
sfaturi [i informa]ii utile pentru

p`rin]i [i cei care au copii în îngrijire

cu privire la telefoanele mobile
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Telefoanele mobile continu` s` evolueze

cu repeziciune [i nu se întrevede nicio

încetinire a acestui ritm.

|n doar zece ani, telefoanele mobile au

cunoscut o dezvoltare uluitoare. Ini]ial,

acestea îndeplineau func]iile tradi]ionale

ale unui telefon. În zilele noastre,

telefoanele mobile sunt în acela[i timp

calculatoare personale de buzunar,

sisteme TV [i audio.

În viitorul apropiat, telefoanele mobile [i

re]elele de ultim` genera]ie vor oferi o

mul]ime de alte servicii care, în prezent,

sunt disponibile doar pe calculatoare

sau pe Internet, în afara portalului wap

Orange World.

Faptul c` adolescen]ii [i copiii în]eleg 

pe deplin posibilit`]ile, bune sau rele, 

pe care aceast` nou` tehnologie le

ofer`, reprezint` pentru p`rin]i o

adev`rat` provocare.

telefoanele mobile:
informa]ii utile pentru p`rin]i
Acest ghid ofer` sfaturi cu privire la modul în care dumneavoastr` 

[i copiii dumneavoastr` pute]i folosi, în siguran]`, serviciile de telefonie 

mobil`. De asemenea, sper`m ca prin parcurgerea acestui ghid s` 

în]elege]i mai bine tehnologia mobil` [i aceste servicii.
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înaintea utiliz`rii unui telefon mobil pentru prima dat`

Informa]iile din acest ghid au fost concepute pentru a v` ajuta 

copiii s` foloseasc` optim facilit`]ile oferite de telefoanele lor mobile.

|nainte de prima utilizare îns`, este recomandat s` ave]i în vedere

urm`toarele aspecte:

ajunge]i la o în]elegere cu ei asupra modului în care dori]i s` fie 

folosit telefonul. O discu]ie referitoare la utilizarea serviciilor pl`tite 

(de exemplu muzic` [i clipuri video sau timpul de conectare la Internet)

înainte de a-i da telefonul spre utilizare, v` poate scuti de surprize

nepl`cute la prima factur`.

încerca]i s` discuta]i problemele legate de con]inutul rezervat adul]ilor în

a[a fel încât copiii s` simt` c` vor putea readuce problema în discu]ie,

dac` vor sim]i nevoia. De[i este posibil s` bloca]i sau s` împiedica]i

accesul la materialele pentru adul]i, acest lucru nu înseamn` c` prietenii

lor vor folosi telefoane sau calculatoare unde acest lucru a fost de

asemenea f`cut.

probabil va trebui s` purta]i mai multe discu]ii referitoare la siguran]a

utiliz`rii telefonului mobil, deoarece mereu apar alte posibilit`]i

este recomandat ca pe m`sur` ce copiii cresc s` primeasc` noi sfaturi

[i s` actualiza]i împreun` regulile din sânul familiei, astfel încât ace[tia

s` simt` c` le acorda]i un grad mai mare de încredere

este o idee bun` s` împ`rt`[i]i experien]ele legate de tehnologia de

ultim` genera]ie cu al]i p`rin]i. Astfel a]i putea în]elege anumite chestiuni

înainte ca acestea s` se transforme în probleme pentru dumneavoastr`

sau pentru copiii dumneavoastr`.

introducere
De[i telefoanele mobile ofer` nenum`rate beneficii, acestea pot fi folosite în

moduri antisociale sau indezirabile. Edificatoare sunt urm`toarele exemple:

convorbirile g`l`gioase în mijloacele de transport în comun sau utilizarea

telefoanelor pentru transmiterea de mesaje nesolicitate („spam”), farsele 

[i h`r]uirea.

Odat` cu posibilitatea conect`rii la Internet de pe telefonul mobil, pân` [i copiii

au acces la unele materiale care sunt nu doar inadecvate vârstei lor, ci [i nedorite

de unii adul]i. Mici [i atr`g`toare, telefoanele mobile sunt deseori ]inta ho]ilor.

Pentru a v` ajuta copiii s` utilizeze în siguran]` telefonul mobil, acest ghid

con]ine informa]ii pe care trebuie s` le cunoa[te]i [i ridic` anumite probleme

specifice pe care trebuie s` le discuta]i cu copiii dumneavoastr` (vezi c`su]ele

„puncte de discu]ie” din cadrul ghidului).

|n plus, v` oferim detalii despre persoanele de contact care v` pot furniza informa]ii

suplimentare referitoare la oricare dintre punctele prezentate în acest ghid.
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de unde provine con]inutul pentru adul]i?

Orange furnizeaz` anumite servicii cu teme pentru adul]i, precum jocuri

[i imagini, în cadrul portalului Orange World. Paginile referitoare la

aceste servicii con]in întotdeauna un avertisment asupra faptului c`

sunt destinate persoanelor peste 18 ani [i pot fi vizualizate doar dup`

ce utilizatorul a declarat c` este major. De asemenea, pe majoritatea

telefoanelor mobile ave]i acces prin Internet la orice tip de con]inut,

inclusiv la cel pentru adul]i, f`r` s` vi se solicite consim]`måntul, s`

primi]i vreun avertisment sau s` \ntålni]i vreo restric]ie la accesarea

paginilor respective.

telefonul pe care l-am cump`rat ofer` acces la Internet?

În zilele noastre, r`spunsul la aceast` întrebare este de cele mai multe

ori pozitiv, mai ales dac` telefonul este compatibil „3G” sau „WAP”.

Vezi punctul referitor la jargonul telefonic de la finalul acestui ghid.

con]inutul rezervat adul]ilor [i Internetul
ce este „con]inutul rezervat adul]ilor”?

Telefoanele moderne, în special cele care permit conectarea la Internet, 

ofer` acces la o serie de servicii [i informa]ii destinate adul]ilor.

Astfel, telefoanele mobile devin mai degrab` ni[te computere care ofer` 

acces la o diversitate de resurse [i materiale informative.

Nu toate acestea sunt adecvate copiilor sau chiar anumitor adul]i.

Ne referim în special la site-urile care con]in pornografie, violen]`

[i jocuri de noroc [i care nu sunt agreate de mul]i p`rin]i.
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puncte de discu]ie

aminti]i-le copiilor c` pe Internet exist` lucruri sup`r`toare [i nepotrivite,

chiar [i pentru adul]i 

încuraja]i-i s` v` spun` dumneavoastr` sau unui profesor de încredere

dac` v`d orice lucru care îi deranjeaz`, fie pe propriul telefon, fie pe cel

al unui prieten

cum blochez materialele pentru adul]i?

Dac` sunte]i îngrijorat, deoarece copilul dumneavoastr` ar putea

accesa materiale pentru adul]i în timpul utiliz`rii telefonului mobil,

Orange poate bloca accesul atât la Orange World, cât [i la Internet.

Activarea [i dezactivarea restric]ion`rii se realizeaz` într-un mod

simplu. Pentru detalii, suna]i Serviciul Clien]i la 411 (gratuit de pe

telefonul Orange) sau la 021-203 30 30 (apel taxabil), dac` sunte]i

abonat, ori la 444 (gratuit de pe telefonul Orange) sau la 021-203 30

33 (apel taxabil), dac` sunte]i utilizator PrePay.

Totu[i, trebuie re]inut c` dezactivarea accesului la Internet va face

imposibil` utilizarea tuturor serviciilor de date, inclusiv desc`rcarea 

de noi tonuri de apel, de exemplu.

raportarea con]inuturilor poten]ial ilegale

În cazul în care considera]i c` a]i descoperit imagini ilegale 

peInternet, pute]i raporta acest fapt prin intermediul site-ului 

Inhope (the International Association of Internet Hotlines - 

Asocia]ia Interna]ional` a Serviciilor de Asisten]` Online).

www.inhope.org/en/index.html (con]inut în limba englez`)
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Pentru a evita acest risc, anumite

camere de chat (inclusiv cele

administrate de Orange) sunt

supervizate de moderatori care 

se asigur` c`:

toate comentariile inadecvate 

sau sugestive din punct de vedere

sexual sunt [terse

imaginile inadecvate sau ofensatoare,

textele sau alte post`ri nedorite nu

sunt publicate sau sunt [terse 

În anumite camere de chat se 

folosesc pachete de programe 

de calculator sofisticate pentru 

a executa aceste func]ii.

ce este recomandat s` fac?

Niciun filtru nu poate oferi o protec]ie

perfect` utilizatorilor de Internet 

(fie c` este vorba despre calculatoare

personale sau despre telefoane mobile)

împotriva acestor inten]ii criminale 

sau antisociale. Exist`, întotdeauna,

persoane care caut` modalit`]i de a

ocoli m`surile de protec]ie existente.

Astfel, Internetul [i camerele de chat

pot fi considerate asemenea unui

spa]iu public din lumea real`. La fel ca

[i în lumea real`, m`surile de precau]ie

inteligente [i cunoa[terea riscurilor sunt

cele mai bune modalit`]i de protec]ie [i

în lumea virtual`.

Având în vedere toate acestea,

avertismentele pe care le transmite]i

copilului dumneavoastr` [i modul în

care-l preg`ti]i sunt cea mai bun`

ap`rare pe care i-o pute]i oferi.

Deseori, copiii consider` c` aceste

camere de chat sunt ni[te locuri

prietenoase [i sigure pe care le pot

vizita pentru schimb de experien]e [i

informa]ii. Unii copii se comport` diferit

departe de ochii fra]ilor, surorilor [i ai

colegilor de [coal`.

Îns`, faptul c` aceste camere de chat

reprezint` o atrac]ie pentru  copii a

stårnit interesul pedofililor care î[i pot

ascunde vârsta, trecutul [i inten]iile [i

se pot folosi de comunica]ia prin

intermediul Internetului pentru a lega

rela]ii improprii cu copii. Aceast`

activitate este legat` de un proces

periculos de condi]ionare cunoscut 

sub numele de „grooming”.

camere de chat online
ce sunt acestea?

Camerele de chat sunt site-uri unde oamenii pot schimba mesaje între ei în

timp mai mult sau mai pu]in real; sunt un fel de forumuri deschise pe Internet.

Exist` mii de exemple, astfel încât orice hobby sau domeniu de interes este

prezent pe Internet. Unele dintre cele mai populare versiuni apar pe site-urile

de fani ale vedetelor de muzic` u[oar`.

sunt camerele de chat periculoase?

De[i camerele de chat nu sunt

periculoase în sine, acestea pot 

deveni un real pericol dac` un copil

r`spunde, în mod nechibzuit, la

comentariile din chat.

Cel mai mare [i cel mai probabil 

pericol este ca un copil s` fie tentat 

s` stabileasc` o întâlnire cu cineva

contactat prin intermediul unui

asemenea site. Nu to]i cei care 

poart` o astfel de conversa]ie online

sunt ceea ce pretind a fi.
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puncte de discu]ie

orice suspiciune trebuie adus` la cuno[tin]a moderatorului sau folosind

sigla Virtual Global Taskforce prezent` pe anumite site-uri  

copiii ar trebui s` aib` încredere în propriile instincte: dac` lucrurile 

te sperie sau par ciudate, p`r`se[te camera de chat [i anun]`-]i un

p`rinte sau tutore  

nu accesa linkurile c`tre site-uri, postate în camere de chat, deoarece

acestea ar putea con]ine viru[i informatici sau materiale deranjante  

informa]ii suplimentare:

www.saferinternet.org (con]inut în limba englez`)

puncte de discu]ie

Iat` câteva m`suri de precau]ie pentru copii care pot reduce în mod

semnificativ posibilitatea unei întâlniri cu o persoan` care nu este ceea 

ce pretinde a fi:

nu încerca niciodat` s` te întâlne[ti cu vreo persoan` pe care 

o cuno[ti într-o camer` de chat, decât înso]it de un p`rinte  

nu divulga niciodat` informa]ii personale, numere de telefon (ale tale

sau ale altora), adrese de e-mail, numele [colii sau fotografii

evit` camerele de chat nesupervizate de moderatori, cu excep]ia

cazului în care accesul se face sub supravegherea p`rin]ilor

s` nu dezv`lui secrete niciunei persoane întâlnite online
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ar trebui s` fiu îngrijorat?

Site-urile de acest gen au în general reguli clare pe care utilizatorii sunt ruga]i

s` le citeasc` înainte de a se înscrie. Acestea pot include „reguli interne” cu

privire la vârsta utilizatorilor [i la ceea ce este interzis de postat, precum [i

modalit`]i de a raporta con]inuturile nedorite. Unele site-uri au [i echipe

dedicate pentru a elimina post`rile minorilor. Totu[i, exist` în continuare

anumite motive de îngrijorare privind aceste site-uri.

Acestea includ:

vizibilitatea

Adolescen]ii, o propor]ie însemnat` a utilizatorilor acestor site-uri, nu

con[tientizeaz` întotdeauna c` materialele pe care le încarc` pe aceste 

site-uri sunt vizibile oric`rei persoane care are un calculator. Din aceast`

cauz`, comentariile, datele personale sau imaginile postate pe aceste 

site-uri nu sunt, în niciun fel, private.

supravegherea

Pentru a se asigura c` aceste site-uri sunt utilizate în mod ra]ional [i chibzuit

de c`tre copii, p`rin]ii trebuie s` [tie care sunt serviciile utilizate de copiii lor

[i care sunt numele lor de utilizator. În prezent, majoritatea p`rin]ilor nu

cunosc niciuna dintre aceste informa]ii.

vizitatori nedori]i

Un magnet pentru adolescen]i, asemenea site-uri reprezint` o adev`rat`

atrac]ie [i pentru persoane pe care p`rin]ii ar prefera s` nu le vad` niciodat`

\n preajma copiilor. Este vorba despre pedofili, despre persoane care se

ocup` de pornografie infantil`, care recruteaz` copii pentru grupuri

extremiste sau promoveaz` atitudini disfunc]ionale precum automutilarea,

obsesiile suicidale sau tulbur`rile de alimenta]ie.

site-uri de comunit`]i virtuale
În ultimii ani, a avut loc o dezvoltare rapid` a site-urilor

care permit utilizatorilor s`-[i publice o pagin` personal`

sau s`-[i creeze un profil. Aceste site-uri sunt populare în

rândul copiilor [i al tinerilor, fiind considerate un mijloc de

exprimare [i o modalitate de a lega prietenii, o activitate pe

care unii o numesc „rela]ionare social` online”.

Site-urile de comunit`]i virtuale sunt, în

general, folosite pentru a posta jurnale

online sub forma a[a numitelor bloguri.

Acestea vor con]ine, deseori, [i poze,

liste cu lucrurile preferate [i cele care

displac, detalii de contact, leg`turi

c`tre alte pagini sau orice informa]ie pe

care utilizatorul dore[te s` o fac`

public`. Majoritatea site-urilor au [i

op]iunea de a l`sa mesaje.

Pentru a face experien]a [i mai

atr`g`toare, unele site-uri ofer`

programe care permit decorarea

paginilor cu grafic` [i crea]ii 

artistice gratuite.

Exist` deja site-uri de acest fel

destinate, în mod special, telefoanelor

mobile. Cu toate acestea, distinc]ia

dintre con]inutul pentru telefoanele

mobile [i cel „obi[nuit” va disp`rea 

în scurt timp, deoarece telefoanele

moderne ofer` acces la Internet din 

ce în ce mai rapid [i de o calitate mai

bun`. Exemple de site-uri populare

dedicate telefoanelor mobile sunt:

Zapzone, Bebo, MySpace, Facebook,

Live Journal, Xanga [i Blogger.

Se estimeaz` c`, în prezent, exist` cel

pu]in 200 de astfel de site-uri.
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puncte de discu]ie

]ine minte c` prietenul unui prieten s-ar putea s` nu fie [i prietenul t`u

nu r`spunde mesajelor primite de la persoane pe care nu le cuno[ti

adu la cuno[tin]a p`rin]ilor orice este ciudat sau deranjant

informeaz`-]i p`rin]ii si administratorii site-ului despre orice tentativ` 

de intimidare

ce pot s` fac?

familiariza]i-v` cu modul de func]ionare al acestor site-uri, dup` care ajunge]i

la o în]elegere cu copilul dumneavoastr` [i verifica]i periodic ceea ce

posteaz` în profilul s`u

considera]i orice gre[eal` o oportunitate de a înv`]a, nu un motiv de a

reac]iona în mod exagerat. Aceste site-uri nu vor disp`rea, iar copilul

dumneavoastr` va trebui s` fac` fa]` complexit`]ii activit`]ilor online pentru

tot restul vie]ii.

discuta]i în mod regulat despre activit`]ile online ale copilului dumneavoastr`

într-un mod care s`-l încurajeze s` fie deschis. În general, este mai u[or

pentru un copil s`-[i acopere urmele decât pentru un p`rinte s` le descopere.

Un dialog deschis [i sincer va reduce necesitatea unor asemenea ac]iuni.

p`stra]i leg`tura cu p`rin]ii prietenilor copiilor dumneavoastr`. Astfel, prin

colaborare, problemele care se vor ivi vor fi rezolvate mai u[or.

puncte de discu]ie

]ine minte c` oricine poate vedea ceea ce ai scris. Fii atent, deoarece

vorbele tale pot avea un efect mai serios decât ]i-ai putea imagina.

trateaz`-i pe ceilal]i în acela[i fel în care ai dori s` te trateze ei pe tine

nu posta niciodat` informa]ii personale, în special informa]ii care

ar putea indica locul unde tr`ie[ti sau unde te duci de obicei
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puncte de discu]ie

Înainte de a începe s` utilizeze telefoanele mobile, este bine s` le oferi]i

copiilor dumneavoastr` urm`toarele sfaturi:

nu oferi nicio informa]ie despre persoana ta decât în cazul în care

cuno[ti apelantul

a[teapt` ca apelantul s` se prezinte, în special atunci cånd nu este

afi[at niciun num`r pe ecranul telefonului

dac` prime[ti un apel de la un num`r problem`, nu r`spunde:

redirec]ioneaz` asemenea apeluri c`tre c`su]a vocal` f`r` s` r`spunzi

nu transmite date de contact alternative prin mesajul de întâmpinare al

c`su]ei vocale

fii foarte atent cui îi dai num`rul t`u de telefon [i roag`-i pe cei c`rora

le-ai dat deja num`rul s` nu-l transmit` mai departe

dezactiveaz` func]ia Bluetooth™, dac` acesta este modul prin care ai

primit mesajele nedorite

Spune]i-le copiilor dumneavoastr` s` nu r`spund` la mesajele scrise al

c`ror expeditor nu-l cunosc (este posibil s` fi fost trimise la un num`r

gre[it sau la un num`r format la întâmplare), iar în cazul în care primesc

un text sup`r`tor ar trebui:

s` îl arate unei persoane de încredere, precum un membru al familiei,

un profesor sau un p`rinte

s` p`streze mesajul ca prob`

s` noteze num`rul expeditorului sau detaliile privind originea mesajului

pe care le g`sesc la finalul mesajului

informa]ii suplimentare:

Site-ul de mai jos con]ine informa]ii generale cu privire la intimidare:

www.cyberbully.org (con]inut în limba englez`)

De exemplu, ei ar putea:

s` lase mesaje vocale amenin]`toare

s` trimit` mesaje scrise amenin]`toare

s` distribuie imagini înregistrate cu

camerele foto ale telefoanelor mobile 

care sunt semnele c` acest lucru

i se întâmpl` copilului meu?

Intimidarea prin telefon poate fi o parte

a unui model mai vast de intimidare [i

este cu atât mai nepl`cut` cu cât intr`

în casa dumneavoastr`. 

Intimidarea poate provoca sentimente

de ru[ine, inutilitate [i disperare, iar

copiii sunt deseori reticen]i când vine

vorba s` discute despre acestea,

deoarece consider` c`  ar trebui s` fie

capabili s` rezolve aceste probleme 

ei în[i[i. Semne care ar putea sugera

existen]a unei probleme sunt

intimidare [i h`r]uire prin telefonul mobil
despre ce este vorba?

Cunoa[terea în profunzime a tehnologiei mobile a permis unor copii s` foloseasc`

telefoanele mobile pentru a intimida [i h`r]ui alte persoane  

schimb`rile în comportamentul 

copilului, t`ieturi [i contuzii inexplicabile,

o atitudine neobi[nuit de t`cut` sau

retras` sau încerc`ri repetate de 

a lipsi de la [coal` sub pretext c`, 

de exemplu, nu se simte bine.

În cazul în care ave]i suspiciuni conform

c`rora copilul dumneavoastr` ar fi

victima unor intimid`ri, este vital s`

ridica]i problema în fa]a profesorilor

cât mai repede cu putin]`.

Dac` este necesar, anumite situa]ii

legate de telefonul mobil al unui copil

pot fi abordate într-un mod particular.

Principalele op]iuni sunt urm`toarele:

suna]i la Serviciul Clien]i Orange la

411 (gratuit de pe telefonul Orange)

sau la 021-203 30 30 (apel taxabil),

dac` sunte]i abonat, ori la 444

(gratuit de pe telefonul Orange) 

sau la 021-203 30 33 (apel taxabil),

dac` sunte]i utilizator PrePay 

dac` sunte]i abonat, pute]i solicita ca

ultim` solu]ie schimbarea num`rului

de telefon

În anumite situa]ii v` pute]i adresa

Poli]iei, de unde pute]i ob]ine 

informa]ii relevante. În conformitate cu

prevederile legii referitoare la protec]ia

datelor cu caracter personal, Orange

România nu v` poate furniza în mod

direct informa]ii despre apelant.
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folosirea gre[it` a telefoanelor mobile -
apeluri de urgen]` false
Una dintre cele mai r`spândite [i periculoase forme de abuz în utilizarea

telefoanelor mobile este efectuarea de apeluri de urgen]` false.

Pe lâng` faptul c` alarmele false irosesc timpul serviciilor de urgen]`, 

o unitate care r`spunde unei alarme false nu mai poate r`spunde unei

urgen]e reale. Altfel spus, aceste apeluri sunt departe de a fi doar farse.

Ele pun în pericol vie]ile altor oameni.

puncte de discu]ie

când îi da]i copilului dumneavoastr` un telefon mobil, înainte de

utilizare, atrage]i-i aten]ia cu privire la pericolul [i iresponsabilitatea

apelurilor false

sublinia]i-i faptul c` un asemenea comportament are consecin]e atât

asupra celui care efectueaz` apelul, cât [i asupra celor pe care îi pune

în pericol. Efectuarea de apeluri false sau apelarea abuziv` la 112

reprezint` o contraven]ie, iar serviciile de urgen]` pot solicita inform`ri

referitoare la num`rul de la care s-a efectuat apelul. Serviciile de

urgen]` recurg, din ce în ce mai des, la asemenea demersuri, iar

autoritatea de supraveghere realizeaz` constatarea contraven]iei [i

poate dispune aplicarea de amenzi.

aten]ie: chiar dac` telefoanele sunt în geant` sau în buzunar,

acestea sunt concepute pentru a permite efectuarea apelurilor 

la 112 chiar [i când tastatura este blocat`

toate apelurile la 112 pot fi identificate
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Este o idee bun` s` v` asigura]i c`, în

cazul în care telefonul este furat, acesta

nu mai poate fi folosit.

În cazul în care v-a]i pierdut telefonul

sau v-a fost furat, este important 

s` suna]i, cât mai repede cu putin]`,

Serviciul Clien]i Orange la 411 

(gratuit de pe telefonul Orange) sau 

la 021-203 30 30 (apel taxabil), dac`

sunte]i abonat, ori la 444 (gratuit de pe

telefonul Orange) sau la 021-203 30 33

(apel taxabil), dac` sunte]i utilizator

PrePay. Orange va bloca, la cererea

dumneavoastr`, cartela SIM [i va

interzice apelurile de la num`rul

respectiv. Blocarea cartelei SIM este

posibil` doar în cazul abonamentelor.

furtul [i pierderea telefonului
Pe m`sur` ce num`rul utilizatorilor de telefoane mobile cre[te, acestea devin

accesorii la mod`, în special în rândul tinerilor. Acest fapt, la care se adaug`

valoarea relativ mare a telefoanelor, dimensiunile reduse [i u[urin]a cu care 

pot fi revândute, a sporit atrac]ia pe care acestea o reprezint` pentru ho]i.
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puncte de discu]ie

Pentru copii [i tineri, cea mai mare amenin]are vine din partea altor tineri.

Cele mai bune modalit`]i de a reduce riscurile sunt urm`toarele:

nu ar`ta noul telefon oricui, ci doar prietenilor apropia]i [i de încredere

evit` s` efectuezi apeluri în locuri publice [i foarte vizibile. Fii discret.

Multe furturi de telefoane au loc în momentul în care victima efectueaz`

un apel.

evit` s` fii auzit, în special dac` stabile[ti o întâlnire
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tinerii, telefoanele mobile,
traficul [i condusul
condusul

Utilizarea telefonului mobil f`r` un echipament „hands-free” în timp 

ce conduce]i automobilul reprezint` o contraven]ie [i pute]i fi amendat 

chiar [i în cazul  sta]ion`rii în trafic.

|n cazul în care nu ave]i un echipament

„hands-free”, este mult mai sigur s`

trage]i pe dreapta într-un loc sigur [i 

s` opri]i motorul înainte de a efectua

sau a primi un apel. Acest sfat se

adreseaz` tuturor [oferilor, dar se

recomand` ca [oferii neexperimenta]i

s` acorde o aten]ie sporit` acestui 

fapt. Totodat`, chiar dac` ave]i un

echipament „hands-free”, este mai

sigur s` trage]i pe dreapta înainte 

de a efectua sau a primi un apel. 

Este deosebit de periculos s` scrie]i

sau s` citi]i mesaje în timp ce

conduce]i.

playere muzicale

Telefoanele mobile pot distrage 

aten]ia [i se recomand` s` evita]i

scrierea de mesaje, efectuarea de

apeluri sau utilizarea în alt fel a

telefonului când traversa]i strada 

sau sunte]i în trafic.

Aceste sfaturi sunt valabile cu atåt 

mai mult cu cât în zilele noastre multe

telefoane mobile au încorporate playere

muzicale, o surs` de atrac]ie pentru

copii [i adolescen]i. Este foarte

important s` le aminti]i copiilor s` fie

deosebit de aten]i când traverseaz`

strada sau cånd circul` cu biciclete ori

scutere în timp ce ascult` muzic`.

În asemenea situa]ii, când nu auzi]i

traficul, sunte]i mult mai vulnerabili.
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puncte de discu]ie

Urm`toarele sfaturi sunt valabile pentru to]i adul]ii, dar în special pentru

[oferii tineri [i neexperimenta]i:

nu utiliza]i niciodat` un telefon mobil f`r` un echipament „hands-free”

în timp ce conduce]i

chiar dac` utiliza]i un dispozitiv „hands-free”, este mai sigur s`-i spune]i

apelantului c` v` afla]i la volan [i c` îl ve]i suna mai târziu (când a]i

ajuns la destina]ie sau dup` ce a]i tras pe dreapta, cu automobilul

sta]ionat [i motorul oprit)

nu circula]i cu bicicleta sau cu scuterul ascultând muzica atât de tare, 

încât s` nu auzi]i celelalte zgomote din trafic

nu traversa]i strada în timp ce asculta]i muzic` sau folosi]i alte func]ii

ale telefonului dumneavoastr` mobil
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mesajele nesolicitate
ce sunt mesajele nesolicitate („spam”)?

„Spam”-ul este un mesaj comercial nedorit, pe care nu l-a]i solicitat 

sau la care nu v-a]i abonat. Este vorba, de exemplu, de mesaje care 

v` informeaz` c` a]i câ[tigat un premiu surpriz` sau c` cineva v` place

ori prin care vi se solicit` s` apela]i un num`r cu supratax`.

Mesajele scrise nesolicitate sunt de 

fapt o alt` versiune a mesajelor spam

primite prin e-mail sau a apelurilor

comerciale pe care le primi]i acas`, 

în general de la oameni sau companii

pe care nu le cunoa[te]i.

Copiii pot fi vulnerabili în fa]a unor

asemenea mesaje, deoarece nu în]eleg

întotdeauna costul serviciilor oferite sau

ce implic` acestea.

cum func]ioneaz` mesajele

nesolicitate?

Uneori, numerele de telefon sunt

generate în mod aleatoriu. 

De asemenea, listele cu numere 

de telefon pot fi create în mod 

ilegal [i vândute companiilor ca „liste

comerciale”. În aceste cazuri, acela[i

text este trimis de la un num`r scurt 

la mii de abona]i, folosind neautorizat

re]elele de telefonie mobil` în acest

scop. Astfel, copilul dumneavoastr` 

nu va fi singurul destinatar.

Orange România nu poate controla

mesajele nesolicitate primite de la 

alte numere de telefon din re]elele 

de telefonie mobil`.

Aceast` problem` afecteaz` toate

re]elele de telefonie mobil`. Compania

Orange nu furnizeaz` numerele de

telefon ale clien]ilor s`i altor companii 

în scopuri comerciale.
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puncte de discu]ie

explica]i riscurile pe care le implic` r`spunsurile la mesajele nesolicitate

sau apelarea num`rului din mesaj (este posibil s` fie vorba despre un

num`r cu supratax`)

încuraja]i-v` copilul s` v` întrebe pe dumneavoastr` înainte de a

accepta oferte primite pe telefonul mobil

explica]i-i copilului dumneavoastr` c`, dac` totu[i a r`spuns unui mesaj

nesolicitat, este mai bine s` v` m`rturiseasc` orice gre[eal` cât mai

repede, pentru c` pute]i contacta compania în mod direct pentru a opri

serviciul înainte ca factura s` ia propor]ii

încetarea serviciilor

orice client are dreptul de a solicita

gratuit încetarea primirii de mesaje

comerciale

dac` mesajul primit de la numere

speciale prin intermediul re]elei de

telefonie mobil` nu con]ine informa]ii

referitoare la modalitatea \n care

pute]i renun]a la primirea de mesaje,

afla]i datele de contact ale

expeditorului [i contacta]i-l în mod

direct pentru a solicita [tergerea

adresei dumneavoastr` din lista 

lor, procedând la fel ca în cazul

mesajelor e-mail nesolicitate

dac` nu ave]i detaliile lor, suna]i

Serviciul Clien]i Orange la 411

(gratuit de pe telefonul Orange) 

sau la 021-203 30 30 (apel taxabil),

dac` sunte]i abonat, ori la 444

(gratuit de pe telefonul Orange) sau 

la 021-203 30 33 (apel taxabil), dac`

sunte]i utilizator PrePay, unde ve]i

afla datele de contact ale furnizorului

serviciului în cauz`

Pentru a nu mai primi mesaje

comerciale Orange, trimite]i un 

mesaj scris cu textul RENUN} la 

367 sau solicita]i acest lucru direct 

la Serviciul Clien]i Orange prin apel la

411 (gratuit de pe telefonul Orange) 

sau la 021-203 30 30 (apel taxabil),

dac` sunte]i abonat, ori la 444 

(gratuit de pe telefonul Orange) 

sau la 021-203 30 33 (apel taxabil), 

dac` sunte]i utilizator PrePay 

cum se pot evita 

mesajele nesolicitate

expeditorul are dreptul de a v` trimite

mesaje în scop publicitar, informativ

sau de alt` natur` decât personal`,

numai dup` ce a ob]inut acordul

dumneavoastr` expres. Citi]i cu

aten]ie termenii [i condi]iile de pe

orice formular înainte de a divulga

num`rul dumneavoastr` de telefon

sau alte informa]ii personale.

când completa]i formulare online,

este recomandat s` selecta]i sau 

s` deselecta]i c`su]ele, astfel încât

s` declara]i c` nu dori]i s` primi]i

mesaje comerciale. |n cazul în care

furniza]i detaliile prin telefon, aduce]i

la cuno[tin]a persoanei cu care

vorbi]i preferin]ele dumneavoastr`

referitoare la telefonul mobil.

nu v` recomand`m înscrierea pe

site-uri care v` promit [tergerea

numelui dumneavoastr` de pe listele

de mesaje nesolicitate. De[i s-ar

putea ca aceste site-uri s` fie 

cu adev`rat ceea ce pretind a fi,

uneori acestea doar creeaz` liste 

cu numere de telefon.

informa]ii suplimentare

www.spamhaus.org

(con]inut în limba englez`)
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mesaje cu poze/înregistr`ri video
O atrac]ie special` a telefoanelor mobile o reprezint`, mai ales pentru copii,

fotografierea, salvarea [i trimiterea pozelor f`cute cu telefoanele care au

aparate foto încorporate.

Totu[i, utilizarea sigur` [i moderat`

a acestor camere foto necesit` un

amestec de aten]ie [i chibzuin]`.

puncte de discu]ie

nu trimite niciodat` poze care pun alte persoane într-o situa]ie jenant`

sau le prezint` îmbr`cate par]ial: acest lucru este valabil în special în

cazul pozelor f`cute altor copii. Cel mai bine este s`-i tratezi pe ceilal]i

în acela[i fel în care ai dori s` te trateze ei pe tine

trimiterea pozei tale unor camere de chat nu este o idee bun` [i poate

fi periculoas`

trimiterea de imagini nepl`cute sau indecente altor persoane ar putea 

fi considerat` o înc`lcare a legii în anumite situa]ii

orice persoan` trebuie s` respecte restric]iile cu privire la utilizarea

telefoanelor cu camer` foto în locuri precum piscine, [coli sau anumite

s`li de sport 

fii precaut fa]` de persoane (în special adul]i necunoscu]i) care doresc

s` fac` poze cu tine sau cu prietenii t`i

lovirea altor persoane [i înregistrarea acestei ac]iuni cu ajutorul camerei

telefonului mobil este o agresiune [i se pedepse[te în conformitate cu

prevederile legale

dac` prime[ti o poz` care ilustreaz` agresarea altei persoane,

p`streaz` imaginea [i arat-o imediat unui p`rinte, profesor sau 

unui alt adult în care ai încredere 
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În iulie 2005, Organiza]ia Mondial` a

S`n`t`]ii (OMS) a dat o declara]ie cu

privire la câmpurile electromagnetice.

„Pân` în prezent, toate studiile cu

privire la efectele pe care le are asupra

s`n`t`]ii expunerea la câmpurile de

radiofrecven]` (RF) au ajuns la aceea[i

concluzie: nu s-au observat efecte

adverse asupra s`n`t`]ii ca urmare a

expunerii la câmpurile RF la niveluri

care sunt sub directivele interna]ionale

cu privire la limitele de expunere

publicate de Comisia Interna]ional`

pentru Protec]ia împotriva Radia]iei

Neionizante (ICNIRP, 1998).

Directivele ICNIRP au fost dezvoltate

pentru a limita expunerea uman` la

câmpurile electromagnetice în condi]ii

de absorb]ie maxim` a câmpurilor, care

are loc rareori, iar limitele cuprind factori

importan]i de siguran]` pentru a proteja

muncitorii [i factori [i mai importan]i de

siguran]` pentru a proteja utilizatorii,

inclusiv copiii. Astfel, limitele stabilite în

directivele ICNIRP ofer` un grad ridicat

de protec]ie [i sunt bazate pe toate

dovezile [tiin]ifice disponibile.”

www.who.int

care sunt aceste protec]ii?

Toate telefoanele comercializate 

în Europa trebuie s` respecte

standardele referitoare la radia]ii

stabilite de Comisia Interna]ional`

pentru Protec]ia împotriva Radia]iei

Neionizante (ICNIRP). 

Directivele ICNIRP sunt concepute nu

doar pentru a exclude riscul apari]iei

oric`ror efecte adverse cunoscute

asupra s`n`t`]ii, dar [i pentru a reduce

la minimum orice risc poten]ial, dar

nedescoperit, asupra s`n`t`]ii. 

Toate echipamentele Orange sunt

conforme cu aceste directive.

rata specific` de absorb]ie (RAS)

Rata specific` de absorb]ie m`soar`

cantitatea de energie absorbit` de

corpul dumneavoastr` în timpul utiliz`rii

unui anume telefon. Informa]iile cu

privire la valoarea SAR pot fi g`site în

documenta]ia livrat` împreun` cu

fiecare telefon sau pe site-ul forumului

produc`torilor de telefoane mobile la

adresa

www.mmfai.org 

(con]inut în limba englez`)

telefoanele mobile [i s`n`tatea
Telefoanele mobile sunt sta]ii de emisie-recep]ie de dimensiuni mici. 

Ele sunt cele mai noi realiz`ri dintr-o familie de aparate ale c`ror origini

dateaz` de la jum`tatea secolului trecut.

Cele mai multe telefoane mobile 

func]ioneaz` în zona microundelor

spectrului radio. Aceast` zon` este

utilizat` [i de unele emi]`toare TV,

dispozitive de supraveghere a copiilor,

radare, sisteme TV cu circuit închis f`r`

fir, sisteme GPS, puncte de acces f`r`

fir WiFi, radare ale poli]iei, telecomenzi

pentru u[i de garaj [i sisteme de

închidere centralizat` a autovehiculelor.

cercet`ri

În ciuda unor ample cercet`ri, care se

întind pe durata mai multor decenii,

pozi]ia actual` r`mâne aceea c` “nu

sunt efecte cunoscute asupra s`n`t`]ii

sub limitele existente cu privire la

radia]ii” (prezentarea Organiza]iei

Mondiale a S`n`t`]ii, 2004). Aceast`

afirma]ie a fost confirmat` de numeroase

studii [tiin]ifice independente efectuate

pretutindeni în lume în ultimii ani.

Pe de alt` parte, niciun alt dispozitiv

f`r` fir nu a fost folosit în trecut de

atâtea milioane de oameni de pe toate

continentele. Ca urmare a acestei

popularit`]i, cercet`rile continu` pentru

a verifica dac` nu exist` efecte minore, 

pân` acum nedescoperite, asupra unor

grupuri restrânse [i distincte din råndul

popula]iei.
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alte site-uri utile:

Comisia Interna]ional` pentru 

Protec]ia împotriva Radia]iei

Neionizante (ICNIRP)

www.icnirp.de

(con]inut în limba englez`)

Centrul de Cercetare cu privire la

Interac]iunea Bioelectromagnetic`

www.emf-portal.de

(con]inut în limba englez`)

Proiectul european EU EMF net

(Electromagnetic Field Network) care 

are drept scop coordonarea rezultatelor

cercet`rilor referitoare la efectele 

biologice ale câmpurilor magnetice

www.jrc.cec.eu.int/emf-net

(con]inut în limba englez`)

Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii 

furnizeaz` informa]ii detaliate [i ample 

cu privire la câmpurile electromagnetice 

[i telefoanele mobile la adresa 

www.who.int/topics/radiation_non_ionizing/en

(con]inut în limba englez`)

puncte de discu]ie

Dac` dori]i, ca op]iune personal`, s` reduce]i gradul de expunere a

familiei dumneavoastr` la undele radio emise de telefoanele mobile,

urm`toarele ac]iuni ar fi utile:

sugera]i copiilor dumneavoastr` s` reduc` durata apelurilor

apelurile efectuate în zonele cu acoperire radio bun` reduc considerabil

puterea emis` de telefon. Telefoanele moderne î[i regleaz` puterea în

mod continuu pentru a prelungi durata de via]` a bateriei. Cu cât

sunte]i mai departe de o sta]ie de baz`, cu atât este mai puternic

semnalul emis de telefonul mobil înspre corpul dumneavoastr`.

mesajele scrise reprezint` o alt` modalitate de a reduce expunerea 

la undele radio (durata de transmitere a unui astfel de mesaj este 

foarte scurt`)

încuraja]i-i s` foloseasc` un echipament „hands-free”, care poate

reduce cu pân` la jum`tate expunerea corpului la undele radio
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SMS

Mesaje scrise - serviciul î]i permite s`

trimi]i sau s` prime[ti mesaje cu text.

ton de apel

Vechea [i monotona sonerie a

telefonului a fost înlocuit`, pe

telefoanele mobile, de o gam` variat`

de tonuri de apel, de la piese de

muzic` u[oar` pân` la înregistr`ri

veritabile ale unor papagali tropicali.

Mai multe tonuri se pot desc`rca din

portalul Orange World. Pre]ul acestora

nu include [i costul transferului de date

aferent desc`rc`rii.

wallpaper

Imaginea, în general static`, din 

spatele diferitelor liste cu op]iuni ale

telefoanelor. La fel ca tonurile de apel 

[i screensaver-ele, acestea se pot

desc`rca [i din Orange World.

WAP

Este acronimul pentru Wireless

Application Protocol (Protocol de

Aplica]ie f`r` Fir). Acest protocol

permite recep]ionarea de informa]ii

instantaneu, prin dispozitive de buzunar

f`r` fir, precum telefoanele mobile,

pagerele, sta]iile de emisie-recep]ie 

[i dispozitivele de comunica]ii.

3G

Este abrevierea pentru „a treia

genera]ie” [i este echivalentul 

no]iunii de „band` larg`” în domeniul

telefoniei mobile. Este un standard

tehnic, comun pentru întreaga industrie

a telefoniei mobile, care permite

transfer de date la viteze foarte mari.

Pe baza vitezelor mari \n transferul de

date, s-a dezvoltat o nou` gam` de

servicii, precum transmisiile video,

accesul la Internet [i serviciile interactive.

blog

Jurnal online sau articole personale.

bluetooth

Un sistem de comunica]ie radio direct`

dispozitiv-dispozitiv. Este instalat pe

multe telefoane mobile sau c`[ti f`r` 

fir [i permite telefoanelor s` comunice

între ele când sunt la distan]` mic` 

unul de altul f`r` a utiliza re]elele de

telefonie mobil`.

fir de conversa]ie

Conversa]ie online într-o camer`

de chat.

flaming

Atitudine nepoliticoas` sau agresiv`

într-o conversa]ie pe Internet.

infraro[u

Un tip de lumin` invizibil` care 

poate fi folosit` de anumite telefoane

mobile [i alte dispozitive pentru a

comunica. Majoritatea telecomenzilor

TV func]ioneaz` utilizând aceea[i

tehnologie. Este o alternativ` la undele

radio (vezi Bluetooth), dar necesit` o

vizibilitate direct` pentru a func]iona.

MMS

Mesaje multimedia/mesaje cu imagini -

fotografii [i înregistr`ri video pe care le

pute]i primi [i trimite cu ajutorul unui

telefon mobil.

screensaver

Este o imagine, deseori animat`, 

care apare pe ecranele telefoanelor

mobile pornite, dar neutilizate. Acestea

pot fi desc`rcate [i din Orange World

contra cost.

SIM

O cartel` SIM (Subscriber Identity

Module - Modul de Identificare a

Abonatului) este cipul deta[abil din

interiorul unui telefon mobil care 

con]ine informa]ii precum num`rul 

de telefon al utilizatorului [i agenda

telefonic`.

glosar
Exist` multe expresii asociate telefoanelor mobile [i altele noi apar pe m`sur`

ce se dezvolt` noi tehnologii. Iat` câteva dintre expresiile pe care s-ar putea

s` le fi întâlnit deja:
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