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Fallbeispiele aus Medien 
in RUMANIEN 
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Hartuiala pe Internet a facut-o sa se sinucida 
http://www.ziare.com/international/canada/hartuiala-pe-internet-a-facut-o-sa-se-sinucida-1229601 

 

 
 

 

 

 

• Sinuciderea unei adolescente in varsta de 17 ani, din Canada, a sensibilizat 
populatia, dar si autoritatile, in ceea ce priveste pericolele hartuirii pe Internet. 
 
Violata in grup, la 15 ani, dupa o petrecere stropita cu mult alcool, tanara a devenit 
tinta batjocurii colegilor sai, pe baza unei fotografii surprinse in momentele respective, 
care circula pe retelele de socializare. 
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Drama tinerei fete, care a murit duminica la un spital din Halifax, Canada, a inceput in 
anul 2011. Potrivit declaratiilor mamei sale, aceasta, aflata in stare grava de ebrietate, 
aproape inconstienta, dupa o petrecere, a fost victima unui viol colectiv, potrivit 
7sur7.be. 

 

• ,,In timp ce unul dintre baieti intretinea relatii sexuale cu ea, un altul a facut o poza", a 
povestit mama fetei. Fotografia respectiva a fost trimisa intre colegii sai de liceu, iar 
apoi a ajuns pe retele de socializare, fata devenind in scurt timp tinta glumelor proaste 
si a batjocurii. 
Atunci cand mama sa a aflat, familia fetei a apelat la politie, pentru ca tinerii 
respectivi sa fie pedepsiti. Insa in timpul anchetei care a durat aproape un an, nu s-au 
putut strange suficiente probe pentru a-i inculpa pe responsabili, a declarat un purtator 
de cuvant al politiei, dupa sinuciderea adolescentei Rehtaeh Parsons. 
Familia fetei a fost informata ca fotografia facuta nu reprezinta in sine un delict. 
Pentru a pune capat bataii de joc la care era supusa fata la scoala, parintii sai au decis 
sa se mute intr-o alta zona, iar fata a mers la un alt liceu. Insa jignirile si propunerile 
indecente nu s-au oprit, deoarece fotografia circula in continuare pe Internet. 
 

• Ca urmare a acestei situatii, Rehtaeh Parsons si-a pus capat zilelor. Sensibilizati, 
oamenii au semnat o petitie prin care au cerut o investigatie oficiala, iar ministrul 
Justitiei din Canada a cerut sa se faca lumina in ceea ce priveste motivele pentru care 
fata s-a sinucis. 

• Acest caz dovedeste ca puterea pe care o confera Internetul oricarei persoane ce 
doreste sa difuzeze un mesaj poate deveni distrugatoare. De aceea, in Canada s-a 
relansat o dezbatere in ceea ce priveste libertatea de exprimare, care poate intra in 
conflict cu legea destinata protejarii vietii private si a impiedicarii hartuirii. 
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Dragi parinti, supravegheati-va copiii pe Internet! 
Riscurile sunt mari, traumele pe masura! 

http://www.ziare.com/stiri/violenta/dragi-parinti-supravegheati-va-copiii-pe-internet-riscurile-sunt-mari-
traumele-pe-masura-interviu-1408616  

 

 
 

• Unul din doi copii romani a fost victima a hartuirii online, arata cel mai recent 
studiu realizat de organizatia "Salvati Copiii", cazurile variind de la simple 
dialoguri dure intre colegi purtate pe Facebook, pana la amenintari cu moartea 
din partea unor necunoscuti. 
 
Saptamana aceasta a fost marcata in Romania, dar si in alte cateva zeci de tari din 
intreaga lume, Ziua Sigurantei pe Internet, eveniment ajuns la editia a XII-a si organizat 
cu scopul de a promova utilizarea in siguranta si intr-un mod responsabil a tehnologiei 
online si a telefoanelor mobile, in special de catre copii si adolescenti. 

 
• Cu aceasta ocazie, Ovidiu Majina, coordonatorul proiectului sigur.info derulat de 

organizatia "Salvati Copiii", ne-a acordat un scurt interviu in care a vorbit despre 
riscurile la care sunt expusi copiii atunci cand intra pe Internet, subliniind totodata rolul 
extrem de important pe care il au parintii in protejarea lor. 

•  
De la ce varsta incep sa intre copiii din Romania pe Internet? Cati dintre ei sunt 
supravegheati in mod real de parinti? 
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•  
Internet de indata ce pot manevra unul dintre dispozitivele parintilor (tableta, 
smartphone, laptop etc). Exista parinti care ii lasa pe copiii lor de 2-3 ani sa utilizeze 
tableta, astfel incat putem vorbi despre comportament sau cunostinte de navigare pe 
Internet dezvoltate de copii chiar inainte de limbajul cursiv. 
Totusi, varsta medie de la care copiii romani incep sa utilizeze Internetul este 7 ani insa 
este evident intr-o continua scadere, cauzata de proliferarea dispozitivelor mobile. 

• Supravegherea din partea parintilor devine din ce in ce mai dificila, inclusiv din 
motivele enumerate mai sus. O supraveghere activa si constanta este greu de pus in 
practica, astfel incat cei mai multi se limiteaza la a fi in camera cu copilul atunci cand 
el sta pe tableta sau telefon, daca vorbim de copiii mici. 
In cazul copiilor care au peste 11-12 ani, supravegherea este aproape inexistenta, 
deoarece multi dintre copii au deja propriul telefon inteligent, iar majoritatea parintilor 
nu instaleaza programe de filtrare sau control parental. 
Astfel ca supravegherea ar trebui sa se tranforme in mediere activa a activitatilor 
copilului, care s-ar traduce prin: Interactiuni cu copilul bazate pe cunoasterea 
activitatilor pe care acesta le intreprinde si o curiozitate reala a parintelui de a afla ce 
inseamna concepte precum aplicatie, joc, facebook, mmorpg (Massively multiplayer 
online role-playing game, n.red.), snapchat sau alte denumiri care copiilor le sunt 
cunoscute. 
Lumea Internetului trebuie inteleasa ca fiind interconectata cu lumea reala, astfel incat 
dialogul si timpul petrecut cu copilul zi de zi devin esentiale si pentru modul in care cel 
mic se comporta si se raporteaza la Internet. Cand el vede ca parintele cunoaste, intelege 
si este interesat de ce face el pe Internet, va fi dispus sa ceara sprijinul acestuia cand 
intampina o problema. 
Nu in ultimul rand, copiii imita si copiaza comportamente, prin urmare parintii trebuie 
sa isi monitorizeze si propriul comportament pentru a se asigura ca nu petrec ei insisi 
prea mult timp in fata ecranelor, atunci cand sunt acasa. 

• Care sunt principalele pericole la care sunt expusi copiii care stau mult pe Internet? 
 
Principalul pericol pe care copiii il intampina este cyberbullying-ul (hartuirea online) 
sub toate formele ei. Acest fenomen se traduce prin interactiuni intre copii si alte 
persoane, care le creeaza un sentiment de disconfort din cauza presiunilor, batjocurii 
sau amenintarilor la care sunt supusi. 
 
Conform celui mai recent studiu "Salvati Copiii", unul din doi copii romani a fost 
victima a hartuirii online. In acelasi timp, acest fenomen ramane principala problema 
raportata la linia de consiliere a proiectului, acolo unde cazurile variaza de la simple 
certuri intre colegi de scoala care se tranforma in dialoguri dure pe facebook, pana la 
amenintari cu moartea din partea unor necunoscuti. 
 
Alte situatii neplacute includ, mai ales in cazul celor mici, generarea de costuri 
suplimentare prin utilizarea unor aplicatii fara supraveghere, dar si reclame sau continut 
sexual afisat in cadrul navigarii pe site-uri de jocuri. Trebuie mentionat ca acest gen 
situatii apare mai ales in cazul aplicatiilor sau site-urilor care permit accesul liber sau 
gratuit in prima faza. 
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• Ce efecte pot produce toate aceste situatii neplacute asupra unui copil? 
Efectele variaza de la caz la caz in functie de situatia emotionala a copilului si mai ales 
de mecanismele de adaptare si suport pe care acesta le are. Asta inseamna ca pe un fond 
familial si emotional fragil, o situatie intampinata pe Internet se poate rasfrange puternic 
asupra copilului, acesta avand reactii de anxietate, depresie, neputinta. 
Cuvintele dor: Violenta verbala, un flagel care lasa urme in sufletele copiilor nostri 
Cuvintele dor: Violenta verbala pe Internet - Stii sa te feresti? 

• Cum poti fi protejati micii internauti? Scoala are un rol? 
Protejarea celor mici trebuie sa fie orientata spre dezvoltarea unor mecanisme de 
adaptare si reactie constructiva atunci cand ei intalnesc un mesaj agresiv, spre 
exemplu: sa nu raspunda in acelasi fel, sa blocheze utilizatorul, sa discute cu parintele 
sau profesorul. 
Exista si solutii tehnice de protectie, precum controlul parental sau filtrarea, care sunt 
disponibile si pe site-ul proiectului nostru, sigur.info, insa ele asigura o protectie 
relativa si doar pe dispozitivele pe care sunt instalate. Din aceasta cauza, acestea 
reprezinta o solutie temporara si doar pentru copiii foarte mici, care nu au invatat inca 
sa le dezinstaleze sau sa le depaseasca 

• Rolul esential este reprezentat de educatie, atat acasa cat si la scoala. Acasa trebuie 
sa ne bazam pe parinti constienti si informati, iar la scoala este necesara includerea unor 
notiuni in curricula care sa favorizeze gandirea critica si competente digitale relevante. 
Aceste abilitati ajuta elevul sa reactioneze si sa inteleaga mesaje, stiri si reactii de pe 
Internet. 

• Ca o concluzie, ce trebuie sa faca neaparat un parinte responsabil in momentul in 
care ii permite copilului sa intre pe retelele de socializare? 
Trebuie sa cunoasca modul de functionare a retelei, ce date personale permite pentru 
publicare si in general faptul ca activitatea copilului de pe respectiva retea va fi vizibila 
pentru un public numeros. Este ideal sa existe o discutie in prealabil cu copilul legata 
de aceste aspecte (vizibilitatea postarilor, pozelor si activitatii copilului) astfel incat sa 
seteze limite. 
In acelasi timp, exista parinti care aleg ei insisi sa fie prezenti pe retelele de socializare 
pe care isi petrec timpul copiii lor. Cat timp activitatea lor are loc cu respectarea 
intimitatii copilului si fara intruziuni care copiilor le pot parea neplacute (de ex: 
comentarii inconfortabile pentru copil facute la anumite poze, critici etc), aceasta 
prezenta se poate dovedi benefica pentru construirea unei relatii de incredere intre 
parinte si copil. 
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Coşmarul unei educatoare. A fost agresată sexual de 
doi tineri asistaţi social pe care îi avea în grijă 

 
http://www.romaniatv.net/cosmarul-unei-educatoare-a-fost-agresata-sexual-in-

apartamentul-directiei-de-asistenta-sociala_264334.html 
 

 

• Doi tineri aflaţi în sistemul de protecţie socială s-au crezut la bordel în apartametul pus 
la dispoziţe de autorităţi. "S-au dezbrăcat de blugi şi bluze şi au rămas în colanţi. Când 
am intrat în cameră (...) râdeau amândoi într-un fel sinistru", povesteşte femeia de 39 de 
ani care a scăpat ca prin urechile acului.  
 
Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/cosmarul-unei-educatoare-a-
fost-agresata-sexual-in-apartamentul-directiei-de-asistenta-
sociala_264334.html#ixzz4Sbdxqt3U 

• Comportamentul deviant al unor beneficiari din sistemul de protecţie socială face 
obiectul unei anchete derulate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului (DGASPC), scrie ziaruldeiasi.ro. Pentru prima dată în istoria instituţiei, 
conducerea DGASPC anchetează circumstanţele în care doi tineri, în vârstă de 21 de 
ani, ocrotiţi în locuinţe specializate ale direcţiei, au agresat-o sexual pe una dintre 
femeile care asigurau supravegherea lor. Victima, instructor educator, a depus sesizare 
la Inspectoratul de Poliţie Judeţean, dar procurorul de caz a concluzionat că tinerii nu 
au săvârşit nicio infracţiune. 

• Cele două femei care se ocupă de tineri îi îndrumă să-şi gătească, să-şi spele sau să-şi 
ia medicamentele la timp. Victima celor doi băieţi a mărturisit sub protecţia 
anonimatului că tinerii s-au comportat deplasat încă de când au ajuns în locuinţa socială. 
Pe lângă faptul că furau bani, tinerii practicau şi "jocuri" periculoase. "Într-o seară, în 
bucătărie, Florin a luat două cuţite şi le-a mângâiat. Atunci mi-a spus să mă aşez cu 
spatele la uşă că ştie un joc care nu-mi face rău. I-am spus că «nu» şi atunci văzând de 
la fereastră o doamnă pe stradă m-a întrebat: «oare dacă arunc cuţitul în ea o 
nimeresc»?", a spus angajata DGASPC. 

• Femeia în vârstă de 39 de ani, mamă a doi copii, a povestit plângând că în seara de 10 
decembrie cei doi tineri au încercat să o abuzeze sexual. Florin Dura şi Emilian 
Murăraşu au încuiat uşa apartamentului şi a dormitorului în care stăteau, s-au dezbrăcat 
şi i-au propus angajatei să-i mângâie în zonele intime. 

• "Mai întâi mi-au spus că vor pizza. După ce le-am făcut, mi-au zis că nu mai vor. Cât 
am dus la bucătărie platoul, i-am auzit şuşotind. Au închis uşa apartamentului şi uşa 
dormitorului, s-au dezbrăcat de blugi şi bluze şi au rămas în colanţi. Când am intrat în 
cameră, Florin era întins pe canapea, Emilian s-a dus în spatele meu şi râdeau amândoi 
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într-un fel sinistru. Mi-am dat seama atunci că se întâmplă ceva şi am început să intru 
în panică. Florin mi-a strigat: hai, păpuşă, vino lângă mine şi pune mâna că-mi place", 
a relatat instructorul educator. 

• Femeia a reuşit să scape de intenţiile celor doi sunându-şi soţul. Atunci, tinerii au năvălit 
peste un alt băiat din apartament, un tânăr bolnav de epilepsie, de care şi-au bătut joc în 
diferite moduri. Mai întâi l-au băut cu pumnii şi palmele, după care l-au forţat să 
mănânce. "Ei erau sub tratament psihiatric. De ceva timp refuzau să-şi ia medicamentele 
şi în ziua respectivă colega mea m-a sunat îngrijorată să vin să o ajut pentru că amândoi 
se comportau ciudat. Când am ajuns la apartament, mi-a spus să am grijă pentru că pe 
ea au atins-o obrăzniceşte pe picioare. După ce au văzut că eu am fugit, au intrat peste 
un beneficiar care dormea, l-au bătut şi apoi i-au băgat pe gât alimente din frigider", a 
adăugat victima. 

• Femeia a povestit că în prezent are coşmaruri şi este urmărită de imaginea tinerilor care 
au încercat să o batjocorească. Angajata DGASPC a depus plângere la IPJ, însă 
reprezentaţii acestora au declarat pentru „Ziarul de Iaşi" că procurorul care a preluat 
cazul a considerat că „nu sunt întrunite elementele unei infracţiuni". 

• Conducerea DGASPC a explicat că tinerii care beneficiază de modulul de reintegrare 
socială au un handicap uşor, dar au discernământ şi răspund din punct de vedere penal 
ca orice alt cetăţean al ţării. 

•  
Este pentru prima dată în istoria noastră când ne confruntăm cu o astfel de situaţie. Au 
mai fost cazuri de abuz fizic, dar niciodată o tentativă de viol. În aceste locuinţe protejate 
încercăm să-i învăţăm pe cei care au stat în centre de plasament sau care au urmat şcoli 
speciale cum să se comporte ca să fie integraţi în societate. Ei suferă de un handicap 
uşor, dar pot munci şi pot purta o conversaţie. Noi am vrut să-i ajutăm şi s-a ajuns într-
o situaţie regretabilă", a declarat Ioan Ticu, director adjunct DGASPC. 

• După evenimentul de pe 10 decembrie, tatăl lui Emilian Murăraşu a venit în centrul 
ieşean şi l-a luat acasă pe fiul său. DGASPC va decide în perioada următoare cum îl va 
sancţiona pe celălalt tânăr, care încă se află în locuinţa socială. 

•  
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