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1. Sinteza rezultatelor  

 

1. Acces și utilizare a internetului 
  

● Copiii se conectează la internet în principal prin intermediul telefonului mobil, 84%, 
urmat de 39% pornind de la calculator și 19% pornind de la o tabletă. 

● Față de acum cinci ani, de la datele Net Children Go Mobile (Velicu et al., 2014), asistăm la 
o creștere de peste 4 ori a accesului la internet de pe dispozitive mobile. 

● Există încă limitări ale accesului la internet datorate factorilor economici: 65% dintre 
copii percep dispozitivele de acces ca fiind prea scumpe și 37% percep taxele sau costurile 
de conectare la internet prea mari. 

● Există încă limitări ale accesului copiilor la internet datorate infrastructurii deficitare: 
unul din patru copii raportează că semnalul de internet este slab sau nu există deloc în zona 
în care locuiește. 

● Doar mai puțin de unul din zece copii pare să fie limitat de lipsa competențelor digitale (9% 
raportează că Internetul este prea greu de folosit) în accesarea internetului. 

● Cele mai frecvente activități online în rândul copiilor de 9-16 ani sunt cele legate de 
divertisment și de comunicare. 

● Toate activitățile măsurate devin mai frecvente cu vârsta. 
● Adolescenții au mai multe practici online decât cei mai tineri, chiar dacă utilizările pentru 

informare, cele creative și participative rămân încă reduse ca pondere (între 23% și 5%). 
● Față de acum cinci ani, se observă o creștere a tuturor activităților analizate, atât de 

divertisment, cât și în ceea ce privește folosirea internetului pentru teme (de la 28% la 38%), 
sau pentru informare (căutarea știrilor urcă de la 15% la 23%). 

● Folosirea rețelelor de socializare online scade ușor față de acum cinci ani (74% în 2018, 
79% în 2013, 46% în 2010). Cu excepția copiilor de 11-12 ani, toate celelalte grupe de 
vârstă arată un ușor declin în folosirea rețelelor de socializare în ultimii cinci ani. 

● Comportamentul de extindere a rețelei online de prieteni: trei din zece copii acceptă noile 
cererii de prietenie doar dacă au un prieten comun cu respectiva persoană; aceasta este 
cea mai frecvent menționată regulă avută în vedere (opinia părintelui despre respectiva 
persoană sau cunoașterea personală fiind mai puțin menționate). 

● Cunoașterea posibilităților tehnice care permit controlul asupra siguranței în rețelele online 
de socializare: cei mai mulți copii recunosc butoanele de blocare ale unor contacte 
(61%), ceva mai puțini butonul de raportare (40%) și doar 26% butonul de contactare a Help 
Center sau Helpline (băieții în mai mare măsură decât fetele). 

● Percepția asupra internetului: Cu toate că doar 45% dintre copii percep internetul ca fiind 
un mediu sigur și doar o treime (32%) cred că în mediul online oamenii sunt drăguți și îți 
oferă ajutor, 66% spun că știu ce să facă atunci când cineva de pe internet se comportă într-
un mod care nu le place. Pentru patru din zece copii internetul are valențe pozitive, 
considerând că le este mai ușor "să fie ei înșiși" atunci când sunt online decât în 
interacțiunile față în față cu oamenii. 
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2. Competențe digitale 

● Marea parte a copiilor au competențele instrumentale despre care au fost întrebați (86% 
știu să salveze o poză găsită online, iar 75% știu să modifice setările de confidențialitate a 
profilului propriu pe o platformă de socializare online). Cu vârsta, competențele legate de 
siguranța online cresc. 

● Competențele de informare și de analiză critică a acurateței informației găsită online par să 
fie destul de răspândite printre copiii din România care le raportează în proporție de 71%. 

● Competențele sociale, măsurate ca analiză critică a comportamentului de distribuire de 
informație în rețea și competențe în gestionarea listei de prieteni, sunt raportate în proporție 
foarte ridicată de către copiii din România (84% respectiv 90%). 

● Cel mai puțin raportate sunt competențele creative care țin de editarea conținuturilor video 
găsite pe internet (55%), în timp ce crearea de conținut video și postarea lui pe internet este 
raportată ca fiind cunoscută de 78% dintre respondenți. 

  

3. Riscurile și consecințele dăunătoare ale acestora 
● Trei din zece copii raportează o experiență neplăcută online în ultimele 12 luni. Există o 

creștere constantă a experiențelor negative pe internet ale copiilor, de la 21% în 2010, 
la 27% în 2013 și la 33% în 2018. Pentru prima data băieții declară într-un procent 
asemănător cu al fetelor că au avut experiențe negative pe internet.  Cea mai mare creștere 
a experiențelor negative online este raportată în grupa de vârstă 9-10 ani (unde se ajunge la 
29%), ceea ce înseamnă o expunere din ce în ce mai timpurie la riscurile online. 

● În cazul unei experiențe neplăcute online, persoanele spre care copiii se îndreaptă pentru 
a vorbi sunt prietenul sau prietena de vârstă apropiată (41%), părinți (37%) și frații sau 
surorile (13%). 18% declară însă că nu au vorbit cu nimeni într-un astfel de caz. 

● Atunci când au o experiență negativă online, cei mai mulți copii au o reacție pasivă (43% 
ignoră problema); doar unul din cinci copii raportează o abordare activă cum ar fi folosirea 
soluțiilor tehnice. 13% dintre copii consideră că în aceste situații vina le aparține, iar 5% s-
au răzbunat pe persoana respectivă. 

4. Bullying și Cyberbullying 
● Unul din trei copii declară că în ultimul an a fost victima unui act de bullying (online 

sau offline), iar 23% declară că au fost victima unui act de cyberbullying.  
● Față de anii precedenți, asistăm la o scădere a bullying-ului general, în paralel cu o 

creștere a cyberbullying-ului. În ceea ce privește variația cyberbullying-ului, asistăm la o 
creștere a acestuia de la 12% în 2013 la 23% în 2018. 

● Dintre cei care au raportat că au fost victime ale bullying-ului, unul din patru este victimă a 
cyberbullying-ului cel puțin o dată pe lună. 

● Cea mai comună formă de cyberbullying este trimiterea de mesaje răutăcioase sau 
jignitoare, raportată de unul din patru dintre copiii care au declarat că au fost victime ale 
bullying-ului (în general). 
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● Băieții din eșantion sunt în mai mare măsură victime atât ale actelor de bullying general 
cât și ale celor de cyberbullying. Între diferitele grupe de vârstă se remarcă o variație mică a 
victimelor cyberbullying-ului. 

● Vulnerabilitatea în situațiile de cyberbullying: aproape 4 din 10 copii victimă declară că s-
au simțit destul de deranjați sau foarte deranjați de respectiva situație; tot 4 din 10 
declară că au fost un pic deranjați, în timp ce unul din cinci spune că nu a fost deloc 
deranjat.  

● Fetele se declară în mai mare măsură decât băieții destul de sau foarte deranjate (53% 
față de 24%) de astfel de situații, în timp ce băieții sunt de două ori mai numeroși decât 
fetele (32% față de 15%) în a declara că nu au fost deloc deranjați.  

● 21% dintre copii declară că au fost agresori într-un act de bullying (online sau offline) în 
ultimul an. 

● 34% dintre copii declară că au fost martori la o situație de cyberbullying în ultimul an, 
procentul martorilor crescând cu vârsta respondenților (de la 21% la 45%). 

● Aproape jumătate dintre cei care au asistat la un astfel de episod au încercat să ajute 
victima, 45% nu au făcut nimic, în timp ce 7% au încurajat agresorul.  

 

5. Discursul incitator la ură (cyberhate) 
● O treime dintre copii au fost expuși în anul precedent la o formă sau alta de discurs 

incitator la ură. Expunerea crește cu înaintarea în vârstă a copiilor, de la aproape unul din 
patru copii la 9-10 ani, la unul din doi la 15-17 ani. 

● 23% dintre cei care au declarat că au fost expuși la cyberhate au spus că au căutat în mod 
intenționat site-uri sau conținuturi care promovau mesaje sau comentarii instigatoare 
la ură sau degradante împotriva unor oameni sau a unor grupuri de oameni, cei mai mulți 
(30%) fiind în grupul de 9-10 ani. 

● 12% dintre copii au primit mesaje sau comentarii instigatoare la ură care îi vizau pe ei 
sau pe grupul din care fac parte.  

● Jumătate dintre cei care au declarat că au primit astfel de mesaje la primesc cel puțin o dată 
pe lună. 

● 8% dintre copiii din eșantion declară că au trimis astfel de mesaje sau comentarii 
instigatoare la ură în ultimul an, iar dintre aceștia 45% declară că au făcut-o cel puțin o dată 
pe lună.  

6. Sexting 
● 24% dintre copii au primit mesaje cu caracater sexual pe internet, băieții în mai mare 

măsură decât fetele și cei de 15-17 ani mai mult decât cei mici.  
● La nivelul tuturor celor care au primit astfel de mesaje, 43% au fost destul de sau foarte 

deranjați de această situație, în timp ce 20% declară că au fost fericiți.  
● 15% din copii declară că li s-au solicitat informații cu caracter sexual, iar 7% că au 

trimis sau au postat informații despre ei cu caracter sexual. 
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7. Imagini cu caracter sexual 
● 36% dintre copii au văzut online sau offline imagini cu caracter sexual în ultimele 12 luni, 

cu o variație de la 13% la 9-10 ani, la 67% la 15-17 ani.  
● Unul din trei copii care a văzut astfel de imagini se declară destul de sau foarte 

supărat de acest eveniment, în timp ce 16% se declară fericiți. 

 

8.  Întâlniri cu persoane cunoscute online  
● 42% dintre cei intervievați au intrat în contact pe internet cu persoane pe care nu le 

cunoscuseră anterior față în față, acest lucru fiind mai frecvent în cazul băieților și al copiilor 
mai mari.  

● 60% dintre cei care au intrat în contact pe internet cu o persoană pe care nu o 
cunoscuseră anterior față în față raportează că s-au  întâlnit în persoană cu cineva pe 
care nu îl cunoscuseră anterior decât pe internet. 

● Majoritatea  (81%) celor care au întâlnit față în față persoane pe care le-au cunoscut prima 
dată pe internet declară că au fost fericiți de acest eveniment. Un procent foarte mic, 4% 
declară că au fost “foarte” (3%) sau “puțin’” (1%) supărați în urma întâlnirii. 

9. Alte riscuri 
● Jumătate dintre copii au văzut în ultimul an imagini cu violență extremă, în jur de 30% 

dintre copii au întâlnit în ultimul an discuții despre experiența altor utilizatori privind consumul 
de droguri, discuții despre anorexie și despre suicid. 

● Infestarea dispozitivului cu un virus în ultimele 12 luni este raportată de un copil din 
patru. 14% menționează abuzuri de date personale (la nivel general sau ca urmare a 
furtului parolei și furtul de identitate) și relativ asemănător, riscurile comerciale (13%). 
Riscurile legate de geolocație și înșelătoriile pe internet apar în 8% dintre mențiuni. 

● Utilizarea excesivă a internetului: cea mai frecvent raportată (doi din trei copii) situație 
care denotă o utilizare excesivă este aceea de a se fi simțit deranjați pentru că nu au putut 
să acceseze internetul. Cel mai puțin frecvent este raportat conflictul familial sau cu prietenii 
ca urmare a timpului petrecut pe internet (58% spunând că nu li s-a întâmplat niciodată). 

● Sharenting: Aproape 3 din zece copii declară că prietenii și părinții au publicat 
informații despre ei pe internet fără să îi întrebe în prealabil dacă sunt de acord. 23% 
dintre copii declară disconfort emoțional (au fost supărați) din cauza a ceea ce părinții au 
postat online despre ei, în timp ce 21% raportează urmări neplăcute ca urmare a acestor 
postări ale părinților.  

● Distribuirea fără acord a datelor personale ale copilului de către profesori: 17% la 
nivelul întregului eșantion spun că profesorii au postat informații despre ei fără să îi consulte 
în prealabil. 

10. Medierea parentală 
● Cea mai frecventă formă de mediere parentală pro-activă este cea pentru folosirea în 

siguranță a internetului (44%), urmată de sprijinul oferit în situații de risc (41%). Dintre 
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formele de mediere activă, cea mai puțin raportată este cea care constă în încurajarea și 
sprijinul informat în învățare (29%). Cu o excepție, toate formele de mediere parentală scad 
o dată cu creșterea în vârstă a copilului. 

● În ceea ce privește medierea inversă, aproape unul din doi copii spun că își ajută 
părinții atunci când acestora le este greu să facă ceva pe internet. Trei din zece copii 
spun părinților atunci când ceva îi deranjează pe internet, iar cei mai puțini, 26% cer ajutorul 
părinților atunci când nu pot face ceva pe internet. 

● Medierea restrictivă: 18% dintre copii spun că părinții le interzic să folosească camera web 
sau camera telefonului pentru a se angaja în conversații video, 15% că nu le este permis 
să folosească rețelele online de socializare și 11% că nu le este permis să descarce 
muzică sau filme.  

● Mediere cu ajutorul tehnologiilor: 24% dintre copii afirmă că părinții lor folosesc aplicații 
de control parental pentru a urmări ce conținuturi accesează copiii, 22% spun că părinții 
folosesc tehnologii care le permit localizarea copiilor (tehnologii pe bază de GPS) și 21% că 
folosesc filtre sau alte tehnologii care blochează accesul copiilor la diferite conținuturi. 

11. Școala și grupul de prieteni 
● Medierea din partea profesorilor:  trei din zece copii spun că li s-a întâmplat de multe și 

foarte multe ori ca profesorul să le sugereze moduri de folosire a internetului în 
siguranță și, în același procent, că li s-a întâmplat ca profesorul să îi încurajeze să 
exploreze și să învețe lucruri pe internet. Totuși, cea mai frecventă formă de mediere 
raportată a fost legată de stabilirea de reguli de folosire a internetului în școală (32%).  

● Medierea din partea prietenilor: doar 22% dintre copii raportează că de multe și foarte multe 
ori prietenii le-au recomandat moduri de folosire a internetului în siguranță sau i-au 
încurajat să exploreze internetul și să învețe lucruri noi. Într-un procent puțin mai mare 
au declarat că prietenii i-au ajutat în trecut când ceva i-a deranjat pe internet (26%). 
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2. Introducere 

1. Contextul cercetării 
Copiii din ziua de azi cresc într-un mediu caracterizat de convergență mediatică (Livingstone, 2009, 
Ito et al., 2010), în care se întrepătrund continuu mediile online și mobile. De asemennea, online-ul 
și offline-ul devin cvasi-indistincte în experiența cotidiană, unde starea de a fi în permanență 
conectat la internet se face din ce în ce mai insidios prin folosirea ubicuă a dispozitivelor mobile de 
tip smartphone și tabletă sau, mai nou, a dispozitivelor portabile smart watch sau fitness trackers, și 
a jucăriilor conectate la internet (Internet of Toys – Mascheroni & Holloway 2017).  

Aceste tehnologii reprezintă un “target mobil”, caracterizat de apariția continuă pe piață a unor noi 
servicii și dispozitive. Ce este totuși cert în acest scenariu în continuă schimbare este că internetul, 
media sociale și media mobile sunt parte integrantă din viața zilnică a copiilor și tinerilor. Aceste 
tehnologii oferă resurse relaționale și simbolice pentru învățare, participare și creativitate. În același 
timp, creează noi provocări pentru părinți, profesori, copii și tineri înșiși.  

Activitățile online nu sunt în sine avantajoase sau dăunătoare copiilor, chiar dacă uneori există și 
sunt ușor de identificat efecte ale acestora în termeni de beneficii sau daune/ rău provocat. 
Cercetările EU Kids Online au demonstrat că oportunitățile și riscurile merg mână în mână, conform 
logicii cu cât mai mult -  cu atât mai mult: adică cu cât copiii utilizează mai mult internetul, cu atât ei 
beneficiază mai mult de oportunitățile create și dobândesc competențe digitale, dar cu atât mai mult 
se expun și la riscurile acestuia (Livingstone et al., 2011). Aceleași studii au arătat însă și că 
expunerea la riscuri nu duce în mod necesar la experiențe negative, dăunătoare și dureroase: 
pentru mulți copii, contactul cu situații de comunicare riscante sau conținuturi problematice, la fel ca 
în cazul situațiilor cotidiene offline, poate avea ca rezultat creșterea rezilienței, adică a capacității 
sporite de a gestiona în mod eficient situații problematice sau periculoase.  

 

2. EU Kids Online 
EU Kids Online este un proiect recunoscut internațional ca sursă competentă de date robuste 
comparative despre utilizarea internetului de către copiii din Europa. Rețeaua de cercetători numără 
în prezent membri din 33 de țări ce întrunesc abordări multi-metodologice legate de siguranța pe 
internet a copiilor. Impactul EU Kids Online este bazat pe experiența câștigată în aproape zece ani 
de cercetare, precum și pe o anchetă unică și inovativă desfășurată în 2010: în acel an EU Kids 
Online a efectuat o anchetă cu peste 25.000 de băieți și fete de 9-16 ani și părinții lor în 25 de 
țări europene (Livingstone et al., 2011, 2012), prin finanțare Safer Internet Programme (azi Better 
Internet for Kids, BIK). 

În 2013-2014 chestionarul a fost modificat – pentru a se introduce întrebări despre folosirea 
smartphone-urilor și a tabletelor – cercetarea fiind replicată în 7 țări europene (Belgia, Danemarca, 
Irlanda, Italia, Portugalia, Marea Britanie, România) cu un eșantion total de 3500 de băieți și fete 
de 9-16 ani în cadrul proiectului Net Children Go Mobile, finanțat tot prin Safer Internet 
Programme (Mascheroni & Ólafsson, 2014, pentru datele despre România, vezi Velicu et al., 2014).  
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În 2017-2018 EU Kids Online a desfășurat o nouă anchetă în multe țări europene, de această dată 
ancheta desfășurându-se cu aclași instrument, dar în mod independent în fiecare țară. În România 
ancheta a fost realizată pe un eșantion de 935 băieți și fete de 9-17 ani. Culegerea datelor a fost 
efectuată pro bono de către IRES, Institutul Român pentru Evaluare și Strategie1, între lunile 
martie-aprilie 2018. 

 

3. Metodologie 
Multe s-au schimbat de la ancheta desfășurată în 2010: 

▪ Tehnologia și mediul online – prin răspândirea generalizată a dispozitivelor mobile, cum ar fi 
smartphone-ul și tableta, Internetul Lucrurilor (Internet of Things) și apariția unor noi practici 
sociale în rândul copiilor. 

▪ Contextul cercetării – au fost desfășurate noi cercetări despre oportunități și riscuri ale 
internetului în rândul copiilor – unele, cum ar fi Net Children Go Mobile și Global Kids Online, au 
utilizat chestionarul EU Kids Online, iar altele nu.  

▪ Gradul nostru de conștientizare teoretică și metodologică – prin analiza și publicarea 
rezultatelor, rețeaua EU Kids Online de cercetători a identificat posibile limite metodologice. 

▪ Contextul social – caracterizat prin creșterea discursurilor și comportamentelor agresive pe 
rețelele sociale (hate speech), fapt ce alimentează un climat de opinii ostil, radicalizat.  

Pe aceste noi baze, rețeaua EU Kids Online a trecut printr-un proces de revizuire a chestionarului, 
în lumina următoarelor obiective:  

▪ asigurarea unei comparabilități în timp a unor indicatori, pentru a identifica schimările cele mai 
relevante pentru practicile online ale copiilor și adolescenților.  

▪ garantarea comparabilității experiențelor online ale copiilor la nivel european, pentru a 
identifica similarități și diferențe între țări.  

▪ includerea principalelor inovații tehnologice legate de servicii/ platforme pentru a oferi date 
empirice de actualitate despre mediul online/ digital contemporan.  

▪ raportarea unor noi tendințe sociale, cum ar fi rolul media sociale în diseminarea extremismului 
politic și religios. 

Chestionarul revizuit conține următoarele module: 

▪ Caracteristici individuale ale copiilor: variabile socio-demografice, psihologice, de context - 
spre exemplu despre riscuri offline. Capacitatea predictivă a acestor indicatori a fost 
demonstrată și poate fi îmbunătățită pentru noi scale.  

▪ Utilizarea internetului: acces, utilizare, tehnologii, platforme, context de utilizare. Acestea sunt  
întrebările cele mai utilizate din chestionar, dar cele care necesită ajustări periodice din cauza 
apariției și răspândirii de noi modalități și dispozitive de acces la internet.  

▪ Activitățile online: această parte, redusă în versiunea din 2010 a chestionarului, poate fi 
dezvoltată pentru a echilibra raportul dintre riscuri și oportunități ale internetului.  

																																																													
1 Mulțumim pe această cale ajutorului oferit în colectarea datelor. 
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▪ Competențe digitale și alfabetizare digitală: în comparație cu 2010, au fost dezvoltate noi 
abordări pentru măsurarea competențelor digitale și a rezultatelor lor tangibile, în termeni de 
incluziune socială.  

▪ Riscuri: bullying/hărțuire, pornografie/ conținuturi cu caracter sexual, sexting, utilizare excesivă, 
conținuturi generate de utilizator nepotrivite, discursul urii (hate speech).  Nu toate riscurile 
posibile online au fost incluse în versiunea din 2010 (a se vedea clasificarea riscurilor pentru 
copii dezvoltată în proiectul EU Kids Online I): noile riscuri includ riscuri legate de 
confidențialitatea și protecția datelor online, reputație online, discursuri care incită la ură, 
extremism etc. 

▪ Consecințe: strategii de prevenire a riscurilor, strategii de coping, consecințe ale expunerii la 
riscuri pe internet în termeni de bunăstare psihosocială a copiilor, respect pentru demnitatea 
personală și drepturile digitale ale copiilor.  

▪ Medierea parentală: măsuri rafinate de mediere pro-activă (care favorizează utilizarea 
responsabilă și conștientă a internetului) și măsuri de mediere restrictivă (bazate pe impunerea 
unor reguli și restricții legate de utilizarea internetului).  

4. Despre acest raport 
▪ Acest raport prezintă primele rezultate ale studiului românesc EU Kids Online 2018, și se referă 

la datele naționale culese în perioada martie-aprilie 2018 în România. Ne vom concentra pe 
date privind accesul la internet, utilizări și oportunități și riscuri. 

▪ Datele vor fi comparate cu datele din EU Kids Online 2010 (Livingstone et al., 2011; precum și 
prelucrări realizate de autorii acestui raport ale datelor românești din 2010) și cu cele de la Net 
Children Go Mobile (Velicu et al., 2014) pentru a fotografia modul în care utilizarea internetului 
s-a schimbat în rândul copiilor români într-o perspectivă longitudinală (2010, 2013 și 2018). De 
notat că atât EU Kids Online 2010, cât și Net Children Go Mobile au avut un eșantion de băieți 
și fete de 9-16 ani. 

▪ În România, ancheta a fost realizată în școli, prin auto-completare. A existat de asemenea în 
prealabil o testare cognitivă a chestionarului. 

▪ Anumite întrebări, considerate a fi sensibile (de exemplu cele referitoare la sexting) nu au fost 
adresate și copiilor de 9-10 ani.  

▪ Procentele prezentate în acest raport au fost calculate luând în considerare răspunsurile valide 
primite (excluzând non-răspunsurile precum și, uneori, și răspunsurile de tip Nu știu și Nu 
răspund). Mai mult, uneori au existat întrebari filtru inițiale (unele din întrebările ulterioare fiind 
puse doar celor care au răspuns afirmativ sau, după caz, negativ – e.g. dacă copiii au fost 
expuși unui anumit risc în ultimele 12 luni) iar aceste întrebări filtru au modificat la rândul lor 
baza de calcul pentru procente. 
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3. Acces și utilizare a internetului 

 

1. Accesul la internet 

Unul dintre primele elemente care definesc 
utilizarea internetului este posibilitatea de 
accesare a acestuia (sau, din contră, 
existența limitelor) precum și dispozitivul de 
pe care este accesat, în măsura în care, așa 
cum au arătat studiile anterioare (Mascheroni 
& Ólafsson, 2014, Velicu et al., 2014), acesta 
amprentează modurile de utilizare.  

Tabelul 1: Utilizarea zilnică a diferitelor 
dispozitive, în funcție de vărstă și gen 

% 
Un telefon 

mobil/ 
smartphone 

Un calculator 
de birou, laptop 
sau notebook 

 

O tabletă 

M 84 50 23 

F 82 29 26 

9-10 ani 68 27 30 

11-12 ani  84 38 17 

13-14 ani 89 45 18 

15-17 ani 93 45 14 

Total 84 39 19 
EU Kids Online 2018: QB5a-c: Cât de des intri pe 
internet folosind următoarele dispozitive? 
Baza: toți copii de  9-17 ani care utilizează internetul 
(N=935) 

 
▪ Copiii se conectează la internet în 

principal prin intermediul telefonului 
mobil: 84% dintre copii declară că 
utilizează telefonul mobil/ smartphone-ul 
cel puțin o dată pe zi pentru a se conecta 
la internet (Tabelul 1). Un pic mai mult de 
o treime (39%) utilizează zilnic un 
computer tip desktop sau laptop; cel mai 
puțin frecventă este utilizarea tabletelor 
(19%). 

▪ Se observă anumite diferențe de vârstă și 
gen: 

▪ Utilizarea dispozitivelor personale 
crește cu vârsta (smartphone, laptop). 
Tableta este folosită cu preponderență de 
copiii mai mici, fiind cel mai probabil 
asociată cu practici de mediere parentală 
activă (despre aceste practici, vezi 
capitolul Familia). 

▪ Băieții au acces mai ridicat la 
dispozitive private. Excepția este dată de 
tablete, unde fetele înregistrează un 
procent mai mare de utilizare. 

▪ Comparând aceste date cu cele obținute 
despre copiii români de 9-16 ani în 2013 
(Velicu et al., 2014) se confirmă o 
creștere a accesului la internet prin 
intermediul telefonului mobil/ 
smartphone-ului (de la 21% în 2013 la 
84% în 2018) și o creștere a utilizării 
computerelor tip laptop sau desktop 
(utilizate de către 28% dintre respondenți 
în 2013 la 39% dintre cei intervievați în 
2018). Tabletele, de asemenea, 
înregistrează o creștere de utilizare de la 
4% în 2013 la 19% în 2018. 

▪ Ubicuitatea accesului prin smartphone-uri 
în detrimentul altor dispozitive, are 
consecințe în ce privește practicile de 
comunicare și de utilizare a rețelelor de 
socializare online, inclusiv asupra 
competențelor digitale și implicit a 
incluziunii digitale. Dacă este adevărat că, 
așa cum am observat în proiectul Net 
Children Go Mobile (Mascheroni & 
Ólafsson, 2014, Velicu et al., 2014), 
utilizatorii de smartphone au mai multe 
activități pe internet – mai ales în sfera 
celor legate de comunicare și distracție 
sau amuzament – experiențele online 
facilitate de computer și cele facilitate de 
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media mobile nu sunt interșanjabile. Mai 
mult, cercetările asupra diviziunilor digitale 
în rândul populației adulte au revelat că 
activitățile online care duc la creșterea 
capitalului cultural, social și economic sunt 
cu preponderență desfășurate prin 
intermediul calculatorului, mai degrabă 
decât prin intermediul smartphone-ului 
(Pearce & Rice, 2013). De asemenea, 
există riscul adâncirii unor inegalități de 
alfabetizare digitală între copiii care intră 
pe internet doar de pe smartphone și cei 
care au acces prin mai multe dispozitive, 
chiar dacă smartphone-ul rămâne 
dispozitivul preferat al acestora din urmă 
(Mascheroni & Ólafsson, 2016). 

2. Diviziuni digitale, diviziuni 
socioeconomice 

Diviziunile digitale se pot grupa în cele de tip 
1, ce țin de accesibilitatea internetului, inclusiv 
legată de costuri de infrastructură, conexiune, 
echipamente sau dispozitive de conectare; 
diviziuni de tip 2, ce țin de tipurile de activități 
pe care copiii le întreprind online (atât număr, 
cât și complexitatea acestora) și diviziuni de 
gradul 3, ce au legătură cu beneficiile reale, 
pentru viața de zi cu zi a copiilor, pe care 
aceștia le obțin în urma activităților pe internet 
(Helsper et al., 2015, Barbovschi și Fizeșan, 
2013, Balea, 2016).  

În ceea ce privește opiniile pe care copiii din 
România intervievați le au despre internet și 
oportunitățile oferite, precum și despre 
accesibilitatea acestuia, Tabelul 2 arată că: 

▪ Două treimi dintre copiii intervievați 
apreciază costurile dispozitivelor de 
accesare a internetului prea mari, fetele 
fiind mai afectate decât băieții pentru 
ambele categorii de vârstă, în timp ce 
peste o treime încă sunt afectați de 
costurile prea mari de conectare la 
internet (din nou fetele mai mult decât 

băieții). Un sfert dintre copii se plâng de 
calitatea semnalului de internet în zona în 
care locuiesc. 

▪ Un sfert dintre copii nu sunt mulțumiți 
de conținutul oferit pe internet, 
apreciind că acesta nu corespunde 
dorințelor sau nevoilor lor (băieții fiind mai 
nemulțumiți decât fetele pentru ambele 
categorii de vârstă). 

▪ Peste două treimi dintre copii apreciază că 
se pierde prea mult timp pe internet, 
acesta fiind unul din exemplele de 
autocritică în care copiii împărtășesc 
îngrijorările adulților legate de dependență 
sau timp petrecut online. 

▪ În ce privește internetul și viața privată, 
peste 40% sunt îngrijorați, cei mai mici 
declarând temeri în mai mare măsură 
(jumătate dintre copiii de 9-12 ani).  

▪ Aproximativ 15% dintre copii consideră 
că internetul nu este potrivit pentru 
vârsta lor sau pentru cei ca ei, 
diferențele de vârstă fiind din nou 
marcante. 

Tabelul 2: Percepții asupra restricțiilor 
legate de acces, utilizare și oportunități 

  
9-12 
ani 

13-17 
ani   

 M F M F Total 
Aparatele sau dispozitivele de pe 
care accesez internetul (telefonul 
mobil, calculator, tabletă) sunt prea 
scumpe 68 75 63 67 65 

Semnalul de internet este slab sau 
nu există deloc acolo unde locuiesc 
eu 28 31 23 20 25 

Costurile pentru internet/traficul de 
date sunt prea scumpe 37 46 32 36 37 

Internetul nu îmi oferă ce îmi doresc 
sau ce am nevoie 32 31 24 16 25 

Internetul este prea greu de folosit  9 14 8 5 9 

Se pierde mult timp pe internet  67 68 62 75 68 

Îmi fac griji pentru viața mea privată 
pe internet 52 50 35 40 43 

Internetul nu este pentru cei de 
vârsta mea  18 29 9 11 16 

Internetul nu este pentru cei ca mine  19 25 8 8 14 
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EU Kids Online 2018: op_QB3. În ce măsură ești de 
acord cu următoarele afirmații?  
Baza: toți copiii de  9-17 ani care utilizează internetul 
(N=935). 
 

3. Activitățile online 
EU Kids Online a arătat că este dificil să 
catalogăm activitățile online ale copiilor ca 
intrinsec pozitive sau negative, deoarece 
aceste activități trebuie corelate cu trăsăturile 
individuale ale copiilor, psihologice sau socio-
demografice, și contextualizate social. La 
modul general, copiii care utilizează mai mult 
internetul și au activități mai variate online, au 
o probabilitate mai mare de a întâlni anumite 
situații riscante, dar sunt de asemenea mai 
rezilienți, sau ”antrenați” în înfruntarea cu 
succes a acestor riscuri (Livingstone, Haddon 
și Görzig, 2012). 

Tabelul 3: Activități online zilnice, în 
funcție de vârstă și gen 

  
9-12 
ani 

13-17 
ani   

 M F M F Total 
Am vizionat clipuri video 79 68 87 81 79 

Am ascultat muzică online   71 66 84 90 78 

Am comunicat cu prietenii și cu 

familia 72 71 81 87 78 

Am jucat jocuri online  71 54 79 42 61 

Am vizitat o rețea socială  37 34 61 60 49 

Am căutat să cumpăr lucruri sau m-
am uitat să văd cât costă   36 27 55 50 42 

Am folosit internetul pentru a vorbi 
cu persoane din alte țări  29 30 51 53 41 

Am folosit internetul pentru teme 24 25 45 56 38 

Am făcut parte dintr-un grup online 
unde oamenii împărtășesc 
interesele și hobby-urile mele  16 18 37 28 26 

Am căutat știri online  14 15 32 27 23 

Am căutat informație despre 
sănătatea mea sau a cuiva cunoscut  8 9 25 32 19 

Am căutat informații despre locuri de 
muncă sau posibilități de studiu (ex. 
burse)  5 2 11 14 8 

M-am implicat online într-o 
campanie, protest sau am semnat o 
petiție online  2 2 9 7 5 

Am discutat despre probleme 
politice sau sociale cu alți oameni 
online  3 3 9 6 5 

Am creat propriul video sau clip 
muzical și l-am încărcat online 
pentru a-l distribui   17 7 7 6 9 

EU Kids Online 2018: QC3a-o: Cât de des ai făcut 
următoarele lucruri pe internet în ultima lună? 
Baza: toți copiii de  9-17 ani care utilizează internetul 
(N=935). 
 

Activitățile online cele mai frecvente în 
rândul copiilor de 9-17 ani sunt cele legate 
de divertisment și de comunicare (Tabelul 
3): 79% dintre copii utilizează internetul pentru 
a viziona videoclipuri online, în timp ce 78% 
ascultă muzică și comunică cu prietenii și 
familia. 

Numărul și tipul activităților întreprinse variază 
cu vârsta, conform așa numitei ”scări a 
oportunităților” (Livingstone & Helsper, 2007; 
Livingstone et al., 2011) ce indică un progres 
de la activități ”de bază”, cum ar fi jocurile 
online și vizionat videoclipuri, la forme mai 
complexe și creative, cum ar fi forme de 
participare civică, curarea unui blog sau 
crearea de conținut pentru a fi împărtășit cu 
alții online.  

▪ Toate activitățile măsurate devin mai 
comune cu vârsta. 

▪ Cei mai mici utilizează internetul pentru a  
privi videoclipuri online, pentru a asculta 
muzică, pentru a comunica cu prietenii și 
familia și pentru a juca jocuri online.   

▪ În schimb, adolescenții utilizează 
internetul pentru o varietate de practici, 
chiar dacă utilizările pentru informare 
(căutat de știri online), creative (creare de 
conținut video sau audio pentru a 
împărtăși cu ceilalți) sau participative 
(discutarea temelor politice sau sociale) 
sunt declarate de puțini respondenți (de la 
23% la 5%). 

▪ În ce privește diferențele de gen, fetele 
adolescente folosesc mai mult internetul 
pentru comunicare și pentru a asculta 
muzică; de asemenea, fetele folosesc 
mai mult internetul pentru teme. Băieții, 
în schimb, vizionează mai multe 
videoclipuri online, iar cei mai mici produc 
mai mult conținut video/ audio. Jocurile 
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online rămân o activitate preponderent 
masculină.  

▪ Unele dintre activitățile măsurate în 2018 
au fost folosite și în chestionarul Net 
Children Go Mobile din 2013. Tabelul 4 
arată datele comparative: 

▪ Datele arată o creștere a activităților de 
divertisment (vizionarea de clipuri video 
online și ascultat muzică). Se observă o 
reducere a diferențelor de gen pentru cei 
mai mici în cazul acestor activități. În mod 
surprinzător, nu se constată o creștere a 
utilizării rețelelor sociale de către cei mai 
mici (se observă chiar o scădere pentru 
băieții de 9-12 ani), acest fapt putând fi 
explicat prin succesul printre părinți a 
campaniilor de conștientizare legate de 
utilizarea internetului de către copii. Este 
de asemenea interesantă evoluția folosirii 
internetului pentru teme, aceasta crescând 
pentru adolescenții de 13-17 ani și băieții 
mai mici, în timp ce în rândul fetelor de 9-
12 ani înregistrează o scădere. În ce 
privește accesarea știrilor online, se 
înregistrează o creștere pentru toate 
categoriile de vârstă și sex. Și în rândul 
acestor activități diferențele de gen par să 
se diminueze, cu precădere pentru copiii 
mai mici. 

Tabelul 4: Activități  zilnice online 
(comparație 2013 - 2018) 

    

9-12 

ani 

13-17 

ani   
    M F M F Total 

Am vizionat clipuri video 

2018 79 68 87 81 79 

2013 57 39 68 64 57 

 Am vizitat o rețea socială  

2018 24 36 76 79 58 

2013 37 34 61 60 49 

Am ascultat muzică online   

2018 71 66 84 90 78 

2013 53 46 66 68 59 

Am folosit internetul pentru 

teme 

2018 24 25 45 56 38 

2013 17 33 27 34 28 

Am căutat știri online  2018 14 15 32 27 23 

 2013 9 2 21 25 15 

EU Kids Online 2018: QC3a-o: Cât de des ai făcut 
următoarele lucruri pe internet în ultima lună? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul 
(N=935). 
Net Children Go Mobile: Q9a-d, 10a-e, 11a-e, 12a-k: 
Pentru fiecare dintre următoarele lucruri pe care ţi le voi 
citi, spune-mi te rog cât de des le-ai făcut în ultima lună. 
Baza: Toți copiii de 9-16 ani din România care utilizează 
internetul (522). 
      

4. Rețelele sociale online 
▪ După cum arată datele, accesul social la 

grupul de prieteni constituie una din 
principalele motivații pentru copii și 
adolescenți de utilizare  a internetului, 
peste trei sferturi utilizând internetul 
pentru a comunica cu prietenii și familia. 

▪ Cu toate acestea, în ultimii ani asistăm la 
o schimbare semnificativă în repertoriile 
comunicative (Haddon, 2004) ale celor 
mici, atât în platformele utilizate pentru a fi 
în contact cu grupul de prieteni, cât și în 
practicile de comunicare. Proiectul Net 
Children Go Mobile din 2013 a relevat 
deja o diversificare a platformelor de 
media sociale, în special prin creșterea 
platformelor WhatsApp și Instagram în 
detrimentul Facebook. 

▪ Abandonarea progresivă a platformelor 
de socializare online de tip Facebook în 
favoarea aplicațiilor de mesagerie instant 
ca WhatsApp și Snapchat, sau cele de 
media sharing, cum ar fi Instagram 
(Mascheroni & Ólafsson, 2014), este un 
alt trend observat din 2013 până în 
prezent. 
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Figura 1: Copiii care au un profil pe o rețea 
socială online, în funcție de vârstă și gen 
(comparație 2010, 2013, 2018) 

 
EU Kids Online 2018: 1. QD3. Ai vreun profil pe care să 
îl folosești la acest moment pe o astfel de rețea de 
socializare sau pe un site de jocuri?  
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 
Net Children Go Mobile: Q16 a-f: Ai un profil personal pe 
care îl foloseşti în prezent pe o reţea de socializare de 
pe internet (ex. Facebook, Twitter, etc.) ? Şi dacă da, ai 
un singur profil/cont sau mai multe? 
Baza: Toti copiii de 9-16 anni care folosesc internetul 
(N=522). 
EU Kids Online 2010: QC313: Ai un profil personal pe 
care îl foloseşti în prezent pe o reţea de socializare (es. 
Facebook, Twitter, etc.)? 
Baza: Toti copiii de 9-16 ani care folosesc internetul 
(N=1041). 

 

▪ În ce privește evoluția în timp, 2013 a 
marcat un boom al răspândirii folosirii 
rețelelor de socializare în rândul copiilor 
români (de la 49% la 79%) (Figura 1). 
Anul 2018 remarcă o stabilizare și chiar 
o scădere a numărului de copii de 9-17 
ani cu profil pe o rețea de socializare 
online (74%). 

▪ În ce privește diferențele de vârstă, 
creșterea a fost considerabilă în rândul 
copiilor de 9-10 și 11-12 ani (stagnând în 
ultimii ani). Pentru adolescenții de 13-14 
ani și cei de 15-17 ani, creșterea 
utilizării rețelelor sociala a fost mai 
puțin dramatică între 2010-2013, și 
chiar înregistrează o ușoară scădere în 
2018.  

▪ Per ansamblu, popularitatea rețelelor 
sociale online pare să se diminueze într-
o mică măsură atât pentru fete, cât și 
pentru băieți.  

Tabelul 5: Acceptarea cererilor de prietenie 
pe rețelele sociale, în funcție de vârstă și 
gen 

 % 9-12 ani 
13-17 

ani  
  M F M F Total 

De obicei accept toate cererile 15 11 15 3 11 
Accept doar dacă avem prieteni 

în comun 26 27 29 31 29 
Accept doar dacă cunosc 

persoana respectivă 56 61 60 71 21 
Accept doar dacă cunosc 

persoana respectivă foarte bine  32 22 20 12 21 
Accept doar cererile despre care 
părinții mei sau persoanele care 
au grijă de mine spun că sunt ok 19 20 2 6 10 
EU Kids Online 2018:  op_QD4. Cum răspunzi, de 
obicei, la cererile de prietenie pe care le primești online? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 
 
▪ În ce privește modalitatea în care copiii 

acceptă cererile de prietenie pe rețelele 
sociale (Tabelul 5), remarcăm în general 
un anumit grad de precauție în 
acceptarea acestora, majoritatea 
asigurându-se că știu persoana respectivă 
sau cel puțin că au prieteni în comun.  

▪ Sunt foarte puțini cei care spun că 
acceptă toate cererile, băieții ceva mai 
mult decât fetele. 

▪ De asemenea, cei mici se bazează într-
un grad mai ridicat pe aprecierea 
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părinților când acceptă noi prieteni pe 
rețelele sociale. 

▪ Întrebați despre recunoașterea unor 
funcționalități de siguranță ale rețelelor de 
socializare online, copiii au recunoscut  
butoanele de blocare ale unor contacte 
(61%), ceva mai puțini butonul de 
raportare (40%) și doar 26% butonul de 
contact Help Center sau Helpline (băieții 
în mai mare măsură decât fetele)  

 

5. Atitudinea copiilor față de 
siguranța și comunicarea 
online 

 

▪ Activitățile online ale copiilor nu sunt în 
mod necesar riscante, ci dimpotrivă, sunt 
adesea pozitive. Foarte mult din 
experiențele copiilor depinde de atitudinea 
pe care ei o au față de comunicarea 
online.  

▪ În chestionarul din 2018 am măsurat și 
aspecte ce măsoară percepția asupra 
siguranței pe care copiii o au pe internet 
(Tabelul 6).  Doar 45% dintre cei 
intervievați spun că se simt în siguranță 
pe internet, în timp ce 66% știu ce să 
facă atunci când cineva de pe internet 
se comportă într-un mod care nu le 
place, și doar o treime (32%) cred că în 
mediul online oamenii sunt drăguți și îți 
oferă ajutor. 

▪ Percepțiile despre siguranță online sunt 
puternic diferențiate pe gen, cu o mai 
mare vulnerabilitate în rândul fetelor, 
pentru ambele grupe de vârstă.  

▪ doar 31% dintre fetele de 9-17 ani cred că 
alte persoane pe internet sunt drăguțe/ 
bune și de ajutor, în timp ce acest 
procent scade la 26% pentru fetele de 9-
12 ani.  

▪ doar 46% dintre fetele de 9-17 ani (și doar 
37% dintre fetele de 9-12 ani) se simt în 
siguranță pe internet; 

▪ doar una din două fetele de 9-12 ani 
știe ce să facă atunci când cineva pe 
internet se comportă într-un mod care nu îi 
place.  

Tabelul 6: Atitudinea față de siguranța și 
comunicarea online, în funcție de vârstă și 
gen 
  

% din cei ce răspund ‘adesea’ 
sau întotdeauna 

9-12 

ani 

13-17 

ani   

M F M F Total 

Mă simt în siguranță pe internet 43 37 52 46 45 
Mi se pare că oamenii sunt buni / 
drăguți și te ajută pe internet 36 26 36 31 32 
Știu ce să fac dacă cineva se 
comportă online într-un fel în care 
nu îmi place 57 55 78 72 66 
Mi se pare mai ușor "să fiu eu 
însumi/însămi" atunci când sunt 
online decât în interacțiunile față 
în față cu oamenii 41 37 45 39 41 
Când sunt online vorbesc despre 
lucruri personale pe care nu le 
împărtășesc când sunt față în față 
cu oamenii 

1
4 14 19 13 15 

EU Kids Online 2018: QD2a-e Cât de des sunt 
adevărate aceste lucruri pentru tine? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 
 
▪ Întrebările despre comunicarea online 

reflectă procesul de normalizare a 
internetului în viața cotidiană a copiilor 
români: 41% dintre cei intervievați în 2018 
susțin că pe internet le este mai ușor să 
fie ei înșiși decât în interacțiunile față în 
față; cu toate acestea, doar 15% spun că 
reușesc să vorbească mai ușor despre 
lucruri personale decât în interacțiunile 
față în față, aceasta însemnând mai 
degrabă o specializare a tipurilor de 
comunicare și auto-dezvăluire pe care 
ambele tipuri de interacțiuni le facilitează. 
Se observă anumite diferențe de vârstă și 
gen: 
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▪ băieților de ambele vârste li se pare mai 
ușor să fie ei înșiși online în mai mare 
măsură decât fetelor. 

▪ băieții adolescenți pot vorbi în mai mare 
măsură despre lucruri personale online 
decât fetele. 
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4. Competențe digitale  

Ancheta desfășurată în 2018 a introdus noi 
măsurători ale competențelor digitale, în 
acord cu câmpul cercetărilor legate de 
diviziuni digitale de tip 2 și 3. În mod 
particular, chestionarul a folosit scala de 
competențe digitale dezvoltată și validată de 
către Van Deursen, Helsper și Eynon (2014) 
la Oxford Internet Institute, ce distinge între: 
competențe de tip operativ; competențe de 
navigare și evaluare critică a informațiilor 
online; competențe sociale, care facilitează 
comunicarea și relaționarea cu ceilalți pe 
rețelele de socializare online; competențe 
creative, adică abilitățile de a genera, crea 
conținuturi pentru a le împărtăși online; și 
competențe de utilizare a dispozitivelor 
mobile, cum ar fi smartphone-urile și tabletele. 

1. Competențe instrumentale 

Marea parte a copiilor intervievați au 
competențele instrumentale despre care au 
fost întrebați: mai concret, 86% știu să 
salveze o poză găsită online, iar 75% știu să 
modifice setările de confidențialitate a 
profilului propriu pe o platformă de 
socializare online (Tabelul 7). Cu toate 
acestea, remarcăm diferențe pe sexe și 
vârste: 

▪ În ce privește vârsta, remarcăm abilitățile 
ridicate ale copiilor de 9-12 de a salva o 
poză găsită online (86% dintre copii de 9-
12 ani, același procent cu adolescenții), 
dar doar 64% știu să modifice setările 
de confidențialitate pe un site de 
socializare (față de 79% dintre copiii de 
13-17 ani). Diferențele nu sunt foarte mari, 
dată fiind limita de vârstă pentru accesul la 
platformele de socializare online (13 ani al 
în momentul culegerii datelor).   

▪ În ce privește diferențele de gen, se 
observă, spre deosebire de anii 
precedenți, o mai mare abilitate declarată 
a fetelor de a schimba setările de 
confidențialitate sau de a salva poze (cu 
excepția fetelor mici, care au aproape 
aceleași competențe ca băieții, 85% 
versus 87%). 

▪ Indicele competențelor instrumentale, 
măsurate pe o scală de la 1 la 10, este de 
8,5 pentru copiii și adolescenții de 9-17 
ani. 

Tabelul 7: Competențe instrumentale, în 
funcție de vârstă și gen 

% din cei care au răspuns ’este 
parțial adevărat’ sau ‘este 

foarte adevărat în cazul meu’ 

9-12 

ani 13-17 ani   

M F M F 

Tota

l 
Știu cum să salvez o poză pe 

care am gasit-o pe internet 87 85 83 89 86 

Știu cum să schimb setările de 

confidențialitate (de pe un site de 

socializare, de exemplu) 60 68 75 82 75 

Scor mediu (0-10) 8,0 8,0 8,6 8,9 8,5 

EU Kids Online 2018: QE1a-b Pe o scală de la 1 la 5, 
unde 1 înseamnă "Nu este deloc adevărat în cazul meu" 
și 5 înseamnă "Este foarte adevărat în cazul meu", cât 
de adevărate sunt următoarele afirmații? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 

2. Competențe de informare  
Cu puțin mai frecvent raportate, competențele 
de gestionare critică a informației online sunt 
relativ ridicate în rândul copiilor de 9-17 ani: 
71% declară că le este ușor să verifice 
dacă informațiile găsite pe internet sunt 
adevărate, același procent de 71% având 
încredere în capacitatea proprie de a fi 
eficace în alegerea cuvintelor cheie pentru 
căutări online (Tabelul 8). În acest caz, 
diferențele de gen se remarcă mai mult decât 
cele pe vârste, anume: 
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▪ În ce privește capacitatea de a verifica 
acuratețea informațiilor online, doar  
57% dintre fetele de 9-12 ani față de 
73% dintre băieții de aceeași vârstă 
declară că o posedă2.  Pentru adolescenți 
nu se remarcă diferențe semnificative între 
fete și băieți.  

▪ Legat de cuvintele cheie, diferențele se 
remarcă tot în cazul copiilor mai mici, 
fetele de 9-12 ani declară într-o măsură 
mai mică decât băieții de aceeași vârstă 
că au această competență. Din nou, nu 
sunt diferențe de gen pentru adolescenți 

▪ Dacă ne uităm la indicele competențelor 
de informare, observăm o alfabetizare 
informațională destul de ridicată pentru 
copiii de 9-17 ani, un scor mediu de 7,7. 

Tabelul 8: Competențe de informare, în 
funcție de vârstă și gen 
 % din cei care au răspuns 
’este parțial adevărat’ sau ‘este 
foarte adevărat în cazul meu’ 

9-12 ani 
13-17 

ani   
M F M F Total 

Mi se pare ușor să verific dacă 
informațiile pe care le-am găsit 
pe internet sunt adevărate  73 57 70 72 71 
Mi se pare ușor să aleg cele mai 
bune cuvinte cheie pentru a 
realiza căutări pe internet 77 63 72 72 71 
Scor mediu (0-10) 7,8 7,0 7,9 7,8 7,7 
EU Kids Online 2018: QE1c-d Pe o scală de la 1 la 5, 
unde 1 înseamnă "Nu este deloc adevărat în cazul meu" 
și 5 înseamnă "Este foarte adevărat în cazul meu", cât 
de adevărate sunt următoarele afirmații? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 
 

3. Competențe sociale 
Alături de competențele de tip operativ, 
competențele sociale sunt abilități digitale 
frecvente în rândul copiilor românii. Dintre cei 
intervievați 84% afirmă că știu ce informații 
să distribuie online și ce nu, iar 90% știu să 
șteargă pe cineva din lista lor de contacte 
online (Tabelul 9). Aceste date despre 

																																																													
2 Trebuie avut însă în vedere că există studii care arată 
că băieții, față de fete, tind să aibă o mai mare încredere 
în competențele lor și nu că neapărat au competențe 
mai ridicate. 

competențele  comunicative sociale sunt 
legate de utilizarea media sociale practicate 
zilnic de către copii (Tabelul 3), dar și de 
efortul depus înspre asigurarea unui climat de 
comunicare responsabilă și sigură ce a 
caracterizat intervențiile la nivel european 
legate de educație media și educație pentru 
un internet mai sigur pentru copii.  

Tabelul 9: Competențe sociale, în funcție 
de vârstă și gen 

 % din cei care au răspuns 
’este parțial adevărat’ sau ‘este 
foarte adevărat în cazul meu’ 

9-12 
anii 

 
13-17 

ani   
M F M F Total 

Știu ce informații să distribui și pe 
care să nu le distribui online 87 85 80 87 84 
Știu să șterg oamenii din lista 
mea de contacte 93 92 87 91 90 
Scor mediu (0-10) 9 8,9 8,8 9,2 9,1 
EU Kids Online 2018: QE1e-f Pe o scală de la 1 la 5, 
unde 1 înseamnă "Nu este deloc adevărat în cazul meu" 
și 5 înseamnă "Este foarte adevărat în cazul meu", cât 
de adevărate sunt următoarele afirmații? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 

 
▪ Nu se remarcă diferențe semnificative de 

vârsta (9-12 ani versus 13-17 ani) pentru 
cele două competențe, dimpotrivă, cei mici 
par a fi mai conștienți în legătură cu 
gestionarea informației și a contactelor 
personale online. 

▪ Diferențele de gen sunt mai pronunțate în 
rândul adolescenților, fetele de 13-17 ani 
declarându-se mai capabile să discearnă 
ce informații sunt oportune de a fi 
împărtășite online decât băieții 
adolescenți. Cu toate acestea, o explicație 
alternativă ar fi că repertoriul de expresie 
aflat la dispoziția fetelor este mult mai 
restricționat, acestea fiind supuse unor 
politici de respectabilitate, caracteristice 
societăților încă dominate de discriminare 
de gen și atitudini sexiste. De asemenea, 
fetele adolescente declară într-o măsură 
ceva mai mare decât băieții că știu să 
șteargă contactele nedorite. 

▪ Indicele de competențe sociale, măsurat 
pe o scală de la 1 la 10, este de 9,1. 
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4. Competențe creative 
După euforia inițială generată de răspândirea 
internetului 2.0, ce a dus la multe teoretizări 
legate de “cultura participativă” (Jenkins et al., 
2009), azi avem interpretări mai critice și în 
mod cert mai rezervate, ce arată că 
majoritatea utilizatorilor de internet și a 
platformelor de media sociale nu produc 
conținut original, ci mai degrabă sunt 
“curatori” de conținuturi. Datele referitoare la 
competențele creative confirmă aceste 
ipoteze: dacă 78% dintre cei intervievați 
afirmă că știu să creeze și să posteze online 
filmulețe sau muzică, puțin mai mult de 
jumătate (55%) știu să editeze sau să facă 
modificări la conținuturi, imagini, filmulețe 
create de alții (Tabelul 10).   

Tabelul 10: Competențe creative, în funcție 
de vârstă și gen 
 % din cei care au răspuns 
’este parțial adevărat’ sau ‘este 

foarte adevărat în cazul meu’ 

9-12 ani 
 

13-17 
ani   

M F M F Total 
Știu cum să creez și să postez 

online filmulețe sau muzică 73 75 80 79 78 

Știu să editez sau să fac shimbări 

de bază la conținuturi online 

create de alte persoane 47 43 64 53 55 

Scor mediu (0-10) 6,9 6,8 8,0 7,6 7,6 

EU Kids Online 2018: QE1g-h Pe o scală de la 1 la 5, 
unde 1 înseamnă "Nu este deloc adevărat în cazul meu" 
și 5 înseamnă "Este foarte adevărat în cazul meu", cât 
de adevărate sunt următoarele afirmații? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 

▪ În ce privește capacitatea de a produce 
filmulețe sau muzică și de-a posta 
online, nu se observă diferențe mari între 
copii de 9-12 ani (76%) și adolescenți 
(79%). Diferențele de gen sunt de 
asemena aproape inexistente, atât între 
cei mari, cât și între cei mai mici.  

▪ Dacă ne uităm în schimb la competențele 
de editare și de modificare de conținut, 

observăm diferențe între copii (45%) și 
adolescenți (59%), precum și diferențe de 
gen de 11 puncte procentuale între fetele 
și băieții adolescenți. 

▪ Indicele de competențe creative (scor 
mediu 7,6) arată cum acestea sunt printre 
cele mai puțin frecvente în rândul copiilor 
români. 

5. Competențe mobile 
Smarphone-ul a devenit principalul dispozitiv 
de accesare a internetului în rândul copiilor 
români. Cu toate acestea, competențele 
mobile pe care le-am măsurat nu sunt 
distribuite în mod egal. Dacă 90% știu să 
instaleze o aplicație pe mobil sau tabletă, 
ceva mai puțini (77%) știu să țină sub 
control costurile aplicațiilor de mobil sau 
cum să cumpere lucruri într-o aplicație de 
mobil (Tabelul 11).   

▪ Diferențele de gen nu sunt foarte mari în 
cazul primei competențe, fetele mici 
raportând mai puține competențe de 
instalare de aplicații pe mobil, în timp ce 
fetele adolescente raportează mai multe. 
Diferențele de gen sunt mai marcate 
pentru celelalte două competențe 
măsurate, fetele mai mici raportând cu 10-
16% mai puține abilități de gestionare a 
costurilor și de a face cumpărături în 
interiorul aplicațiilor.  

▪ Pentru toate competențele măsurate, 
diferențele de vârstă sunt relativ mici, 
indicând faptul că și copiii de 9-12 ani au 
dezvoltat deprinderi legate de utilizarea 
dispozitivelor mobile.  

▪ Chiar și indicele de competențe mobile 
(8,4 scor mediu) arată un grad înalt de 
alfabetizare digitală mobilă. 

Tabelul 11: Competențe mobile, în funcție 
de vârstă și gen 
 % din cei care au răspuns 9-12 ani 13-17   
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’este parțial adevărat’ sau ‘este 
foarte adevărat în cazul meu’ 

 ani 
M F M F Total 

Știu să instalez aplicații pe un 
dispozitiv mobil cum ar fi telefon 
sau tabletă 91 87 89 93 90 
Știu cum să țin evidența 
costurilor aplicațiilor mobile pe 
care le folosesc 77 67 81 77 77 
Știu să cumpăr lucruri într-o 
aplicație 73 57 80 77 75 
Scor  mediu (0-10) 8,4 7,7 8,8 8,7 8,3 
EU Kids Online 2018: QE1i-k Pe o scală de la 1 la 5, 
unde 1 înseamnă "Nu este deloc adevărat în cazul meu" 
și 5 înseamnă "Este foarte adevărat în cazul meu", cât 
de adevărate sunt următoarele afirmații? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 

 
6. Alfabetizarea digitală în 

sinteză 
În concluzie, datele culese în 2018 arată niște 
diferențe relativ mici atât între copiii de 9-12 
ani și adolescenții de 13-17 ani, cât și între 
fete și băieți pentru cele două categorii de 
vârstă. Așa cum arată indicii de alfabetizare 
digitală, copiii români raportează competențe 
relativ ridicate, ceea ce poate fi atribuit 
ubicuității tehnologiilor digitale și mobile în 
rândul acestora în ultimii ani.   

Figura 2: Indicele sintetic al competențelor 
digitale, în funcție de vârstă și gen 

 
 

EU Kids Online 2018: QE1a-k Pe o scală de la 1 la 5, 
unde 1 înseamnă "Nu este deloc adevărat în cazul meu" 
și 5 înseamnă "Este foarte adevărat în cazul meu", cât 
de adevărate sunt următoarele afirmații? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 
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5. Riscuri și 
consecințele 
dăunătoare ale 
acestora 

Unul dintre elementele centrale pe care 
proiectul EU Kids Online l-a propus în 2010 în 
înțelegerea modului în care trebuie analizată 
folosirea internetului de către copii a fost 
distincția dintre riscuri și consecințe. 
Separarea dintre riscurile pe care copiii le 
întâlnesc online și consecințele, posibil 
dăunătoare, ale acestora reprezintă o 
consecință firească a schimbării de abordare 
pe care proiectul o propunea prin ascultarea 
vocii copiilor în problemele care îi privesc pe 
aceștia și renunțarea la predefinirea unei 
situații ca fiind dăunătoare doar din 
perspectiva adultului.  

De asemenea, se recunoștea prin aceasta 
faptul că nu toți copiii sunt la fel și că o 
aceeași situație poate avea consecințe 
diferite asupra copiilor diferiți.  
Astfel, abordarea riscurilor a fost dublă. În 
primă fază, copiii au fost întrebați la modul 
general dacă li s-a întâmplat ceva online 
care să îi supere sau să îi deranjeze în 
vreun fel, urmărindu-se astfel măsurarea 
expunerii copiilor la anumite situații 
considerate de ei ca fiind de risc. În faza a 
doua, s-a măsurat gradul de expunere a 
copiilor la anumite situații specifice de risc 
(e.g. bullying, sexting etc.) confirmate deja 
de studiile anterioare și consecințele 
acestora pentru copii  (adică dacă le-au 
resimțit ca dăunătoare sau, din contră, au 
manifestat reziliență față de ele). Situațiile 
prezentare în faza a doua au fost pre-definite 
în chestionar pentru a ne asigura că toți 
respondenții se vor raporta la același lucru. În 
acest nou cadru de analiză, pe lângă 
întrebarea în ce măsură sunt copiii expuși la 

riscuri în mediul virtual, apare întrebarea care 
sunt copiii mai vulnerabili la unele riscuri 
specifice și cum se poate crește reziliența 
acestora. Trebuie de asemenea avut în 
vedere una dintre concluziile importante ale 
proiectului EU Kids Online 2010 și anume 
corelarea riscurilor cu oportunitățile, care 
se traduce prin mai puține riscuri – mai puține 
oportunități la care sunt expuși copiii. 

Un alt aspect care ține de încadrarea teoretică 
a proiectului este clasificarea riscurilor în 
trei categorii (cei 3C) în funcție de poziția pe 
care o ocupă copilul în fiecare dintre situații. 
Astfel, există riscuri de conținut – în care 
copilul este expus la un conținut cu posibil 
impact negativ pentru el, conținut care este 
produs pentru o distribuție în masă –, 
riscurile de contact – în care copilul participă 
într-o activitate online inițiată de un adult – și 
riscurile de comportament – în care copilul 
este agresor, victimă sau martor într-o situație 
care implică și alți copii.  

Situațiile de risc online avute în vedere în 
cercetările anterioare (EU Kids Online 2010 și 
Net Children Go Mobile) au fost bullying-ul, 
expunerea la conținuturi pornografice, 
sexting-ul sau primirea de mesaje sexuale, 
întâlnirea cu persoane necunoscute și 
expunerea la alte conținuturi posibil 
dăunătoare. Acestora li s-a adăugat în 2018 
expunerea la mesaje care incită la ură, rasism 
și radicalizare (conținut de tip ‘cyberhate’). De 
asemenea, o atenție specială s-a acordat 
copiilor care se află în rolul de martor într-un 
act de cyberbullying, în măsura în care 
studiile (Kernaghan & Elwood, 2013) au arătat 
că martorii se transformă în agresori prin 
acțiunea asupra imaginilor sau a postărilor 
care au provocat bullying-ul (fie că este vorba 
despre apreciere de tip ‘like’ sau ‘love’ sau, 
din contră, de dezaprobare de tip ‘sad’ sau 
‘angry’ acest tip de intervenție împrăștie și mai 
mult conținutul declanșator al bullying-ului.  
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▪ Figura 3 arată tabloul comparativ, în trei 
etape diferite (2010, 2013, 2018), al 
experiențelor negative ale copiilor din 
România în online.  

▪ La nivel general, observăm o creștere 
constantă a experiențelor negative pe 
internet ale copiilor, de la 21% în 2010, 
la 27% în 2013 și la 33% în 2018. 

▪ Pentru a înțelege cum stătea România 
față de restul țărilor participante la 
proiectele respective, trebuie spus că în 
2010 media expunerii copiilor la riscuri 
online pentru toate cele 25 de țări care au 
participat la anchetă era de 12% 
(Livingstone et al., 2011), iar în 2013 
media celor șapte țări participante la 
proiect a fost de 17% (Velicu et al., 2014). 

▪ În funcție de gen, datele din 2018 arată 
că, pentru prima dată, băieții declară într-
un procent asemănător cu al fetelor că 
au avut experiențe negative pe internet 
(34% față de 33%). 

▪ Variația în timp a acestor experiențe 
negative în rândul fetelor și al băieților 
este diferită, la fete având loc un salt între 
2010 și 2013, în timp ce la băieți are loc 
un un salt între 2013 și 2018. 

▪ Datele din 2018 arată că în jur de 30% 
dintre copiii de 9-12 ani au experimentat în 
ultimele 12 luni o situație neplăcută pe 
internet, în timp ce la vârste mai mari, 
proporția acestora crește cu 7%, respectiv 
10% în grupul de 15-17 ani.  

▪ Astfel, cu excepția datelor din 2010, când 
grupele de vârstă de mijloc (11-14 ani) au 
declarat în mai mică proporție decât 
grupele de vârstă extreme  că au avut 
experiențe negative online, datele din 
2013 și 2018 arată că odată cu vârsta 
crește și proporția copiilor care declară 
că au avut experiențe negative online.  

Figura 3: Experiențele negative ale copiilor 
pe internet, în funcție de vârstă și gen 
(comparație 2010, 2013, 2018) 

 
EU Kids Online 2018: QF01 În ULTIMUL AN, ți s-a 
întâmplat ceva online care să te deranjeze sau să te 
supere în vreun fel? (ex. te-a făcut să te simți supărat, 
inconfortabil, speriat sau ai simțit că nu trebuia să vezi 
acel lucru) 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul 
(N=935). 
Net Children Go Mobile: Q30: În ULTIMELE 12 LUNI ai 
văzut sau ai experimentat pe internet lucruri care te-au 
deranjat în vreun fel? Adică te-au făcut să te simți 
neplăcut, supărat sau ai simțit că era mai bine să nu le fi 
văzut? 
Baza: toți copiii de 9-16 ani care utilizează internetul 
(N=522). 
EU Kids Online 2010: QC110: In ultimele 12 luni ai văzut 
pe internet lucruri sau ai avut experiente care te-au 
deranjat sau te-au neliniştit în vreun fel? Adică te-au 
făcut să te simţi supărat, trist şi ar fi fost mai bine să nu 
fi văzut acele lucruri. 

Baza: Toți copiii de 9-16 ani din România care utilizează 
internetul (N=1041). 

Dintre copiii care au declarat că au avut 
experiențe negative pe internet, mai puțin de 
unul din patru declară că acest lucru s-a 
întâmplat cel puțin o dată pe lună. 
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Figura 4: Frecvența experiențelor negative 
online, în funcție de vârstă și gen 

 
EU Kids Online 2018: QF02: Cât de des s-a întâmplat 
asta în ULTIMUL AN? (procente din totalul celor care au 
declarat că li s-a întâmplat acest lucru)  
Baza: toți copiii de 9-17 ani care au raportat experiențe 
negative pe internet în ultimul an. 
▪ În grupa de 13-14 ani sunt cei mai mulți 

(unul din trei) care declară că au avut 
cel puțin o dată pe lună o astfel de 
experiență negativă, în timp ce la 9-10 
ani sunt cei mai mulți care raportează 
ocazional experiențe negative online 
(85%). 

▪ Băieții, în mai mare măsură decât fetele, 
raportează o frecvență mai mare a 
experiențelor negative. 

1. Răspunsul la riscuri  
Una dintre strategiile de a face față la nivel 
emoțional, psihologic și cognitiv, situațiilor 
neplăcute în cazul copiilor și nu numai este de 
a discuta cu cineva despre acea situație  
(Vandoninck et al., 2013). În cazul copiilor 
care întâlnesc situații negative în online, este 
încurajată discutarea acestor situații cu un 
adult care, pe lângă oferirea confortului 

emoțional, se presupune că știe cum să 
reacționeze din perspectivă legală sau 
conferită de statut și să intervină pentru 
stoparea cauzei disconfortului. Cu toate 
acestea, Tabelul 12 arată că: 

▪ Prietenul sau prietena de vârstă 
apropiată rămâne persoana cu care cei 
mai mulți dintre copii aleg să 
vorbească (41%) în cazul unei experiențe 
negative pe internet, urmat de părinți, în 
37% din cazuri și de frate sau soră (13%). 
Profesorii, alături de persoanele 
specializate să ofere îngrijire și asistență 
copiilor, rămân la coada listei doar 3% 
dintre copii menționând că au discutat cu 
ei în astfel de situații.  

▪ Aproape unul din cinci copiii nu a vorbit 
cu nimeni atunci când a întâlnit situații 
negative pe internet.  

Tabelul 12: Persoanele cu care copiii de 9-
17 ani au vorbit după o experiență negativă 
pe internet 

% cu cine ai vorbit  

Cu un/o prieten/ă de vârsta mea 41 

Cu mama sau cu tatăl meu (sau cu tată/mama 
vitreg/ă) 

37 

Cu fratele sau cu sora mea (inclusiv cu frate, soră 
vitregă) 

13 

Cu un adult în care am încredere 10 

Cu altcineva 7 

Cu un profesor / o profesoară 3 

Cu cineva a cărui/cărei ocupație e să ajute copiii 3 

Nu am vorbit cu nimeni 18 

Nu știu 3 

Prefer să nu răspund 4 

EU Kids Online 2018: QF04a-j: Ultima data când s-a 
întâmplat ceva online care te-a deranjat sau te-a 
supărat, ai vorbit cu cineva dintre următorii oameni 
despre asta? (răspuns multiplu) 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care au raportat experiențe 
negative pe internet în ultimul an. 
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În ceea ce privește modul în care copiii 
acționează în astfel de situații, Tabelul 13 
arată că cei mai mulți copii au o reacție 
pasivă fie ignorând problema (43%), fie ieșind 
din fereastra sau aplicația respectivă (33%).  

Tabelul 13: Cum au reacționat copiii de 9-
17 ani la o experiență negativă pe internet 

% cei care au spus că au făcut...   

Am ignorat problema sau am sperat că 
problema va dispărea de la sine 

43 

Am închis fereastra sau aplicația    33 

Am blocat persoana ca să nu mă mai poată 
contacta    

22 

Am încercat să o fac pe persoana respectivă 
să mă lase în pace    

16 

Am șters toate mesajele primite de la 
persoana respectivă    

15 

M-am simțit puțin vinovat/ă în legătură cu ce s-
a întâmplat    

13 

Am schimbat setările contului și setările de 
siguranță    

11 

Am raportat problema online (ex. am dat click 
pe butonul 'raportează abuzul', am contactat 
un consilier pe probleme de internet sau pe 
furnizorul de internet) 

11 

Am încetat să mai folosesc internetul pentru 
un timp    

6 

Am încercat să mă răzbun pe persoana 
respectivă    

5 

Altceva    3 

Nu știu    7 

Prefer să nu răspund    3 

EU Kids Online 2018: QF05a-m: Gândindu-te la ultima 
dată când ceva sau cineva te-a deranjat sau te-a 
supărat în vreun fel online, ai făcut vreunul dintre 
următoarele lucruri? (răspuns multiplu) 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care au raportat experiențe 
negative pe internet în ultimul an. 
 
▪ O abordare activă care să impună 

folosirea soluțiilor tehnice oferite de 
aplicații sau de platformele online în 
rezolvarea problemei ivite apare la mai 
puțin de 1 din 4 copii, care afirmă că au 

blocat persoana respectivă (22%), au 
schimbat setările conturilor personale 
(11%) sau au raportat situația (11%). 

▪ 13% dintre copii s-au simțit vinovați 
pentru ce li s-a întâmplat, iar 5% s-au 
răzbunat pe persoana respectivă.  

 

6. Bullying-ul 

La fel ca în cazul cercetărilor anterioare (EU 
Kids Online 2010 și Net Children Go Mobile), 
pentru evitarea folosirii unor termeni umbrelă 
care însă au referință vagă (mai ales prin prea 
deasa lor folosire în discursul public) și pentru 
a ne asigura că toți copiii vor avea o referință 
comună, am preferat să introducem copiilor 
situația de bullying printr-o definiție, evitând 
însă folosirea termenului englezesc, deși 
acesta a pătruns în limba română. Astfel, 
situația de bullying a fost introdusă copiilor în 
același fel ca în cercetările anterioare, și 
anume: Câteodată copiii sau adolescenții 
spun sau fac lucruri răutăcioase sau jignitoare 
la adresa altora, iar aceasta se poate 
întâmpla în mod repetat de-a lungul unei 
perioade de timp. Astfel de lucruri răutăcioase 
sau jignitoare pot fi: tachinarea cuiva într-un 
mod în care nu îi face plăcere; lovituri sau 
îmbrânceli; excluderea cuiva din anumite 
activități. Când cineva face aceste lucruri 
răutăcioase sau jignitoare altcuiva, aceasta se 
poate întâmpla: față în față (în persoană); prin 
intermediul telefonului mobil (prin mesaje, 
apeluri sau video clipuri); pe internet (e-mail, 
mesagerie instant, rețele de socializare, în 
camere de chat (chatrooms). 
Figura 5 arată că 32% dintre copii au fost 
victime ale unei situații de bullying (online 
sau offline) și 23% unei situații de 
cyberbullying (cel care are loc prin telefon 
mobil, internet, calculator sau tabletă).  

▪ Grupa de vârstă cea mai afectată de 
bullying-ul general (on- și offline) este cea 
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de 13-14 ani, în timp ce cei mai afectați de 
cyberbullying sunt cei din grupa de 15-17 
ani. De remarcat relativa constanță a 
situațiilor de cyberbullying în cadrul 
grupelor de vârstă, diferența dintre cei mai 
expuși și cei mai puțin expuși fiind de doar 
5%. Acest fapt se explică prin scăderea 
vârstei la care copiii devin victime ale 
cyberbullying-ului, posibil datorită 
multiplicării activităților online de la vârste 
din ce în ce mai mici și în special a 
activităților pe site-urile online de 
socializare. 

Figura 5: Copiii de 9-17 ani care au fost  în 
ultimele 12 luni victime ale bullying-ului 
(on- și offline) și ale cyberbullying-ului, în 
funcție de vârstă și gen 

 
EU Kids Online 2018: QF20: În ULTIMUL AN, s-a 
comportat VREODATĂ cineva cu tine în acest fel 
răutăcios sau jignitor? și QF21b: În ULTIMUL AN, cât de 
des ți s-a întâmplat un astfel de lucru în oricare din 
felurile următoare? Prin intermediul unul telefon mobil 
sau internet, calculator, tabletă etc. 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 
 
▪ Procentul băieților care sunt victime 

atât ale bullying-ului, cât și ale 
cyberbullying-ului, este mai mare decât 

cel al fetelor, cu diferențe mai mari în 
cazul bullying-ului general. Acest rezultat 
este surprinzător, alte studii găsind că 
fetele sunt mai predispuse să fie victime 
ale acestor forme de agresivitate. 

Referindu-se la ultima situație de 
cyberbullying căreia i-au fost victime, aproape 
4 din 10 copii declară că s-au simțit destul 
de deranjați sau foarte deranjați de 
respectiva situație; un procent asemănător 
declară că au fost un pic deranjați, în timp ce 
unul din patru spune că nu a fost deloc 
deranjat.  

Figura 6: Cât de deranjați s-au simțit copiii 
de 9-17 ani în urma situației de 
cyberbullying căreia i-au fost victime, în 
funcție de vârstă și gen 

 
EU Kids Online 2018: QF24a-f Gândindu-te la ULTIMA 
DATĂ când cineva te-a tratat într-un mod răutăcios sau 
jignitor ONLINE, cum te-ai simțit?  
Baza: toți copiii de 9-17 ani care au fost victimele unui 
act de bullying (online sau offline), în ultimele 12 luni. 
 
▪ Fetele se declară în mai mare măsură 

deranjate de astfel de situații, declarând 
într-un procent mai mult decât de două ori 
mai mare descât cel al băieților (53% față 
de 24%) că sunt destul de sau foarte 
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deranjate. De asemenea, băieții sunt de 
două ori mai numeroși (32% față de 
15%) în a declara că nu au fost deloc 
deranjații de respectiva situație. 

▪ Variația acestui indicator cu vârsta copiilor 
arată că cele mai vulnerabile grupuri 
sunt cele de vârste extreme (9-10 ani și 
15-17 ani, cu 39%, respectiv 36% 
spunând că au fost destul de sau foarte 
deranjați), cei mai rezilienți fiind în grupele 
de vârstă mijlocie și mai exact la 11-12 
ani, unde aproape jumătate au spus că 
nu au fost deloc deranjați de respectiva 
situație.  

▪ Atât în cazul bullying-ului față în față, cât 
și al cyberbullying-ului, mai mult de 
jumătate dintre copii declară că au fost 
victime în anul precedent de mai puțin de 
o dată pe lună. Totuși, unul din 4 copii a 
fost cel puțin o dată pe lună victimă a 
cyberbullying-ului și unul din cinci a 
bullying-ului față în față. 

Figura 7: Frecvența diferitelor situații de 
bullying 

 
EU Kids Online 2018: QF21a-c În ULTIMUL AN, cât de 
des ți s-a întâmplat un astfel de lucru în oricare din 
felurile următoare? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care au fost victimele unui 
act de bullying (online sau offline), în ultimele 12 luni. 
 
Tabelul 14 arată răspândirea câtorva dintre 
formele de manifestare ale cyberbullying-ului. 
Astfel, cea mai răspândită formă este 

trimiterea de mesaje răutăcioase sau 
jignitoare, raportată de unul din patru 
copii, urmată de excluderea din activități 
sau grupuri de pe internet (10%). Cel mai 
puțin raportate sunt forțarea copiilor să facă 
ceva ce nu își doresc (4% mențiuni) și 
mesajele răutăcioase sau jignitoare care au 
circulat pe internet la adresa copilului și care 
au fost vizibile pentru alții (5%). 8% dintre 
copii au raportat că au fost amenințați pe 
internet.  

Tabelul 14: Forme de manifestare ale 
cyberbullying-ului 
 

% ți s-a întâmplat...  

Mi-au fost trimise mesaje răutăcioase sau 
jignitoare 24 
Mesaje răutăcioase sau jignitoare despre 
mine au circulat pe internet sau au fost 
postate undeva unde puteau fi văzute de alții 5 
Am fost lăsat/ă pe dinafară sau exclus/ă dintr-
un grup sau activitate pe internet 10 
Am fost amenințat/ă pe internet 8 
Am fost forțat/ă să fac ceva ce nu mi-am dorit 4 
Alte lucruri răutăcioase sau jignitoare mi s-au 
întâmplat pe internet 6 
EU Kids Online 2018: QF23 a-f: Ți s-a întâmplat vreunul 
din următoarele lucruri în ultimul an?                                 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care au fost victimele unui 
act de bullying (online sau offline), în ultimele 12 luni. 
 

O analiză comparativă a datelor referitoare la 
bullying (atât online, cât și offline) în cele trei 
proiecte amintite în acest raport arată că, la 
nivelul eșantioanelor generale, nivelul de 
bullying s-a menținut la fel în 2010 și 2013 
(41), dar a scăzut în 2018 (32%).  
▪ În 2018 regăsim tendința observată în 

2013, de a avea mai mulți băieți (35%) 
decât fete (29%) care să fi fost victime 
ale bullying-ului. 

▪ Nu doar procentele celor care sunt victime 
ale bullying-ului se schimbă de la un set 
de date la altul, ci modelul după care 
variază în funcție de vârstă bullying-ul. 

▪ Dacă în 2010 datele arătau o creștere 
constantă cu vârsta a probabilității de a fi 
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victimă a bullying-ului în general, cele din 
2013 arătau tendința de a se grupa cei 
de 9-10 cu 11-12 ani (în jur de 36-37% 
declarând că au fost victimele bullying-ului 
în ultimul an) și cei de 13-14 cu cei de 15-
16 ani care declară că au fost victime ale 
bullying-ului în proporție de 45-46%. 

Figura 8: Copiii victime ale bullying-ului 
(on- și offline) în ultimele 12 luni, în funcție 
de vârstă și gen (comparație 2010, 2013, 
2018) 

 
EU Kids Online 2018: QF20: În ULTIMUL AN, s-a 
comportat VREODATĂ cineva cu tine în acest fel 
răutăcios sau jignitor? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care au fost victimele unui 
act de bullying (online sau offline), în ultimele 12 luni. 
 
Net Children Go Mobile: Q32:În ULTIMELE 12 LUNI, s-a 
purtat cineva cu tine în acest fel?   
Baza: toți copiii de 9-16 ani care au fost victimele unui 
act de bullying (online sau offline), în ultimele 12 luni 
(2013). 
EU Kids Online 2010: QC112: Te-a deranjat/jignit sau 
suparat comportamentul cuiva in ultimele 12 luni? 

Baza: toți copiii de 9-17 ani care au fost victimele unui 
act de bullying (online sau offline), în ultimele 12 luni 
(2010). 
 

▪ În 2018 modelul de variație diferă din nou, 
cu un vârf de risc de a fi victimă a 
bullying-ului la grupele mediane de 
vârstă (11-14 ani). 

▪ În ceea ce privește variația cyberbullying-
ului în timp, asistăm la o creștere a 
acestuia  de la 13% în 2010 (Livingstone 
et al., 2010), la 19% în 2013 (Velicu et al., 
2014) și la 23% în 2018. 

Figura 9 arată că unul din cinci copii a fost 
agresor într-un act de bullying în ultimele 
12 luni, băieții în mai mare proporție decât 
fetele (26% față de 16%). Cei mai puțin 
agresivi sunt copiii de 9-10 ani, în timp ce 
cei mai agresivi sunt cei de 13-14 ani (27%). 

Figura 9: Copiii care au fost în ultimele 12 
luni agresori într-o situație de bullying (on- 
și offline), în funcție de vârstă și gen 

 
EU Kids Online 2018: QF28: În ULTIMUL AN, te-ai 
comportat răutăcios sau jignitor față de altcineva?  
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Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 
 

1. Martorul în cyberbullying 
Deși în general cercetările de până acum s-au 
ocupat de copiii care au fost implicați ca 
victime sau ca agresori în acte de 
cyberbullying, cei mai mulți dintre copii sunt 
implicați sau expuși acestor episoade ca 
martori. Mult timp ignorat de cercetători, acest 
rol este reevaluat din perspectiva posibilelor 
implicații legale, dar și pentru potențialul de 
diminuare a fenomenului.  

▪ 34% dintre copii au fost martorii unei 
situații de cyberbullying, băieții în mai 
mare măsură decât fetele (41% față de 
27%, Figura 10).  

▪ Cel mai mult expuși la acest fenomen sunt 
cei de 15-17 ani (45%), în timp ce cel mai 
puțin expuși sunt cei de 9-10 ani (21%) 

Figura 10: Copiii care au asistat la un 
episod de cyberbullying în ultimele 12 luni, 
în funcție de vârstă și gen 

 
EU Kids Online 2018: QM2-1: Uneori poți fi martor la o 
situație în care altcineva este tratat într-un mod 
răutăcios sau jignitor PE INTERNET. Aceasta poate să 
se întâmple pe o rețea de socializare, în discuții online 

sau pe o platformă de partajare de conținut media, cum 
ar fi Youtube. În ULTIMUL AN, ai fost martor la o astfel 
de situație? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 

 

Așa cum se poate vedea în Tabelul 15, de 
cele mai multe ori, copiii sunt expuși la 
episoade de cyberbullying prin intermediul 
textului scris, aproape dublu față de 
agresiunile care au loc prin poze sau video și 
de trei ori mai frecvent decât cele care au loc 
prin intermediul unor mesaje audio.  

Tabelul 15: Tipul de conținut folosit în 
actul de cyberbullying căruia respondentul 
i-a fost martor ultima dată 

Tipul de conținut folosit în actul de 
cyberbullying căruia respondentul i-a fost 
martor ultima dată 

% 

Text scris 61 

Poze sau imagini (incluzând GIF-urile sau 
memes) 

28 

Video 29 

Audio 21 

EU Kids Online 2018: QM2_6: Când persoana a fost 
tratată în acest fel online sau prin intermediul telefonului 
mobil sau a altui dispozitiv mobil, ce fel de conținut a 
fost folosit pentru a supăra persoana respectivă? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care au fost martorii unui act 
de cyberbullying în ultimele 12 luni. 
 
Dacă ne referim la reacția pe care copiii au 
avut-o într-o astfel de situație, 47% dintre 
copii declară că au încercat să ajute 
victima, în timp ce 45% spun că nu au făcut 
nimic ultima dată când au asistat la un episod 
de cyberbullying. 7% din totalul copiilor 
declară că au încurajat agresorul în 
acțiunea sa (de exemplu, prin distribuirea 
mesajului agresiv, prin aprecierea conținutului 
sau prin alte forme).  

▪ Băieții în mai mare măsură decât fetele 
au încurajat agresorul (11% față de 2%), 
în timp ce fetele în mai mare măsură 
decât băieții au încercat să ajute victima.  
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▪ Cei mai mulți copii care au rămas 
impasibili ca martori sunt cei din grupa 9-
10 ani (56%); tot la această vârstă sunt cei 
mai mulți (12%) care au încurajat 
agresorul. 

▪ La polul opus, cei mai săritori sunt cei 
din grupa de vârstă 13-14 ani care 
declară în proporție de 54% că au încercat 
să ajute victima. Tot ei sunt cei care 
declară în cea mai mică proporție că nu au 
făcut nimic în fața actului de agresivitate 
căruia i-au fost martori.  

Figura 11: Reacția copiilor la ultimul 
episod de cyberbullying căruia i-au fost 
martori, în funcție de vârstă și gen 

 
EU Kids Online 2018: QM2-4: Este posibil să reacționezi 
în diferite moduri la ce s-a întâmplat. Selectează 
opțiunea care descrie cel mai bine modul în care ai 
reacționat tu. 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care au fost martorii unui act 
de cyberbullying în ultimele 12 luni. 
 

Un set de întrebări au vizat să măsoare 
nivelul de preocupare al copiilor martori 
pentru situația victimei, nivelul lor de empatie 
și impulsul pe care l-au resimțit martorii de a 
face ceva cu privire la situația respectivă. 

Aceste aspecte sunt importante deoarece 
cele două – nivelul de empatie și nivelul de 
preocupare pentru situația victimei – sunt 
considerate a influența pozitiv probabilitatea 
martorului de a acționa pro-social și de a 
inhiba comportamentele violente.  

La nivel general, doar 6% s-au declarat  
foarte și 19% destul de îngrijorați de 
situația victimei; aproape o jumătate dintre 
copiii de 9-17 ani s-au declarat puțin îngrijorați 
și aproape unul din trei deloc îngrijorat.  

Figura 12: Nivelul de îngrijorare manifestat 
de martorii la episoadele de cyberbullying 
pentru situația victimelor, în funcție de 
vârstă și gen 

 
EU Kids Online 2018: QM2-9: Dacă te gândești la 
ultimul incident online, cât de îngrijorat ai fost pentru 
persoana căreia i s-a întâmplat? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care au fost martorii unui act 
de cyberbullying în ultimele 12 luni. 
 

▪ Procentul celor care declară că nu au fost 
deloc preocupați de situația victimelor 
crește cu vârsta (de la 14% la cei mici, la 
42% la cei de 15-17 ani). Pe de altă parte, 
cu excepția celor de 9-10 ani care nu se 
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declară deloc ‘foarte îngrijorați’, la 
celelalte grupe proporția celor care sunt 
foarte îngrijorați scade cu vârsta 
respondentului. Aproape unul din trei copii 
din grupa 9-10 ani spune însă că a fost 
destul de îngrijorat. 

▪ Fetele în mai mare proporție decât 
băieții se declară îngrijorate de situația 
victimelor (doar 22% afirmă că nu sunt 
deloc îngrijorate față de 34% băieți).  

Figura 13: Nivelul de empatie arătat de 
martorii la episoadele de cyberbullying 
față de victimă, în funcție de vârstă și gen 

 
EU Kids Online 2018: QM2-10: Cât de deranjată crezi 
că a fost persoana căreia i s-a întâmplat asta? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care au fost martorii unui act 
de cyberbullying în ultimele 12 luni. 
 
Deși nivelul de preocupare/ îngrijorare pentru 
situația victimei a fost relativ scăzut, 
majoritatea respondenților manifestă un 
nivel ridicat de empatie cu victima (i.e. 
capacitatea de a simți ceea ce crezi că simt 
alții), 28% exprimându-și credința că victima a 
fost foarte deranjată și 36% că a fost destul 
de deranjată de situație; doar 12% consideră 
că victima nu a fost deloc deranjată. 

▪ Variațiile cu vârsta ale nivelului de empatie 
sunt minore, fiind mai degrabă variații de 
nuanță decât de structură. 

▪ Fetele arată mai multă empatie decât 
băieții, doar 31% considerând că victima a 
fost puțin sau deloc deranjată, față de 
40% dintre băieți.  

Figura 14: În ce măsură copiii au simțit 
impulsul de a face ceva în legătură cu 
episodul de cyberbullying căruia i-au fost 
martori, în funcție de vârstă și gen 

 
EU Kids Online 2018: QM2-11 Cât de mult ai simțit că ar 
trebui să faci ceva în legătură cu acest lucru? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care au fost martorii unui act 
de cyberbullying în ultimele 12 luni. 
 
Deși empatici cu victima, martorii au declarat 
într-un procent mult mai mic că au simțit că 
este de datoria lor să facă ceva în respectiva 
situație. Astfel, un sfert dintre ei spun că nu au 
resimțit deloc acest lucru, în timp ce mai puțin 
de unul din zece a spus că a simțit foarte mult 
că trebuie să facă ceva.   

● Un procent dublu al băieților față de 
cel al fetelor declară că nu au simțit 
deloc impulsul de a face ceva în 
legătură cu respectiva situație. 
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● În funcție de vârstă, în grupele 
mediane sunt cei mai mulți care 
declară că au simțit foarte mult că 
trebuie să facă ceva în respectiva 
situație.  
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7. Cyberhate 

Problema discursurilor incitatoare la ură  de 
pe internet (sau cyberhate) a fost studiată de 
la începutul acestui secol, cu un accent pe 
aspectul juridic al fenomenului (vezi Levin, 
2002), fiind însă considerată la acel moment o 
problemă marginală, care apare la grupuri 
extremiste și care favoriza o abordare legală. 
Ultimii ani au adus o răspândire a acestui tip 
de discurs pe internet în același timp cu 
preocuparea că acest fenomen ar putea să nu 
mai fie unul marginal, ci să se extindă și, mai 
important, că odată cu fenomenul numit ‘echo 
chambers’ (Sunstein, 2017) apare o 
radicalizare a celor expuși la acest tip de  
discurs. Astfel, încep să apară și studii despre 
motivația fenomenului de cyberhate (Douglas 
et al., 2016) despre strategiile de intervenție 
(Blaya, 2018), precum și nevoia de a înțelege 
amploarea fenomenului în relație cu copiii 
(deși încercări de acest fel au existat și 
înainte, vezi Lee și Leeft, 2002), atât din 
perspectiva victimei, cât și din cea a 
agresorului.  
▪ În acest context, ancheta EU Kids Online 

2018 a cuprins, în România, și un modul 
care să cerceteze exact acest aspect al 
expunerii și participării copiilor la 
cyberhate.  

1. Atitudinea copiilor față de 
violență  

Tabelul 16 arată procentul celor care sunt în 
total dezacord cu afirmații care chestionează 
acceptabilitatea folosirii violenței în anumite 
situații.  
La nivel general, cea mai mare rată de 
dezacord este în legătură cu folosirea 
terorismului (76%); urmează procentul celor 
care se opun aceleași idei, dar formulată puțin 
diferit (‘Este OK să folosești bombe pentru a 
lupta împotriva nedreptăților’, 72% își declară 
dezacordul) și, în proporție relativ 

asemănătoare, cei care își exprimă 
dezacordul pentru folosirea violenței pentru că 
ar fi distractivă, folosirea violenței cu scopul 
de a îți asigura respectul celor din jur și 
folosirea violenței pentru a rezolva problemele 
omenirii (toate în jur de 70%).  
Cei mai mulți exprimă o atitudine pozitivă 
față de folosirea violenței în situația în care 
le-a fost insultată familia sau prietenii 
(doar 48% sunt în dezacord cu folosirea 
violenței în acest caz), deși dacă sunt 
insultați direct pe motiv de rasă, origine sau 
religie, un procent mai mare își exprimă 
dezacordul față de folosirea violenței (62%). 
Astfel, observăm o deschidere spre a 
răspunde violent la o violență (fie și verbală 
sau psihologică) percepută la nivel cercului 
apropiat (familie, prieteni), dar nu direct, la 
nivel personal.  

Tabelul 16: Atitudinea copiilor față de 
folosirea violenței în diferite situații, în 
funcție de vârstă și gen 

  9-13 ani 14-17 ani   

% Deloc de acord M F M F Tot
al 

Este OK să folosești 
violența împotriva cuiva, 
dacă el sau ea a început 
primul cearta 

64 71 45 57 59 

Este OK să folosești 
violența împotriva cuiva, 
dacă îți insultă prietenii 
sau familia 

52 63 28 49 48 

Este OK să folosești 
violența, pentru că 
violența este distractivă 

73 82 56 72 71 

Este OK să folosești 
violența, pentru că în 
acest mod oamenii te 
respectă 

68 83 55 73 70 

Este OK să folosești 
violența dacă cineva 
râde de tine sau te 
insultă din cauza religiei 
tale, a originii sau a 
culorii pielii tale 

62 76 44 66 62 
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Este OK să folosești 
violența pentru a rezolva 
probleme ale lumii 

64 83 54 72 68 

Este OK să comiți acte 
de terorism 

72 85 69 78 76 

Este OK să folosești 
bombe pentru a lupta 
împotriva nedreptăților 

69 86 66 78 72 

EU Kids Online 2018: QM1-1a-h: În ce măsură ești de 
acord sau nu cu următoarele afirmații?  
Baza:toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 
 

▪ În ceea ce privește evoluția atitudinii față 
de violență în funcție de vârstă, observăm 
că, în toate situațiile analizate, odată cu 
vârsta crește acceptabilitatea violenței, 
scăzând procentul celor care manifestă 
o atitudine de respingere față de 
folosirea violenței. Cea mai mare variație 
apare la băieți care o dată cu înaintarea în 
vârstă se simt mai deschiși la a folosi 
violența pentru a apăra onoarea familiei 
sau a prietenilor atunci când aceștia sunt 
insultați (24% diferență în acceptarea 
violenței în respectiva situație). Cel mai 
puțin variază cu vârsta atitudinea față de 
comiterea actelor de terorism. 

▪ În ceea ce privește variația atitudinii față 
de folosirea violenței cu dimensiunea de 
gen, observăm că băieții sunt mai 
înclinați decât fetele către acceptarea 
violenței.  

 

2. Expunerea la discurs incitator 
la ură (cyberhate) 

La nivelul general al eșantionului, unul din 
trei copii au fost expuși în anul precedent la 
o formă sau alta de discurs incitator la ură. 

Figura 15: Copiii care au fost expuși în 
ultimul an la discurs incitator la ură pe 
internet, în funcție de vârstă și gen 

 
EU Kids Online 2018: QM1-2: În ULTIMELE 12 LUNI, ai 
văzut VREODATĂ pe internet mesaje sau comentarii 
care incită la ură sau mesaje sau comentarii degradante 
împotriva unor oameni sau grupuri de oameni?  Spre 
exemplu, împotriva evreilor, romilor, migranților, 
musulmanilor etc. 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 
 
▪ Fetele și băieții sunt expuși cam în 

aceeași măsură la acest tip de discurs.  

▪ Expunerea crește odată cu înaintarea în 
vârstă, mai puțin la început, și cu un salt 
aproape dublu la grupa de vârstă de 15-17 
ani. Astfel, la 9-10 ani, aproape unul din 
patru copii declară că a văzut mesaje 
de acest tip, în timp ce la 15-17 ani 
proporția este de unul din doi copii. 
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Figura 16: Frecvența cu care au fost 
expuși copiii în ultimul an la discurs 
incitator la ură, în funcție de vârstă și gen 

 
EU Kids Online 2018: QM1-3:  În ULTIMELE 12 LUNI, 
cât de des ai văzut un lucru de acest fel? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care au văzut mesaje 
instigatoare la ură pe internet. 
 
 
▪ La nivelul întregului eșantion, un pic mai 

mult de jumătate dintre copii au fost 
expuși doar ocazional (de câteva ori) la 
acest tip de mesaj, iar 28% au fost expuși 
cel puțin o dată de săptămână.  

▪ Băieții sunt expuși mai frecvent decât 
fetele, 49% dintre ei, față de 57% dintre 
fete declarând că au fost expuși doar de 
câteva ori. 

▪ În funcție de vârstă se observă că la grupa 
de 9-10 ani, unul din trei copii este 
expus doar ocazional, în timp ce la toate 
celelalte grupe expunerea ocazională 
scade la unul din doi, crescând în schimb 
proporția celor care declară că au văzut 
astfel de mesaje sau comentarii cel puțin 
săptămânal sau lunar. De remarcat însă 
procentul de 11% dintre copiii de 9-10 
ani care declară că văd acest tip de 
mesaje zilnic.  

Figura 17: Copiii care în ultimele 12 luni au 
căutat în mod intenționat conținut care 
cuprindea discurs incitator la ură, în 
funcție de vârstă și gen 

 
EU Kids Online 2018: QM1-4. În ULTIMELE 12 LUNI, ai 
căutat în mod intenționat site-uri sau conținuturi care 
promovau mesaje sau comentarii instigatoare la ură sau 
degradante împotriva unor oameni sau a unor grupuri de 
oameni? Spre exemplu, împotriva evreilor, romilor, 
migranților. 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care au văzut mesaje 
instigatoare la ură pe internet. 
 

▪ Aproape unul din patru copii, la nivelul 
eșantionului total căruia i s-a aplicat 
această întrebare (adică cei care au 
declarat anterior că au fost expuși la 
cyberhate), au răspuns că au căutat în 
mod intenționat site-uri sau conținuturi 
care promovau mesaje sau comentarii 
instigatoare la ură sau degradante 
împotriva unor oameni sau a unor grupuri 
de oameni. 

▪ Nu se observă variații semnificative în 
funcție de gen la acest comportament de 
căutare.  

▪ Nu există, de asemenea, un model clar al 
variației în funcție de vârstă; remarcăm 
totuși că cei mai mulți care declară că au 
căutat acest tip de conținuturi sunt din 
grupa 9-10 ani (30%) și 15-17 ani (25%). 



  
 

41 
 

 

Figura 18: Copiii care au primit în ultimele 
12 luni mesaje de ură care să îi vizeze 
personal sau să vizeze comunitatea de 
care aparțin, în funcție de vârstă și gen 

 
EU Kids Online 2018: QM1-6: În ULTIMELE 12 LUNI, ai 
primit VREODATĂ mesaje sau comentarii instigatoare la 
ură care să te vizeze pe tine personal sau să vizeze 
comunitatea din care faci parte? 
Baza:toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 
 
Experiența directă a mesajelor sau 
comentariilor instigatoare la ură care să îi 
vizeze pe ei sau pe grupul din care fac parte a 
fost declarată la nivelul eșantionului general 
de 12% dintre copii. 
▪ Băieții sunt în mai mare proporție decât 

fetele victime ale mesajelor de acest fel, 
15% față de 10%.  

▪ De asemenea, cei din grupul de vârstă 15-
17 ani sunt în mai mare proporție 
victime decât cei din grupul 9-10 ani.  

Pentru că expunerea, mai ales în calitate de 
victimă, atunci când tu ești ținta mesajelor, 
repetată la acest tip de mesaje poate avea un 

impact mai mare decât expunerea ocazională, 
am măsurat și frecvența cu care au primit 
aceste comentarii sau mesaje negative. 
Figura 19 arată procentele celor care au fost 
cel puțin o dată pe lună, în ultimele 12 luni, 
victime ale acestui tip de discurs. 

Figura 19:	Copiii care au primit cel puțin o 
dată pe lună, astfel de mesaje, din totalul 
celor care au declarat că au primit mesaje 
de ură care îi vizau pe ei, în funcție de  
vârstă și gen 

 
EU Kids Online 2018: QM1-3: În ULTIMELE 12 LUNI, cât de 
des s-a întâmplat acest lucru? (răspunsul cel puțin o dată pe 
lună). 

Baza: toți copiii de 9-17 ani care au afirmat că au primit 
astfel de mesaje care le erau adresate.  
 

▪ 50% dintre cei care au fost victimă a 
mesajelor instigatoare la ură au fost 
victime în mod repetat, cel puțin o dată 
pe lună. 

▪ Deși băieții au declarat în proporție mai 
mare decât fetele că au fost victime ale 
acestui tip de agresiune, fetele sunt 
expuse cu o frecvență mai mare acestui 
risc.  
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▪ De asemenea, din grupul celor de 15-17 
ani care sunt victime ale cyberhate-
ului, 60% sunt agresați cel puțin o dată 
pe lună. Din grupul celor de 9-10 ani, unul 
din patru copii sunt victime cu aceeași 
frecvență de cel puțin o dată pe lună 
acestui tip de agresiune. 

 

În ceea ce privește participarea la cyberhate 
în calitate de agresor, la nivelul întregului 
eșantion 8% dintre copii admit că au trimis 
astfel de mesaje sau au făcut astfel de 
comentarii în ultimele 12 luni.  

▪ Băieții sunt într-un procent mai mare 
(10%) decât fetele (6%) implicați în 
cyberhate în calitate de agresori. 

▪ Cei mai implicați în cyberhate ca agresori 
sunt copiii de 13-14 ani (11%) și cei mai 
puțini implicați sunt cei de 9-10 ani 
(4%). 

Figura 20: Copiii care au trimis în ultimele 
12 luni mesaje instigatoare la ură sau au 
făcut comentarii online de acest fel, în 
funcție de gen și vârstă 

 

EU Kids Online 2018: QM1-11 În ULTIMELE 12 LUNI, s-
a întâmplat VREODATĂ să trimiți mesaje online sau sa 
faci comentarii online de ură sau degradante împotriva 
cuiva sau într-un grup de oameni?  Spre exemplu, 
împotriva evreilor, romilor, migranților, musulmanilor etc. 

Baza:toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 
 

Figura 21 arată că, din cei care au declarat că 
au trimis astfel de mesaje în ultimele 12 luni, 
45% au făcut-o cu o frecvență de cel puțin o 
dată pe lună. 
▪ Băieții care au transmis astfel de mesaje 

cel puțin o dată de lună sunt mai numeroși 
(48%) decât fetele (39%). 

▪ De remarcat că, dacă în grupul de 9-10 
ani era cea mai mică proporție de copii 
care trimiteau astfel de mesaje, trei din 
patru trimit astfel de mesaje sau fac 
astfel de comentarii cel puțin o dată pe 
lună.  

▪ Pe de altă parte, în grupul cel mai agresiv 
în ceea ce privește cyberhate-ul, este cea 
mai mică proporție a celor care trimit 
aceste mesaje cel puțin o dată pe lună 
(10%). 

▪ Aceste date ne arată modele diferite de 
angajament în cyberhate în funcție de 
vârstă, la vârstă mică puțini fiind 
implicați, dar cu o implicare mai mare 
(măsurată în frecvență mai mare), în 
timp ce la 13-14 ani acest 
comportament se răspândește mai 
mult, dar este doar ‘încercat’ ocazional, 
cu un grad mic de repetitivitate.  
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Figura 21: Copiii care au trimis cel puțin o 
dată pe lună, în ultimele 12 luni, mesaje 
instigatoare la ură sau au făcut comentarii 
online de acest fel, în funcție de gen și 
vârstă (procent din cei care au afirmat că 
au trimis acest tip de mesaje) 

 

EU Kids Online 2018: QM1-11 În ULTIMELE 12 LUNI, 
cât de des s-a întâmplat acest lucru?  
Baza: toți copiii de 9-17 ani care au spus că au trimis 
astfel de mesaje. 
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8. Sexting  

Așa cum spuneam la începutul Capitolului 
despre “Riscurile și consecințele dăunătoare 
ale acestora”, anumite seturi de întrebări au 
fost prefațate de o scurtă definiție a riscului la 
care acele întrebări se refereau. Astfel, 
sexting-ul a fost introdus copiilor în următorul 
mod: Oamenii fac tot felul de lucruri pe 
internet. Câteodată pot trimite mesaje sau 
imagini cu conținut sexual. Prin asta 
înțelegem discuții despre actul sexual sau 
imagini cu oameni dezbrăcați sau făcând sex. 
Următoarele întrebări sunt despre lucruri de 
acest fel. Din motive de etică, acest set de 
întrebări a fost aplicat doar copiilor mai mari 
de 11 ani. 
Datele din 2018 arată că unul din patru copii 
de 11-17 ani au primit cel puțin o dată mesaje 
cu caracter sexual în ultimele 12 luni.  
▪ Tot datele actuale arată că băieții în mai 

mare măsură (28%) decât fetele (20%) au 
primit astfel de mesaje. 

▪ În ceea ce privește variația cu vârsta, 
datele din 2018 arată o creștere constantă 
a proporției celor care declară că au primit 
astfel de mesaje, de la 16% la 11-12 ani, 
la 33% la 15-17 ani. 

Figura 22 arată comparația dintre datele din 
2010, 2013 și 2018. Atragem însă atenția că 
întrebarea din 2010 a fost puțin diferită față de 
cea formulată în următoarele două proiecte – 
întrebând, la acel moment, dacă copiii au 
“văzut sau primit mesaje cu conținut sexual” – 
unde întrebarea a fost restrânsă la “primit 
mesaje cu caracter sexual”. Ca urmare a 
faptului că în 2010 întrebarea a fost mai largă 
și această larghețe în formulare poate explica 
scorurile relativ mari ale sexting-ului pentru 
acel moment, ne vom referi în comentarii doar 
la datele din 2013 și 2018. În afară de o 
ușoară creștere între 2013 și 2018  a celor 
care declară că au primit mesaje sexuale, mai 
notăm o inversare a tendinței, în funcție de 
gen.   

▪ Dacă în 2013 mai mult fetele declarau că 
au primit astfel de mesaje (22% fete față 
de 20% băieți), în 2018 mai mulți băieți 
decât fete declară că au primit mesaje cu 
caracter sexual (28% față de 20%). 

Figura 22: Copiii care au primit mesaje cu 
caracter sexual, în funcție de vârstă (11+) 
și gen (comparație 2010, 2013, 2018) 

 
EU Kids Online 2018: QF40 În ULTIMUL AN, ai primit 
vreodată mesaje sexuale? Acestea ar putea fi în 
cuvinte, poze sau video.. 
Baza: toți copiii de 11-17 ani care utilizează internetul  
(N=773). 
Net Children Go Mobile: Q42: În ultimele 12 LUNI, ai 
primit mesaje cu conţinut sexual de acest fel (acestea ar 
putea fi sub formă de cuvinte, imagini sau video)? 
Baza: Toți copiii de 11-16 ani care folosesc internetul. 
EU Kids Online 2010: QC167: În ultimele 12 LUNI, ai 
văzut sau primit mesaje cu conţinut sexual de orice fel 
pe internet? Aceasta ar putea fi sub formă de cuvinte, 
imagini, video. 
Baza: Toți copiii de 11-16 ani care folosesc internetul. 
 
▪ În ceea ce privește comparația datelor 

referitoare la variația cu vârsta, se observă 
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că, deși întâlnim aceeași tendință 
crescătoare, marja de variație de la o 
grupă la alta era mai mare în 2013 (de la 
10% în grupa 11-12 ani, la 35% în grupa 
15-17 ani) față de cea din 2018 unde 
variația este de la 16% la 33%. 

Primirea de mesaje cu caracter sexual este 
percepută diferit de către copiii intervievați, 
43% declarându-se destul de sau foarte 
supărați de acest lucru, în timp ce 20% s-
au declarat fericiți. Unul din patru copii 
declară că nu a fost nici fericit dar nici 
supărat, nefiind afectat emoțional. 

▪ Nu există un model clar de evoluție cu 
vârsta, dar se poate spune că în grupul de 
vârstă 11-13 ani se găsesc cei mai mulți 
care declară că au fost destul de sau 
foarte supărați (55%), în timp ce în grupul 
15-17 ani sunt cei mai puțin (41%).  

▪ Variațiile în funcție de gen sunt mult mai 
mari, 69% dintre fete (față de 21% dintre 
băieți) declarând că au fost destul de sau 
foarte supărate. Băieții care declară că au 
fost fericiți după eveniment sunt de cinci 
ori mai numeroși decât fetele care declară 
acest lucru. Mai numeroși, aproape dublu, 
sunt și băieții care declară că acel 
eveniment i-a lăsat indiferenți. 

Figura 23: Cât de mult i-a deranjat pe copii 
faptul de a fi primit mesaje sexuale, în 
funcție de vârstă (11+) și gen 

 
EU Kids Online 2018: QF42 Gândindu-te la ULTIMA 
DATĂ când ai primit astfel de imagini, cum te-ai simțit? 
Baza: toți copiii de 11-17 ani care au primit astfel de 
mesaje. 

 

Figura 24 arată că la nivelul întregului 
eșantion intervievat (+11 ani), la 15% dintre 
copii le-au fost solicitate informații cu 
caracter sexual la care aceștia nu au fost 
dornici să răspundă. Mai mult, 4% din 
eșantion au avut acest tip de cerere cel puțin 
o dată pe lună.   

▪ În funcție de gen, nu se remarcă variații 
mari, ceea ce infirmă tendința de a 
considera acest tip de risc unul asociat 
preponderent fetelor, așa cum este tratat 
de multe ori în discursul public și în 
campaniile de prevenire sau 
conștientizare (Velicu et al., 2018) 
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Figura 24: Frecvența cu care copiilor li s-
au solicitat informații cu caracter sexual, în 
funcție de vârstă (+11) și gen 

 
EU Kids Online 2018: QF47a-g În ULTIMUL AN, s-a 
întâmplat vreodată și dacă da, cât de des, să fii rugat de 
cineva pe internet să oferi informații sexuale (cuvinte, 
poze sau videoclipuri) despre tine, întrebări la care nu ai 
vrut să răspunzi? 
Baza: toți copiii de 11-17 ani care utilizează internetul  
(N=773). 
. 
 

▪ Variații mari apar însă în funcție de vârsta 
respondenților, cu o scădere a celor 
cărora nu  le-au fost solicitate aceste 
întrebări nedorite, de la 93% în grupa de 
vârstă de 11-12 ani, la 76% la cei de 
vârsta 15-17 ani. Practic, la această 
vârstă, unul din patru copii raportează 
că i s-au solicitat informații cu caracter 
sexual la care nu a dorit să răspundă. 

Figura 25: Copiii care au trimis sau au 
postat mesaje cu caracter sexual, în 
funcție de vârstă (+11) și gen 

 
EU Kids Online 2018: QF45: În ultimul an, ai trimis 
vreodată sau ai postat vreun mesaj cu conținut sexual? 
Acestea ar putea fi cuvinte, poze sau video.  
Baza: toți copiii de 11-17 ani care utilizează internetul  
(N=773). 
 

La nivelul întregului eșantion (+11), 7% dintre 
copii admit că au trimis sau postat mesaje cu 
caracter sexual (Figura 25). 

▪ Băieții în mai mare măsură decât fetele 
au trimis sau postat mesaje de acest fel 
(9% față de 5%). 

▪ Cei de 15-17 ani în mai mare măsură 
decât restul grupelor de vârstă.  
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Figura 26: Copiii care au cerut informații 
sexuale cuiva, cei care au postat sau care 
au trimis mesaje cu caracter sexual cel 
puțin o dată pe lună, din totalul celor care 
au afirmat că fost implicați în aceste 
activități, în funcție de vârstă (+11) și gen 

 
EU Kids Online 2018: QF46: În ULTIMUL AN, s-a 
întâmplat vreodată și dacă da, cât de des, să trimiți sau 
postezi orice fel de mesaj sexual (în cuvinte, poze sau 
videoclipuri) în următoarele moduri? (procente din cei 
care au trimis sau postat informații cu caracter sexual 
despre ei) 
Baza: toți copiii de 11-17 ani care au răspuns că au fost 
implicați în astfel de activități. 
 
Figura 26 arată că, în rândul celor care au 
participat la sexting, cel mai frecvent 
comportament, care apare cel puțin o dată pe 
lună, este cel de solicitare a informațiilor cu 
caracter sexual (46%, la nivelul întregului 
eșantion), urmat de trimiterea privată a 
mesajelor cu caracter sexual (37%) și de 
postarea publică (26%). 

▪ Dacă, atât în rândul fetelor, cât și în rândul 
băieților, solicitarea de informații cu 
caracter personal este majoritară (deși în 
mai mare măsură la băieți decât la fete, 
52% față de 33%), celelalte două 
comportamente măsurate manifestă 
tendințe opuse. 

▪ Astfel, fetele sunt în mai mare măsură 
înclinate spre trimiterea mesajelor 
(private) cu caracter sexual (23%), în 
defavoarea postării publice a acestora 
(8%), în timp ce băieții sunt mai înclinați 
să posteze public (36% față de 18% care 
au spus că au trimis mesaje de acest tip 
cel puțin o dată pe lună). 

▪ În funcție de vârstă, la 13-14 ani sunt cei 
mai mulți care solicită frecvent (cel puțin o 
dată pe lună) informații cu caracter sexual 
(56%, față de 33% la 11-12 ani). În 
schimb, la 11-12 ani sunt cei mai mulți 
care trimit mesaje cu caracter sexual 
(43%). Interesant că la 15-17 ani sunt cei 
mai puțini care postează public astfel de 
mesaje.  
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9. Imagini cu caracter 
sexual 

Setul de întrebări despre expunerea la imagini 
cu caracter sexual a fost introdus de o 
definiție a acestei situații după cum urmează: 
În ULTIMUL AN, ai văzut o mulțime de imagini 
diferite – fotografii, video, imagini tipărite. 
Uneori aceste imagini pot avea un conținut 
explicit sexual, cum ar fi oameni dezbrăcați 
sau oameni făcând sex. Se poate să nu fi 
văzut nimic de acest fel sau să fi văzut astfel 
de imagini pe telefonul mobil, într-o revistă, la 
TV, pe un DVD sau pe internet. Următoarele 
întrebări sunt despre o astfel de experiență. 
În mod intenționat am evitat folosirea 
termenului de pornografie pentru acest capitol 
deoarece pornografia reprezintă doar o parte 
din acest tip de imagini și nu vrem să 
alimentăm panici morale care deja se 
manifestă în societate. Așa cum a fost 
introdusă de definiție, întrebarea se referă la 
imagini cu caracter sexual și nu la 
pornografie. Mai mult, în 2010, definiția 
introductivă era și mai largă, referindu-se la 
“persoane dezbrăcate” (nuditate), imagine 
relativ frecventă și acceptabilă social în 
cultura nordică, motiv pentru care țările 
nordice au avut un scor ridicat la această 
întrebare (Livingstone et al., 2011). S-a decis 
astfel ca în chestionarul Net Children Go 
Mobile sa se specifice caracterul sexual/ 
erotic ca fiind definitoriu (Velicu et al., 2014). 
Chiar și așa, o bună parte din arta și cultura 
europeană clasică conține imagini cu caracter 
sexual, care însă nu sunt neapărat 
pornografice. 
 
39% dintre copiii de 9-17 ani au văzut 
imagini cu caracter sexual într-o formă sau 
alta, online sau offline, în ultimele 12 luni. 
Comparativ cu ceilalți ani, asistăm la o 
tendință de creștere a expunerii copiilor la 
astfel de imagini.   

Figura 27: Copiii care au văzut (on- sau 
offline) imagini cu caracter sexual în 
ultimele 12 luni, în funcție de vârstă și gen 
(comparație 2010, 2013, 2018) 

 
EU Kids Online 2018: QF30 În ULTIMUL AN, ai văzut 
vreodată vreo imagine sexuală?  
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 
Net Children Go Mobile: Q35: În ULTIMELE 12 luni, ai 
văzut ceva de felul acesta? Dacă da, cât de supărat ai 
fost de ceea ce ai văzut? 
Baza: toți copiii de 9-16 ani care utilizează internetul 
(N=522). 
EU Kids Online 2010: QC128: În ultimele 12 luni ai văzut 
ceva de felul acesta? 
Baza: Toți copiii de 9-16 ani din România care utilizează 
internetul (N=1041). 
 
▪ Ca și în ceilalți ani, se observă o creștere 

constantă a expunerii la astfel de imagini 
o dată cu creșterea în vârstă, doar că de 
această dată variația este mai mare: de la 
16% la 9-10 ani, la 67% la 15-17 ani. 

▪ De asemenea, în 2018 băieții declară în 
mai mare măsură (45%) decât fetele 
(34%) expunerea la aceste conținuturi.  
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Pentru că expunerea la conținut cu caracter 
sexual nu este un risc care a apărut o dată cu 
internetul, deși de multe ori este asociat 
acestuia în discursul public, am vrut să vedem 
în ce tip de media întâlnesc cel mai des copiii 
astfel de conținuturi.  

Figura 28: Tipul de media pe care au fost 
expuși copiii la conținuturi cu caracter 
sexual în ultimele 12 luni și cu ce frecvență 

 
EU Kids Online 2018: QF31a-c În ULTIMUL AN, cât de 
des ai văzut imagini de acest fel în modurile prezentate 
mai jos?  
Baza: toți copiii de 9-17 ani care au fost expuși la 
imagini cu caracter sexual. 
 

Figura 28 arată că 85% dintre copii declară 
că în ultimul an au întâlnit imagini cu 
caracter sexual pe media digitale (pe 
dispozitive de tipul calculator, tabletă, telefon 
mobil) și tot cam atâția declară că au 
întâlnit imagini de acest fel la televizor sau 
în filme. Doar 44% spun că au întâlnit imagini 
cu caracter sexual în reviste sau cărți. Nu 
doar procentul copiilor care sunt expuși pe 
calculator, tabletă, telefon este mai mare, dar 
și frecvența cu care sunt expuși la acest 
conținut este mai mare, pe aceste dispozitive, 
40% spunând că văd cel puțin o dată pe lună 
imagini de acest fel pe respectivele 
dispozitive. 

Figura 29: Ce au simțit copiii în urma 
expunerii la imagini cu caracter sexual, în 
funcție de vârstă și gen 

 
EU Kids Online 2018: QF32a-g Gândindu-te la ULTIMA 
DATĂ când ai văzut imagini de acest fel, cum te-ai 
simțit? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care au fost expuși la 
imagini cu caracter sexual. 
 
La nivelul eșantionului general, unul din trei 
copii se declară destul de sau foarte supărat 
după ce a văzut imagini cu caracter sexual, 
16% se declară fericiți și 36% indiferenți (nici 
fericiți, nici supărați). 

▪ Fetele sunt în mult mai mare măsură 
înclinate să se declare destul de sau 
foarte supărate (53% față de 18%), în timp 
ce băieții sunt de 9 ori mai predispuși 
să se declare fericiți după această 
expunere (27% față de 3%). Tot băieții 
sunt mai predispuși să rămână indiferenți 
la aceste imagini (40%). 

▪ În funcție de vârstă, se observă grupul 
celor de 9-12 ani care declară un grad mai 
mare sau mai mic de supărare în proporție 
de 53-55% și grupul celor de 13-17 ani, 
care se declară deranjați de eveniment în 
proporție de 42-43%. 
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▪ Cei mai mulți dintre cei care se declară 
fericiți după ce au văzut astfel de 
imagini sunt cei din grupul de vârstă 
13-14 (25%) și cei de 9-10 ani (17%). 

▪ Din contră, cei mai mulți dintre cei care se 
declară indiferenți sunt din grupul 15-17 
ani (46%). 
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10. Întâlniri cu 
persoane cunoscute 
online  

Una dintre principalele preocupări ale adulților 
în legătură cu folosirea internetului și a 
rețelelor sociale de câtre copii și adolescenți 
este așa numita ”frică de străin” (eng. stranger 
danger), adică ideea că cei mici pot fi 
ademeniți de către un necunoscut online, că 
pot fi convinși să se întâlnească offline și să 
cadă victime unor abuzuri. Acest tip de 
infracțiuni se întâmplă, deși într-o măsură mult 
mai mică decât panica mediatizată asupra 
acestui subiect, un procent mic de copii care 
au întâlnit offline o persoană cunoscută pe 
internet declarând că au fost victima unei 
agresiuni sau unui abuz fizic și/sau emoțional 
(Barbovschi et al., 2012).  
Mai mult, chiar dacă este adevărat că copiii 
utilizează rețelele sociale pentru a-și extinde 
cercul de prieteni, luând astfel contact cu 
persoane pe care nu le-au cunoscut înainte, 
trebuie să ne amintim că acestea sunt în 
marea majoritate ”conexiuni latente” și 
”prieteni ai prietenilor” (Livingstone, Ólafsson, 
& Staksrud, 2011; Mascheroni & Ólafsson, 
2014). 
▪ În 2018, 42% dintre copiii de 9-17 ani au 

intrat în contact pe internet cu persoane 
pe care nu le-au întâlnit niciodată față 
în față (Figura 30). 

▪ Cu preponderență, adolescenții de 13-
14 ani (52%) și cei de 15-17 ani (68%) 
sunt mai interesați de a se împrieteni cu 
persoane pe care nu le-au întâlnit față în 
față, băieții mai mult decât fetele.  

Figura 30:	Copiii care au intrat în contact 
pe internet cu cineva pe care nu l-au 
întâlnit niciodată față în față, în funcție de 
vârstă și gen 

 
EU Kids Online 2018: QF11a-d Ai intrat vreodată în 
contact pe Internet cu cineva pe care nu l-ai întâlnit 
niciodată față în față? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 
 
În ce privește evoluția în timp a întâlnirilor față 
în față cu persoane cunoscute prima data pe 
internet (Figura 31), se observă o creștere din 
2010 (11%), la 2013 (41%), ajungând la 60% 
în 2018.  
▪ Dintre cei care au luat contact online cu 

persoane noi, 60% au afirmat că s-au 
întâlnit ulterior cu acea persoană față în 
față. 

▪ A întâlni offline persoane cu care copiii au 
intrat în contact pentru prima oară online e 
o experiență comună pentru adolescenții 
de 15-17 ani (67% din cei care au 
întâlnit pe cineva online), dar și pentru 
copiii de 11-12 ani (62%), fără diferențe 
de gen mari. 

Figura 31: Copiii care s-au întâlnit în 
persoană cu cineva pe care nu l-au 
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cunoscut pe internet, în funcție de vârstă 
și gen (comparație 2010, 2013, 2018) 

 
EU Kids Online 2018: QF12a-d În ULTIMUL AN, te-ai 
întâlnit vreodată față în față cu cineva pe care l-ai 
cunoscut pentru prima dată pe Internet? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care au intrat în contact pe 
internet cu persoane necunoscute anterior. 
Net Children Go Mobile: Q39: În ULTIMELE 12 LUNI, te-
ai întâlnit vreodată față în față cu cineva pe care l-ai 
cunoscut pentru prima dată pe Internet, într-un mod care 
te-a deranjat sau te-a făcut să te gândești că ar fi fost 
mai bine să nu te fi întâlnit?  
Baza: toți copiii de 9-16 ani care au intrat în contact pe 
internet cu persoane necunoscute anterior (2013) 
EU Kids Online 2010: QB1: În ULTIMUL AN, te-ai 
întâlnit vreodată față în față cu cineva pe care l-ai 
cunoscut pentru prima dată pe Internet? (procent din cei 
care au cunoscut pe cineva pe internet) 
Baza: toți copiii de 9-16 ani care au intrat în contact pe 
internet cu persoane necunoscute anterior (2010) 
 
După cum am anticipat, aceste întâlniri față în 
față cu persoane cunoscute prima dată online 
nu sunt neapărat o experiență negativă pentru 
copii. Dimpotrivă, așa cum arată Figura 32, 
majoritatea celor intervievați (81%) din cei 

care declaraseră că au fost la astfel de 
întâlniri spun că au fost fericiți că au întâlnit 
față în față persoana cu care au intrat în 
contact pe internet. Un procent foarte mic de 
4% declară că au fost “foarte” (3%) sau 
“puțin’” (1%) supărați în urma întâlnirii. 
▪ Procentul copiilor care s-au simțit supărați 

după întâlnirea față în față e mai mare 
pentru cei mai mici, de 9-10 și 11-12 ani, 
precum și pentru băieți.  

Figura 32: Reacțiile copiilor la întâlniri 
offline cu persoane cunoscute online, în 
funcție de vârstă și gen 

 
EU Kids Online 2017: QF13a-g: Dacă te gândești la 
ULTIMA ÎNTÂLNIRE pe care ai avut-o față în față cu 
cineva pe care l-ai cunoscut pe internet, cum te-ai 
simțit? 
Bază: toți copii de  9-17 ani care au avut o întâlnire față 
în față cu cineva cunoscut pe internet.  
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11. Alte Riscuri 

1. Conținuturi negative create de 
utilizatori 

Conținutul creat de utilizatori este elementul 
central pe care web 2.0 l-a adus, iar apariția și 
generalizarea media sociale și dezvoltarea 
dispozitivelor convergente au făcut posibilă nu 
doar democratizarea creării și accesului la 
acest tip de conținut, dar au schimbat balanța 
de la conținuturi create de organizații/ instituții 
la conținutul creat de utilizatori. Această 
schimbare fundamentală în era internetului nu 
are doar efecte pozitive, prin faptul că oferă 
consumatorilor o voce și îi transformă în 
producători de conținut și participanți activi în 
mediul digital (de unde și importanța 
conceptului de “cetățenie digitală”), ci poate 
avea și efecte negative, prin proliferarea 
conținuturilor create de utilizatori care pot 
avea un impact negativ asupra altor utilizatori. 
Acestea pot fi: discuții și incitări la suicid, la 
anorexie, la auto-mutilare, mesaje instigatoare 
la ură, imagini cu un grad ridicat de violență și 
cruzime etc. Pe considerente de etică, acest 
set de întrebări a fost pus doar copiilor mai 
mari de 11 ani.  

Deși ni se pare importantă studierea expunerii 
copiilor la astfel de conținuturi și reacția pe 
care aceștia o au (i.e. cât de deranjați sunt de 
această expunere), ținem să precizăm că 
pentru a contracara asemenea posibile efecte 
negative, autorii acestui raport susțin 
importanța educației digitale și a educației 
pentru media, deținerea acestor 
competențe fiind parte din alfabetizarea de 
bază în secolul XXI. 

Astfel, jumătate dintre copii au văzut în 
ultimul an imagini cu violență extremă, și 

43% au văzut mesaje instigatoare la ură3.  
În jur de 30% dintre copii au întâlnit în ultimul 
an discuții despre experiența altor utilizatori 
privind consumul de droguri, discuții despre 
anorexie și despre suicid. 

Tabelul 17: Copiii care au văzut în ultimele 
12 luni conținuturi negative create de 
utilizatori, în funcție de vârstă (+11) și gen 

  
% care au văzut în ultimul 
an discuții despre... 

11-13 ani 14-17 ani   

M F M F 
Tota

l 

Moduri în care poți să te 
rănești sau să îți faci rău 
singur  

30 25 44 47 37 

Moduri de a comite suicidu 26 19 40 38 31 

Moduri de a fi foarte slab 
(ex. anorexic sau bulimic, 
curentul “thinspiration”) 

23 17 34 44 30 

Mesaje de ură la adresa 
anumitor grupuri sau indivizi 
(ex. oameni de culoare) 

34 27 52 57 43 

Experiența lor în a consuma 
droguri 

25 13 46 38 31 

Imagini sângeroase sau 
violente (de exemplu cu 
oameni care fac rău altor 
oameni sau animale) 

42 35 59 62 50 

EU Kids Online 2018: QF50a-f: În ULTIMUL AN, ai 
văzut vreodată conținut online sau discuții online în care 
oamenii să vorbească sau să arate oricare dintre 
următoarele lucruri?? 
Baza:toți copiii de 11-17 ani care utilizează internetul  
(N=773). 
 
▪ în funcție de vârstă, se remarcă faptul că 

la toate situațiile investigate, grupul de 
14-17 ani a raportat o expunere mai 
mare decât grupul de 11-13 ani.  

																																																													
3 Acest procent diferă de cel de la Figura 15 capitolul 
Cyberhate deoarece baza de calcul a fost alta, fiind 
excluși copiii de 9-10 ani. Setul de întrebări din capitolul 
Cyberhate a fost pentru prima dată introdus în 
chestionarul de anul acesta, în timp ce setul de întrebări 
de la “Alte riscuri” a fost în toți anii. Deși se suprapunea 
această întrebare, am decis să o lăsăm în ambele părți 
ale chestionarului. 
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▪ Cu câteva excepții, băieții raportează în 
general o expunere mai mare decât fetele 
la astfel de conținuturi. 

▪ Totuși fetele au fost expuse în proporție 
mai mare decât băieții, în grupa de vârstă 
14-17 ani, la imagini care conțin violență 
extremă, la mesaje instigatoare la ură, la 
discuții sau conținuturi despre anorexie, 
bulimie, precum și la mesaje despre auto-
mutilare.  

▪ Cel mai mare salt (de trei ori mai multe în 
grupul 14-17 ani) de la o grupă de vârstă 
la alta apare în rândul fetelor, în ceea ce 
privește discuțiile despre experiența altora 
privind consumul de droguri.  

2. Abuzul de date personale și 
alte riscuri 

Printre alte riscuri pe care copiii le mai 
întâlnesc pe internet se numără: riscurile 
comerciale, riscurile tehnice (de a infesta 
dispozitivul cu un virus sau malware), riscurile 
de a fi înșelat pe internet și riscurile asociate 
abuzului de date personale.  

▪ Tabelul 18 arată că infestarea 
dispozitivului cu un virus este cea mai 
frecventă situație dintre cele enumerate 
mai sus, un copil din patru raportând că 
i s-a întâmplat asta în ultimele 12 luni. Cu 
14 % apar mențiunile de riscuri de 
abuzuri de date personale (la nivel 
general, cum apare în prima mențiune, 
sau ca urmare a furtului parolei și furtul de 
identitate) și relativ asemănător, riscurile 
comerciale (13%). Riscurile legate de 
geolocație și înșelătoriile pe internet apar 
în 8% dintre mențiuni. 

▪ În ceea ce privește variația cu vârsta, 
toate tipurile de risc la care se referă 
Tabelul 18 cresc în frecvență o dată cu 
vârsta copiilor. În general, băieții sunt mai 
expuși la aceste riscuri decât fetele. 
Excepția o constituie abuzul de date 
personale și riscurile tehnice. 

Tabelul 18: Copiii care au avut parte în 
ultimele 12 luni de o experiență negativă, 
în funcție de vârstă și gen 
  
% cei cărora li s-au 
întâmplat următoarele 
lucruri 

9-12 ani 13-17 ani   

M F M F Total 

 Cineva a folosit informații 
personale despre mine 
într-un mod care nu mi-a 
plăcut 

11 10 17 17 14 

Dispozitivul mobil (ex. 
telefon mobil, tabletă, 
calculator) pe care îl 
folosesc a fost virusat 
sau spionat (spyware)  

25 16 28 29 24 

Am fost înșelat pe 
internet și am pierdut 
bani 

5 3 17 6 8 

Cineva mi-a folosit 
parola pentru a-mi 
accesa informațiile 
personale sau pentru a 
pretinde că sunt eu 

12 6 20 19 14 

Cineva a creat o pagină 
sau o imagine despre 
mine care a fost ostilă 
sau jignitoare 

8 2 16 9 9 

Am cheltuit prea mulți 
bani pentru 
achiziționarea de aplicații 
sau de jocuri online 

15 2 28 7 13 

Cineva a aflat unde sunt 
pentru că mi-a urmărit 
telefonul sau dispozitivul 
mobil 

7 5 14 8 8 

EU Kids Online 2018: QF60a-g În ULTIMUL AN, ți s-a 
întâmplat ceva din următoarele lucruri pe internet? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 
 

3. Utilizarea excesivă a 
internetului 

Una dintre cele mai mari preocupări pe care 
computerul, internet și, în ultima perioadă 
smartphone-ul și tableta le-au generat este 
legată de timpul alocat consumului. În ciuda 
diferitelor încercări din partea cercetătorilor de 
a muta discuția dinspre timpul alocat ecranului 
spre problema folosirii eficiente, creative și 
participative a internetului (Jenkins et al. 
2009, Blum-Ross și Livingstone 2016), 
această problemă a timpului excesiv alocat 
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consumului de media (cu conotarea acestei 
excesivități în sfera dependenței) rămâne nu 
doar la nivelul discursului public, ci și printre 
unii cercetători, mai ales din sfera psihologiei. 
Chiar și așa, unele cercetări mai recente pun 
la îndoială termenul de dependență de 
internet propunând în schimb “modelul 
compensatoriu” pentru înțelegerea folosirii 
excesive a internetului (i.e. folosirea excesivă 
este pentru a compensa dificultățile 
psihologice și ajută la evitarea confruntării cu 

problemele pe care persoana respectivă le 
are) (Kardefeldt-Winther, 2014). 

În acest studiu nu ne interesează eventuala 
dependență a copiilor de internet definită în 
termeni medicali, dar vrem să  măsurăm dacă 
copiii raportează un consum excesiv în raport 
cu propria lor stare de bine. 

 

 

 

Figura 33: Utilizarea excesivă a internetului 

 
EU Kids Online 2018: QF70a-f În ULTIMUL AN, cât de des ți s-au întâmplat următoarele lucruri?  
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  (N=935). 
 

Astfel, Figura 33 arată dacă și cu ce frecvență 
copiii au resimțit o stare de disconfort ca 
urmare a folosirii excesive a internetului sau a 
dispozitivelor digitale. Cel mai puțin frecvent 
este raportat conflictul familial sau cu prietenii 
ca urmare a timpului petrecut pe internet 
(58% spunând că nu li s-a întâmplat 
niciodată), iar cea mai frecventă situație este 
de a se fi simțit deranjați pentru că nu au putut 
să acceseze internetul, doar 34% spunând că 
nu li s-a întâmplat niciodată (altfel spus, 

aproape doi din trei copii au experimentat 
această situație).  

▪ Majoritatea copiilor par să fie destul de 
auto-critici în ceea ce privește folosirea 
internetului, mai mult de jumătate dintre ei 
afirmând că ocazional sau lunar s-au 
confruntat în ultimele 12 luni cu situațiile 
care au fost măsurate în setul de întrebări 
din Figura 33. 

▪ Dintre situațiile care sunt raportate ca 
întâmplându-se cel puțin o dată pe lună, 
cel mai frecvent menționată (30%) este 
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nemulțumirea din partea copilului cu 
propriul timp petrecut pe internet 
(judecat ca nefiindu-i benefic): 
“Perioada de timp pe care o petrec pe 
internet nu îmi face bine”), în timp ce cea 
mai puțin menționată este conflictul cu 
familia provocat de folosirea internetului 
(17% raportând-o ca fiind lunară). 

 

4. Sharenting 
Părinții sunt de obicei considerați actori cheie 
în ceea ce privește protecția copiilor în mediul 
online și, în unele discursuri de tip neoliberal, 
sunt considerați (singurii) răspunzători de 
acest lucru. Ei sunt adulții cei mai apropiați 
copilului, și sunt considerați ab initio 
responsabili și informați, capabili de a lua cele 
mai bune decizii în interesul copilului, inclusiv 
în ceea ce privește protecția și asigurarea 
drepturilor online ale acestuia. Totuși, cu 
răspândirea site-urilor online de socializare, 
un fenomen nou apărut pune sub semnul 
întrebării această asumpție. Este vorba 
despre sharenting (creat prin alăturarea dintre 
share și parenting) care denumește 
distribuirea, de către părinte, pe site-urile 
online de socializare a imaginilor, filmulețelor 
sau a poveștilor despre copil. Prin această 
practică, părintele crează o ‘amprentă digitală’ 
a copilului cu mult înainte ca acesta să își 
înceapă propria viața digitală sau, în alte 
cazuri, paralel cu aceasta dar devenind parte 
din identitatea digitală a copilului.  

În ultimul timp, discuțiile apărute în spațiul 
public referitoare la acest fenomen care au 
evidențiat riscurile comerciale și de altă natura 
la care sunt expuși copiii prin aceste practici 
online ale părinților (Mascheroni & Holloway, 
2019), împreună cu conștientizarea de către 
părinți a implicațiilor juridice ale încălcării 
dreptului copilului la o viață privată online (e.g. 
în Franța și în Italia instanțele de judecată au 
sancționat părinții atunci când copiii au 
deschis proces pentru încălcarea vieții 

private), au făcut pe mulți părinți să limiteze 
aceste practici (Blum-Ross & Livingstone, 
2017). 

În această cercetare, în acord cu obiectivul 
general de a ne centra pe copil, am măsurat 
câți dintre copii au avut experiența sharenting-
ului, precum și urmările acestei experiențe și 
reacția copiilor (i.e. ce au simțit și ce au făcut) 
în legătură cu aceste practici parentale. Mai 
mult, pentru că de multe ori viața privată a 
copilului este expusă de către profesori sau 
prieteni prin  distribuire diferitelor imagini și a 
altor date, expunere neautorizată de către 
copil, am măsurat în același set de întrebări și 
aceste aspecte, punctul central fiind dreptul 
copilului la gestionarea și controlul propriei 
imagini online.  

Tabelul 19 arată că aproape 3 din zece copii 
declară că prietenii și părinții au publicat 
informații despre ei pe internet fără să îi 
întrebe în prealabil dacă sunt de acord cu 
acest lucru și în aceeași proporție declară că 
au cerut părinților sau celor care au grijă de ei 
să șteargă lucrurile publicate pe internet 
despre ei. Mai mult, 23% dintre copii declară 
disconfort emoțional (au fost supărați) din 
cauza a ceea ce părinții au postat online 
despre ei, în timp ce 21% raportează urmări 
neplăcute ca urmare a acestor postări ale 
părinților. 17% la nivelul întregului eșantion 
spun că profesorii au postat informații 
despre ei fără să îi consulte în prealabil. 

▪ La toate situațiile despre care au fost 
întrebați, grupul de vârstă 13-17 ani 
declară în proporție mai mare decât cei 
de 9-12 ani că li s-a întâmplat respectiva 
situație. 

▪ În general băieții declară în proporție 
mai mare că li s-au întâmplat situațiile 
despre care au fost întrebați.  

▪ Se remarcă variația mare de la o grupă 
de vârstă la alta în rândul fetelor în 
ceea ce privește urmările actului de 
sharenting. Astfel, dacă 7 % dintre fetele 
de 9-12 ani declară că au primit comentarii 
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negative ca urmare a postărilor părinților și 
15% spun că au cerut părinților să șteargă 
aceste conținuturi, la 13-17 ani aceste 
procente cresc la 19%, respectiv 28%.  

Tabelul 19: Copiii care au avut experiența 
sharenting-ului sau alte forme de pierdere 
a controlului asupra propriei imagini 
online și urmările acestor experiențe, în 
funcție de vârstă și gen 
  
% cei cărora li s-a 

întâmplat... 

9-12 ani 13-17 ani   

M F M F 

Tota

l 

Părinții sau cei care au grijă 
de mine au publicat informații 
despre mine (cum ar fi texte, 
imagini sau filmulețe) pe 
internet fără să mă întrebe în 
prealabil dacă sunt OK cu 
acest lucru 

26 21 32 28 28 

Am primit comentarii negative 
sau jignitoare de la anumite 
persoane, ca urmare a ceea 
ce părinții sau cei care au 
grijă de mine au publicat 
online  

23 7 27 19 21 

Am cerut părinților sau celor 
care au grijă de mine să 
șteargă lucruri pe care le-au 
publicat pe internet 

30 15 35 28 29 

Am fost supărat din cauza 
informațiilor pe care părinții 
sau cei care au grijă de mine 
le-au publicat online  

17 15 31 20 23 

Profesorii mei au publicat  
informații despre mine pe 
internet fără să mă întrebe în 
prealabil dacă sunt OK cu 
acest lucru 

16 13 22 15 17 

Prietenii mei au publicat  
informații despre mine pe 
internet fără să mă întrebe în 
prealabil dacă sunt OK cu 
acest lucru 

21 24 34 29 29 

EU Kids Online 2018: QF80a-f În ULTIMUL AN, cât de 
des ți s-au întâmplat aceste lucruri? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 

 

▪ Cea mai mică variație de la un grup de 
vârstă la altul este legată de situația în 
care profesorii distribuie informații despre 
copii fără acordul acestora. Acest lucru 

înseamnă că profesorii expun în 
aproape aceeași măsură date despre 
copiii de 9-12 ani și despre cei de 13-17 
ani (în rândul băieților variația este de 6% 
între cele două grupe de vârstă, în timp ce 
la fete variația este de 2%). 

▪ De asemenea remarcăm variația relativ 
mică în rândul băieților în ceea ce 
privește comentariile jignitoare primite 
ca urmare a postărilor părinților (23% la 
9-12 ani și 27% la 13-17 ani). Aceste 
rezultate confirmă datele prezentate 
anterior despre bullying și cyberbullying în 
rândul băieților ca fiind mai mare decât în 
rândul fetelor și descriu o cultură a 
agresivității care se creează în jurul 
băieților din România de la cele mai 
mici vârste. 

▪ Mai mult, există o variație relativ mică de 
la o vârstă la alta în rândul băieților în a 
cere părinților să retragă anumite postări 
care ii privesc și cu care nu sunt de acord 
(30% în grupul 9-12 ani și 35% la 13-17). 

▪ Cu toate acestea, există un salt de la o 
grupă de vârstă la alta în ceea ce privește 
reacția emoțională a băieților. La 9-12 
ani doar 17% raportează disconfort 
emoțional în legătură cu parensharing-
ul (deși 30% ceruseră părinților să retragă 
conținutul respectiv și 23% primiseră 
comentarii jignitoare ca urmare a acelui 
conținut). La 13-17 ani 30% raportează 
că au fost supărați ca urmare a 
postărilor părinților despre ei, deși doar 
27% spun că au primit comentarii negative 
sau jignitoare ca urmare a acestor postări. 
Aceste variații pot înseamna că între 13-
17 ani băieții au o perioadă în care sunt 
mai sensibili emoțional și/sau că reacțiile 
negative și jignitoare pe care le primesc 
copiii la cele două grupe de vârstă sunt 
calitativ diferite, fiind mai grave o dată cu 
înaintarea copilului în vârstă.   
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12. Familia 

Studiile au arătat că viața online a copilului 
este de cele mai multe ori o prelungire a vieții 
offline a acestuia, familia ocupând în ambele 
un rol important. Proiectul EU Kids Online a 
operat într-un cadru teoretic în care s-a 
încercat integrarea și înțelegerea experienței 
online a copilului în sfere concentrice de 
socializare, dintre care primul este cel al 
familiei (inspirat din modelul ecologic al lui 
Bronfenbrenner, 1979). Modul în care familia 
adoptă tehnologia (de multe ori accesul fizic al 
copiilor la tehnologie este mediat de 
disponibilitatea părinților de a cumpăra sau 
plăti pentru respectiv tehnologie), valorile și 
regulile familiei își pun amprenta pe modul în 
care copilul se va raporta la tehnologie și 
obiceiurile de consum.  

Mai mult, ca o reacție la teorii despre 
posibilele efecte negative ale media, mai 
multe studii au arătat potențialul pozitiv al 
practicilor de mediere parentală pentru 
diminuarea potențialelor efecte negative. 
Proiectul EU Kids Online a măsurat cinci 
astfel de practici de mediere (activă, activă 
pentru folosirea în siguranță a internetului, co-
utilizare, restrictivă și restrictivă cu folosirea 
facilităților tehnice; vezi Velicu et al., 2014, 
Livingstone et al., 2011). Studii mai recente 
propun gruparea acestor practici în mediere 
pro-activă, care împuternicește copilul în 
utilizarea internetului și medierea restrictivă 
care îl limitează (Livingstone et al., 2017). 

Un alt aspect care trebuie subliniat este rolul 
activ pe care îl joacă copilul în aceste practici 
de mediere, răspunzând într-un fel sau altul 
(prin adoptarea sau prin respingerea regulilor 
sau sugestiilor făcute de părinți) acestor 
practici sau negociindu-le cu părinții.  

1. Contextul familial 
Mai mult de jumătate dintre copii 
raportează o relație bună cu familia din 

care fac parte, unul din doi copii spunând că 
este foarte adevărat că cineva îi ascultă dacă 
au ceva de spus, 63% că familia îi ajută și 
70% că se simt în siguranță acasă.  

Tabelul 20: Susținerea din partea familiei, 
în funcție de vârstă și gen 
  
% celor care au 
răspuns că este 
‘foarte adevărat’ 

9-12 ani 13-17 ani   

M F M F Total 

Cineva mă ascultă 
când am ceva de spus 

50 56 37 44 53 

Familia mea încearcă 
cu adevărat să mă 
ajute 

69 73 57 53 63 

Mă simt în siguranță 
acasă 

72 76 66 65 70 

EU Kids Online 2018: QI2a-c Cât de adevărate sunt 
următoarele lucruri despre familia și casa ta? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 
 

• Procentele mai mici raportate de 
adolescenți (în comparație cu cei de 9-12 
ani), pot fi înțelese în contextul nevoii 
adolescenților de desprindere de familie și 
a dezvoltării identitare. 

Tabelul 21: Tipul de parenting, în funcție 
de vârstă și gen 
  
% celor care au spus că  se 
întâmplă ‘deseori’ sau ‘foarte 
des’ 

9-12 ani 
13-17 

ani   

M F M F 
Tota
l 

Părinții mei sau cei care au 
grijă de mine mă laudă pentru 
că sunt cuminte/ mă comport 
bine 

58 61 4
7 

62 57 

Părinții mei sau cei care au 
grijă de mine stabilesc reguli 
despre ce am voie să fac 
acasă 

51 53 3
3 

35 43 

EU Kids Online 2018: QI3a-d Cât de des sunt valabile 
următoarele lucruri în ceea ce te privește? .  
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 
Un alt aspect legat de tipul de familie care a 
fost măsurat (Tabelul 21) pentru a înțelege 
integrarea practicilor de folosire a internetului 
în viața familială a fost tipul de parenting 
practicat de părinți, definit fie ca majoritar 
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încurajator care susține copilul în demersurile 
sale, fie bazat pe reguli.  

57% dintre copii au spus că părinții îi 
încurajează deseori sau foarte des în 
demersurile pe care le fac, în timp ce 43% au 
spus că părinții stabilesc reguli despre ce au 
voie să facă. 

2. Medierea pro-activă 
Cea mai frecventă formă de mediere 
parentală raportată de copii la nivelul 
întregului eșantion este cea pentru folosirea în 
siguranță a internetului (44%), urmată de 
sprijinul oferit în situații de risc (“Mă ajută  
când cineva mă deranjează sau mă supără pe 
internet”), cu 41%. Cea mai puțin raportată 
formă de mediere parentală menționată este 
medierea activă care constă în încurajarea și 
sprijinul informat în învățare (29%). 

Tabelul 22: Medierea pro-activă, în funcție 
de vârstă și gen 
  
% celor care au spus că  
se întâmplă ‘deseori’ sau 
‘foarte des’ 

9-12 ani 13-17 ani   

M F M F 
Tota
l 

Mă încurajează să 
explorez și să învăț lucruri 
pe internet 

32 28 30 27 29 

Îmi sugerează moduri prin 
care pot să folosesc 
internetul în siguranță 

50 51 32 43 44 

Vorbesc cu mine despre ce 
fac pe internet 

39 32 26 33 32 

Mă ajută când cineva mă 
deranjează sau mă supără 
pe internet  

45 47 31 43 41 

EU Kids Online 2018: QI4a-d Atunci când folosești 
internetul, cât de des fac următoarele lucruri părinții sau 
cei care au grijă de tine? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 
▪ Cu o excepție, toate formele de mediere 

parentală scad o dată cu creșterea în 
vârstă a copilului, explicații posibile fiind 
că părintele este depășit de copil în ceea 
ce privește competențele digitale (sau așa 
se percepe el) și se retrage din rolul de 

mediator și/sau că nu mai există 
deschiderea din partea copilului să îi 
ceară ajutorul (mai ales în situațiile post- 
risc). 

▪ În general nu există variații mari între 
medierea fetelor și cea a băieților. 
Totuși, în grupa de vârstă 13-17 ani 
fetelor le sunt sugerate mai frecvent 
moduri de folosire în siguranță a 
internetului decât băieților (43% față de 
32%), la fel cum sunt ajutate mai 
frecvent în situațiile de post-risc (43% 
față de 31%). Aceste date nu arată 
neapărat că fetele au în mai mare nevoie 
decât băieții de aceste tipuri de mediere 
(adică faptul că ele ar fi mai expuse la risc 
decât băieții sau că sunt victime mai 
frecvent), ci arată că părinții percep 
fetele mai vulnerabile în mediul online 
decât băieții și /sau că fetele sunt mai 
deschise față de părinți în ceea ce 
privește activitățile lor online.  

Tabelul 23 oferă date despre deschiderea din 
partea copiilor către părinți, așa numita 
mediere “de jos în sus”.  

Tabelul 23: Deschiderea arătată de copii 
față de medierea parentală, în funcție de 
vârstă și gen 
  
%  celor  care au spus că  
se întâmplă ‘deseori’ sau 
‘foarte des’ 

9-12 ani 13-17 ani   

M F M F Total 

Am spus părinților sau celor 
care au grijă de mine 
despre lucrurile care m-au 
supărat pe internet 

28 36 22 32 30 

I-am ajutat pe părinții mei 
sau pe cei care au grijă de 
mine să facă ceva ce li se 
părea dificil pe internet 

43 46 44 50 47 

Am cerut ajutorul părinților 
sau celor care au grijă de 
mine într-o situație pe 
internet în care nu am știut 
să mă descurc 

30 32 19 24 26 

EU Kids Online 2018: QI5a-c Ai făcut VREODATĂ unul 
dintre următoarele lucruri? 
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Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 
 

Cei mai mulți copii, aproape unul din doi, spun 
că își ajută părinții atunci când acestora le 
este greu să facă ceva pe internet. Trei din 
zece copii spun părinților atunci când ceva 
îi deranjează pe internet, iar cei mai puțini, 
26% cer ajutorul părinților atunci când nu pot 
face ceva pe internet. 

▪ Variații mai mari de la o grupă de vârstă 
la alta apar mai ales în ceea ce privește 
deschiderea copilului de a cere ajutorul 
într-o situație în care nu se descurcă pe 
internet, proporția celor care o fac 
scăzând în rândul băieților de la 30% la 9-
12 ani, la 19% la 13-17 ani, în timp ce la 
fete scade de la 32% la 24%. Această 
variație poate să însemne că copiii i-au 
depășit pe părinți în competența digitală și 
nu se mai îndreaptă spre ei când au o 
problemă.  

▪ Această interpretare este susținută și de 
creșterea de la o grupă de vârstă la alta 
a copiilor care spun că i-au ajutat pe 
părinți atunci când aceștia nu se 
descurcau pe internet.  

▪ Scăderea de la o grupă de vârstă la alta în 
cazul situațiilor problematice este mai 
puțin marcantă, de 4% în rândul fetelor și 
6% în rândul băieților.  

▪ În fiecare situație și în fiecare grup de 
vârstă fetele manifestă o deschidere 
mai mare spre părinți, inițiind în mai 
mare măsură decât băieții aceste acte de 
mediere. 

3. Medierea restrictivă 
Deși studiile arată că pe termen lung 
medierea de tip restrictiv nu este eficientă, în 
discursul public este una dintre formele de 
mediere asupra căreia părinții sunt îndrumați, 
limitarea accesului la anumite dispozitive sau 
aplicații / site-uri fiind considerată o formă de 
a proteja copiii în mediul online. Tabelul 24 

prezintă date despre copiii care spun că 
părinții lor practică o astfel de formă de 
mediere. 18% dintre copii spun că părinții 
le interzic să folosească camera web sau 
camera telefonului pentru a se angaja în 
conversații video, 15% că nu le este permis 
să folosească rețelele online de socializare 
și 11% că nu le este permis să descarce 
muzică sau filme.  

Tabelul 24: Medierea restrictivă, în funcție 
de vârstă și gen 
  
% celor care  au spus că 
nu li se permite să... 

9-12 ani 13-17 ani   

M F M F Total 

Să folosești camera web 
sau camera telefonului 
(spre exemplu, pentru un 
Skype sau video chat) 

19 33 11 10 18 

Să descarci muzică sau 
filme 

11 15 13 5 11 

Să folosești o rețea de 
socializare (cum ar fi 
Facebook, Snapchat, 
Instagram, Twitter) 

21 29 7 4 15 

EU Kids Online 2018: QI6a-c Părinții sau cei care au 
grijă de tine îți dau voie să faci următoarele lucruri pe 
internet? Și, dacă da, trebuie să le ceri voie înainte?  
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 
 

Aplicațiile și diferitele soluții tehnice care îi 
ajută pe părinți să supravegheze și să limiteze 
accesul copiilor la anumite conținuturi sau 
timpul petrecut de aceștia pe internet sunt 
disponibile și pe piața românească și, Tabelul 
25 o arată, sunt folosite și de părinții români. 
Astfel, 24% dintre copii afirmă că părinții 
lor folosesc aplicații de control parental 
pentru a urmări ce conținuturi accesează 
copiii, 22% spun că părinții folosesc 
tehnologii care le permit localizarea 
copiilor (tehnologii pe bază de GPS) și 21% 
că folosesc filtre sau alte tehnologii care 
blochează accesul copiilor la diferite 
conținuturi. 

▪ De remarcat că nu există variații foarte 
mari de la un grup de vârstă la altul. 
Excepțiile sunt mici, cum ar fi în grupul 
fetelor în ceea ce privește folosirea 
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aplicațiilor de monitorizare a conținuturilor 
accesate, existând o ușoară scădere în 
raportarea folosirii aplicațiilor de blocare și 
de monitorizare a conținuturilor, dar și o 
ușoară creștere, în grupul băieților, în 
ceea ce privește controlul prin folosirea 
tehnologiei de localizare. Aceste 
rezultate denotă o slabă adaptare a 
medierii parentale la vârsta copilului. 

Tabelul 25: Restricții tehnice, în funcție de 
vârstă și gen 
  
% celor care spun că 
părinții lor folosesc... 

9-12 ani 13-17 ani   

M F M F Total 

Aplicații de control parental 
sau alte mijloace de blocare 
sau filtrare a unor tipuri de 
conținut 

23 21 19 19 21 

Aplicații de control parental 
sau alte mijloace pentru a 
urmări ce tip de conținuturi 
accesez pe internet sau ce 
aplicații folosesc 

26 28 25 17 24 

Tehnologii care să 
urmărească unde sunt 
(cum ar fi cele cu GPS) 

22 24 24 19 22 

EU Kids Online 2018: QI7 Părinții sau cei care au grijă 
de tine folosesc vreunul dintre următoarele lucruri? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 
 
▪ Deși variațiile sunt mici, este interesantă 

medierea diferă în funcție de genul 
copilului și vârstă atunci când sunt folosite 
aplicațiile care permit monitorizarea 
conținuturilor accesate de copil. Astfel, la 
vârste mici fetele sunt mediate mai 
mult decât băieții, pentru ca, la vârste 
mai mari, acest procent să scadă cu 11%, 
în timp ce la băieți variația este de 1%. 
Astfel, fetele de vârste mai mari par să se 
bucure mai mult de încrederea părinților în 
ceea ce privește conținuturile accesate 
(spre deosebire de băieți, unde 
monitorizarea continuă). 

4. Răspunsul copiilor la 
medierea parentală 

Deoarece de multe ori practicile parentale de 
mediere a folosirii internetului de către copil 
rămân fără răspuns, am vrut să măsurăm cum 
stau lucrurile mai exact în ceea ce îi privește 
pe copiii din România. Figura 34 prezintă 
rezultatele în ceea ce privește măsura în care 
copiii ascultă sfaturile și regulile stabilite de 
părinți referitoare la folosirea internetului.  

Figura 34: Conformarea copiilor la regulile 
stabilite de părinți în ceea ce privește 
folosirea internetului, în funcție de vârstă 
și gen 

 
EU Kids Online 2018: QI13a-e Ai ignorat vreodată 
lucrurile pe care ți-le-au spus părinții sau cei care au 
grijă de tine despre cum sau când poți folosi internetul?  
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 
 
Situația pare mai degrabă pozitivă, unul din 
doi copii spunând că nu a ignorat 
niciodată regulile stabilite de părinți sau 
tutori în ceea ce privește folosirea 
internetului. 38% au ignorat câteodată 
aceste reguli, în timp ce 12% au făcut-o 
deseori. 
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▪ Rezultatele arată surprinzător de 
consistent în funcție de vârstă și gen, o 
variație notabilă fiind doar la grupul 9-10 
ani care raportează în proporție de 64% 
că au respectat întotdeauna regulile 
impuse de părinți (și 24% că le-au 
ignorat câteodată). Procentul celor care 
respectă regulile parentală scade la 
celelalte grupe de vârstă, dar într-un ritm 
mai domol, ajungând la 44% la 15-17 ani.  

▪ Cei care ignoră regulile parentale se 
mențin însă constant, în jurul valorii de 
12% la toate grupele de vârstă, cu 9% fete 
și 14% băieți la nivelul întregului eșantion.  

▪ Fetele sunt de asemenea mai înclinate 
să respecte regulile, 54% spunând că le-
au respectat întotdeauna, față de 47% 
băieți. 
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13. Școala și grupul de 
prieteni 

1. Contextul școlar 
Importanța atașamentului emoțional pe care 
copilul îl are pentru școala în care învață și 
percepția acestuia ca fiind un loc “sigur” sunt 
două indicatoare pe care testele PISA le-au 
impus deja pentru măsurarea stării de bine 
(“well-being”) a copiilor, stare de bine care are 
influențe directe în performanțele școlare. În 
acest context teoretic Tabelul 26 prezintă 
rezultatele referitoare la percepția copiilor cu 
privire la sprijinul din partea școlii și 
sentimentul de integrare în mediul școlar pe 
care copilul îl manifestă.  

Tabelul 26: Percepția copilului despre 
experiența școlară și susținerea din partea 
școlii, în funcție de vârstă și gen 
  
% celor care au spus că 
afirmațiile sunt 
“adevărate” și “foarte 
adevărate” în ceea ce ii 
privește 

9-12 ani 13-17 ani   

M F M F 

Tota
l 

Simt că aparțin școlii mele, 
mă simt bine în ea 

67 77 56 69 67 

Mă simt în siguranță la 
școală 

72 76 59 74 70 

Alți elevi sunt drăguți cu 
mine și săritori 

73 72 61 77 70 

Profesorilor le pasă de 
mine ca persoană 

73 81 62 64 70 

Există cel puțin un 
profesor la care pot să 
apelez dacă am o 
problemă 

73 81 64 76 74 

EU Kids Online 2018: QJ1a-e În continuare sunt câteva 
afirmații despre școala ta și despre elevii și profesorii din 
școala ta. Te rugăm să ne spui cât de adevărate ți se 
par fiecare dintre ele.   
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 

La nivel general situația pare să fie mai 
degrabă pozitivă, șapte din zece copii 

afirmând că se simt în siguranță la școală, 
colegii sunt drăguți și profesorilor le pasă de 
ei ca persoane. Un procent mai mare de copii 
(74%) afirmă că există cel puțin un profesor 
spre care să se îndrepte și la care să apeleze 
dacă ar avea o problemă, în timp ce cei mai 
puțini copii au fost de acord cu afirmația “Simt 
că aparțin școlii mele, mă simt bine în ea” 
(67%). 

▪ În general asistăm la o scădere cu vârsta 
a tuturor indicatorilor care măsoară 
percepția copiilor despre susținerea din 
partea școlii, scădere mai importantă în 
rândul băieților decât în rândul fetelor.  

▪ Fetele se simt mai integrate și mai 
sprijinite de mediul școlar decât băieții, 
având scoruri mai mari decât aceștia la 
toți indicatorii măsurați.  

 

2. Medierea din partea 
profesorilor 

Deși copiii raportează în proporție ridicată un 
atașament emoțional față de școală, 
implicarea profesorilor în viața online a 
copiilor este relativ scăzută. Astfel, Tabelul 27 
prezintă procentul de copii care au beneficiat 
de mediere din partea profesorilor în ceea ce 
privește folosirea internetului. La nivelul 
întregului eșantion, trei din zece copii spun 
că li s-a întâmplat de multe și foarte multe 
ori ca profesorul să le sugereze moduri de 
folosire a internetului în siguranță și, în 
același procent, că li s-a întâmplat ca 
profesorul să îi încurajeze să exploreze și 
să învețe lucruri pe internet. Totuși, cea 
mai frecventă formă de mediere raportată a 
fost legată de stabilirea de reguli de folosire 
a internetului în școală (32%).  
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Tabelul 27: Medierea internetului din 
partea profesorilor, în funcție de vârstă și 
gen 
  
% celor care au răspuns 
că li s-a întâmplat de 
“multe” și “foarte multe” 
ori 

9-12 ani 13-17 ani   

M F M F Total 

Mi-a sugerat moduri pentru 
folosirea internetului în 
siguranță 

33 35 17 35 30 

M-a încurajat să explorez și 
să învăț lucruri pe internet 

26 31 28 35 30 

Mi-a stabilit reguli despre 
cum pot folosi internetul la 
școală 

30 39 26 32 32 

EU Kids Online 2018: QJ2a-c, h Vreunul dintre profesorii 
de la școala ta a făcut vreunul dintre următoarele 
lucruri? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 

 

▪ Dacă în ceea ce privește preocuparea 
pentru siguranța copiilor pe internet și 
stabilirea de reguli, grupul 9-12 ani 
beneficiază de o mediere ceva mai 
mare decât cei de 13-17 ani, în ceea ce 
privește medierea activă și încurajarea 
copiilor să exploreze internetul, aceasta 
crește o dată cu vârsta.  

▪ Fetele raportează în procent mai mare 
decât băieții toate formele de mediere. 

3. Grupul de prieteni 
Percepția asupra susținerii din partea 
prietenilor (Tabelul 28) este cam la același 
nivel cu percepția asupra susținerii din partea 
școlii, puțin sub 70% declarând că sunt 
adevărate și foarte adevărate toate cele trei 
afirmații care au măsurat această susținere.  

▪ De remarcat variația acestei percepții care 
apare cu vârsta în rândul băieților. Băieții 
de 13-17 ani consideră în proporție mai 
mică decât cei de 9-12 ani că prietenii 
încearcă cu adevărat să îi ajute sau că se 
pot baza pe prietenii lor dacă lucrurile nu 
merg bine. În mod surprinzător, ei simt în 
proporție mai mare la 13-17 ani că pot 
vorbi despre problemele lor cu prietenii. 

Din contră, la fete se observă o creștere cu 
vârsta a percepției asupra sprijinului venit 
din partea prietenilor, de la 69% la 78%. 

Tabelul 28: Susținerea din partea 
prietenilor, în funcție de vârstă și gen 
  
% celor care au răspuns 
că este “adevărat” și 
“foarte adevărat” 

9-12 ani 13-17 ani   

M F M F Total 

Prietenii mei încearcă cu 
adevărat să mă ajute 

69 69 57 78 68 

Pot să mă bazez pe 
prietenii mei când 
lucrurile nu merg bine 

69 73 61 74 69 

Pot sa vorbesc despre 
problemele mele cu 
prietenii mei 

59 64 67 78 67 

EU Kids Online 2018: QK1a-c În ce măsură ți se 
potrivesc următoarele descrieri? 
Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 
 

 Tabelul 29 arată un nivel relativ scăzut al 
medierii din partea prietenilor, doar 22% 
raportând că de multe și foarte multe ori 
prietenii le-au recomandat moduri de 
folosire a internetului în siguranță sau i-au 
încurajat să exploreze internetul și să 
învețe lucruri noi. Într-un procent mai mare 
(deși nu cu mult) au declarat că prietenii i-au 
ajutat în trecut când ceva i-a deranjat pe 
internet (26%). 

Tabelul 29: Medierea din partea prietenilor, 
în funcție de vârstă și gen 
  
% celor care au 
răspuns că li s-a 
întâmplat de multe și 
foarte multe ori 

9-12 ani 13-17 ani   

M F M F Total 

Mi-a sugerat moduri de 
a folosit internetul în 
siguranță 

21 23 18 24 22 

M-a încurajat să 
explorez și să învăț 
lucruri pe internet 

18 21 21 28 22 

M-a ajutat în trecut 
când m-a deranjat ceva 
pe internet 

20 27 24 32 26 

EU Kids Online 2018: QK2a-c Vreunul dintre prietenii tăi 
a făcut vreunul dintre următoarele lucruri? 
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Baza: toți copiii de 9-17 ani care utilizează internetul  
(N=935). 
 
▪ În funcție de vârstă se observă o creștere 

a medierii din partea prietenilor în ceea ce 
privește încurajarea spre explorare și 
învățare pe internet și în ajutorul dat în 
situațiile de risc.  

▪ Fetele sunt în mai mare proporție 
mediate de către prieteni decât băieții. 
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