
 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV 

BIROUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII 

  
                      

GROOMING ȘI SEXTING –  

PERICOLE LA UN CLICK DISTANȚĂ! 

 

Dezvoltarea tehnologiilor informaționale și evoluția Internetului are, din păcate, și 

multiple efecte adverse, printre care și posibilitatea exploatării comerciale a  celor tineri de 

către persoane cu îndeletniciri infracționale.  

Tehnica mereu in mișcare și deschiderea copiilor/tinerilor către ea a făcut ca și 

posibilitățile de recreere si comunicare să se schimbe, uneori chiar dramatic. Răspândirea 

reţelelor online de socializare a dus la o creştere a agresivităţii relaţionale online. Astfel, 

întâlnim din ce în ce mai multe situaţii care aduc atingere demnității, ca de exemplu: 

-   poza unei persoane este distribuită pe internet sau o persoană este etichetată într-o 

poză distribuită online fără să fie consultată în prealabil (sau chiar împotriva voinţei ei); 

- identitatea online a altcuiva  este preluată neautorizat (prin spargerea unui cont 

online sau prin crearea unui cont fals);  

- unei persoane îi este stricată reputaţia şi este umilită public (prin calomniere sau 

distribuirea în spaţiul public, fără permisiune, a unei poze intime ce a fost trimisă pentru uz 

privat).  

Actele de grooming sunt comportamente 

premeditate de manipulare, iniţiate prin abordări 

non-sexuale, de cunoaştere graduală, lentă a 

copilului, cu scopul de a-l agresa sexual. Mediul 

online preferat îl reprezintă reţelele sociale 

(Facebook, TikTok, Instagram etc.), vaste spaţii 

de comunicare, care sunt utilizate de agresori 

pentru a se apropia de copii cu uşurinţă, introducând elemente cu caracter sexual în relaţia 

cu aceştia. Copilul/adolescentul poate fi de asemenea implicat în producerea de materiale 

pornografice infantile, fiind convins să trimită fotografii personale compromiţătoare 

realizate cu ajutorul aparatelor digitale, al webcam-ului sau telefonului mobil, ceea ce îi 

conferă abuzatorului un mijloc de control prin ameninţare. 

 Noul Cod Penal incriminează atât actele de pornografie infantilă, cât și  acțiunile de 

grooming. 

Astfel, Pornografia infantilă este definită la art 374 din Codul penal:   

(1) Producerea,deţinerea în vederea expunerii sau distribuirii, achiziţionarea, stocarea, 

expunerea, promovarea, distribuirea, precum şi punerea la dispoziţie în orice mod, de 

materiale pornografice cu minori se pedepsesc cu închisoarea de la 1 la 5 ani; 

(1¹) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se pedepsește și îndemnarea sau recrutarea 

unui minor în scopul participării lui în cadrul unui spectacol pornografic, obținerea de 



foloase de pe urma unui astfel de spectacol în cadrul căruia participă minori sau 

exploatarea unui minor în orice alt fel pentru realizarea de spectacole pornografice;  

(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) au fost săvârşite printr-un sistem informatic sau 

alt mijloc de stocare a datelor informatice, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. 

(3) Accesarea, fără drept, de material pornografice cu minori, prin intermediul 

sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicaţii electronice, se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(4) Prin materiale pornografice cu minori se înţelege orice material care prezintă un 

minor având un comportament sexual explicit sau care, deşi nu prezintă o persoană reală, 

simulează, în mod credibil, un minor având un astfel de comportament. 

Grooming-ul este pedepsit de  art. 222 (Racolarea în scopuri sexuale) Cod Penall: 

Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani 

să se întâlnească, în scopul comiterii de acte sexuale sau de corupere sexuală, inclusiv 

atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanţă, se 

pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.  

 

Un alt pericol pentru copii/tineri este reprezentat 

de comportamentul online de tip sexting. 

 Sexting-ul este definit ca transmiterea de mesaje 

sau imagini cu conţinut sexual explicit, cel mai adesea  

prin intermediul telefonului mobil. Adolescenţii şi 

tinerii (în special) trimit texte, fotografii sau secvenţe 

video cu caracter sexual,  în care protagoniştii sunt de 

cele mai multe ori ei înşişi, prin SMS, email, webcam, 

Skype sau prin intermediul reţelelor sociale unde imaginile sunt postate şi partajate cu alţi 

utilizatori (Facebook, Instagram, TikTok, Youtube etc.). Odată transmise imaginile şi 

secvenţele video, dispare controlul asupra redistribuirii lor pe alte website-uri! 

Din aceste considerente, copiii și tinerii trebuie conștientizați cu privire la pericolele 

pe care le reprezintă diversele comportamente în mediul online, iar Poliția Brașov 

recomandă: 

1.Părinților: 

• Încurajaţi-vă copilul să aibă o atitudine responsabilă, cuviincioasă, inclusiv pe 

Internet, să nu transmită vulgarităţi, ameninţări sau injurii; 

• Învăţaţi-vă copilul ce înseamnă autoprotecţia pe Internet. Dacă un site îi 

încurajează pe cei mici să transmită date de identificare pentru a personaliza 

conţinutul acelui program, ajutaţi-i să-şi  protejeze identitatea în mediul online, 

evitând comunicarea datelor cu caracter personal;  

• În cazul în care sesizaţi schimbări negative în comportamentul copiilor, discutaţi cu 

aceştia şi încercaţi să aflaţi cauzele care au generat aceste modificări.Apelaţi, dacă 

este cazul, la specialişti care vă pot oferi sprijin în gestionarea situaţiei;  



• Pentru faptele abuzive din online, răspunderea e în offline, adică în mediul real, iar 

în unele cazuri, faptele pot constitui infracțiuni, iar răspunderea penală intervine de 

la vârsta de 14 ani;  

• Internetul poate crea dependență! Nu lăsați copiii/tinerii să petreacă ore în șir în fața 

ecranului, stabiliți de comun acord un program de utilizare a calculatorului și oferiți-

le alternative de petrecere a timpului liber!  

 

2. Copiilor/tinerilor: 

• Nu oferiți persoanelor întâlnite pe Internet informaţii personale despre voi sau 

familia vostră;  

• Nu spuneți parola de la e-mail-ul personal altor persoane în afara părinţilor. Dacă le 

comunicați această parolă prietenilor sau altor persoane, aceștia  pot trimite mesaje 

jignitoare în numele vostru sau pot accesa site-uri interzise;  

• Evitați să postați pe Internet fotografii care vă surprind în ipostaze indecente. 

Acestea sunt personale şi nu trebuie să ajungă la cunoştinţa oricui navighează pe 

Internet;  

• Nu uitați că nu tot ceea ce citiți sau vedeți pe Internet este adevărat!  

• Nu dați curs sarcinilor și provocărilor pe care le primiți în mediul online și vă 

îndeamnă să săvârșiți fapte ce vă pot afecta demnitatea, imaginea online;  

• Nu vă temeți de cei care vă amenință pe Internet, ca să vă determine să faceți 

ceea ce doresc ei. În realitate, singura lor putere este anonimatul. În fața unor 

adulți responsabili, precum părinții voștri, profesorii sau polițiștii, medicii sau 

psihologii, agresorul se va dovedi mai neajutorat decât voi, pentru că el se știe 

vinovat. Dacă vă amenință că are acces la informații confidențiale ca să vă arate 

că e bine informat, nu uitați că în realitate are acces numai la informații care se 

găsesc foarte ușor pe Internet și nu dovedesc nimic! 

 

Orice situație de abuz asupra minorilor, petrecută în mediul online, trebuie 

sesizată Poliției, fie în mod direct, la cea mai apropiată unitate de poliție sau prin apel 

unic de urgență 112! 

 

 


