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Soluții de Control Parental și Filtrare
De ce sunt necesare și cum le putem implementa corect?

Soluțiile de filtrare și control parental au apărut din nevoia de a proteja 
copiii și adolescenții atunci când navighează în mediul online. Rolul lor 
este acela de a bloca accesul la pagini, imagini, comunități și chiar canale 
de social media care i-ar putea expune pe copii la conținut nepotrivit 
pentru vârsta lor și de a limita timpul petrecut în mediul online.

Ceea ce este esențial de menționat în deschiderea oricărui dialog legat 
de controlul parental este faptul că aceste soluții sunt menite să vină în 
completarea unei relații de încredere cu copilul, a educării acestuia cu 
privire la riscurile și beneficiile mediului online și a comunicării deschise.  

Soluțiile de filtrare și control parental sunt esențiale atunci când copiii folosesc noile 
tehnologii de la vârste fragede, în aceste situații fiind mai dificil de explicat pericolele 
online. Totuși, pe măsură ce copiii cresc și înaintează spre adolescență, astfel de 
programe își pierd din eficiență și pot produce neînțelegeri în familie. Așadar, după cum 
vom explica și în cele ce urmează, tinerii trebuie să învețe și să înțeleagă rolul acestor 
soluții din discuțiile cu părinții, profesorii și alți adulți în care pot avea încredere.

Vă propunem să începem discuția cu tipurile de soluții existente: 
programe de filtrare, controlul parental și programe sau aplicații pentru 
mobil care sunt puse la dispoziție de programele antivirus.

Ce înseamnă Control Parental?
Controlul Parental este un program sau o aplicație ce oferă părinților un 
anume grad de control asupra tipurilor de programe/aplicații ce pot fi 
folosite, paginilor web vizitate și chiar a timpilor de utilizare a dispozitivului 
copilului sau a celui comun al familiei la care are acces și copilul. 

E nevoie de Control Parental?
Noile generații sunt cu mult mai conectate la lumea virtuală față de 
generațiile care nu s-au „născut cu telefonul în mână”. Mai mult decât atât, 
conform Studiului privind utilizarea internetului de către copii, lansat în 2019 
de către Organizația Salvați Copiii, 61% dintre copiii cu vârste între 12 și 
17 ani spun că au văzut online lucruri care i-au supărat sau speriat.

Studiul arată că „principalele tipuri de informații despre care copiii spun 
că i-au făcut să se simtă inconfortabil sunt conținutul violent, cel care 
incită la violență sau cel sexual explicit.” Din păcate, chiar dacă motoarele 
de căutare și rețelele de socializare lucrează la eliminarea acestui tip de 
conținut pentru copii și tineri, nu există o soluție cu eficiență de 100%.

Aici intervin soluțiile de control parental și de filtrare.



Cum funcționează?
Este important de știut că ideea de control parental acoperă o gamă 
largă de aplicații și programe. Asta înseamnă că fiecare soluție poate 
avea caracteristici și opțiuni diferite, lucru care poate crea confuzie 
chiar și printre părinții care au cunoștințe tehnologice avansate.

Spre exemplu, unele programe permit limitarea timpului de utilizare a 
unui dispozitiv prin stabilirea unui program zilnic sau săptămânal, pe când 
altele limitează accesul pe baza unui interval de timp prestabilit.

Unele programe restricționează accesul la diverse jocuri, video-uri sau alt tip de 
conținut pe baza unui sistem care evaluează gradul de violență sau conținut sexual. Pe 
de altă parte, sunt sisteme urmăresc cuvinte cheie în link-uri sau în paginile încărcate.

Există, de asemenea, și programe de control parental care trimit rapoarte 
zilnice, săptămânale sau lunare către părinți. Aceste rapoarte conțin 
o serie de informații cu privire la paginile vizitate, timpul petrecut pe 
fiecare pagină, chiar și accesul la datele GPS ale dispozitivului.

Așadar, fiecare părinte are libertatea de a alege tipul de soluție pe care dorește 
să o implementeze. Totuși este important să încercați să mențineți un echilibru 
între dorința de protecție a copilului și dreptul său la viață privată și libertate. 

Copiii au dreptul la Intimitate

Soluțiile de control parental au o parte pozitivă și una negativă.

Ele ne ajută să protejăm copiii de conținut nepotrivit dar, în același timp, lipsa 
de intimitate poate avea consecințe negative asupra dezvoltării emoționale a 
copilului. Conform specialiștilor, lipsa de intimitate duce la subminarea încrederii 
în abilitățile proprii și îi încurajează pe copii să țină secrete față de părinți. Mai 
mult decât atât, monitorizarea constantă poate reduce capacitatea copiilor de a 
recunoaște o situație riscantă. Așadar, e important să găsim o cale de echilibru 
între dorința de a proteja copiii de riscurile online și respectarea intimității lor.

Soluțiile de control parental care dau părintelui drepturi depline asupra 
dispozitivului sunt potrivite pentru copiii mici, care abia învață să navigheze 
online și care ar putea ajunge pe site-uri nepotrivite din greșeală. Pentru 
adolescenții care sunt destul de maturi încât să înțeleagă de ce anumite 
site-uri nu sunt potrivite, o variantă mai adecvată ar fi să decideţi 
împreună să vă axaţi  mai mult pe soluții de filtrare a conţinutului.

Indiferent de vârsta copilului, educația și informarea trebuie să rămână 
pe primul loc. Este important să îi ajutăm să dezvolte obiceiuri digitale 
sănătoase, care să îi ghideze în viață și care să îi învețe cum să 
folosească Internetul ca pe o unealtă de învățare și dezvoltare. 



Control Parental vs. Aplicație de Filtrare
Poate fi dificil uneori să ne dăm seama de diferența dintre soluțiile de filtrare 
și cele de control parental. Așadar, vom folosi această secțiune pentru a 
evidenția aceste diferențe și aspecte pro și contra pentru fiecare categorie.

Soluțiile de Filtrare
Soluțiile de filtrare sunt create de cele mai multe ori sub forma de plug-in-uri 
care se instalează în browserul web, iar rolul lor principal este acela de a filtra 
navigarea online fie pe bază de liste, fie de cuvinte interzise sau nume de domenii 
considerate periculoase. De asemenea, filtrarea poate fi făcută pe grupe de conținut 
(violență, conținut sexual, rasism, instigare, știri false etc.) iar unele sisteme pot 
bloca doar paragrafele sau paginile cu conținut nepotrivit și nu întregul website. 

Argumente Pro Filtrare:

 ǋ Nu invadează intimitatea copilului

 ǋ Sunt ușor de instalat și nu îngreunează activitatea dispozitivului

 ǋ Pot oferi mai mult control asupra conținutului ce va fi filtrat

Argumente Contra Filtrare:

 ǋ Nu oferă monitorizare

 ǋ Nu limitează accesul la aplicații instalate pe dispozitiv

 ǋ Nu oferă nici un alt fel de informații în afara istoricului de navigare

 ǋ Unele sisteme nu lucrează cu site-urile ce folosesc protocolul 
HTTPS (majoritatea site-urilor din ziua de azi îl folosesc)

Controlul Parental

Soluțiile de control parental au următoarele caracteristici:

 ǋ Limitează accesul la diverse aplicații

 ǋ Limitează activitățile care pot fi făcute pe dispozitivul respectiv (instalare 
de aplicații noi, folosirea de jocuri, utilizarea anumitor programe, etc.)

 ǋ Monitorizează activitatea utilizatorilor

 ǋ Trimite rapoarte celui/celei care controlează programul

 ǋ Limitează accesul la diverse pagini pe baza unui sistem 
care poate fi diferit de la un program la altul

 ǋ Filtrează accesul la internet pe baza unor liste de cuvinte cheie 
interzise sau așa numitele ”blacklists” sau ”whitelists”

 ǋ Se instalează pe fiecare dispozitiv în parte (mobil, laptop,  
sau PC) și are nevoie de setări care să activeze limitele 



Argumente Pro Control Parental:

 ǋ Este mai restrictiv decât o soluție de filtrare

 ǋ Trimite rapoarte detaliate

 ǋ Poate fi personalizat pentru fiecare dispozitiv în parte

 ǋ E perfect pentru copiii mici care folosesc noile tehnologii

 ǋ E mai dificil de ”păcălit” (nu imposibil)

Argumente Contra Control Parental:

 ǋ Filtrarea bazată pe liste nu este atât de eficientă

 ǋ Adolescenții cu ceva cunoștințe de IT pot să păcălească majoritatea sistemelor

 ǋ Poate fi foarte restrictiv

 ǋ Încalcă dreptul copiilor și tinerilor la intimitate

 ǋ Poate provoca tensiuni în familie

Important de știut este că fiecare software vine cu specificații 
diferite, ceea ce înseamnă că munca de cercetare pentru a găsi 
cea mai bună soluție rămâne în sarcina părintelui.

Control Parental Nativ pe Mobil și pe PC
Acum că am descoperit împreună diferența dintre soluțiile de filtrare și cele 
de control parental, putem discuta despre soluțiile native disponibile pentru 
PC și dispozitive mobile, precum smartphone și tabletă. Aceste soluții sunt 
denumite „native” pentru că sunt deja disponibile pe dispozitive, fiind integrate 
automat în sistemul de operare, fără a necesita o instalare prealabilă.

Puteți găsi instrucțiuni pentru setarea Controlului Parental pentru Windows 
10 aici, în timp ce părinții care folosesc sistemul de operare MacOS, 
pot găsi instrucțiunile pentru setarea controlului parental aici.

După cum veți putea observa, ambele sisteme de operare permit monitorizarea 
activității utilizatorilor care folosesc contul cu restricții și limitează accesul 
conform setărilor. Așadar, dacă vă considerați mulțumiți de opțiunile acestuia, nu 
va mai fi nevoie să investiți timp și resurse financiare într-un alt program soft.

Pe de altă parte, dispozitivele mobile sunt un pic mai dificil de controlat. Totuși 
atât Android, cât și iOS permit crearea unui cont de utilizator care să nu aibă 
acces la magazinul de aplicații și care restricționează accesul conform setărilor.



Instrucțiuni Control Parental pe Android

 ǋ Deschide Google Play și accesează Menu – Settings – Parental Controls 
(Meniu – Setări – Control Parental)). Activează controlul parental.

 ǋ Creează o parolă (PIN) care va proteja setările făcute de tine.

 ǋ Alege tipul de conținut pe care dorești să îl filtrezi și setează modul 
în care dorești ca filtrarea și limitările să fie implementate.

Mai multe detalii: https://support.apple.com/ro-ro/HT201304.

Atenție: Majoritatea dispozitivelor ce rulează Android, cu precădere versiunile 
mai noi, filtrează accesul la jocuri, aplicații și muzică pe baza unui sistem oficial de 
rating, așa cum este sistemul PEGI pentru jocuri. Totuși, asta nu înseamnă că vor 
filtra și accesul la link-uri nepotrivite în browser sau pe aplicații precum YouTube.

Instrucțiuni Control Parental pe iOS
Pe dispozitivele mobile de la Apple, controlul parental se regăsește în 
Settings – General – Restrictions (Setări – General - Restricții). Click pe 
”Enable Restrictions” (Activează restricții) și introdu o parolă de acces 
(ai grijă să o ții minte pentru a păstra accesul la această secțiune).

Odată ce ai creat parola, vei avea acces la o listă de aplicații și funcții pe care le 
poți permite sau nu. De exemplu, dacă nu vrei ca utilizatorul telefonului să poată 
intra online folosind aplicația de browser, o setezi pe Off iar aceasta nu va mai 
putea fi accesată. Mai multe detalii: https://support.apple.com/ro-ro/HT201304. 

De reținut: Setările native sunt foarte utile și de multe ori de ajuns, mai 
ales pentru copiii mici. Totuși, trebuie făcute cu atenție și grijă pentru 
felul în care copiii folosesc mediul online, astfel încât să nu le îngrădim 
accesul la site-uri, aplicații și conținuturi informative și educaționale.



Soluții de Control Parental și Filtrare 
disponibile în România

Soluții de Control Parental

#1: NetNanny

 ǋ Limba: Engleză

 ǋ Disponibil pentru: Windows, Mac OS, Android, iOS, și Kindle

 ǋ Funcții: Monitorizare activitate online, limitare timp de 
acces, protecție la navigare pe baza filtrelor web

NetNanny este unul dintre cele mai cunoscute programe de control parental din 
lume. Este ușor de instalat și permite monitorizarea mai multor dispozitive, atât 
fixe, cât și mobile. De asemenea, permite setarea orelor de acces, blochează 
anumite aplicații și site-uri și filtrează conținutul accesat prin browser.

Totuși e important de știut că acest program nu este gratuit. Costurile variază 
în funcție de numărul și tipul dispozitivelor pe care este instalat programul. 

#2: Qustodio

 ǋ Limba: Engleză

 ǋ Disponibil pentru: Windows, Mac OS X, Android, iOS, și Kindle

 ǋ Funcții: Monitorizare și raportare activitate online, limitare timp 
de acces, protecție la navigare pe baza filtrelor web

Qustodio pune la dispoziția utilizatorilor o versiune gratuită, ce are anumite limite și 
o versiune Premium, ce are toate funcțiile încorporate contra unui cost.  Versiunea 
gratuită suportă funcțiile de bază (monitorizare, filtrare și limitare acces), pe când 
cea plătită permite și monitorizarea activității pe YouTube, în aplicații  și jocuri 
sau chiar pe platformele de social media (Facebook, Instagram, Twitter ect.).

Qustodio vine cu mai multe funcții, însă e mai invaziv decât NetNanny și mai costisitor.

#3: Norton Family Premier

 ǋ Limba: Română

 ǋ Disponibil pentru: Windows, Android, iOS

 ǋ Funcții: Filtrare web, supravegherea timpului, monitorizare căutări, raportări

Norton este unul dintre cele mai cunoscute programe antivirus, iar dacă 
alegeți folosirea serviciilor acestora, este ușor să adăugați pachetul de control 
parental. Acesta nu este gratuit, dar vine cu o serie de funcții care sunt extrem 
de utile atunci când vrei să te asiguri ca micuții sunt în siguranță online.



#4: Orange Content Lock

 ǋ Limba: Română

 ǋ Disponibil pentru: Android

 ǋ Funcții: Monitorizare și filtrare conținut, limitare acces online, raportări

Aplicația este dezvoltată în parteneriat cu Bitdefender și are ca scop protejarea 
copiilor care folosesc telefoane mobile cu Android (o găsești în magazinul de aplicații 
Google Play). Serviciul oferă și funcții de supraveghere activitate pe Facebook, dar 
și monitorizarea apelurilor, mesajelor, și alte funcții care țin strict de telefonie.

Serviciul nu este gratuit, iar unii copiii îl pot considera destul de invaziv.

#5: Kaspersky Safe Kids

 ǋ Limba: Română

 ǋ Disponibil pentru: Windows, Mac, Android, iOS

 ǋ Funcții: Limitează accesul la aplicații și timpul, urmărire GPS, 
monitorizare apeluri și SMS, filtrare conținut online

Această aplicație funcționează cu un cont Kaspersky de client și permite monitorizarea 
destul de atentă a dispozitivelor copiilor. Pe lângă toate funcțiile de monitorizare și 
control, aplicația vine și cu sfaturi de la profesioniști legate de siguranța online.  

Soluții de Filtrare
Atunci când nu sunt integrate într-un sistem de control parental, soluțiile de filtrare 
sunt instalate ca extensii pentru browser. Asta înseamnă că nu sunt programe de 
sine stătătoare, ci se activează doar când este deschis browser-ul respectiv.

Așadar, nu sunt la fel de eficiente ca și soluțiile de control 
parental. Totuși își îndeplinesc rolul de filtrare și nu sunt atât te 
invazive când vine vorba de intimitatea utilizatorilor.

Notă: Majoritatea browserelor permit activarea funcției de Safe Search din 
meniul de Settings-Search Settings. Mai mult, YouTube oferă Restricted 
Mode, care funcționează într-un mod similar cu funcția de Safe Search. Pentru 
a o activa, puteți accesa Settings (Setări) și seta Restricted Mode pe On.

Având în vedere că lista de extensii de browser este foarte lungă, am realizat un 
clasament al celor 5 cele mai utile extensii care se  ocupă de filtrarea conținutului:

Parental Control - Adult Content Blocker (Google Chrome)
WebFilter (Google Chrome)
FoxFilter (Mozilla Firefox)
TinyFilter PRO (Google Chrome)
Parental Control: Family Friendly Filter (Mozilla Firefox)



Site-uri create pentru Copii
Lumea online poate fi înfricoșătoare din perspectiva părinților și, uneori și a copiilor, 
însă nu toate site-urile au nevoie de filtrare și control. De exemplu, există o serie 
de site-uri dedicate copiilor, unde juniorii se pot distra și învăța în siguranță.

Unul dintre aceste site-uri este Kiddle. Acesta este un motor de căutare, cum este 
Google pentru adulți, creat special pentru cei mici. Funcția de Safe Search este 
întotdeauna activă iar rezultatele căutărilor sunt întotdeauna gândite pentru copii.

Alte resurse similare sunt:

BrainPOP (educație și distracție)

National Geographic pentru copii

Scratch (un site unde copiii pot învăța programare)

Bineînțeles, lista de mai sus nu este exhaustivă și încurajăm fiecare 
părinte să identifice și să aleagă resursele pe care le consideră 
importante/potrivite pentru dezvoltarea propriilor copii.

În încheiere...
Soluțiile de control parental și filtrare sunt extrem de utile în era digitală. 
Acestea vin în ajutorul nostru, reducând nivelul de risc atunci când 
copiii navighează sau interacționează online ţi le oferă cadrul adecvat 
ca ei să poată beneficia de multiplele avantaje ale Internetului. 

Este rolul nostru ca părinți, profesori și mentori ai noilor 
generații să deschidem discuția despre aceste pericole și să ne 
asigurăm că tinerii și copii sunt pregătiți să le facă față.

Vrei să știi mai multe despre cum poți discuta cu copilul 
tău despre aspectele ce țin de Internet? 

Contactează-ne la:
 
ctrl_AJUTOR
Email: ajutor@oradenet.ro
Mesagerie Facebook: Ora de Net

Ai găsit ceva pe internet ce poate fi periculos 
pentru un copil sau adolescent?
Raportarea la esc_ABUZ este primul pas. 
Scrie-ne și noi trimitem informațiile la departamentele din 
Poliție abilitate să investigheze și să intervină.
Email: abuz@oradenet.ro   



Note:



Salvați Copiii România este o organizație de utilitate publică, a cărei 
misiune este aceea de a garanta egalitatea de șanse pentru toți copiii, 
indiferent de mediul din care aceștia provin, prin utilizarea propriei 
expertize, precum și prin activități de lobby și advocacy asupra 
factorilor de decizie și mobilizarea liderilor din societatea civilă. 

Salvați Copiii promovează de 29 ani drepturile copilului, în acord 
cu prevederile Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile 
Copilului. Peste 1.900.000 de copii au fost incluși în programe educative, 
de protecție și asistență medico-socială, de stimulare a participării 
lor în acțiuni de promovare și recunoaștere a drepturilor lor. 

Salvați Copiii este membru al Save the Children International, cea mai mare 
organizație independentă din lume de promovare a drepturilor copiilor, 
care cuprinde 28 de membri și desfășoară programe în peste 120 de țări.

Secretariatul General

Intr. Ștefan Furtună nr. 3, sector 1,  
010899, București, România

telefon: +40 21 316 61 76  

e-mail: secretariat@salvaticopiii.ro 
web: www.salvaticopiii.ro

Cofinanțat de Mecanismul pentru 
Interconectarea Europei al Uniunii Europene

Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a  
Organizației Salvați Copiii și nu reflectă neapărat opinia Uniunii Europene.


