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Studiu referitor la percepția și nivelul de acceptare a 
tehnologiilor de monitorizare și securitate de catre 

cetateni 

 

 

Glosar 
 
Drepturi fundamentale: “Drepturile fundamentale” exprimă conceptul de “drepturi ale omului” în 
cadrul unui context specific Uniunii Europene. UE va utiliza drepturile fundamentale pentru a 
descrie obligațiile ce ii revin acesteia precum și statelor membre către toate persoanele din UE.  
Drepturile omului sunt inerente tuturor ființelor umane, indiferent de sex, rasă,culoare, etnie sau 
originie socială, trăsături genetice, limbă, religie sau credință, politică sau orice alte opinie, 
apartenență la o minoritate națională, proprietate, naștere, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală. Cu toții beneficiem în mod egal de drepturile omului, fără discriminare. Aceste drepturi 
sunt toate mutuale/reciproce, interdependente si indivizibile. Drepturile omului universale sunt 
deseori exprimate și garantate de lege, sub forma unor tratate, legi internaționale cutumiare, 
principii generale și alte surse de legi internaționale. Legea internațională a drepturilor omului 
exprimă obligații către guverne să acționeze în anumite moduri sau să se abțină de la anumite 
acțiuni, pentru a promova și proteja drepturile omului și libertățile fundamentale ale indivizilor sau 
grupurilor.  
Printre drepturile fundamentale, vom cita: Dreptul la autodeterminare; Dreptul la libertate; Dreptul 
la un proces legal corespunzător; Dreptul la liberă circulație; Dreptul la viață privată; Dreptul la 
libertatea de exprimare, gândire, religie, asociere.  
 
Granița internă EU: Granițele comune ale statelor membre ale Schengen, inclusiv granițele 
terestre, granițele cu râuri și lacuri, granițele cu mări și aeroporturile acestora, precum și porturile 
la nivelul râurilor, mărilor și lacurilor.  
 
Granița externă UE: Părțile unei granițe a unui stat membru Schengen, inclusiv granițele terestre, 
granițele cu râuri și lacuri, granițele cu mări și aeroporturile acestora, precum și porturile la nivelul 
râurilor, mărilor și lacurilor, care nu sunt comune cu granițele altui stat membru Schengen.  
 
Supravegherea graniței UE: Schimbul de informații și cooperare dintre statele membre UE și 
agențiile UE pentru îmbunătățirea conștientizării situației și pentru sporirea capacității de reacție 
la granițele externe UE cu scopul de a detecta, preveni și combate migrația neregulată și 
infracțiunile transfrontaliere, precum și contribuția la asigurarea protecției și salvarea de vieți 
omenești a migranților.  
 
Viață privată: Dreptul unui individ de a avea informațiile personale protejate de guvern și/sau 
organizații private, interesate să le acceseze cu scopul de a le comercializa, profita sau orice alt 
uz ce excede circumstanțelor excepționale definite de legei. 
 
Securitate: Dreptul și obligația guvernelor naționale pentru a asigura siguranța personală a 
cetățenilorii. 
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Supraveghere: Termenul apare ca o împletitură strictă a mai multor înțelesuri a vieții private și 
securității. Conform definițiilor de importanță majoră, supravegherea este mijlocul prin care viața 
privată este comprimată pentru a asigura securitatea.  
 
Biometria: Caracteristici unice fizice sau comportamentale (precum amprenta sau tipar de voce) 
utilizate ca mijloc de verificare a identității unei persoane.  
 
Pașaport biometric: Un pașaport tradițional cu un chip microprocesor electronic ce conține 
informații biometrice ale titularului pașaportului ce pot fi folosite pentru a autentifica identitatea 
acestuia.  
 
Vehicule fără pilot: Sisteme electro-mecanice, fără un operator uman la bord, ce pot executa 
misiuni ordonateiii. Vehiculele fără pilot pot fi controlate la distanță (de către un pilot la distanță) 
sau pot naviga în mod autonom pe baza unui plan pre-programat sau prin utilizarea unui sistem 
dinamic complex de automatizare. Acestea includ vehicule ce se deplaseaza în aer (cunoscute și 
drept drone), pe pământ sau la nivelul mării.  
 
Recunoaștere facială automată: Recunoașterea facială este o categorie a securității biometrice ce 
permite identificarea și confirmarea identității unui individ prin utilizarea geometriei specifice feței 
acestora. Sistemele de recunoaștere facială pot fi utilizate pentru identificarea persoanelor în 
fotografii, video-uri sau în timp real.  
 
Recunoașterea numerelor de înmatriculare: Capacitatea de a captura imagini de la numere de 
înmatriculare și de a transforma datele optice în informații digitale în timp real. Spre exemplu, 
LPR poate fi utilizat ca măsură de securiate pentru a detecta vehicule furate, urmărite sau 
neasigurate.  
 
Supraveghere pe ascuns: Actul de a asculta/intercepta în secret un schimb de informatii, privat 
sau nu, din care nu suntem parte activa. În securitatea IT, definiția are aceeași semnificație în 
termeni digitali, ca o interceptare a conversației, comunicației sau transmisiei digitale, inclusiv a 
apelurilor telefonice, e-mail-urilor, mesaje sau orice alt serviciu expus in Internet. 
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