
Anexa „Chestionar autoevaluare E-safety 
pentru instituții de învățământ” 

COMPONENTA DATE PERSONALE
1.Lista de verificare: Aspecte legale ale protecției datelor

Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Politică

1. Avem un protocol aplicat în mod riguros în ceea ce privește descărcarea/
trimiterea/printarea și stocarea datelor cu caracter personal. ¨ ¨ ¨

2. Menținem o legătură strânsă cu persoana de contact din cadrul Autorității 
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.1 ¨ ¨ ¨

Practică

3. Organizăm sesiuni de formare pentru angajații noștri 
susținute de o persoană specializată. ¨ ¨ ¨

4. Organizăm anual cel puțin o întâlnire cu membrii personalului pentru a 
discuta despre importanța protecției datelor cu caracter personal. ¨ ¨ ¨

COMPONENTA PRACTICI E-SAFETY
1. Listă de verificare: Integrarea eSafety în curriculum

Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Infrastructură

1. Deși infrastructura noastră TIC este suficient de securizată, iar 
accesul la internet este filtrat, acest lucru nu limitează capacitatea 
elevilor noștri de a explora multitudinea de oportunități online. 

¨ ¨ ¨

Politică

2. Politicile școlii se referă în mod explicit la integrarea eSafety în programă, astfel 
încât toți profesorii noștri au luat la cunoștință această responsabilitate comună. ¨ ¨ ¨

Practică

3. eSafety se predă ca parte a programei. ¨ ¨ ¨

4. Toate cadrele didactice beneficiază de formare periodică eSafety. ¨ ¨ ¨

5. Elevii se monitorizează reciproc pe probleme legate de eSafety. ¨ ¨ ¨

6. Școala oferă sprijin eSafety pentru elevi în afara programei. ¨ ¨ ¨

1 Puteți găsi detaliile despre persoana de contact din țara dumneavoastră la adresa:  
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm 



2. Listă de verificare: Cursuri de formare eSafety
Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Politică

1. Este cunoscută și înțeleasă PUA de către toți membrii personalului? ¨ ¨ ¨

2. Personalul este informat regulat, cel puțin anual, 
cu privire la problematica eSafety ¨ ¨ ¨

3. eSafety face parte din instructajul introductiv 
oferit noilor membrii ai personalului. ¨ ¨ ¨

Practică

4. Întreg personalul a beneficiat de formare eSafety în ultimele 12 luni. ¨ ¨ ¨

5. Există un program planificat de formare eSafety 
orientat spre diferite categorii de personal. ¨ ¨ ¨

6. Formarea profesională continuă este actualizată și face 
referire la trenduri și aspect ce țin de eSafety.  ¨ ¨ ¨

7. Formarea eSafety este realizată de către un trainer 
specializat pe domeniul siguranței online. ¨ ¨ ¨

3. Listă de verificare: Cyberbullying
Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Infrastructură

1. Utilizează școala noastră o tehnologie de monitorizare a rețelei 
informatice care semnalează cuvinte cheie sau limbaj inadecvat ce 
poate fi asociat cu bulling-ul? (Amintiți-vă totuși că asemenea activități 
au loc de obicei în afara rețelei școlii și în afara orelor de curs.)

¨ ¨ ¨

2. Există în școala noastră o persoană (probabil un membru în cadrul echipei 
educaționale) responsabilă cu supravegherea tuturor problemelor legate 
de bulling? (Această persoană va avea rolul de punct de contact pentru 
raportări și sfaturi, va fi capabilă să recunoască tendințele și va fi responsabilă 
cu revizuirea și modificarea periodică a tuturor politicilor relevante)

¨ ¨ ¨

3. Oferă școala noastră posibilitatea raportării 
anonime a incidentelor legate de bulling? ¨ ¨ ¨

Politică

4. Există o politică anti-bulling la nivelul întregii școli? ¨ ¨ ¨

5. Include această politică incidente de cyberbullying care pot lua naștere 
în afara școlii și metode de răspuns la asemenea incidente? ¨ ¨ ¨

6. Oferim în clasă și în școală un mediu care să încurajeze 
comportamentul pozitiv și sprijinul între colegi? ¨ ¨ ¨



7. Este întreaga comunitate (personal, elevi și părinți) 
conștientă de reguli și de consecințele bullying-ului? ¨ ¨ ¨

8. Este politica anti-bullying revizuită și întărită periodic pentru a vedea dacă sunt 
necesare adaptări (de exemplu, în cazul unor noi tehnologii sau descoperiri)? ¨ ¨ ¨

Practică

9. Beneficiază întregul personal de formare periodică cu privire la caracteristicile 
bullying-ului on și offline și la metodele adecvate de răspuns în acest tip de situații? ¨ ¨ ¨

10. Primesc elevii de toate vârstele informații cu privire la cyberbullying 
și la modalitățile de căutare a sprijinului și sfaturilor? ¨ ¨ ¨

11. Folosește școala noastră strategii de implicare a părinților în chestiunile legate 
de bullying și cyberbullying (ex. seri de informare, sfaturi pe site-ul școlii)? ¨ ¨ ¨

12. Avem procedure implementate care să ofere sprijin părinților 
care întâmpină acasă dificultăți legate de cyberbullying? ¨ ¨ ¨

4.Listă de verificare: Utilizarea tehnologiei de către elevi în afara școlii 
Facem acest lucru în școala noastră?  

Da Parțial Nu

Politică

1. Politica noastră de utilizare acceptabilă include informații despre cum 
sunt gestionate problemele online care au loc în afara școlii. ¨ ¨ ¨

2. În cazul unor probleme serioase, profesorii sunt oglibați să informeze 
părinții și să ceară ajutorul unor experți externi atunci când este necesar. ¨ ¨ ¨

Practică

3. Părinții și elevii sunt informați cu privire la angajamentul 
școlii în ceea ce privește aceste aspecte. ¨ ¨ ¨

4. Activități de conștientizare pe tema siguranței online 
sunt organizate cel puțin o dată pe an. ¨ ¨ ¨

5. Formarea personalului pe teme ce țin de siguranța online este organizată anual. ¨ ¨ ¨

6. Am desemnat un profesor sau consilier la care elevii pot 
apela în cazul în care întâmpină probleme online. ¨ ¨ ¨



5. Listă de verificare: Sexting
Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Politică

1. Este sextingul și abordarea școlii inclusă în politica de protecție a copilului? ¨ ¨ ¨

2. Face politica noastră referire la rolul școlii în incidente care au 
loc în exterior ex. atunci când elevii nu sunt la școală? ¨ ¨ ¨

3. Sunt elevii conștienți de consecințele împărtășirii imaginilor de tip sexting 
– atât din punctul de vedere al școlii, cât și din perspectiva legii? ¨ ¨ ¨

4. Sunt referințele la sexting actualizate constant pentru a reflecta 
schimbările din legislație, practice curente și sfaturile oferite școlilor? ¨ ¨ ¨

Practică

5. Primesc membrii relevanți ai personalului formare cu privire 
la caracteristicile fenomenului de sexting și abordarea 
școlii? Știu acestia cum să gestioneze incidentele? 

¨ ¨ ¨

6. Primesc elevii informații despre cum să gestioneze situațiile 
de sexting și unde să ceară îndrumare sau ajutor? ¨ ¨ ¨

7. Are școala noastră implementate strategii despre cum să 
informeze părinții cu privire la fenomenul de sexting (ex. 
întâlniri cu părinții, informații pe websitul școlii)?

¨ ¨ ¨

8. Avem implementate sisteme de suport pentru părinții care întâmpină 
dificultăți legate de fenomenul de sexting în afara școlii? ¨ ¨ ¨

6. Listă de verificare: Extremism online, radicalizare și discurs instigator la ură
Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Politică

1. Sunt riscurile legate de extremism online și radicalizare 
menționate în politica de protecție a copilului? ¨ ¨ ¨

2. Face referire politica la rolul școlii în incidente ce au loc 
în afara, ex. Atunci când elevii nu sunt la școală? ¨ ¨ ¨

3. Sunt elevii și profesorii informați cu privire la abordarea 
școlii privind discursul instigator la ură? ¨ ¨ ¨

4. Sunt referințele la extremismul online și radicalizare actualizate 
în mod regulat astfel încât să reflecte schimbările din lege, 
practicile actuale și sfaturile oferite în școală? 

¨ ¨ ¨

Practică

5. Primesc toți membrii personalului training în mod regulat referitor la 
riscurile radicalizării? Știu toți să recunoască potențialele probleme? 
Știu ce să facă în cazul în care au îngrijorări cu privire la un elev?

¨ ¨ ¨

6. Primesc elevii informații despre cum să se protejeze 
de extremism online și radicalizare? ¨ ¨ ¨



7. Are școala implementate strategii de a discuta cu părinții 
despre probleme legate de extremism online și radicalizare 
(ex. Informații pe website, întâlniri cu părinții)?

¨ ¨ ¨

8. Avem proceduri implementate care să ofere sprijin părinților care întâmpină 
dificultăți în a înțelege extremismul online și radicalizarea în afara școlii? ¨ ¨ ¨

9. Există oportunități de prezentare a unor contra-narative la 
discursul instigator la ură și extremism online prin curriculum? ¨ ¨ ¨

7. Listă de verificare: Gestionarea incidentelor
A gestionat personalul școlii în mod corect incidentul?

Acțiune 
necesară

Totul este 
în regulă

Comentariu

Procesul general

Conține Politica Școlii o procedură de gestionare 
a incidentelor cunoscută de întregul personal? 
Sunt incluse numerele de telefon pentru liniile 
de asistență? Poate fi îmbunătățită procedura 
actuală în lumina acestui incident?

¨ ¨

A știut toată lumea cum să gestioneze incidentul? 
În cazul în care părțile implicate, de exemplu 
părinți, poliție, etc. au trebuit implicate/informate, 
a fost făcut acest lucru în mod corect și la timp?

¨ ¨

Ar fi fost posibil ca incidentul să fie 
descoperit mai devreme?

¨ ¨

Incidente privind accesul neadecvat

Există o persoană numită responsabil cu 
monitorizarea regulată a serviciilor? 

¨ ¨

Are școala noastră toate datele sensibile 
stocate pe un server separat la care are 
acces doar personalul autorizat?

¨ ¨

Suntem conștienți de noile „găuri” de securitate 
pe măsură ce acestea devin cunoscute și 
aplicăm soluții corespunzătoare? 

¨ ¨

Este personalul nostru conștient de importanța 
securizării datelor sensibile cu parole sigure?

¨ ¨

Incidente privind bullying-ul

Există o persoană de încredere cu care elevii 
ar putea să discute despre incident? 

¨ ¨

Personalul, elevii și membrii comunității 
școlare extinse respectă și aderă la PUA? 

¨ ¨

Există riscul ca incidentul să fie repetat de 
către agresor sau să fie îndreptat împotriva 
aceleiași victim? Există o nevoie pentru 
activități de conștientizare sau alte acțiuni?

¨ ¨



8.Listă de verificare: Informații pentru părinți
Facem acest lucru în școala noastră?

Politică

1. Părinții sunt rugați să-și asume un rol activ eSafety la 
școală și să întărească mesajele cheie. Acest lucru este 
subliniat în mod clar în acordul familie/școală. 

¨ ¨ ¨

Practică

2. Sesiunile pentru părinți legate de eSafety 
au loc cel puțin o dată pe an.

¨ ¨ ¨

3. Mesajele privind eSafety sunt diseminate către părinți 
prin intermediul unor medii diferite de comunicare.

¨ ¨ ¨

4. Elevii sunt implicați în transmiterea mesajelor eSafety către părinți. ¨ ¨ ¨

COMPONENTA POLITICI ESAFETY
1. Listă de verificare: Politica școlară

Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Infrastructură

1. Politica eSafety a școlii conține informații despre 
sisteme de securitate și firewall.  ¨ ¨ ¨

2. Toți profesorii primesc instruire în mod regulat pe 
aspecte ce țin de eSafety și înțeleg folosirea ambelor 
sisteme, atât educațional, cât și administrativ. ¨ ¨ ¨

3. O persoană este responsabilă pentru achiziționarea și actualizarea 
licențelor software (informatician sau manager de sistem) ¨ ¨ ¨

4. Politica de eSafety oferă indicații clare cu privire la 
folosirea adecvată și inadecvată a comunicării online între 
diferiți actori implicați (elev, professor, părinte). ¨ ¨ ¨

Politică

5. O singură persoană este responsabilă ca toate 
aspectele incluse în politica eSafety să fie discutate cu 
toți actorii implicați (Coordonatorul eSafety). ¨ ¨ ¨

6. Politica eSafety a școlii acoperă următoarele aspecte: folosirea 
imaginilor și clipurilor digitale, protecția datelor, activități nepotrivite 
și drepturi de autor, utilizarea dispozitivelor mobile și imagini ilegale. ¨ ¨ ¨

Practici

7. O procedură de gestionare a incidentelor clară 
și ușor de accesat este implementată. ¨ ¨ ¨

8. Pregătirea personalului în domeniul eSafety este facută cel puțin anual. ¨ ¨ ¨

9. Toți profesorii primesc instruire în mod regulat pe teme ce țin 
de eSafety și sunt implicați în formare profesională continuă. ¨ ¨ ¨

10. Politica eSafety a școlii face referire la integrarea eSafety in curriculum. ¨ ¨ ¨



2. Listă de verificare: Politică de Utilizare Acceptabilă (PUA)
Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Infrastructură

1. Infrastructura școlară poate fi adaptată unor noi 
inițiative precum aducerea dispozitivelor personale, 
iar PUA este modificată în consecință.

¨ ¨ ¨

Politică

2. Școala are o PUA care este actualizată constant. ¨ ¨ ¨

3. Atunci când este revizuită PUA, sunt implicați toți actorii.  
¨ ¨ ¨

Practică

4. Personalul vorbește elevilor despre PUA pentru a 
se asigura că există o înțelegere comună ¨ ¨ ¨

5. Personalul, elevii și membrii comunității școlare 
extinse respectă prevederile și aderă la PUA. ¨ ¨ ¨

3. Listă de verificare: Parole sigure
Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Infrastructură

1. Infrastructura noastră de ITC este securizată; cere utilizatorilor în 
mod regulat să își reînnoiască parola pentru a accesa sistemul.  ¨ ¨ ¨

Politică

2. PUA conține informații despre parole. ¨ ¨ ¨

3. Profesorii discută în mod periodic cu elevii despre 
importanța unor parole eficiente și sigure. ¨ ¨ ¨

Practică

4. Protecția datelor este discutată ca parte a curricumului. ¨ ¨ ¨



4. Listă de verificare: Realizarea și publicarea de imagini și clipuri video la școală
Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Infrastructură

1. Un membru al personalului este responsabil pentru verificarea că 
lângă pozele elevilor de pe website nu apar date personale. ¨ ¨ ¨

Politică

2. Există o politică clară în ceea ce privește imaginile și fotografiile. 
Toți profesorii, părinții, elevii și membrii comunității școlare 
sunt informați în mod regulat cu privire la această politică. 

¨ ¨ ¨

Practici

3. Școala păstrează o bază de date unde politica și documentele 
suport (accord de fotografiere/filmare) pot fi găsite cu ușurință. ¨ ¨ ¨

4. Toți profesorii știu la cine pot apela pentru 
îndrumare în cazul în care au nelămuriri. ¨ ¨ ¨

5. Toată comunitatea școlară, inclusive elevii, au primit instruire cu 
privire la producerea de fotografii și utilizarea rețelelor sociale. ¨ ¨ ¨

6. Un memento este trimis tuturor înainte de un eveniment școlar. ¨ ¨ ¨

5. Listă de verificare: Școlile pe rețelele sociale
Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Politică

1. Personalul școlii este informat despre politicile care țin de 
utilizarea rețelelor sociale și posibilele restricții. 

¨ ¨ ¨

2. Elevii au fost informați despre politica școlii cu privire la folosirea 
rețelelor sociale, precum și modele de bune practică, folosirea 
în siguranță a rețelelor sociale și posibile restricții.  

¨ ¨ ¨

Practică

3. Atelierele destinate personalului despre utilizarea rețelelor 
sociale sunt ținute cel puțin la fiecare șase luni. 

¨ ¨ ¨

4. Părinții sunt informați și implicați în politicile 
care țin de utilizarea rețelelor sociale. 

¨ ¨ ¨

5. Elevii sunt implicați în folosirea rețelelor sociale la școală. 
Elevii au rolul de mentori pentru alți elevi.       ¨ ¨ ¨



COMPONENTA INFRASTRUCTURĂ
1. Listă de verificare: Protejarea datelor sensibile în școală

Facem acest lucru în școala noastră? 

Da Parțial Nu

Infrastructură

1. Există sisteme informatice separate pentru administrație și învățare. ¨ ¨ ¨

2. Protecția antivirus este actualizată constant. ¨ ¨ ¨

3. În vederea stocării și encriptării datelor, sprijin profesional este cerut. ¨ ¨ ¨
Politică

4. Avem un protocol riguros aplicat atunci când vine vorba despre 
descărcarea/trimiterea/printarea datelor sensibile.  ¨ ¨ ¨

5. Informații despre parole sunt incluse in PUA. ¨ ¨ ¨
6. Avem o relație bună cu persoana de contact din cadrul Autorității 

Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.2 ¨ ¨ ¨

Practică

7. Organizăm sesiuni de formare pentru angajații 
noștri susținute de o persoană specializată. ¨ ¨ ¨

8. Organizăm anual cel puțin o întâlnire cu membrii personalului 
pentru a discuta despre importanța protecției datelor cu caracter 
personal, inclusiv riscurile care țin de inginerie socială3.

¨ ¨ ¨

9. O procedură de gestionare a incidentelor este în vigoare. ¨ ¨ ¨

2. Listă de verificare: Protejarea dispozitivelor împotriva malware
Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Infrastructură

1. Pe toate computerele/dispozitivele școlii există protecție antivirus 
și firewall-uri activate, iar acestea sunt actualizate constant. ¨ ¨ ¨

2. Websiturile nedorite și ferestrele pop-up sunt blocate în 
mod permanent pe toate dispozitivele din școală. ¨ ¨ ¨

Politică

3. PUA conține un protocol strict în ceea ce privește descărcarea de 
fișiere, verificarea emailului și folosirea dispozitivelor portabile. ¨ ¨ ¨

Practică

4. Membrilor personalului le sunt furnizate sesiuni 
de formarede către un expert.  ¨ ¨ ¨

5. Există o persoană dedicată care se ocupă de 
breșele de securitate care pot apărea.  ¨ ¨ ¨

6. Există o procedură pentru gestionarea incidentelor în vigoare. ¨ ¨ ¨

2  Puteți găsi detaliile despre persoana de contact din țara dumneavoastră la adresa: 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

3  Websiturile  de inginerie social se referă la siturile care păcălesc utilizatorul să intre pe 
un alt website sau să deschidă un atașament care conține malware.



7. Elevii sunt informați despre cum pot scana fișierele 
pentru malware, pe dispozitivele școlare. ¨ ¨ ¨

8. Elevii sunt informați despre importanța blocării 
anumitor conținuturi pe computerele școlii. ¨ ¨ ¨

3.Listă de verificare: Folosirea dispozitivelor de stocare externe
Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Infrastructură

1. Protecția antivirus protection este instalată și actualizată constant. ¨ ¨ ¨

Politică

2. Reguli care țin de folosirea dispozitivelor de 
stocare externe sunt incluse în PUA. ¨ ¨ ¨

3. Personalul nu salvează date sensibile pe dispozitive de stocare externe. ¨ ¨ ¨

4. Proceduri de gestionare a incidentelor au fost implementate, 
în special în cazurile în care s-a pierdut un dispozitiv extern 
de stocare care conține date sensibile despre elevi.  

¨ ¨ ¨

Practică

5. Personalului și elevilor li se cere să scaneze pentru viruși orice dispozitiv 
de stocare extern atunci când îl folosesc pe un computer al școlii.  ¨ ¨ ¨

6. Personalul și elevii sunt informați/instruiți cum 
să scaneze pentru viruși un dispozitiv. ¨ ¨ ¨

7. Personalul și elevii sunt informați cu privire la procedura 
de gestionare a incidentelor și o respect pe aceasta. 
(ex. dispozitiv pierdut, infectie cu malware)

¨ ¨ ¨



4. Listă de verificare: Utilizarea telefoanelor mobile în școală
Facem acest lucru în școala noastră?

Da Parțial Nu

Infrastructură

1. Rețeaua noastră Wi-Fi nu este accesibilă telefoanelor mobile. ¨ ¨ ¨

2. Rețeaua noastră Wi-Fi poate fi accesată de către elevi, dar 
este diferită de rețeaua securizată, destinată personalului.

¨ ¨ ¨

Politică

3. PUA conține un protocol strict referitor la 
utilizarea dispozitivelor mobile în școli. 

¨ ¨ ¨

4. Politica școlară conține instrucțiuni clare referitoare 
la posesia și utilizarea dispozitivelor mobile în școală 
și consecințele încălcării unei astfel de politici.

¨ ¨ ¨

Practică

5. Utilizarea dispozitivelor mobile este incorporată 
într-un mod constructiv în curriculum.

¨ ¨ ¨

6. Profesorii, elevii și părinții sunt bine informați despre 
politica de folosire a dispozitivelor mobile la școală. 

¨ ¨ ¨

7. O procedură strictă este aplicată de către personal pentru a gestiona 
încălcările politicii care ține de dispozitivele mobile și confiscarea acestora. 

¨ ¨ ¨

Ai întrebări sau ai nevoie de consiliere din partea specialiștilor în siguranță online?

Scrie un mesaj echipei Ora de Net la adresa ajutor@oradenet.ro  
sau pe pagina de Facebook - https://www.facebook.com/SigurPeNet.

Suntem aici să te susținem pe tine și colegii tăi!


