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I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

 Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” consideră că siguranța online (e-Safety) este o 

 parte esențială a securității copiilor și a adulților, atunci când aceștia folosesc dispozitivele 

tehnologice, precum computere, tablete, telefoane smart sau consolele de jocuri. 

  Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes”  recunoaște că internetul și utilizarea tehnologiei 

sunt o parte importantă a vieții cotidiene, iar elevii trebuie să fie susținuți în gestionarea 

situațiilor de risc la care se expun în activitatea lor online. 

   Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” consideră că este important ca toți elevii, cadrele 

didactice și personalul auxiliar să fie protejați de eventualele pericole în mediul online.  

 Obiectivele acestei proceduri privind siguranța online sunt: 

o   identificarea în mod clar a principiilor legate de siguranța online care să fie respectate de 

către toți membrii comunității; 

o  informarea tuturor membrilor comunității cu privire la pericolele la care se expun online; 

o  facilitarea utilizării internetului în mod responsabil și sigur de către cadrele didactice și 

personalul auxiliar și conștientizarea necesității unor standarde și practici de bună purtare 

atunci când folosesc tehnologia; 

o cunoașterea de către angajații școlii a măsurilor care trebuie luate în cazul apariției unor 

probleme de  siguranță online; 

 Măsurile cuprinse în această procedură se aplică tuturor angajaților școlii, cadre didactice și 

personal auxiliar, dar și elevilor și părinților/ tutorilor legali, atunci când accesează internetul și 
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folosesc tehnologii de comunicare on și off-line, inclusiv pe dispozitive puse la dispoziție de 

școală, cum ar fi laptopuri, tablete sau telefoane mobile. 

 Procedura privind siguranța online şi implementarea ei va fi revizuită o dată pe an sau când 

situaţia o impune. 

 

II.  RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI ȘCOLII ȘI ALE COMUNITĂȚII ELEVILOR 

ŞI PĂRINȚILOR 

 

II.1. Responsabilitățile echipei manageriale şi ale Consiliului de administrație: 

 

 să asigure şi să promoveze măsurile privind siguranța online către întreaga comunitate, conform 

recomandărilor la nivel local şi național;  

 să sprijine coordonatorul desemnat, asigurându-se că acesta dispune de suficient timp şi resurse 

să îşi îndeplinească atribuţiile; 

 să se asigure că măsurile cuprinse în procedura privind siguranţa online sunt actualizate şi că 

există sisteme de monitorizare şi de filtrare care protejează elevii de conţinut inadecvat, 

permiţându-le în acelaşi timp accesul la materiale folosite în scop educativ. 

 

II.2. Responsabilitatile Coordonatorului e-Safety: 

 

 să fie persoana de contact pentru toţi membrii personalului şi alţi agenţi implicaţi, pe problemele 

legate de siguranța online; 

 să se asigure că măsurile din procedura privind de siguranţa online sunt cunoscute inclusiv de 

părinţi şi tutori; 

 să monitorizeze incidentele privind siguranţa online în şcoală şi să identifice problemele care 

apar; 

 să fie la curent cu toate actualizările privind legislaţia şi siguranţa online și să menţină legătura 

cu echipa managerială a şcolii în vederea revizuirii şi actualizării procedurii cel puţin o data pe 

an. 

 

II.3. Responsabilitățile personalului didactic si auxiliar: 

 

 să-și însușească și să respecte măsurile prevăzute în procedura privind siguranța online; 

 să promoveze prin intermediul curricumului aspectele legate de siguranţa online şi pericolele la 

care se expun, în cadrul orelor de Consiliere și Orientare școlară, de Cultură civică si de TIC; 

 să menţină un nivel de comportament profesional în folosirea tehnologiei, fie că utilizează 

sistemele personale, fie cele ale şcolii; 

 să semnaleze orice aspecte neconforme măsurilor stipulate în această procedură şi să solicite 

sprijin când acestea apar. 

 

II.4. Responsabilitățile echipei de suport TIC: 

 să asigure o infrastructură tehnică sigură şi să îşi asume responsabilitatea implementării 

sistemelor de securitate împreună cu echipa de conducere a şcolii; 

 să se asigure că datele personale sau cele secrete ale şcolii sunt protejate; 
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 să asigure, împreună cu coordonatorul e-Safety, actualizarea în mod regulat a sistemelor de 

monitorizare şi filtrare; 

 să identifice orice breşe şi să le raporteze coordonatorului e-Safety  şi să ia măsurile necesare 

conform politicilor autorităţilor locale și a legislației în vigoare; 

 să se asigure că există protecţie anti-virus instalată pe toate dispozitivele. 

 

II.5. Responsabilitățile elevilor: 
 să citească, să măsurile prevăzute în procedura privind siguranța online; 

 să respecte drepturile tuturor, indiferent de statutul social, etnie, naționalitate și religie, atât în 

viaţa personală, cât şi în mediul online; 

 să ceară ajutorul unui adult dacă se confruntă cu probleme de siguranţă online; 

 să înţeleagă şi să îşi asume responsabilitatea oportunităților şi riscurilor pe care le presupune 

utilizarea tehnologiei moderne şi să încerce să le limiteze prin comportament responsabil.  

 

II.6. Responsabilităţile părinţilor şi tutorilor legali: 

 

 să citească şi să discute regulile privind utilizarea tehnologiei și a internetului cu proprii copii, 

încurajându-i să le respecte; 

 să sprijine şcoala în promovarea măsurilor privind siguranța onlineşi să încurajeze acelaşi tip de 

comportament responsabil şi în mediul de acasă; 

 să identifice acele aspecte ale comportamentului propriilor copii care ar putea fi indicii ale unei 

posibile agresiuni online şi să ceară ajutor organelor responsabile, dacă acestea apar; 

 să utilizeze platformele de învățare sau alte resurse online de învățare în mod responsabil; 

 să înţeleagă şi să-şi asume responsabilităţile, oportunităţile şi riscurile pe care le ridică utilizarea 

tehnologiilor moderne şi să încerce să limiteze aceste riscuri prin comportament responsabil.  

 

III.  COMUNICAREA ONLINE ŞI UTILIZAREA TEHNOLOGIEI 

 

III.1. Pagina de web a şcolii: 

 

  detaliile de contact ale şcolii (adresa poştală, email şi telefon) vor fi publicate pe site-ul web al 

şcolii; 

 informațiile personale ale profesorilor şi ale elevilor nu vor fi publicate, toate datele cu caracter 

personal ale elevilor, personalului sau părințiilor/tutorilor fiind păstrate în conformitate cu Legea 

nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulație a acestor date. 

 Informaţiile afişate pe site-ul şcolii vor respecta dreptul la proprietate intelectuală şi drepturile de 

autor, iar lucrările elevilor vor fi publicate cu acordul părinţilor/ tutorilor legali.  

 

III.2. Publicarea imaginilor şi a clipurilor video online: 

 

 imaginile sau clipurile video cu elevii şcolii vor fi folosite numai în concordanță cu Legea nr. 

677/2001 privind protecţia datelor, luând întotdeauna în considerare consimțământul părinților. 

 pentru a participa la o videoconferinţă, în scopuri educaţionale, elevii vor avea acordul părinţilor/ 

tutorilor legali în prealabil. 
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III.3. Utilizarea emailului: 

 

 personalul şi elevii şcolii sunt încurajaţi să folosească emailul pe domeniul @liceulcervantes.ro, 

asigurat de Google pentru Educaţie, prin EduApps, în vederea facilitării comunicării și protejării 

datelor; 

 se interzice redirecţionarea mesajelor ce conţin informaţii sensibile sau cu caracter personal 

legate de şcoală (inclusiv imagini, fişiere video etc.) unor terţi sau pe orice dizpozitive personale 

(cum ar fi laptop-uri, camere digitale, telefoane mobile), cu excepţia cazului în care acestea sunt 

securizate şi criptate; 

 personalul şcolii va raporta coordonatorului desemnat pentru siguranţa online, dnei prof. Loreta 

Mironescu, şi doamnei director Camelia Rădulescu, primirea de mesaje ofensatoare, care vor fi 

înregistrate în Registrul unic de evidenţă a incidentelor. 

·          

III.4. Folosirea internetului în mod corespunzător: 
 

 L.T.B. „Miguel de Cervantes” asigură accesul la internet elevilor, în scop educaţional;   

 accesul la internet trebuie să se desfăşoare într-un mediu sigur, de aceea  este de datoria 

profesorilor ca, în timpul orelor de curs, să supravegheze elevii când folosesc internetul în 

laboratoarele de informatică, de pe dispozitivele şcolii sau personale; 

 şcoala se va asigura ca folosirea materialelor de pe internet de către personalul şcolii şi de către 

elevi să fie în conformitate cu dreptul la proprietate intelectuală şi drepturile de autor; 

 elevii vor fi încurajaţi să fie selectivi atunci când caută informaţii pe internet şi să verifice 

acurateţea lor. 

 

IV.POLITICA PRIVIND REŢELELE DE SOCIALIZARE 

 

IV.1. Utilizarea generala a reţelelor de socializare: 

 

 se așteaptă ca toți membrii personalului angajat al școlii să folosească rețelele de socializare în 

mod responsabil; exemple de reţele de socializare includ: bloguri, forumuri, chatrooms, jocuri 

online, diverse aplicaţii, site-uri de popularizare a filmelor sau fotografiilor etc. 

 toţi membrii personalului angajat al şcolii sunt sfătuiţi să nu facă publice pe nicio reţea de 

socializare, afirmaţii, mesaje sau imagini personale, în special cele al căror conţinut ar putea fi 

defăimător sau ameninţător la adresa altor persoane; 

 şcoala va supraveghea accesul elevilor şi al personalului la reţelele de socializare când acesta se 

face de pe dispozitivele din şcoală. 

 

IV.2.    Utilizarea oficiala a reţelelor de socializare: 
 

 L.T.B. „Miguel de Cervantes” are o pagină de Facebook oficială 

(https://www.facebook.com/ltbmigueldecervantes.ro/), unde sunt postate activităţile şcolare şi 

extraşcolare, în scop educaţional sau comunitar (pentru a ţine legătura cu părinţii, de exemplu), 

doar cu aprobarea conducerii; 

 toate comunicările prin intermediul acestui canal se vor supune cerinţelor legale, inclusiv Legii 

de protejare a datelor personale nr. 667/2001; 

https://www.facebook.com/ltbmigueldecervantes.ro/
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 pagina de Facebook a şcolii va fi protejată prin parolă şi va fi accesată cu aprobarea echipei de 

conducere; 

 contul oficial de Facebook al şcolii se va regăsi pe pagina web a instituţiei, pentru a preveni orice 

tentativă de furt de identitate; 

 

IV.3.    Utilizarea în scop personal a rețelelor de socializare de către angajații şcolii: 

 

 L.T.B „Miguel de Cervantes” încurajează utilizarea în mod responsabil a rețelelor de socializare, 

canalelor media și site-urilor publice de către membrii personalului școlii; 

 în cazul în care membrii personalului școlii dețin, în virtutea postului lor, informații și date, 

inclusiv fotografii ale elevilor și membrilor familiilor acestora, nu le vor face publice și nici nu le 

vor comenta pe rețelele de socializare; 

 se recomandă ca toți membrii personalului școlii să își asigure site-urile personale și să păstreze 

confidențialitatea parolelor utilizate, să fie selectivi în ceea ce privește conținuturile și imaginile 

pe care le fac publice și să se asigure că modul în care folosesc rețelele de socializare este 

compatibil cu rolul lor profesional și în concordanță cu regulamentul școlii și cu legislația în 

vigoare; 

 se recomandă ca membrii personalului școlii să nu își declare statutul de angajat al școlii pe 

conturile lor personale, astfel încât nicio informație sau părere exprimată public personală să nu 

poată fi pusă în legătură cu instituția școlii. 

 

IV.4.    Utilizarea rețelelor de socializare de către elevi: 

 

 utilizarea responsabilă a site-urilor de socializare va fi adusă la cunoștința elevilor în cadrul 

orelor de dirigenție, TIC și Educaţie civică, precum și în sesiunile de informare organizate la 

nivelul instituției; 

 modul de utilizare în nume personal în condiții de siguranță a site-urilor de socializare va fi in 

permanenţă explicat elevilor, ca parte integranta a educației privind siguranţa civilă; 

 li se vor prezenta elevilor riscurile la care se expun atunci când publică informații personale care 

ar putea duce la identificarea lor, cum ar fi: numele real complet, adresa, numărul de telefon fix 

sau mobil, școala pe care o frecventează, detaliile de contact pentru mesageriile instante (de tip 

whatsapp, instagram etc.), adresa de email, numele complet al membrilor familiei sau prietenilor, 

preocupări personale, locuri frecventate etc. 

 elevii vor fi sfătuiți să nu accepte întâlniri cu niciun prieten din mediul online fără permisiunea 

unui adult responsabil; 

 elevii vor fi sfătuiți să utilizeze măsuri de securitate adecvate, să aibă parole şi profile asigurate, 

să blocheze accesul persoanelor necunoscute şi să raporteze orice comunicare abuzivă; 

 orice activitate desfășurată pe canalele media oficiale ale şcolii la care contribuie şi elevi va fi 

moderată de către şcoală; 

 cadrele didactice vor fi informate cu privire la faptul că multe site-uri de socializare precizează 

că nu sunt potrivite elevilor sub 13 ani, astfel încât nu se vor crea conturi de utilizatori în 

interiorul şcolii pentru aceștia; 

 orice aspect îngrijorător privind utilizarea de către elevi a rețelelor de socializare şi a canalelor 

media, atât acasă, cât şi la şcoală va fi abordat în conformitate cu regulamentul scolii privitor la 

comportamentul general al elevilor şi va fi adus la cunoștința părinților/tutorilor legali, îndeosebi 

în cazurile în care sunt implicaţi elevi minori; 
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V. DISPOZITIVELE PERSONALE ŞI TELEFOANELE MOBILE: 

 

V.1. Dispoziții generale: 

 

 răspândirea pe scară largă a dispozitivelor şi telefoanelor mobile în rândul copiilor, tinerilor şi 

adulților necesită stabilirea unor masuri care să reglementeze utilizarea lor în spațiul școlii; 

 L.T.B. „Miguel de Cervantes” recunoaște ca fiind necesară comunicarea în scop personal cu 

ajutorul telefoniei mobile, dar impune utilizarea responsabilă şi conformă cu politica şcolii, în 

timpul programului de școală. 

 

V.2. Utilizarea în siguranță a dispozitivelor personale şi a telefoanelor mobile: 

 

 utilizarea dispozitivelor şi telefoanelor mobile va fi făcută doar în conformitate cu regulamentul 

intern al şcolii și cu legislația în vigoare; 

 toate dispozitivele personale aflate în incinta şcolii sunt responsabilitatea permanentă a 

posesorului de drept; şcoala nu își asumă nicio răspundere privitor la pierderea, furtul sau 

deteriorarea acestora şi la posibile sau reale efecte negative asupra sănătății posesorului cauzate 

de acestea; 

 trimiterea unor mesaje nepotrivite sau abuzive prin intermediul telefoanelor mobile sau 

dispozitivelor personale este interzisă tuturor membrilor comunității şcolii şi orice încălcare a 

acestei dispoziții va fi sancţionată conform regulamentului intern și a legislației în vigoare; 

 membrii personalului şcolii care au în posesie telefoane mobile şi dispozitive puse la dispoziția 

lor de către școală trebuie să le asigure împotriva furtului, pierderii sau deteriorării; de asemenea,  

trebuie să se asigure că parolele şicodurile pin sunt sigure, astfel încâtsă nu poată fi folosite de 

către persoane neautorizate; 

 

V.2. Utilizarea telefoanelor mobile şi a dispozitivelor personale de cătreangajaţii şcolii: 

 

 este interzisa folosirea acestora pentru a face fotografii sau filme în care apar elevi, fără acordul 

părinţilor/ tutorilor legali sau fără acordul personal, în cazul elevilor majori; 

 membrii personalului şcolii se vor asigura căîși vor folosi telefoanele mobile şi dispozitivele 

personale numai în conformitate cu legile şi regulamentele în vigoare (confidențialitate, protecția 

datelor personale, ROI) 

 pe timpul orelor de curs, telefoanele mobile şi dispozitivele personale ale membrilor personalului 

şcolii vor fi păstrate închise sau pe modul silențios;  

 orice acuzaţie împotriva unui membru al personalului şcolii va fi gestionată in conformitate cu 

regulamentul intern și cu legislația în vigoare. 

 

V.3. Utilizarea telefoanelor mobile şi a dispozitivelor personale de către vizitatori: 

 

 părinții, tutorii şi alți vizitatori ai şcolii sunt obligați să folosească telefoanele mobile şi 

dispozitivele personale în conformitate cu regulamentul şi legislaţia în vigoare; 

 de asemenea, utilizarea acestora pentru a face fotografii sau filme în spaţiul şcolii trebuie să se 

supună acelorași reglementări. 
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VI. DISPOZIŢII FINALE 
 

 profesorii vor fi instruiţi în mod regulat, având în vedere schimbările rapide ale noilor tehnologii, 

astfel încât cadrele didactice să fie capabile să recunoască semnele cyberbullying-ului şi să 

gestioneze situaţiile de risc la care se expun elevii online; 

 se va verifica în mod regulat conţinutul online al şcolii pe site-urile de socializare pentru a nu 

exista comentarii nepotrivite; personalul şcolii va raporta coordonatorului desemnat pentru 

siguranţa online, precum şi directorului unităţii toate incidentele îngrijorătoare cu privire la 

siguranţa online, cum ar fi primirea/folosirea de materiale nepotrivite de către elevi sau profesori, 

breşe de securitate, acţiuni de tip cyberbullying etc. 

 personalul şcolii va promova politica de siguranţă online în rândul elevilor şi al părinţilor, prin 

intermediul unor sesiuni de informare în cadrul cărora vor fi utilizate resurse eSafety şi 

Sigur.info. Astfel, elevii şi părinţii vor fi ajutaţi să dezvolte o atitudine responsabilă referitoare la 

siguranța online. De asemenea, se ia în considerare furnizarea de informaţii eSafety pentru 

părinţi prin intermediul site-ului şcolii sau prin furnizarea de link-uri într-un buletin informativ; 

 cel puţin o oră de dirigenţie pe semestru va fi rezervată pentru abordarea subiectului siguranţei în 

mediul online. De asemenea, planificarea pentru orele de consiliere şi orientare va include şi 

învăţarea despre comunicarea eficientă şi responsabilă, deoarece, între elevi, comunicarea poate 

degenera rapid, dând naştere la incidente precum cyberbullying-ul: 

 reclamaţiile cu privire la folosirea internetului şi a dispozitivelor tehnologice în mod 

necorespunzător vor fi gestionate conform regulamentului şi procedurilor interne. 

 Procedura privind siguranţa online va fi publicată pe pagina de web a şcolii.  

 

 

 

Elaborat de Coordonatorul eSafety, prof. Loreta Mironescu și de Comisa de Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii din L.T.B. „Miguel de Cervantes” 

 

                                                                                                             Data 19.10.2017 


