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 Tehnică de cercetare:  anchetă pe bază de chestionar autocompletat; 

 Volumul eşantionului:  600 de copii şi 600 de părinţi 

 Grupuri ţintă:  copii cu vârsta între 7 şi 18 ani şi părinţi care au copii cu vârsta între 7 şi 18 ani; 

 Modalitate de eşantionare: 

 Eşantion copii: eşantion stratificat, probabilist cu următoarele criterii de stratificare: regiunile 

de dezvoltare şi mediul de rezidenţă (urban mare, urban mediu şi mic). Chestionarele au fost 

aplicate în cadrul şcolilor, iar selecţia acestora a fost aleatorie. Eşantionul de copii este 

reprezentativ cu o eroare de +/- 4 % la nivelul copiilor din mediul urban; 

 Eşantion părinţi: pe cote după mediul de rezidență, vârsta copilului şi statusul de părinte / 

persoană care are cel puţin un copil în îngrijire; 

 Procedeele de analiză  sunt cele specifice statisticii descriptive sau inferenţiale; 

 Perioada de desfăşurare a cercetării de teren:  iulie – septembrie 2012. 

 Structura chestionarelor utilizate a fost preluată din Studiul EU KIDS ONLINE II, cu amabilitatea 

echipei de cercetare din România, formată din Monica Barbovschi, Valentina Marinescu, Anca Velicu, 

Maria Diaconescu, Eva Laszlo, George Roman”. 

 

 

Metodologie 



Eşantion copii 



I. Vârsta medie la care copiii încep să utilizeze Internetul este de 9 ani, în scădere cu 

aproximativ 1 an, comparativ cu datele oferite de studiul EU Kids Online în anul 2010; 

 

II. În ceea ce priveşte modul de accesare a Internetului (tot prin raportare la studiul mai sus 

amintit) se remarcă, în principal, creşterea  ponderii dispozitivelor mobile (telefon,  tabletă)  

de la aproximativ 17% în 2010,  la 65%  în 2013; 

 

III. Marea majoritate a copiilor accesează Internetul zilnic sau aproape zilnic (86% dintre 

aceştia). În cazul unei zile de şcoală obişnuite timpul mediu petrecut pe internet variază 

între două şi trei ore, crescând la peste 4 ore în cazul unei zile libere; 

Copii – utilizarea generală a internetului 
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Copii – utilizarea generală a Internetului 



I. Aproximativ 90% dintre copii afirmă că folosesc cel puţin o reţea socială, majoritatea dintre 

aceştia (87%) fiind utilizatori Facebook. În 2010, doar 47% dintre copiii din România 

declară că au un cont pe o rețea de socializare, conform studiului EU Kids Online;  

 

I. Principalele informaţii furnizate de copii pe reţele de socializare sunt: poze în care se 

distinge clar faţa copilului (75%), numele şcolii la care învaţă acesta (70%), numele de 

familie (56%) şi vârsta corectă (54%).  Profilul acestora este privat, în cazul a 51% dintre 

copii, parţial privat, în cazul a 21% şi public, pentru 21% dintre respondenţi. În 2010, 44% 

dintre aceștia aveau profilul public, 22% postaseră adresa sau numărul de telefon şi 13% nu 

îşi declaraseră vârsta reală, conform cercetării mai sus menţionate. 

Copii – utilizarea reţelelor sociale 



Copii – utilizarea reţelelor sociale 

Procente din cei care afirmă că au un profil şi folosesc 

reţele sociale pe Internet 
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Copii – utilizarea reţelelor sociale 



Procente din cei care afirmă că au un profil şi folosesc reţele sociale pe internet 

Copii – utilizarea reţelelor sociale 



I. Aproximativ 52% dintre copii afirmă că au fost deranjaţi / jigniţi în ultimul an, în timp ce 

31%  afirmă că acest lucru s-a întâmplat în spaţiul virtual. Comparativ cu rezultatele 

obţinute în urmă cu trei ani, cyberbullying-ul a crescut cu aproximativ 10 procente; 

II. Principalele moduri în care copii afirmă că sunt deranjaţi / jigniţi pe Internet sunt 

interacţiunile pe messenger sau pe reţele sociale (aproximativ 90% dintre copii care afirmă 

că au fost jigniţi pe internet); 

III. Dintre copiii care au fost deranjaţi / jigniţi pe Internet, 36% afirmă că au încercat să rezolve 

singuri problema, 27% că au încercat să determine persoana care i-a deranjat să îi lase în 

pace, iar 19% că au sperat că lucrurile vor trece de la sine; 

IV. 74% dintre copii au fost deranjaţi / jigniţi pe Internet afirmă că au povestit incidentul cuiva, 

majoritatea acestora (79%) vorbind cu un prieten sau cu părinţii (32%); 

V. 14% dintre copii afirmă ca au jignit ei înşişi pe cineva în ultimul an. 

Copii – bullying / cyberbullying  



Copii – bullying  

Context: 
Câteodată, copiii și adolescenții spun sau fac lucruri supărătoare sau deranjante/dureroase/neplăcute pentru alte persoane. Acest 
lucru se poate întâmpla chiar de mai multe ori în zile diferite și pot să includă: să necăjeşti pe cineva, să loveşti sau să împingi pe 
cineva, să marginalizezi pe cineva intenţionat. 
Oamenii pot fi supărători sau jignitori cu alte persoane: față în față (în persoană), pe telefonul mobil (mesaje, apeluri, video clipuri) 
pe Internet (e-mail, mesaje text, rețele sociale, chat-uri). 



Copii – cyberbullying   



Copii – cyberbullying   

Procente din cei care afirmă că cineva i-a supărat / jignit pe Internet 



Procente din cei care afirmă că cineva i-a supărat / jignit pe Internet 
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Copii – cyberbullying   



Copii – bullying   



Copii – bullying   

Procente din cei care afirmă că au supărat / jignit pe cineva 



I. 43% dintre copii afirmă că au văzut imagini cu caracter sexual în ultimul an, majoritatea 

acestora (70%) spunând că au văzut aceste imagini pe Internet, prin ferestre care apar 

accidental pe un site (65% din cei care au văzut imagini cu conţinut sexual pe Internet). 

II. Dintre copiii care afirmă că au văzut imagini cu caracter sexual pe Internet (70% din totalul 

eşantionului) şi afirmă că acest lucru i-a deranjat (36% dintre copiii care afirmă că au văzut 

imagini cu caracter sexual) 29% afirmă că au vorbit cu cineva ca urmare a acestui incident. 

Raportat la întreaga populaţie de copii, procentul celor care au văzut imagini cu caracter 

sexual pe Internet, s-au simţit lezaţi de acest fapt şi au reclamat incidentul este de 

aproximativ 5%; 

III. Comparativ, acum trei ani, studiul EU Kids Online, menţiona: “19% dintre copiii români au 

văzut imagini cu caracter sexual pe Internet, în timp ce 29% au văzut imagini sexuale atât 

online, cât și offline. 9% dintre toți copiii au fost deranjați de imaginile pe care le-au văzut.”. 

 

 

Copii – expunere la imagini cu conţinut sexual   



Context: 
În ultimul an trebuie să fi văzut / este posibil să fi văzut o mulţime de imagini diferite – poze, desene, filme. Unele pot avea conţinut 
evident sexual – de exemplu, oameni dezbrăcaţi sau oameni făcând sex. 
Se poate ca tu să nu fi văzut niciodată ceva asemănător sau poate ai vazut aşa ceva pe un telefon mobil, într-o revistă, la TV, pe un 
DVD sau pe Internet. 

Copii – expunere la imagini cu conţinut sexual   
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Procente din cei care afirmă că văzut imagini cu conţinut sexual 



Procente din cei care afirmă că văzut imagini cu conţinut sexual pe Internet 
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Procente din cei care afirmă că văzut imagini cu conţinut sexual pe Internet 



Copii – expunere la imagini cu conţinut sexual   

Procente din cei care afirmă că văzut imagini cu conţinut sexual pe Internet şi acest 

lucru i-a deranjat 



Copii – expunere la imagini cu conţinut sexual   

Procente din cei care afirmă că văzut imagini cu conţinut sexual pe Internet şi acest 

lucru i-a deranjat 

Dintre copiii care afirmă că au văzut imagini cu 
caracter sexual pe Internet (70% din totalul 
eşantionului) şi afirmă că acest lucru i-a deranjat 
(36% dintre copiii care afirmă că au văzut imagini 
cu caracter sexual) 29% afirmă ca au vorbit cu 
cineva ca urmare a acestui incident.  

Raportat la întregul eşantionului procentul celor 
care au văzut imagini cu caracter sexual pe Internet, 
s-au simţit lezaţi de acest fapt şi au reclamat 
incidentul este de aproximativ 5%, fapt ce nu 
permite o analiză statistică în profunzime a 
acţiunilor acestora. Totuşi, persoanele / instituţiile 
cărora copii se adresează pot fi ierarhizate astfel: 

1) prieteni / cunoştinţe de aceeaşi vârstă; 

2) părinţi; 

3) frate / soră; 

4) un alt adult, exceptând părinţii. 



I. 29% dintre copii afirmă că s-a întâmplat să nu mănânce sau să nu doarmă pentru a sta pe 

Internet, 57% că au petrecut mai puţin timp cu familia sau făcând lucruri pentru şcoală 

pentru a sta pe Internet, iar 58% că au încercat, fără să reuşească, să petreacă mai puțin 

timp pe Internet; 

II. 53% dintre copii afirmă că încearcă să îşi facă noi prieteni pe Internet, iar 57% că au 

adăugat în lista de prieteni persoane pe care nu le-au văzut niciodată față în față; 

III. 45% dintre copii afirmă că au avut contact cu necunoscuți pe Internet, iar, dintre aceştia 

jumătate au mers la întâlniri cu acești necunoscuți. Comparativ cu datele disponibile prin 

cercetarea EU Kids Online, procentul celor care au contact cu necunoscuţi pe Internet a 

crescut cu aproximativ 15%; 

IV. Reţele sociale sunt principalul mod în care copiii iau legătura cu necunoscuţi pe Internet 

(60%),  urmate fiind de mesageria instant, cu 44%. 

 

 

 

Copii – comportament pe Internet  



I. Dintre cei care s-au întâlnit cu cineva cunoscut pe Internet, 10% afirmă că au avut o 

experienţă neplăcută. Raportat la populaţia totală de copii, 2% au avut o experienţă 

neplăcută din cauza unei astfel de întâlniri; 

II. 62% dintre copii au văzut sau primit mesaje cu conţinut sexual, de orice fel, pe Internet, 

procent în creştere de peste 2 ori comparativ cu datele disponibile acum trei ani, când 24% 

afirmau că au văzut sau au primit imagini sexuale online (procentul este corelat însă cu 

creşterea accesului la Internet şi cu creşterea intimităţii acestuia – accesarea Internetului 

din camera proprie a crescut, de asemenea utilizarea dispozitivelor mobile); 

III. Dintre copiii care afirmă că au văzut sau primit mesaje cu conţinut sexual de orice fel pe 

Internet, 50% au văzut întâmplător un astfel de mesaj, iar 45% menţioneză că li s-a trimis 

personal un mesaj cu conţinut sexual. Totodată, 9% afirmă că le-a fost cerută o fotografie 

sau o înregistrare video în care să-şi arate părțile intime. 

 

 

Copii – comportament pe Internet  



I. 37% dintre copii care afirmă că au văzut sau primit mesaje cu conţinut sexual de orice fel pe 

Internet se declară deranjaţi de acest lucru, însă majoritatea acestora nu reclamă incidentul 

avut; 

 

II. 4% dintre copii afirmă că au postat sau trimis ei înşişi mesaje cu conţinut sexual pe 

Internet, procent similar cu cel subliniat de studiul EU Kids Online, acum trei ani. 

 

 

Copii – comportament pe Internet  



Context: 

Copii şi tinerii folosesc Internetul în diverse feluri. Te rugăm să te gândeşti la toate modalităţile de a accesa internetul şi la toate 
locurile de unde îl poţi accesa.  De asemenea, vor fi nişte întrebări referitoare la contactele pe care le-ai avut poate cu diferite 
persoane pe care le-ai cunoscut pe internet (online). 

Copii – comportament pe Internet   
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Copii – comportament pe Internet    

Procente din cei care afirmă că s-au întâlnit faţă în faţă cu cineva cunoscut pe Internet 
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Procente din cei care afirmă că s-au întâlnit faţă în faţă cu cineva cunoscut pe Internet 



Copii – comportament pe Internet    

Dintre copiii care afirmă că s-au întâlnit faţă în faţă 
cu cineva cunoscut pe Internet (55% din total 
eşantion), 10% afirmă că au fost deranjaţi ca urmare 
a acestui fapt. 

Raportat la întregul eşantionului procentul celor 
care afirmă că au fost deranjaţi ca urmare a unei 
întâlniri avute cu o persoană cunoscută pe Internet 
este de aproximativ 2%, fapt ce nu permite o analiză 
statistică în profunzime a acţiunilor acestora. Totuşi, 
pot fi subliniate următoarele: 

Majoritatea acestora se întâlnesc cu persoane de 
aceeaşi vârstă; 

Vorbesc cu alte persoane despre această întâlnire 
(locul unde se va întâlni, spre exemplu); 

Jignirile / adresarea de injurii sunt principalul 
lucru pe care copiii care au răspuns afirmativ la 
acest item îl menţionează ca fiind deranjant. Există 
însă şi cazuri (sub 0.5% din eşantion) în care copilul 
menționează că a fost agresat fizic / sexual ca 
urmare a unei astfel de întâlniri. 



Context: 

Copii şi tinerii folosesc Internetul în diverse feluri. Te rugăm să te gândeşti la toate modalităţile de a accesa internetul şi la toate 
locurile de unde îl poţi accesa.  De asemenea, vor fi nişte întrebări referitoare la contactele pe care le-ai avut poate cu diferite 
persoane pe care le-ai cunoscut pe internet (online). 

Copii – comportament pe Internet (Sexting)    
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Copii – comportament pe Internet (Sexting)    

Procente din cei care afirmă că au primit mesaje cu conţinut sexual pe Internet 
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Procente din cei care afirmă că au primit mesaje cu conţinut sexual pe Internet 
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Copii – comportament pe Internet (Sexting)    

Procente din cei care afirmă că au primit mesaje cu conţinut sexual pe Internet şi au fost deranjaţi de 

acest lucru. 



Copii – comportament pe Internet (Sexting)    

Dintre copiii care afirmă că au primit mesaje cu 
conţinut sexual pe Internet şi au fost deranjaţi de 
acest lucru, 36% menţionează au vorbit cu cineva 
despre incident.  

 

Raportat la întregul eşantionului procentul acestora 
este de aproximativ 5%, fapt ce nu permite o analiză 
statistică în profunzime a acţiunilor acestora. Totuşi, 
se poate afirma că majoritatea acestor copii vorbesc 
despre incident în grupul de egali (cu prietenii) sau 
cu părinţii. Accesarea serviciilor specializate este, 
însă, foarte redusă. 



Copii – comportament pe Internet (Sexting)    



Eşantion părinţi 



 

I. 80% dintre părinţi afirmă că folosesc Internetul, majoritatea acestora navigând de acasă; 

II. 34% dintre părinţi menţionează că sunt îngrijoraţi cu privire la ce accesează copilul / copiii 

pe Internet, iar 77% afirmă că vorbesc cu copiii despre ceea ce fac aceştia din urmă pe 

Internet; 

III. 79% dintre părinţi afirmă că copiii lor au voie oricând să folosească mesageria instant, 70% 

că au voie oricând să descarce muzică sau filme de pe Internet, 76% că li se permite oricând 

să se uite la clipuri video pe Internet (de ex. pe Youtube, Trilulilu), iar 73% că voie să aibă 

un profil propriu pe o reţea socială (ca de exemplu Hi5, Facebook). Comunicarea datelor 

personale este permisă de 21% dintre părinţi, iar încărcarea pozelor pe profilele de 

socializare este permisă de 56% dintre aceştia. 

 

 

Părinţi – concluzii generale 



I. 14% dintre părinţi afirmă că folosesc un serviciu care limitează timpul pe care îl petrece fiul 

/ fiica lor pe Internet, iar 21% că utilizează programe de control parental; 

II. 9% dintre părinţi afirmă că s-a întâmplat, în ultimul an, ca fiul/fiica lor să aibă o experienţă 

neplăcută pe Internet, iar 19% consideră că este destul de probabilă o experienţă de acest 

gen în viitorul apropiat; 

III. 20% dintre părinţi ştiu că fiul / fiica lor s-a întâlnit față în față cu o persoană pe care a 

cunoscut-o pe Internet, 22% că acesta / aceasta a văzut imagini cu conținut sexual online, 

8% că a fost tratat într-un mod agresiv sau dureros pe Internet şi 3% că propriul fiu / fiică a 

tratat un alt copil sau adolescent într-un mod agresiv sau dureros pe Internet.  

IV. 19% dintre părinţi afirmă că fiul  / fiica lor a văzut sau a primit mesaje cu conținut sexual 

pe Internet . Comparativ, 62% dintre copii afirmă că au văzut astfel de imagini pe Internet. 

Părinţi – concluzii generale 



Părinţi – utilizarea generală a Internetului 



Părinţi – utilizarea generală a Internetului 

Procente părinţii care afirmă că folosesc Internetul 
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Părinţi – utilizarea Internetului de către copii 
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Părinţi – utilizarea Internetului de către copii 


