei trebuie să provoace cât mai puţine daune prin dezvăluirea 

informaţiei, mai ales când acest lucru implică victimizarea adiţională sau repetată a 

unor categorii sociale ameninţate, în cazul de faţă copii. În afara cauzei mai sus 

amintite, articolele din eşantionul folosit la această cercetare sunt senzaţionaliste 

 
_____________________ 

31  Legea informării publice (articolele 41 şi 42), Legea radiodifuziunii (articolul 68, paragraful 5) şi Legea 

publicităţii (articolele 72-85). 
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mai ales datorită limbajului şi modului patetic în care toţi actorii sunt reduşi la 

victime, infractori şi observatori pasivi, care se află la limita panicii datorită cruzimii 

evenimentelor într-o lume ostilă în care individul nu are nicio putere în faţa laturii 

obscure a naturii umane. În loc de a-şi îndeplini datoria primară de a informa şi a 

educa publicul, oferindu-le informaţii clare, obiective, exacte şi verificate care îi vor 

îndruma şi încuraja pe utilizatorii conţinutului informativ ca să contribuie în mod 

pozitiv la combaterea violenţei asupra copiilor, abordarea senzaţionalistă din 

articolele corpusului fac exact lucrul opus. 

În afara de cele spuse mai sus, deformarea mesajului în articolele din corpus se 

reflectă şi în faptul că ele provoacă aşa numita panică morală. După ce citeşti un 

asemenea articol capeţi impresia că infractorii îi pândesc pe copii la fiecare pas. 

Conform acestor articole, infractorii pândesc şi pe internet în aşteptare ca vreun 

băiat sau fată naivă să cadă în mreaja lor şi atunci îl/o ademenesc la o întâlnire prin 

Facebook sau telefonul mobil şi apoi îl atacă, iar părinţii, în preafericita lor 

ignoranţă şi neputinţă, aşteaptă ca cineva să facă ceva imediat. Deşi presa îţi dă 

impresia că forţele de ordine îi urmăresc pe făptaşi în mod rapid şi eficient nu reiese 

clar din niciun articol, chiar după mai multe citiri, cine şi cum trebuie înştiinţat 

despre violenţa asupra copiilor şi nici cum sunt procesaţi inculpaţii de violenţă 

(electronică) asupra copiilor de la un capăt la celălalt. 

 

În spatele oglinzii virtuale 

Participanţii la grupele focus în cadrul acestei cercetări au recunoscut presa ca un 

factor important în formarea conştiinţei publice în legătură cu exploatarea copiilor 

prin TIC sau cu violenţa electronică exersată asupra lor. Capacitatea informatică şi 

educativă a presei este considerat ca având potenţialul de a deveni mare şi 

semnificativă, dar în timpul conversaţiilor cu grupele focus am constatat cu părere 

de rău şi chiar resemnare că în presa Serbiei predomină în acest moment materialul 

de amuzament, a cărui calitate este dictată în mare măsură de orientare a presei 

spre piaţa. Datorită acestor împrejurări, presa experimentează greutăţi  în 
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respectarea principiilor etice-profesionale, cât şi acelea din domeniul drepturilor 

omului. Totuşi acest lucru nu poate fi folosit drept pretext pentru modul lor de a 

informa despre teme legate de încălcări grave ale drepturilor celor mai 

vulnerabilelor categorii sociale, precum copii şi tinerii. 

Analiza modului în care presa din Serbia a prezentat exploatarea copiilor prin TIC în 

2012 a arătat că un asemenea articol este publicat aproximativ o dată la trei zile. 

Aceste date sun îngrijorătoare, mai ales dacă luăm în considerare importanţa temei 

şi implicaţiile ei pentru copii şi întreaga societate, precum şi faptul confirmat în 

numeroase cercetări, că articolele din presă cel mai des ating numai vârful 

aisbergului marilor probleme sociale. Aceste articole, care aproape în totalitate 

prezintă elemente de senzaţionalism şi deformare a faptelor, sunt publicate cel mai 

des ca ştiri extinse sau texte scurte în cronici fără autor cunoscut şi, de aceea, toţi 

aceia care lucrează cu copii în Serbia ar trebui să-şi punea întrebarea "ce se 

întâmplă de fapt sub suprafaţa acestor evenimente?". În 2012 presa din Serbia a 

prezentat violenţa electronică asupra copiilor ca ceva legat mai ales de acţiuni 

penale împotriva libertăţii sexuale, în care sunt implicaţi minori, pornografie 

infantilă sau violenţă sexuală asupra minorilor, ceea ce duce automat la pedofilie. 

Din analiza articolelor din presă reiese că persoanele suspectate sau condamnate 

pentru această faptă au folosit internetul sau telefonul mobil pentru grooming 

(adică racolarea copiilor şi pregătirea lor pentru o întâlnire motivată sexual), 

molestarea sau abuzarea copiilor, inclusiv sexting (adică arătarea de poze sau video 

clipuri de natură explicit sexuală) şi cyber-bullying (adică jignirea sau abuzarea prin 

TIC) cu scopul de a-şi speria victima după comiterea violenţei asupra lor pentru a-i 

ţine în stare de ascultare şi a-i abuza din nou. Cyber-bullying este descris în 

articolele din presă doar de câteva ori şi doar în cazul violenţei între copii. 

Făptaşii violenţei electronice cu nuanţă sexuală, care au fost arătaţi în presă, sunt în 

exclusivitate bărbaţi adulţi. Această constatare coincide cu datele acestei cercetări, 
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pe care le-am primit de la direcţie de poliţie şi de la Secţia pentru Combaterea 

Criminalităţii de Tehnologie Înaltă. În afara suspecţilor, actorii principali la aceste 

articole sunt bineînţeles copii şi părinţii lor, care sunt prezentaţi de obicei ca victime 

pasive ale infractorilor, care tind să se distanţeze unii de ceilalţi şi să pună toate 

speranţele lor legate de protejarea copiilor de la violenţa electronică pe seama 

organelor de stat. Pe cealaltă parte, organele de stat sunt prezentate ca apărători 

puternici şi proactivi, care îi prinde şi procesează pe cei suspectaţi de violenţă 

asupra copiilor şi fac declaraţii privitoare la procesele în derulare şi la activităţile lor 

viitoare în acest domeniu. Însă, primul lucru care se poate vedea clar este că, după a 

fi arestaţi şi audiaţi, suspecţii de violenţă asupra copiilor se apară în stare de 

libertate. Rămâne foarte neclar ce fel de sprijin şi protecţie este acela faţă de copii 

abuzaţi, părinţii şi familiile lor. 

Chiar acele articole din eşantion care au fost clasificate ca fiind foarte corecte după 

toate criteriile de calitate sunt caracterizate de critici, defetism şi crearea unei 

atmosfere de neputinţă a tuturor actorilor, atât individuali, cât şi instituţionali, faţă 

de problemă de care se ocupă, ceea ce este complet opus aşteptărilor participanţilor 

la această cercetare, care sunt consumatori de conţinuturile presei. Titlul unui 

articol din presa scrisă referitor la o manifestare în care au fost prezentate 

rezultatele primei cercetări despre violenţă digitală la elevi din şcoala primară şi 

secundară din Serbia spune că şcolile din Serbia sunt mai sigure şi că pericolul care 

îi pândeşte pe copii vine din internet. În contextul întregii cercetări şi a părţii 

acesteia referitoare la raportarea de către presa a exploatării copiilor prin TIC, 

trebuie să facem câteva observaţii şi să punem câteva întrebări. 

Republica Serbia este una din primele şase ţări cu cea mai bătrână  populaţie din 

lume, iar peste 50% din gospodării are un calculator. Copii şi părinţii care au 
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participat la grupele focus în timpul acestei cercetări spun că tinerii folosesc 

calculatoarele mult mai bine decât părinţii lor. Faptul că utilizatorii de calculatoare 

sunt din ce în ce mai tineri şi capabili faţă adulţi este confirmat de experţii cu care 

am vorbit şi acest lucru este logic, având în vedere datele demografice amintite. 

Aceasta înseamnă că generaţi în vârstă este consumătoare a presei mijloacelor de 

informare tradiţionale, iar generaţia tânără a mijloacelor moderne. În ultimii câţiva 

ani copii tinerii şi părinţii lor au avut acces în Serbia la câteva pagini web care conţin 

informaţie despre protejarea copiilor în timp ce folosesc internetul. Aceste pagini 

web puse la dispoziţie de actori diferiţi, inclusiv organele de stat, conţin link-uri la 

alte pagini web în care cazurile de abuz şi violenţă asupra copiilor pe internet pot fi 

denunţate în mod direct. Aceste pagini web conţin informaţii diverse, dar la fel ca 

şcolile mai sigure pomenite înainte, ele nu explică două lucruri de bază: cum 

trebuie denunţate cazurile de violenţă şi cum arată procedura mai departe? Având 

toate acestea în vedere, nu este surprinzător că în 2011 şi 2012 a fost înregistrat un 

total de 14 cazuri de exploatare a copiilor prin TIC, în timp ce, conform datelor 

publicate în presa32 de Ministerul de Interne, în 2012 pe teritoriul întregii Serbii au 

fost arestate 15 persoane şi înaintate "34 de dosare penale împotriva 63 de 

persoane pentru exploatare de copii la producere de material pornografic şi 

distribuţia lui prin internet33. Cel mai des, victimele pedofililor sunt copii care 

folosesc reţeaua Facebook34". Din punctul de vedere al rolului (dorit) informativ şi 

educativ al presei, este important să semnalăm că modul în care presa din Serbia a 

transmis aceste informaţii publicului au fost complet neconstructiv, senzaţionalist 

şi deformat. 

 
_____________________ 
32 Sursa: http://www.b92.net/info/vesti/tema.php?vwv=2013&mm=02&nav id=683708 (vizitat pe 1 

martie 2013). 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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Trăim într-o ţară în care primul lucru asociat de presă încă sunt ziarele, ai cărei 

locuitori petrec cel mai mare număr de ore în faţa televizorului şi totuşi niciun 

articol din eşantion nu ne explică un singur lucru: orice formă de violenţă, inclusiv 

aceea asupra copiilor trebuie denunţată mai întâi la poliţie. La rândul ei, poliţia 

contactează procuratura, care se adresează la centrul de muncă socială. Tribunalul 

conduce cercetarea, iar centrul pentru muncă socială duce convorbirile cu făptaşii 

minori ai acţiunilor violente, victimele violenţei, părinţii ş.a.m.d. După aceea centrul 

remite constatările şi părerile sale la tribunal, precum şi la alte instituţii care adună 

dovezi pentru tribunal (poliţia, policlinica ş.a.m.d.). Apoi tribunalul trimite toate 

dovezile înapoi la procuratură, care hotărăşte pe baza lor, dacă există fapte (penale) 

de natură violentă. În cele din urmă se deschide un dosar penal în faţa curţii înalte. 

Acest proces poate dura şi de aceea cel mai des inculpaţii se apară în stare de 

libertate. 

 

Ce (nu) îi este transmis publicului? 

În acoperirea lor a cazurilor de exploatare a copiilor prin TIC în 2012, presa din 

Serbia au descris o realitate socială în care diferiţii actori se confruntă cu acest 

fenomen, dar nu se ocupă de cauzele şi consecinţele lui. În general presa se 

limitează la raportare şi nu informează publicul despre natura acestui fenomen, 

pentru că acesta este tratat numai după întâmplarea evenimentelor. Pe de o parte, 

presa i-a arătat publicului că acest fenomen există şi i-a explicat practica de 

pedepsire a acelora care exersează violenţă asupra copiilor. Pe cealaltă parte, 

abordarea lor a dus publicul să creadă că nu pot face mult pentru a preveni 

fenomenul violenţei (electronice) asupra copiilor, decât dacă sunt sprijiniţi de 

organele de stat, ceea ce nu este adevărat. Totuşi, ceea ce nu reiese nici printre 

rânduri, este că toţi actorii, individual, colectivi sau instituţionali, fiecare în 

domeniul său, pot face ceva (în plus). După analizarea articolelor de presă despre 
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violenţa electronică asupra copiilor, rămân două întrebări când şi de ce? 

 

Concluzii 

Cadrul juridic 

Niciun act juridic sau document strategic naţional sau internaţional analizat în 

timpul acestei cercetări nu recunoaşte şi nici nu defineşte exploatarea copiilor prin 

TIC ca o formă deosebită de abuz, violenţă şi/sau exploatare a copiilor. Sistemele 

de calculatoarele şi TIC sunt menţionate în reglementările naţionale şi 

internaţionale, precum şi în cadrul strategic, exclusiv ca un mijloc sau metodă 

pentru exploatarea sexuală a copiilor. De aceea nu este surprinzător faptul că 

organele executive competente tratează această temă mai ales dintr-o perspectivă 

criminologică, îndreptându-şi eforturile mai mult spre combaterea fenomenului 

exploatării copiilor prin TIC şi pedepsirea făptaşilor, decât spre prevenirea acestuia 

prin informarea copiilor şi adulţilor prin educarea lor despre folosirea corectă a TIC 

şi măsurile preventive corespunzătoare. 

Altă problemă este că, de exemplu, la Strategia de dezvoltare a societăţii 

informatice din Republica Serbia până 2020, copii nu sunt menţionaţi de loc, adică 

nu sunt semnalaţi ca o grupă deosebit de vulnerabilă în contextul exploatării prin 

TIC. Pe cealaltă parte, Strategia naţională pentru prevenirea violenţei asupra copiilor 

şi Planul naţional de acţiune pentru copii până pe 2015 stabileşte că copii trebuie 

apăraţi de orice formă de abuz, neglijare, exploatare şi violenţă, dar nu 

menţionează în mod explicit exploatarea copiilor prin TIC ca ceea ce este, o nouă 

formă de violenţă. Aşa a fost definit acest fenomen de către participanţii la 

cercetare, iar această definire a fost confirmată de datele altor cercetări desfăşurate 

în ultimul deceniu. 
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Luând aceasta în considerare, contextul în care exploatarea copiilor prin TIC35 este 

menţionată în actele naţionale şi internaţionale analizate în această cercetare se 

referă mai ales la conceptele de grooming şi sexting, în sensul în care sunt folosite 

în această cercetare. Totuşi, cyber-bullying, care este caracteristic pentru violenţa 

prin TIC tot mai frecventă între copii şi tineri şi despre care a vorbit majoritatea 

participanţilor la această cercetare, nu este recunoscut în niciun fel ca o formă 

deosebită de exploatare prin TIC. Este important să recunoaştem şi să definim 

această formă de violenţă electronică din două motive: pentru a putea lucra la 

informarea sistemică, la educarea copiilor şi a tinerilor şi la prevenirea sa în cadrul 

sistemului şcolar, dar şi pentru a putea oferi victimelor directe şi indirecte ajutorul 

şi protecţia necesară. 

 

Rolul şi acţiunea organelor de stat 

Datele despre numărul de cazuri denunţate, respinse şi admise de exploatare a 

copiilor prin TIC, pe care ni le-au comunicat direcţiile de poliţie de pe teritoriul P.A. 

Voivodina şi Secţia Specială pentru Combaterea Criminalităţii de Tehnologie Înaltă a 

Procuraturii Generale din Belgrad, arată că acest fenomen, cu excepţia cazurilor 

penale pentru încălcarea libertăţii sexuale în contextul pornografiei infantile, nu a 

fost încă recunoscut în societatea noastră ca o formă deosebită de exploatare a 

copiilor. În asemenea situaţii aceste organe se referă cel mai des la articolul 185 b al 

Codului Penal al Republicii Serbia. 

Pe baza datelor, pe care le-am primit de la Direcţia Specială pentru Combaterea 

Criminalităţii de Tehnologie Înaltă, semnalăm două fapte importante: persoanele 

suspectate pentru aceste fapte în Serbia sunt în exclusivitate bărbaţi adulţi, de 

vârstă mijlocie şi înaintată, dintre care cei mai mulţi trăiesc în mediul urban, în oraşe 

mari, mai ales în Belgrad, sau în Voivodina. 
_____________________ 
35 De exemplu în Convenţia Europeană despre criminalitate cibernetică sau în Codul Penal al Republicii 

Serbia. 
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Răspunsurile Procuraturii Speciale pentru Combaterea Criminalităţii de Tehnologie 

Înaltă arată că conceptul de exploatare a copiilor prin TIC este legat în exclusivitate 

de fapte penale împotriva libertăţii sexuale, adică pornografie infantilă. De aceea, 

acţiunile organelor de stat competente se limitează la urmărirea şi procesare 

inculpaţilor, precum şi la aceea ce aceste organe consideră a fi măsuri preventive. 

Totuşi, la Procuratura Specială se consideră că prevenirea generală în aceste cazuri 

nu este eficientă mai ales datorită politicii pedepselor uşoare pentru făptaşi. 

Procuratura specială consideră că colaborarea cu ceilalţi actori (mai ales cu organele 

de stat, furnizorii de servicii internet şi alţi experţi) este foarte bună. Colaborarea 

are loc în conformitate cu Codul de Procedură Penală: Procuratura Specială 

coordonează celelalte organe în timpul cercetării, în timp ce ceilalţi actori 

colaborează în cadrul competenţelor lor, fiindcă sunt obligate prin lege s-o facă. 

Recomandările Procuraturii Speciale legate de îmbunătăţirea sistemului de protejare 

a copiilor de la exploatarea prin TIC sunt: instruirea copiilor în cadrul sistemului 

educativ despre folosirea internetului în condiţii de siguranţă, un rol mai eficient al 

presei la informarea opiniei publice despre această temă şi înăsprirea pedepselor 

prevăzute pentru comiterea acestor fapte penale. 

 

Furnizorii de internet şi telefonie mobilă 

Furnizorii de internet şi telefonie mobilă privesc rolul lor în protejarea copiilor de la 

exploatarea prin TIC prin prisma pieţii, adică sub lumina relaţiilor dintre furnizorul 

de servicii şi consumatorii. Doar 25% dintre furnizori au răspuns la chestionarul 

acestei cercetări, ceea ce arată în ce măsură ei sunt (ne)interesaţi de dezvoltarea 

protecţiei copiilor în acest domeniu. Din răspunsurile lor se poate trage concluzia 

că, în general, ei nu se adresează copiilor, ca la un grup specific expus în mod 

deosebit riscului de exploatare prin tehnologiile şi/sau serviciile pe care ei le oferă. 
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Furnizorii consideră că organele de stat sunt cele chemate să se ocupe de protecţia 

copiilor de la exploatarea prin TIC, mai ales prin crearea reglementărilor legale, iar 

rolul lor în acest context îl văd mai degrabă în activităţi şi campanii educative. 

Cei mai mulţi furnizori nici nu s-au ocupat de această temă în munca lor, nici nu au 

luat măsuri concrete de niciun fel. Răspunsurile lor pun sub semnul îndoielii 

cunoaşterea de către ei a obligaţiilor legale şi a mecanismelor şi metodele 

disponibile pentru protejarea copiilor de la exploatarea prin TIC. Chiar atunci când 

există, codurile etice ale majorităţii furnizorilor nu tratează exploatarea copiilor 

prin internet ca o problemă deosebită şi nici ca o temă prioritară în activitatea 

firmelor lor, ceea ce nu este surprinzător întrucât ei declară că foarte rar s-au 

confruntat cu cazuri de exploatare a copiilor prin TIC. Dacă sunt contactaţi de către 

organele competente în timpul unei cercetări penale, furnizorii află despre 

rezultatul anchetei numai din presă. Deşi colaborarea cu organele de stat 

competente este sporadică, ea totuşi există, în timp ce comunicaţia şi colaborarea 

cu OSC practic nu există. 

 

Părerile copiilor şi tinerilor 

Calculatorul şi internetul, pe care copii şi tinerii îi identifică şi egalează cel mai des 

cu reţelele sociale precum Facebook, sunt în ziua de azi parte a vieţii lor de la cea 

mai fragedă vârstă. Ei au acces la internet zilnic, timp de câteva ore pe zi, iar 

imposibilitatea de a avea acces la internet o percep ca o pedeapsă sau măsură 

disciplinară, iar părinţii se folosesc de această situaţie. 

În principiu, copii şi tinerii sunt conştienţi de faptul că a oferi informaţii personale şi 

a posta poze personale pe internet este o practică periculoasă, la fel ca şi a ieşi la o 

întâlnire cu cineva cunoscut prin internet, dar nu sunt complet conştienţi despre 

toate formele de abuz, la care pot fi expuşi şi în ce fel. Conştiinţa despre toate 

pericolele se dezvoltă cu creşterea lor. Deşi unii din ei au avut neplăceri pe internet, 
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majoritatea copiilor şi tinerilor nu cunosc tehnice eficiente pentru a se apăra în 

timpul folosirii internetului. 

Majoritatea copiilor şi tinerilor nu ar respecta acordul lor cu părinţii legat de 

limitarea sau interzicerea folosirii internetului şi l-ar încălca la prima ocazie. Totuşi 

este îngrijorător faptul că un număr foarte redus de părinţi vorbeşte cu copii lor 

despre folosirea internetului în condiţii de siguranţă. Motivul este mai ales faptul că 

părinţii sunt mult mai puţin informaţi în legătura internetului decât copii lor. 

Această situaţie duce la un nivel scăzut de interes şi conştiinţă din partea părinţilor 

asupra modului cum arată "viaţa virtuală" a copiilor lor. 

 

Părerile părinţilor 

În general, părinţii confirmă toate cele spuse mai sus de către copii lor în legătură cu 

folosirea internetului în condiţii de siguranţă, dar spre deosebire de copii lor, ei 

privesc internetul ca un fenomen negativ în viaţa copiilor lor. Într-o singură şcoală 

părinţii au semnalat că învăţământul virtual ar constitui partea pozitivă a 

internetului, în timp ce toţi ceilalţi părinţi consideră că internetul ar fi o sursă ieftină 

şi nefiabilă de informaţie, care ia mult timp de la copii lor, îi înstrăinează de ceilalţi 

şi reduce capacităţile lor de exprimare, făcându-i dependenţi de calculatorul, fizic 

neactivi şi ameninţând prin urmare sănătatea lor. 

La fel ca şi copii lor, părinţii semnalează faptul că violenţa prin internet de către 

copii de aceeaşi vârstă a devenit mai frecventă. Ei spun că au încredere în copii lor şi 

că doar prin dialog şi sprijin îi pot apăra pe copii lor de la neplăcerile şi pericolele, la 

care sunt expuşi pe internet. Deşi mulţii dintre părinţi ştiu despre existenţa filtrelor 

pentru urmărirea materialelor vizitate pe internet, marea majoritate preferă să nu le 

folosească. De fapt, un număr foarte mic de părinţi cunoaşte posibilităţile concrete 

de protecţie şi le foloseşte. 
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Părerile profesioniştilor care lucrează cu copii 

Profesioniştii care lucrează cu copii definesc exploatarea copiilor prin TIC ca o 

formă de exploatare a copiilor cu ajutorul calculatorului sau internetului. Abuzul are 

loc datorită naivităţii şi ignoranţei copiilor, iar făptaşii pot fi adulţi sau alţi copii. 

Dacă judecăm după exemplele de violenţă cu care s-au confruntat în munca lor, 

violenţa prin TIC exersată de către alţi copii este un fenomen frecvent la copii şi 

tineri. Problema de bază a acestui fenomen este neînţelegerea conceptului de 

exploatare a copiilor prin TIC în societate, precum şi faptul că legea nu defineşte 

clar cum trebuie tratate şi procesate cazurile de exploatare a copiilor prin TIC. 

Toţi profesioniştii văd rolul lor în cadrul propriului domeniu de activitate (de 

exemplu şcolile văd contribuţia lor în munca educativă, centrele de muncă socială în 

activitatea lor de consiliere ş.a.m.d.), dar totodată, ei consideră că această problemă 

trebuie abordată în mod sistemic, creând mecanisme formale de colaborare cu 

ceilalţi când este vorbă de violenţă electronică. 

În afara stabilirii unei reţele între instituţiile competente cu scopul de a îmbunătăţi 

colaborarea şi acţiunile preventive prin schimburile de informaţie, profesioniştii 

care lucrează cu copii sunt de acord că trebuie lucrat la educarea copiilor, tinerilor, 

părinţilor, experţilor şi publicului larg despre fenomenul exploatării copiilor prin 

TIC, precum şi despre mecanismele de protecţie împotriva acesteia. Reglementările 

existente trebuie să identifice acest fenomen ca o formă specifică de abuz şi 

violenţă asupra copiilor, stabilind cu exactitate procedurile care trebuie urmate în 

cazurile de exploatare a copiilor prin TIC, până când reprezentanţii organelor de 

urmărire vor propune coborârea graniţei de răspundere penală a minorilor la zece 

ani pentru a putea combate actele de violenţă prin internet comise de alţi copii. 

 

  
 

107 
 
 

 

 



 
Exploatarea copiilor prin TIC 

OMBUDSMANUL PROVINCIAL AL P.A. VOIVODINA 
 

Organizaţiile societăţii civile 

Reprezentantele OSC specializate în problema exploatării copiilor prin TIC au 

confirmat constatările şi datele primite de la alţi participanţi la cercetare. 

Fenomenul exploatării copiilor prin TIC îl privesc ca un fenomen mult mai frecvent 

şi, prin urmare, mult mai periculos decât abuzul şi violenţa asupra copiilor în lumea 

reală. Calculatorul, internetul, reţelele sociale şi divertismentul au devenit aproape 

sinonime, pentru că în ziua de azi internetul a deveni mediul natural al copiilor. 

Calculatorul şi internetul fac ca accesul infractorilor la copii să fie mai rapid şi uşor, 

oferindu-le totodată un spaţiu sigur, în care se pot prezenta în mod fals. 

În Serbia, cadrul legal şi strategic care se ocupă de protecţia copiilor de la 

exploatarea prin TIC este neadecvat pentru că nicio reglementare nu recunoaşte 

acest tip de exploatare ca un fenomen specific, deşi în 2010 fusese format un grup 

de lucru la nivel naţional, al cărui scop era adoptarea unei strategii naţionale şi a 

unui plan de acţiune menit să-i apere pe copii de la abuz pe internet. 

Din punctul de vedere al prevenţiei, atenţia publicului larg şi neavizat trebuie 

îndreptată asupra faptului că exploatarea copiilor prin TIC este un fenomen social, 

care va deveni din ce în ce mai pregnant dacă nu se va adopta o abordare sistemică, 

care să includă participarea şi colaborarea tuturor actorilor principali. Instituţiile 

competente încă nu au destule cadre competente pentru a lucra cu victimele şi 

pentru a contribui la prevenirea violenţei prin TIC, ceea ce duce la neidentificarea 

acestei probleme ca o formă specifică de violenţă. Din această cauză echipele 

competente din şcoli reacţionează cel mai des în aceste cazuri, în timp de celelalte 

instanţe nu cunosc reglementările conform cărora ele trebuie să reacţioneze şi nici 

măcar nu privesc că sunt obligate prin lege să acţioneze. 

O întrebare de bază în acest context este conştientizarea nu doar a copiilor şi 

tinerilor, ci şi a părinţilor lor şi a instituţiilor competente despre modul cum copii şi 
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tinerii pot deveni victimele infractorilor la ei acasă prin intermediul calculatorului şi 

internetului. Trebuie adoptate regulamentelor corespunzătoare care pot recunoaşte 

această formă specifică de exploatare a copiilor şi să stabilească un cadru juridic 

pentru activitatea actorilor instituţionali. În acest sens presa are un rol însemnat. 

Ministerul Învăţământului, Ştiinţei şi Dezvoltării Tehnologice are o importanţă 

fundamentală în acest proces: în ţările tehnologic dezvoltate există, în cadrul 

sistemului de învăţământ, programe educative bine dezvoltate pentru învăţători, 

părinţi şi copii privitoare la folosirea corectă a TIC şi la posibilităţile de protecţie, dar 

din păcate acestea încă nu există în zona balcanică. 

 

Presa 

În timpul acoperirii procesului de exploatare a copiilor prin TIC în 2012, presa din 

Serbia a descris cu destulă exactitate realitatea socială în care actorii diferiţi se 

confruntă cu acest fenomen, dar nu s-au ocupat de cauzele şi urmările lui. Cea mai 

mare parte a presei a raportat acest fenomen în mod senzaţionalist şi numai după 

întâmplarea evenimentelor. În pofida faptului că exploatarea copiilor (prin TIC) a 

fost prezentată ca un fenomen secundar în contextul faptelor penale împotriva 

libertăţii sexuale, presa a reuşit totuşi să îndrepte atenţia publicului la acest 

fenomen şi activitatea organelor de stat spre acţionarea în justiţie şi condamnarea 

făptaşilor. Din păcate, această abordare (a presei şi a organelor competente) este 

complet contrară rolului informativ şi preventiv aşteptat de către participanţii adulţi 

la cercetare. 

În articolele sale presa a arătat că, în lipsa sprijinului din partea organelor de stat, 

eforturile individuale îndreptate spre evitarea violenţei (electronice) asupra copiilor 

sunt ca "o picătură de apă într-o mare" faţă de seriozitatea acestei probleme. Ceea 

ce nu reiese nici printre rânduri, este că toţi actorii, individual, colectivi sau 

instituţionali, fiecare în domeniul său, pot face ceva. Din analiza articolelor folosite 
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la această cercetare despre violenţa asupra copiilor nu reiese când şi cum ar putea 

să se întâmple acest lucru. 
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Pe baza cercetării efectuate şi concluziilor la care au ajuns participanţii la grupul 

focus, Ombudsmanul Provincial formulează următoarele: 

 

Recomandări 

Pentru a preveni exploatarea copiilor prin TIC trebuie îmbunătăţit cadrul juridic 

existent, iar în reglementările juridice pozitive ale Republicii Serbia trebuie 

implementate obligaţiile prevăzute în acordurile internaţionale confirmate şi 

publicate, prin care exploatarea copiilor prin TIC este recunoscută drept o formă 

specifică de exploatarea, abuzare şi violenţă asupra copiilor şi/sau minorilor. 

Codul Penal al Republicii Serbia trebuie să prevadă că cyber-bullying, grooming şi 

sexting reprezintă fapte penale, adică ca o faptă care este ilegală şi persecutabilă, 

definind şi pedepsele pentru făptaşi. 

Legea despre bazele sistemului de educaţie şi învăţământ trebuie să prevadă 

introducerea obligatorie a unui sistem regular de învăţământ pentru toate vârstele, 

care să includă obiectul informatică. În afara planurilor şi programelor menite să 

dezvolte studiile în domeniul calculatoarelor şi informaticii, acest obiect trebuie să 

includă şi problema folosirii corecte a TIC, precum şi problema protejării copiilor de 

la exploatare prin TIC. 

Legea Familiei, mai exact demersurile care au loc în procesele legate de protejarea 

drepturilor copiilor şi acordarea sau privarea drepturilor părinteşti, trebuie să 

prevadă nevoia de a stabili dacă părintele în cauză ia toată măsurile necesare pentru 

a-l proteja pe copil de la exploatarea prin TIC, atunci când se evaluează purtarea 

social acceptabilă a părintelui, abuzarea drepturilor de către acesta (de exemplu 

dacă îl îndrumă pe copil spre practici greşite), neglijarea grosolană a obligaţiilor şi 

exercitarea iresponsabilă a drepturilor şi obligaţiilor. 
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Partea Legii protecţiei sociale, care se referă la competenţele publice ale centrului 

de muncă socială trebuie completată cu obligaţia centrului ca, în caz de cea mai 

mică  îndoială privitoare la exploatarea copiilor prin TIC, ivită în timpul evaluării 

nevoii de acordare a serviciilor sociale, să anunţe imediat pe organele competente 

în legătură cu această îndoială. 

În aplicare a Legii protecţiei sociale, de fiecare dată când centrul de muncă socială 

are îndoieli legate de exploatarea copiilor prin TIC, acesta trebuie să deschidă 

demersul de evaluare a nevoilor şi capacităţilor utilizatorului, precum şi a riscurilor 

pentru acesta, iar dacă se consideră că este necesar, să planifice acordarea de 

servicii de protecţie socială în conformitate cu legea. 

Atunci când centrul de muncă socială ia măsurile reglementare şi deschide 

demersul de evaluare în colaborare cu tribunalele, acesta trebuie să analizeze şi 

îndeplinirea obligaţiilor părinteşti, aşa cum sunt definite de Legea Familiei, din 

punctul de vedere al conduitei social acceptabile a părintelui şi al îndeplinirii corecte 

a drepturilor şi datoriilor părinteşti. 

Centrul de muncă socială care ştie despre un caz de exploatare a copiilor prin TIC 

este obligat, în cadrul competenţelor centrului prevăzute în articolul 40 al Legii 

protecţiei sociale (care prevede serviciile de protecţie socială, consultare, terapie şi 

educaţie, precum şi serviciile intensive pentru familiile în criză şi oferirea de 

consultare şi sprijin pentru părinţi, tutori şi părinţi adoptivi ş.a.m.d) să acorde 

educaţia, consilierea, terapia psiho-socială copiilor victime ale exploatării prin TIC, 

părinţilor lor şi celorlalţi membri ai familiei. 

 

Trebuie urmărite activităţile internaţionale şi, când condiţiile pentru această vor fi 

stabilite în Legea Protecţiei Sociale, trebuie pusă problema vindecării copiilor 

dependenţi de internetul, pentru a evita urmări permanente asupra sănătăţii lor. 

Legea comunicaţiilor electronice şi Legea protecţiei consumatorului trebuie să 

stabilească obligativitaea ca furnizorii de internet şi telefonie mobilă să introducă 

Zakonom o elektronskim komunikacijama i Zakonom o zaštiti potrošača propisati 

obavezu da svi internet provajderi i distributeri usluga mobilne telefonije u svojim 

 

  
 

112 
 
 

 

 



 
Exploatarea copiilor prin TIC 

OMBUDSMANUL PROVINCIAL AL P.A. VOIVODINA 
 

problema protecţiei copiilor de la exploatarea prin TIC în codurile lor etice, fiindcă 

în documentele de faţă copii sunt "invizibili" ca o categorie vulnerabilă. 

 

Colaborarea 

Pentru a preveni şi a combate exploatarea copiilor prin TIC, actorii instituţionali, 

colectivă şi individuali din sectorul de stat, afaceri şi civil trebuie să stabilească 

relaţii de colaborare sectorială. Prin adoptarea de acte sub-legale, trebuie create 

mecanisme eficiente pentru colaborarea tuturor actorilor relevanţi la nivelul de stat, 

provincie şi auto-administrare locală. 

Pe baza practicilor acceptate, toate instituţiile trebuie să dezvolte un cadru strategic 

real, eficient, potrivit şi sustenabil şi să aplice plane corespunzătoare de acţiune în 

acest domeniu. 

Trebuie asigurată includerea copiilor în discuţiile publice legate de probleme 

importante pentru copii. În acest fel ei ar putea oferi sugestii pozitive şi aportul lor 

la îndeplinirea drepturilor şi a interesului superior al tuturor copiilor. 

Conform regulamentului despre acţiunile instituţiilor în caz de violenţă, abuzare şi 

neglijare, toate şcolile primare şi secundare, şcolile pentru copii cu probleme de 

dezvoltare, căminele de elevi, casele de copii şi centrele de muncă socială trebuie să 

ia următoarele măsuri: 

-  să definească, împreuna cu elevii, reguli clare de conduită pentru folosirea 

internetului şi telefoanelor mobile, să asigure aplicabilitatea lor şi să 

efectueze controale permanente pentru a se asigura că minorii respectă 

aceste reguli. 
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- să întocmească planuri de acţiune pe termen lung şi programe pentru 

protejarea copiilor de la violenţă, în cadrul cărora vor fi precizate măsurile 

de prevenire şi intervenţie în caz de violenţă pe internet, precum şi rolul 

tuturor actorilor.  

- să instaleze programe de filtrare la toate calculatoarele instituţiei, care sunt 

folosite de copii, pentru a controla materialele vizitate de copii şi pentru a 

limita anumite programe sau timpul de folosire, protejându-i pe copi de la 

orice neplăcere în timpul folosirii internetului. 

 

Datorită lipsei lor cunoştinţe suficient în acest domeniu, experţii angajaţi la 

instituţiile competente care lucrează cu copii trebuie să-şi continue formarea, mai 

ales cu scopul de a identifica exploatarea copiilor prin TIC, dar şi pentru a putea 

acţiona în mod corect faţă de victimele (primare şi celelalte), făptaşii şi alţi actori, în 

conformitate cu reglementările şi documentele strategice naţionale şi 

internaţionale. 

 

Trebuie afirmate rolurile învăţătorului, profesorului de informatică şi echipelor 

şcolare pentru prevenirea violenţei în combaterea exploatării copiilor prin TIC. 

Trebuie implicate serviciile pedagogic-psihologice în lucrul cu victimele şi făptaşii 

(dacă sunt copii şi ei), prietenii şi rudele lor. Ministerul şi Secretariatul Provincial de 

Învăţământ au rol deosebit în acest sens. 

 
Şcolile trebuie obligate ca, în cadrul sistemului regular de învăţământ, să 

organizeze programe educative pentru părinţi privitoare la protecţia copiilor de la 

exploatarea prin TIC şi la folosirea corectă a TIC. 
 

Ministerele învăţământului, justiţiei şi informaţiei trebuie să monitorizeze prin 

cercetări periodice frecvenţa cazurilor de exploatare a copiilor prin TIC şi eficienţa 

măsurilor luate la toate nivelele. Pe baza datelor obţinute despre proporţiile acestui 

fenomen, ministerele vor efectua, în colaborare cu serviciile publice, campanii 

informative şi educative adresate unui public ţintă (de exemplu copii din categorii 

sociale vulnerabile, presa ş.a.m.d.) 
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În vederea tuturor acestor activităţi trebuie asigurate fondurile necesare pentru 

activităţile instituţiilor educative şi de altă natură care se vor ocupa de măsurile 

educative. 

 

Furnizorii de internet şi telefonie mobilă 

Pentru a preveni şi a combate exploatarea copiilor prin TIC companiile care oferă 

servicii de internet şi/sau telefonie mobilă trebuie obligate prin lege să adopte 

documente/reguli interioare, care să reglementeze problema copiilor de la violenţă, 

întrucât aceştia reprezintă o categorie socială vulnerabilă, deosebit de expusă 

riscului de exploatare prin TIC. Aceasta problemă nu a fost reglementată până în 

prezent. 

Reglementările adoptate pe baza legii trebuie să conţină măsurile şi procedurile pe 

care compania le va lua pentru a-i proteja pe copii de la exploatare prin TIC şi 

pentru a preveni acest fenomen la utilizatori. Trebuie prevăzută obligaţia companiei 

de a-i informa pe utilizatori şi îndeosebi pe copii şi părinţii lor despre acest 

fenomen (mai ales despre prevenirea lui, metodele de protejare a utilizatorului, 

denunţarea şi pedepsirea făptaşilor). Pentru a conştientiza publicul larg despre 

metodele de protejarea a copiilor de la exploatare prin TIC şi pentru a promova o 

conduită social responsabile, companiile trebuie să planifice campanii adresate 

publicului larg, acordând specială atenţie vizitării şcolilor de către furnizori şi a 

furnizorilor de către elevi.  

Regulamentele trebuie să stabilească obligativitatea de a întemeia agenţii potrivite 

ca organizaţii de supraveghere pentru monitorizarea şi controlarea activităţilor 

acestor companii în legătură cu exploatarea copiilor prin TIC. Problema poate fi 

rezolvată şi prin punerea acestor competenţe sub răspunderea vreuneia din 

agenţiile sau organelor de reglementare deja existente. 
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Presa 

Pentru a preveni şi a combate exploatarea copiilor prin TIC guvernul trebuie să 

oblige serviciile publice de radio şi televiziune să aloce o parte a timpului de antenă 

unor emisii utile pentru societate, inclusiv informaţie despre importanţa TIC în 

scopuri educative. O temă periodică obligatorie trebuie să fie protejarea copiilor de 

la exploatarea prin TIC. Presa trebuie să îndeplinească rolul ei educativ şi informativ 

prin emisii infantile şi şcolare. 

Pentru a uşura îndeplinirea acestui rol de către serviciile publice de difuzare, 

asociaţiile profesionale trebuie să-i educe pe redactori şi jurnalişti despre acest 

subiect şi să-i încurajeze ca să trateze această temă în mod informativ şi educativ. 

Rolul organelor de stat este acela de a încuraja presa şi a face posibilă colaborarea 

ei cu alţi actori în domeniul prevenirii şi combaterii exploatării copiilor prin TIC (în 

cadrul unor campanii, proiecte ş.a.m.d.). 

 

Rolul societăţii civile 

Organizaţiile Societăţii Civile, mai ales acelea care se ocupă de drepturile omului şi 

ale copiilor, pot avea un rol foarte important la combaterea exploatării prin TIC. Pe 

de o parte, mobilitatea, flexibilitatea şi capacitatea de a reacţiona rapid la nevoile 

societăţii, iar pe cealaltă parte experienţa în campaniile publice, învăţământul 

informal, depistări şi denunţării diferitelor forme de violenţă la organele 

competente, fac ca aceste organizaţii să fie colaboratori de mare preţ la combaterea 

exploatării prin TIC. Pentru a le asigura copiilor o copilărie lipsită de griji, 

organizaţiile neguvernamentale ar trebuie să facă din această formă de exploatare o 

parte integrantă a agendei lor. 
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