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Metodologie

• Tipul studiului: Sondaj de opinie.
• Metoda de culegere a datelor: online
• Grupuri țintă: copii care au acces la internet, cu vârsta cuprinsă între 8 si 17 ani 
• Eșantionare: Eșantion neprobabilistic
• Mărimea eșantionului: 2373 de copii
• Analiza datelor: Procedee specifice statisticii descriptive sau inferențiale
• Perioada de culegere a datelor: ianuarie 2023



• 77 % dintre copii afirmă că petrec cel puțin 3 ore zilnic, pe internet.
• Fetele afirmă într-o măsură semnificativ mai ridicată că petrec peste 6 ore online, comparativ cu băieții, la fel

adolescenții comparativ cu copiii de vârstă mai mică.
• 40% dintre copii afirmă că au fost jigniți sau deranjați pe internet, în creștere cu aproximativ 3 pp comparativ cu anul

trecut.
• Adolescenții/liceenii și fetele afirmă acest lucru într-o măsură semnificativ mai ridicată. 
• Ponderea fetelor care afirmă că au fost jignite pe internet este cu 12 pp mai mare decât a băieților care au avut o 

astfel de experiență.  
• 20% dintre copii care au fost jigniți pe internet afirmă ca acest lucru se întâmplă cel puțin o dată pe săptămână.
• Persoanele cunoscute online, alături de prieteni, sunt principalii autori indicați de copii când vorbesc de jigniri pe 

Internet.
• 17% dintre copii afirmă că au postat sau trimis mesaje jignitoare.
▪ Adolescenții și băieții afirmă acest lucru într-o măsură semnificativ mai ridicată.

Principalele concluzii



Utilizare internet
77 % dintre copii afirmă că petrec cel

puțin 3 ore zilnic, pe internet.

Doar 2% dintre copii afirmă că

navighează pe internet mai puțin de o

oră într-o zi obișnuită.

Fetele afirmă într-o măsură semnificativ

mai ridicată că petrec peste 6 ore

online, comparativ cu băieții, la fel

adolescenții comparativ cu copiii de

vârstă mai mică.
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Care este aplicația pe care o folosești cel mai des pentru 
a comunica cu următoarele persoane?

Scade, comparativ cu anii precedenți procentul copiilor care folosesc Facebook, de la aproximativ 70% la 40 de procente.

Fetele și adolescenții afirmă în măsuri semnificativ mai ridicate că folosesc Instagram.
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Care este aplicația pe care o folosești cel mai des pentru 
a comunica cu următoarele persoane?

98% dintre copii comunică folosind WhatsApp, în special cu prietenii și colegii.

Tiktok este rețeaua socială unde copiii intră, cel mai des, în legătură cu necunoscuți. Este folosită mai des de adolescenți, de fete

și copiii din mediul urban.
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Care este aplicația pe care o folosești cel mai des pentru 
a comunica cu următoarele persoane?

Discord este folosită în mod senmificativ mai ridicat de către băieți și copiii din mediul urban.

Roblox este utilizat în special de către copii cu vârsta peste 14 ani.
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Incidente pe internet
40% dintre copii afirmă că au fost jigniți sau deranjați pe

internet, în creștere cu aproximativ 3 pp comparativ cu

anul trecut.

Adolescenții/liceenii și fetele afirmă acest lucru într-o

măsură semnificativ mai ridicată.

Ponderea fetelor care afirmă că au fost jignite pe internet

este cu 12 pp mai mare decât a băieților care au avut o

astfel de experiență.

Copiii din mediul rural afirmă într-o măsură mai ridicată că

au fost jigniți / deranjați pe internet comparativ cu cei din

mediul urban.

Dintre copiii care afirmă că au fost jigniți pe Internet,

majoritatea afirmă că le-au fost trimise mesaje supărătoare

sau jignitoare.

Da, 40%

Nu, 60%

Ți s-a întâmplat atunci când navigai pe 
internet, să te simți jignit sau deranjat?



Care dintre următoarele lucruri ți s-au întâmplat când 
interacționai cu alți utilizatori în mediul online?

Adolescenții afirmă în măsură semnificativ mai ridicată ca au primit mesaje jignitoare pe internet, la fel fetele.

Băieții sunt mai des victimele amenințărilor online.
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Incidente pe internet
20% dintre copii care au fost jigniți pe

internet afirmă ca acest lucru se întâmplă cel

puțin o dată pe săptămână.

Persoanele cunoscute online, alături de

prieteni, sunt principalii autori indicați de copii

când vorbesc de jigniri pe Internet.

Fetele afirmă ca sunt jignite într-o măsura

semnificativ mai mare în mesageria privată.
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Care au fost persoanele care te-au deranjat pe internet?
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Dintre copii care sunt jigniți pe rețele sociale, majoritatea afirmă că au fost deranjați de persoane necunoscute / cunoscute pe internet.
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Care au fost persoanele care te-au deranjat pe internet?
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Într-un grup online sau un forum

Dintre copii care sunt jigniți într-un joc online, majoritatea afirmă că au fost deranjați de persoane necunoscute / cunoscute pe internet.

Băieții sunt victima bullyingului online în cadrul jocurilor într-o măsură semnificativ mai ridicată comparativ cu fetele.
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Utilizare Internet

Fetele spun într-un procent mai ridicat că s-au simțit vinovate de situație sau că au sperat că problema va trece de la sine.

Majoritatea celor care răspund Altele, afirmă că au blocat persoana care i-a deranjat.
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Niciunul dintre aceste lucruri
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Cum ai reacționat în acele situații în care ai fost deranjat în mediul 
online? 



Incidente pe internet

Între 30 și 40% dintre copii afirmă că vorbesc cu părinții sau cu un prieten când sunt deranjați în mediul online.

Copiii de vârstă mică și fetele tind să vorbească cu părinții despre incidentele online în măsuri semnificativ mai ridicate.
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Incidente pe internet

Între 30 și 40% dintre copii afirmă că vorbesc cu părinții sau cu un prieten când sunt deranjați în mediul online.

Copiii de vârstă mică și fetele tind să vorbească cu părinții despre incidentele online în măsuri semnificativ mai ridicate.
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Incidente pe internet

Sub 5% dintre copii afirmă că au apelat la un specialist ca urmare a unui incident online.

8% afirmă că nu s-a întâmplat nimic chiar dacă au discutat despre incident.
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Incidente pe internet

17% dintre copii afirmă că au postat sau trimis mesaje

jignitoare.

Adolescenții și băieții afirmă acest lucru într-o măsură

semnificativ mai ridicată.

Copiii din mediul rural afirmă într-o măsură mai ridicată că

au postat sau trimis mesaje jignitoare.

Ai trimis sau ai postat mesaje jinitoare în mod 
repetat (imagini, video sau text) cuiva sau 
despre cineva? 

Da, 17%

Nu, 83%



Incidente pe internet
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Nu s-a întâmplat nimic

Prefer să nu spun

Ce s-a întâmplat după ce ai trimis sau postat mesaje jignitoare în mod 
repetat? 

1 din 2 copii care au trimis mesaje jignitoare altor persoane spune că nu s-a întâmplat nimic ca urmare a acestui lucru.



Incidente pe internet
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jignitoare în mod repetat, ce ai făcut?



NU LĂSA POVARA CYBERBULLYINGULUI SĂ TE STRIVEASCĂ!
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