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1 Introducere 
 

1.1 Context 

Atât copilăria, cât și spațiul saturat tehnologic în 
care copiii cresc sunt într-o continuă schimbare, co-
determinându-se reciproc (Livingstone, 2009). 
Copiii cresc într-un ambient al dispozitivelor media 
convergente (Ito et al., 2009), unde oportunități 
semnificative de sociabilitate, de exprimare, 
învățare, creativitate și participare le sunt furnizate 
de media online și în special de media mobile 
(Hjorth & Goggin, 2009; Goggin 2010). Dincolo de 
oportunități, copiii pot să întâlnească pe internet și 
o serie de riscuri; din 2006, rețeaua EU Kids Online 
cercetează riscurile și oportunitățile online pentru 
copii, arătând interdependența acestora 
(Livingstone et al., 2011). Astfel, cu cât copiii 
utilizează mai mult internetul, cu atât gama 
oportunităților se lărgește, mărindu-se de 
asemenea și expunerea lor la experiențe riscante. 
Schimbarea condițiilor de acces la internet prin 
mijlocirea media mobile impune necesitate a noi 
cercetări asupra experiențelor online ale copiilor, 
oportunităților și riscurilor internetului mobil. 

Deși există multe discuții despre media mobile, nu 
există un consens privitor la definiția acestora nici 
dacă ne referim la acest moment anume, nici dacă 
ne plasăm într-o perspectivă diacronică. La fel cum 
se întâmplă în cazul internetului, media mobile 
sunt ele însele în mișcare în măsura în care noile 
tehnologii și aplicații sunt dezvoltate în mod 
continuu. Acestea fiind spuse, fiecare proiect de 
cercetare trebuie să-și definească propriul obiect 
de studiu. În cazul nostru, prima diferențiere pe 
care vrem să o facem este între experiența 
internetului accesat de pe PC (inclusiv laptop și 
notebook) și experiența internetului accesat de pe 
dispozitive portabile, care utilizează sisteme de 
operare diferite (e.g. smartphone-uri și tablete), dat 
fiind că tehnic, acestea permit sau din contră 
limitează diferite practici. 

Astfel, când ne referim la ‘internetul mobil’ în acest 
raport, avem în vedere accesarea internetului de pe 

media mobile, accesare care este potențial diferită 
ca experiență față de accesarea de pe un PC. Media 
mobile pe care ne axăm sunt următoarele: 

• Dispozitive portabile conectate la internet 
prin intermediul tehnologiei wifi sau 3G/4G, 
cum ar fi smartphone-urile, tabletele, 
telefoanele obișnuite de pe care poate fi 
accesat internetul, console de jocuri portabile 
și dispozitive de redare MP3/MP4 (cum ar fi 
iPod Touch) sau cititoare de cărți electronice 
(e-book reader). Datorită portabilității lor, 
aceste dispozitive permit accesarea internetului 
de oriunde și oricând există semnal, chiar dacă 
în fapt, ele nu sunt folosite exclusiv “în 
mișcare”, condițiile sociale afectând utilizarea 
lor. 

• Dispozitive convergente multifuncționale, 
care fac posibile repertorii din ce în ce mai 
bogate de practici de comunicare și activități 
online. Acestea combină opțiuni deja 
disponibile pe mai vechile telefoane mobile 
(cum ar fi clasica funcție de apelare telefonică, 
mesajele text sau multimedia, jocuri, radio, 
muzică, fotografiere) cu activități care se 
desfășoară în mod obișnuit de pe un calculator 
personal, activități care implică internetul și 
media sociale (cum ar fi email, mesagerie 
instant, platforme de socializare online [social 
network site, SNS], consultarea de hărți, 
vizionare de video clipuri sau programe de 
televiziune și blogging). La aceste activități ‘mai 
vechi’, care puteau fi realizate și pe telefoanele 
mobile anterioare sau pe PC-uri și laptop-uri, se 
adaugă noi activitități specifice dispozitivelor 
convergente, cum ar fi cele care au la bază 
servicii de localizare și cele realizate prin 
intermediul aplicațiilor (care pot modela noi 
experiențe online). 

• Dispozitive personale,1 adică acele 
dispozitive care capătă conotații afective 
(evocând atașament emoțional) și care au 
devenit parte a vieții cotidiene. Fiind personale 
și portabile, media mobile fac ca modul în care 

                                                             
1 Trebuie menționat că nu suntem interesați doar de cei care 
dețin astfel de dispozitive mobile, ci și de cei care le folosesc fără 
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consumăm media și ne angajăm în practicile 
online să fie mai flexibil și personalizat și, de 
asemenea, creează noi oportunități pentru 
utilizarea privată în context domestic, școlar 
sau în spațiul public. Această  privatizare a 
accesului și utilizării  este acompaniată de 
omniprezența internetului în viața zilnică a 
copiilor și implică crearea de diferite convenții 
sociale asupra libertății, intimității, sociabilității 
și nu în ultimul rând controlului din partea 
părinților și a altor adulți. 

Ne putem întreba astfel dacă nu cumva, prin 
extinderea potențială a gamei de oportunități 
online, internetul mobil promovează un repertoriu 
specific de activități de comunicare și divertisment 
– e.g. activitățile pe rețelele de socializare online și 
jocurile – care sunt preferate de către copii altor 
activități online, mai dezirabile social, cum ar fi cele 
educative. O altă întrebare este, așa cum am 
anticipat, dacă accesarea internetului prin 
mijlocirea media mobile aduce copiilor mai 
multe sau mai puține riscuri sau, pur și simplu, 
aduce riscuri noi.  

Scopul nostru este astfel să înțelegem și să 
distingem între modul cum este experimentat 
internetul accesat de pe un dispozitiv mobil, față de 
experiența bazată pe PC, în termeni de oportunități 
și riscuri. 

 

1.2 Agenda decidentilor 

Atât în discursul cercetătorilor, cât și în cel al 
decidenților se atribuie un rol important în 
siguranța copiilor pe internet medierii venite din 
partea profesorilor, a celor de aceeași vârstă  și, mai 
ales, medierii parentale. Pe măsură ce media și 
tehnologiile comunicării devin din ce în ce mai 
dificil de reglementat din partea guvernanților sau 
a unor organisme centralizate, a fost tot mai mult 
susținută responsabilitatea părinților în a stabili 
reguli în spațiul domestic (Oswell, 2008). Astfel, 
activități percepute până atunci ca fiind private – 
cum ar fi regulile pe care părinții le stabilesc pentru 
utilizarea media de către copii – au început să fie 
abordate în cadrul politicilor publice, în special în 
cele care privesc protecția copilului de posibilele 

experiențe dăunătoare provocate de media 
(European Commission, 2008). 

Sprijinindu-ne pe cadrul teoretic construit în 
proiectul EU Kids Online, putem înțelege medierea 
parentală a utilizării internetului de către copii pe 
cinci segmente principale (Livingstone et al., 2011): 

• Co-utilizarea internetului și medierea 
activă – implică discuții ale părinților cu copiii 
despre ce fac aceștia online, activități pe 
internet la care părinții participă alături de copii 
precum și supravegherea (statul alături, de 
exemplu) copilului când acesta este online. 

• Medierea activă a utilizării internetului în 
siguranță – implică promovarea de către 
părinți a unei utilizări în siguranță a 
internetului, prin sfaturi referitoare la riscuri și 
prin oferirea sprijinului atunci când copiii 
întâlnesc lucruri deranjante pe internet. 

• Mediere restrictivă – se referă la practicile 
prin care părinții stabilesc reguli care limitează 
utilizarea media a copiilor (în ceea ce privește 
timpul sau activitățile). 

• Monitorizarea – se referă la practicile 
părinților de a verifica istoricul activităților pe 
internet ale copilului. 

• Restricțiile tehnice - desemnează utilizarea 
programelor de filtrare, restricționare sau 
monitorizare a utilizării internetului de către 
copil. 

La nivel general, proiectul EU Kids Online a arătat o 
imagine mai degrabă pozitivă a medierii parentale. 
Nu doar că părinții își exprimă încrederea în 
capacitatea copiilor de a face față riscurilor online, 
dar chiar și copiii par bucuroși de interesul și 
implicarea părinților (Haddon, 2012). În ceea ce 
privește strategiile parentale care funcționază cel 
mai bine, în timp ce medierea restrictivă este în 
mod clar asociată cu o reducere a riscurilor, ea 
poate de asemenea să reprezinte și o reducere a 
șanselor copilului de a beneficia de lumea online; 
mai mult, există evidențe că o mediere parentală 
activă a modului cum este utilizat internetul poate 
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reduce experiențele dăunătoare pe care copilul le 
poate avea în mediul online, fără a-l priva de 
oportunitățile acestuia (Dürager & Livingstone, 
2012). 

Portabilitatea smartphone-urilor, precum și 
caracterul personal al acestora, aduce noi 
provocări capacității și dorinței părinților de a 
împărtăși sau a superviza activitatea online a 
copiilor. Telefoanele mobile pot facilita medierea 
tehnică și monitorizarea, dar medierea activă de tip 
co-utilizare este mai dificil de realizat în condițiile 
unui acces mobil, pe dispozitive personale (ușor de 
ascuns în buzunar), cu ecrane mai mici etc. Astfel, 
devine necesar să fie analizate și evaluate noile 
condiții în care medierea parentală are loc, 
arătându-se care sunt constrângerile, dar și 
posibilitățile pe care le au părinții atunci când 
încearcă să medieze experiența online a copiilor. 

Profesorii și instituțiile de educare joacă de 
asemenea un rol important în medierea acelor 
activități pe internet ale copiilor care au la bază 
dispozitive mobile. La fel ca în cazul părinților, 
medierea din partea profesorilor stă și ea sub 
semnul noilor condiții de acces (accesul mobil),  
ceea ce duce la modificarea eficienței ei. Astfel, ni 
se pare necesar să aflăm dacă și în ce măsură 
profesorii au încorporat platformele mobile în 
educația privind siguranța pe internet (acolo unde 
este cazul; în România din păcate acest domeniu 
este cu totul descoperit în curricula școlară) sau, 
mai general, dacă profesorii au preluat aceste 
tehnologii în activitățile la clasă, beneficiind de 
oportunitățile pe care le oferă. 

Noile condiții de mediere socială a accesului la 
internet mobil stabilesc de asemenea o nouă 
agendă pentru decidenți. Astfel, generalizarea 
media convergente cere o colaborare mai strânsă 
între diferiți actori social pentru a determina 
experiența online a copiilor. Inițiativele de auto-
reglementare din partea industriei de telefonie 
mobilă, cum ar fi Cadrul European pentru Utilizarea 
în Siguranță de către Copii și Tineri a Tehnologiilor 
Mobile (European Framework for Safer Mobile Use 
by Younger Teenagers and Children), sau alte 
inițiative de auto-reglementare avizate de Comisia 
Europeană, cum ar fi Coaliția pentru un Internet 

mai Bun pentru Copii (CEO Coalition to Make the 
Internet a Better Place for Kids) și Coaliția pentru 
Utilizarea în Siguranță a Dispozitivelor Conectate și 
a Serviciilor Online de către Copii și Tineri (the ICT 
Coalition for the Safer Use of Connected Devices 
and Online Services by Children and Young People) 
în UE2 încep să ia în considerare noile dezvoltări 
legate de internetul mobil. În același timp însă, este 
esențial ca aceste inițiative să fie incluse într-un 
dialog constructiv cu instituțiile guvernamentale, 
experiții care se ocupă de copii, organizații non-
guvernamentale (ONG-uri), cercetătorii, părinții și 
profesorii și, nu în ultimul rând, copiii. Din această 
perspectivă, rezultatele proiectului Net Children Go 
Mobile au fost analizate astfel încât să permită 
stabilirea unei liste de priorități și să identifice acele 
spații unde cooperarea între părțile implicate este 
necesară pentru o promovare eficientă a siguranței 
pe internet. 

 

1.3 Despre proiect 

Proiectul Net Children Go Mobile – co-finanțat prin 
Programul Safer Internet – și-a propus să 
investigheze prin metode cantitative și calitative 
cum schimbarea condițiilor de acces și utilizare a 
internetului – mai exact, internetul mobil și media 
mobile convergente – atrage riscuri diferite (mai 
mari, mai puține sau doar altele, noi) privind 
siguranța copiilor pe internet. Țările care au 
demarat proiectul sunt Danemarca, Italia, Marea 
Britanie și România, cărora li s-au adăugat 
Belgia, Irlanda și Portugalia (unde s-a efectuat 
atât cercetarea cantitativă, cât și cea calitativă) și 
Germania și Spania (doar pentru cercetarea 
calitativă). 

În mod cert, aceste țări nu pot fi privite ca fiind 
reprezentative pentru întreaga Europă. Cu toate 
acestea, alegerea celor patru țări inițiale, ca și a 
celorlalte trei care au participat la cercetarea 
cantitativă, reprezintă un punct forte al proiectului 
dacă ne referim la extinderea validității datelor la 
nivel pan-european. Întradevăr, Belgia, Danemarca, 
Irlanda, Italia, Marea Britanie, Portugalia și 
                                                             
2 Vezi www.ictcoalition.eu 
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România sunt emblematice pentru diferențele 
socio-culturale și tehnice de la nivelul Europei, 
diferențe care trebuie să fie luate în considerare 
când sunt propuse politici care să promoveze 
siguranța copiilor pe internet, atunci când acesta 
este accesat de pe dispozitive mobile și 
convergente sau atunci când se încearcă creșterea 
gradului de conștientizare privind riscurile 
existente. Țările participante diferă în multe 
aspecte, de la diferențe în istoria adoptării 
telefoaniei mobile, care la rândul ei poate influența 
istoria adoptării smartphone-urilor și a altor 
dispozitive mobile, la diferențe în termeni de 
cultură digitală a tinerilor sau în ceea ce privește 
frecvența riscurilor online printre copiii și, nu în cele 
din urmă, în termeni de cultură a copilăriei și a 
parentalității. 

În ceea ce privește răspândirea telefoniei mobile în 
anii ’90, Danemarca (alături de alte Țări Nordice), 
Marea Britanie și Italia au fost caracterizate de o 
rapidă și generalizată adoptare a telefoanelor 
mobile care au devenit o componentă distinctivă a 
culturii tinerilor. Popularitatea dispozitivelor și a 
noilor practici de comunicare (cum ar fi SMS) în 
aceste țări a dus de asemenea la o creștere 
substanțială a cercetărilor empirice la nivel 
național referitoare la utilizarea telefoniei mobile 
(Green&Haddon, 2009). Pe lângă diferențele în 
procesul de includere a media mobile în contextul 
vieții de zi cu zi (cu alte cuvinte, procesul de 
‘domesticire’ a acestora), ceea ce influențează la 
acest moment adoptarea largă a smartphone-urilor 
la nivel național într-un anumit spațiu este 
deținerea unei infrastructuri de comunicare mobilă, 
care implică aspecte tehnologice și economice. 
Prin cercetarea accesului și utilizărilor telefoanelor 
mobile, smartphone-urilor și altor dispozitive 
media convergente, proiectul Net Children Go 
Mobile își propune să ofere un portret al includerii 
acestor tehnologii ale informării și comunicării (TIC) 
în viața de zi cu zi (‘domesticirii’ lor) în relație cu 
variațiile socio-culturale, permițând astfel explicații 
care pot fi ulterior extinse la nivelul altor țări cu 
modele de adopție a TIC și cu infrastructuri 
tehnologice similare. 

Țările participante în proiectul Net Children Go 
Mobile sunt de asemenea relevante în ceea ce 
privește experiența pe care copiii o au în riscurile 

internetului și în implicațiile acesteia pentru 
politicile de conștientizare a siguranței pe internet. 
Conform noii clasificări a țărilor furnizată de studiul 
EU Kids Online (Helsper et al., 2013), Belgia, Italia, 
Irlanda, Portugalia și Marea Britanie aparțin 
categoriei de țări unde copiii sunt ‘protejați prin 
restricționare’ - țări caracterizate printr-un nivel 
relativ scăzut de risc, probabil și pentru că utilizarea 
internetului este mai limitată și în mare măsură 
restricționată la activități practice – Danemarca 
aparține categoriei ‘exploratorilor riscului 
sprijiniți’ – care cuprinde copii care sunt utilizatori 
experimentați ai rețelelor sociale, care sunt mai 
expuși la riscurile sexuale online, dar ai căror părinți 
sunt mai implicați în mod activ (și nu restrictiv) în 
ghidarea lor pe internet. România, pe de altă parte, 
este inclusă în grupul țărilor unde copiii sunt 
‘jucători de risc parțial sprijiniți’ – unde copiii 
întâlnesc doar un număr moderat de oportunități 
online, cele mai multe fiind în legătură cu jocurile 
online, în același timp consumul de internet fiind 
asociat cu un număr relativ ridicat de riscuri și un 
nivel ridicat al prejudiciului rezultat. Cercetarea EU 
Kids Online II a realizat această clasificare prin 
compararea utilizării zilnice a internetului de către 
copii, a expunerii lor la riscuri și a strategiilor de 
mediere parentală folosite.  

Un ultim aspect de care s-a ținut cont în selectarea 
țărilor participante la proiect a fost faptul că în 
aceste țări întâlnim culturi ale copilăriei și stiluri de 
parentalitate diferite. Deși toate țările europene 
sunt semnatare ale Convenției Națiunilor Unite 
privind Drepturile Copilului, abordările sunt diferite 
la nivelul Europei, susținându-se construcții 
naționale ale copilăriei, care variază de la state 
centrate pe copil, cum ar fi Danemarca, la state 
unde perspectiva dominantă este cea a ‘copilului în 
pericol’.  

1.4 Cadrul teoretic si 
metodologic 

Bazându-ne pe experiența membrilor rețelei în 
cadrul proiectului EU Kids Online, cadrul 
conceptual este operaționalizat într-o perspectivă 
centrată pe copil, cu o abordare critică, 
contextuală și comparativă (Livingstone & 
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Haddon 2009; Livingstone et al., 2011). Aceasta 
presupune o înțelegere a experienței online a 
copilului ca fiind contextualizată și determinată de 
intersecția a trei cercuri, astfel: 1) copilăria, mediul 
familial și cercul de prieteni; 2) sistemul mediatic și 
dezvoltările tehnologice: și 3) contextul social și 
strategic la nivel european. 

Drept urmare, considerăm că vocea și punctul de 
vedere al copiilor sunt cruciale în încercarea de a 
înțelege oportunitățile întâlnite pe internet, riscurile 
și consecințele negative ale utilizării de media 
mobile și convergente. Folosirea datelor cantitative 
va contribui la consolidarea cunoștințelor despre 
folosirea de către copii a media mobile și 
convergente prin asigurarea unor date 
reprezentative la nivel național și comparabile la 
nivel trans-național. De asemenea, combinarea 
datelor cantitative cu cele calitative va oferi 
profunzime în informațiile despre conștientizarea 
de către copii a riscurilor media mobile și percepția 
pe care o au asupra acestora. În plus, terenul 
calitativ include interviuri de grup cu părinții, 
profesorii și alte persoane implicate în munca cu 
tinerii (e.g. antrenori sportivi), pentru a putea 
compara percepția copiilor și a adulților în 
conștientizarea riscurilor internetului mobile și în 
înțelesul pe care îl capătă aceste riscuri în cele 
două viziuni. Se dorește de asemenea ca  datele 
empirice culese în acest proiect să susțină 
inițiativele de conștientizare și să structureze 
politicile de siguranță pe internet. 

1.5 Despre acest raport 

Acest raport se referă la situația utilizării 
internetului de către copiii din România, făcând 
însă de fiecare dată referire și la situația generală de 
la nivelul tuturor celor 7 țări în care a avut loc 
ancheta Net Children Go Mobile (Belgia, 
Danemarca, Irlanda, Italia, Portugalia, România, 
Marea Britanie). Atunci când acest lucru se 
întâmplă, ne vom referi de o manieră globală la 
‘situația europeană’, specificând însă că este vorba 
doar de cele 7 țări participante în proiect și vom 
oferi datele medii așa cum apar acestea în a doua 
ediție a raportului Net Children Go Mobile: risks and 

opportunities (Mascheroni & Olafsson, 2014)3.  

De asemenea raportul va fi ilustrat cu o serie de 
citate din interviurile de grup sau individuale cu 
copiii și adulții din România. Deși nu va fi vorba 
despre un raport detaliat asupra acestei părți a 
cercetării, considerăm că folosirea discursului 
direct al subiecților participanți la cercetare va oferi 
un fundal de înțelegere a datelor din acest raport. 
La nivel metodologic4, ancheta calitativă a 
presupus în România realizarea a 7 focus grupuri 
(28 persoane implicate), 15 interviuri individuale cu 
copii și 9 focus grupuri cu adulti, din care 6 cu 
părinți (30 persoane), 2 cu profesori (10 persoane) și 
un focus grup cu alte persoane care se ocupă de 
copii (2 persoane din ONG-uri și un profesor de arte 
plastice).   

Câteva date despre anchetă: 

• În România, datele au fost colectate în mai - 
iulie 2013 și au cuprins, la fel ca în fiecare țară, 
un eșantion reprezentativ național de 
aproximativ 500 de copii cu vârste între 9-16 
ani, utilizatori de internet. 

• Ancheta a fost precedată, în fiecare țară, de o 
testare cognitivă a chestionarului pe opt copii 
din diferite grupe de vârstă (9-10, 11-12, 13-14, 
15-16) pentru a verifica nivelul de înțelegere și 
reacția la întrebări. 

• Administrarea chestionarului a avut loc acasă, 
față în față, existând o secțiune de 
autocompletare pentru întrebările sensibile.  

                                                             
3 Din motive de economie de spațiu nu vom cita de fiecare dată 
Raportul mai sus menționat, asumând că cititorul va avea în 
vedere nota de mai sus. 
4 Pentru mai multe amanunte despre cum a avut loc cercetarea 
calitativă vezi Haddon & Vincent, 2014. 
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2. Acces si utilizari 
Cercetările anterioare au arătat că experiența 
online a copiilor este influențată de contextul social 
în care are loc accesarea și utilizarea internetului 
(Livingstone et al., 2011). În ceea ce privește 
accesarea, este de presupus că media mobile și 
convergente vor extinde spațial și temporal 
situațiile sau contextele de accesare a internetului 
oferind teoretic o accesibilitate ‘oriunde și oricând’. 
În fapt, aceasta este limitată economic și 
tehnologic (prin costurile pe care le implică 
pachetul de internet mobil sau prin lipsa unei 
conexiuni wifi) cee ce face ca utilizarea acestor 
dipozitive mobile ‘în mișcare’ să fie în fapt limitată. 
Cu toate acestea, media mobile și convergente pot 
reconfigura convențiile sociale asupra libertății, 
intimității și supravegherii.  

În scopul înțelegerii cât mai complexe a utilizării  
internetului de către copii în viața cotidiană, am 
folosit trei indicatori: (1) locul din care este utilizat 
internetul: acasă, în propriul dormitor; acasă, dar nu 
în dormitorul propriu; la școală; alte locuri, cum ar fi 
bibliotecile, cafenele, acasă la prieteni sau rude; 
când se află în mișcare, în drum spre școală sau 
spre alte locuri; (2) frecvența utilizării: de câteva ori 
pe zi, zilnic, cel puțin o dată pe săptămână, 
niciodată sau aproape niciodată; și (3) dispozitivul 
de pe care intră pe internet: computer de birou, 
laptop sau notebook, telefon mobile, smartphone, 
tablete, alte dispozitive mobile de tipul iPod Touch, 
cititoare de cărți electronice sau console de jocuri 
portabile. 

2.1 Unde? Locul de acces al  
internetului 

Odată cu apariția și răspândirea dispozitivelor 
mobile de accesare a internetului, asistăm la o 
diversificare a locurilor de unde este accesat, 
ajungându-se posibilitatea “conectivității ubicue” 
(Peter & Valkenburg, 2006) și, de asemenea, la 
posibila prezență neîntreruptă a online-ului în viața 
de zi cu zi a copiilor. 

În ciuda acestei potențialități a conectivității 
“oriunde și oricând”, copiii indică încă spațiul 
casei (propriul dormitor și alte spații comune) ca 
loc predilect de unde accesează internetul 
(indiferent de dispozitivul folosit pentru aceasta). 
Tabelul 1 arată frecvența cu care copiii accesează 
internetul în diferite locații (care nu se exclud 
reciproc, dat fiind că, în general copiii intră pe 
internet în mai multe situații și din mai multe 
locuri). 

Tabelul 1: Cât de des utilizează copiii internetul 
în diverse locații 
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Acasă, în camera ta 
(sau în altă cameră 
personală) 

31,8 27,8 8,9 31,5 

Acasă dar nu în camera 
ta (sau în altă cameră 
personală) 

14,0 26,2 18,9 41,0 

La şcoală 3,8 7,3 41,7 47,2 
În alte locuri (la rude 
sau prieteni, în 
biblioteci, cafenele ...) 

2,1 6,6 41,1 50,2 

Când eşti în drum spre 
şcoală sau spre alte 
locuri  

1,5 6,1 7,8 84,7 

Q1 a-e: Uitându-te la aceast cartonaş, te rog să îmi spui cât de 
des intri online sau foloseşti internetul (pe un computer, un 
telefon mobil, un smartphone sau orice alt obiect de pe care poţi 
intra online) în locurile urmatoare… 
Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 

• 6 din 10 copii din România accesează zilnic 
internetul din camera proprie, în timp ce  
unul din trei nu accesează niciodată sau 
aproape niciodată internetul din 
intimitatea camerei. Cei care accesează zilnic 
internetul de acasă, dar dintr-un spațiu comun 
reprezintă 40% (față de 60% la nivelul celor 7 
țări participante la cercetare). 

• 11% dintre copiii din România accesează 
internetul zilnic la școală, față de o medie 
europeană (la nivelul celor 7 țări participante în 
proiect) de 21%. În același timp, aproape 
jumătate (47%) declară că nu accesează 
niciodată sau aproape niciodată internetul 
când sunt la școală. 
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• Doar 8% dintre copii sunt cu adevărat 
mobili în accesarea internetului, declarând că 
folosesc zilnic internetul când sunt în mișcare 
(față de 17% la nivelul celor 7 țări), în timp ce 
85% declară că nu folosesc niciodată sau 
aproape niciodată internetul când sunt pe 
drum. Explicația limitării accesului, pentru 
copiii din România, la internetul mobil este, pe 
de o parte, de natură obiectivă - și constă în 
motive economice (dispozitivele fiind încă 
relativ costisitoare pentru puterea de 
cumpărare a românilor) și motive tehnologice 
(limitarea spațiilor publice care oferă acces wifi 
gratuit) - și, pe de altă parte, de natură 
subiectivă, mulți dintre părinți împotrivindu-
se acestei tehnologii mobile pe care o 
consideră fie potențial periculoasă copiilor, fie 
inutilă.  

Tabelul 2 arată cine sunt (în termeni de gen, vârstă 
și status socio-economic) cei care folosesc 
internetul în diferite locații. 

Tabelul 2: Utilizarea zilnică a internetului în 
diferite locatii în functie de gen, vârstă și 
status socio-economic 
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Băieți 59 37 7 11 7 

Fete 60 43 15 7 8 

9-10 44 27 2 3 4 

11-12 54 43 9 8 2 

13-14 67 43 7 6 12 

15-16 69 47 24 16 11 

SSE 
scăzut 

50 43 10 5 6 

SSE 
mediu 

67 37 7 10 5 

SSE 
ridicat 

73 46 25 19 18 

Total  RO 60 40 11 9 8 

Total EU 55 60 21 17 17 

Q1 a-e: Uitându-te la aceast cartonaş, te rog să îmi spui cât de 
des intri online sau foloseşti internetul (pe un computer, un 
telefon mobil, un smartphone sau orice alt obiect de pe care poţi 
intra online) în locurile urmatoare… 

Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 

• În toate locațiile despre care au fost întrebați, 
folosirea zilnică a internetului variază cu 
vârsta, cei mari fiind mai probabil să utilizeze 
internetul din mai multe locații. 

• Grupele de vârstă 13-14 și 15-16 ani sunt de un 
interes deosebit deoarece în România, spre 
deosebire restul țărilor, nu apare un salt 
semnificativ în termeni de folosirea internetului 
mobil (mai mică chiar la cei de 15-16 ani) sau 
de folosirea internetului din intimitatea 
dormitorului propriu, între cele doua grupe 
de vârstă, în schimb apare o diferență 
notabilă în folosirea internetului la școală 
(de la 7% la 24%). 

• Fetele par mai dispuse să folosească internetul 
din spațiile comune ale casei și de la școală, în 
timp ce băieții preferă să rămână la nivelul 
camerei proprii. 

• Diferențele de status socio-economic sunt de 
asemenea importante, mai ales pentru 
accesarea internetului din camera proprie și 
din alte spații – unde cu cât copiii provin din 
familii mai bine situate, cu atât sunt mai mari 
șansele să acceseze zilnic internetul din aceste 
locații. Pe de altă parte, este de remarcat faptul 
că, în ceea ce privește folosirea internetului în 
mișcare și folosirea lui la școală, copiii cu status 
socio-economic redus și mediu sunt relativ 
asemănători, dar diferă mult de copiii cu status 
socio-economic ridicat 

• Comparat cu restul țărilor participante la 
proiect, copiii din România sunt, după cei din 
Danemarca, printre cei mai dispuși să 
folosească zilnic internetul din camera proprie 
(60% România, față de 77% Danemarca și, la 
polul opus, Belgia, cu 38%). Acest indicator era 
folosit în epoca internetului fix pentru a 
evidenția strategiile de mediere parentală și 
gradul de conștientizare al părinților cu privire 
la eventualele riscuri pe care copiii le pot întâlni 
online și la necesitatea de a supraveghea 
activitățile copiilor pe internet (pe principiul că, 
amplasând PC-ul într-un spațiu comun, 
părintele poate din când în când să tragă cu 
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coada ochiului la ce face copilul pe internet). 
Odată cu generalizarea laptopului și a 
dispozitivelor mobile personale (de tip 
smartphone și tablete) acest indicator devine 
relevant când este coroborat cu cel al folosirii 
din alte spații ale casei: astfel, în România 
întâlnim cel mai mare procent al copiilor care 
folosesc internetul doar din dormitorul propriu 
(cel puțin 20%), în timp ce în țări precum Belgia 
și Irlanda, unde protecția parentală joacă un rol 
foarte important, cu 30%, respectiv 20% mai 
mulți copii utilizează zilnc internetul din spații 
comune ale casei.  

•  România se situează la coada clasamentului în 
ceea ce privește folosirea la școală (11% zilnic 
față de Danemarca, 61% zilnic) sau în mișcare 
(8% zilnic față de 32% în Marea Britanie). 

Figura 1  prezintă comparativ datele despre 
folosirea zilnică a internetului la școală și acasă: 

Figura 1: Accesarea zilnică a internetului de 
acasă și de la școală în funcție de gen, vârstă și 
status socio-economic 

 
Q1 a, Q1 b si Q1 c: Uitându-te la aceast cartonaş, te rog să îmi 
spui cât de des intri online sau foloseşti internetul (pe un 

computer, un telefon mobil, un smartphone sau orice alt obiect 
de pe care poţi intra online) în locurile urmatoare… 

Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

• Relativa uniformitate a celor care folosesc 
internetul de acasă între grupele de copii cu 
status socio-economic (SSE) ridicat și mediu 
poate fi înțeleasă ca o democratizare la acest 
nivel a accesului la internetul fix, grupa copiilor 
cu un SSE scăzut fiind încă dezavantajată. 

• Diferențele care apar în ceea ce privește 
accesarea internetului la școală în funcție de 
nivelul socio-economic al copiilor, suntem 
tentați să le interpretăm mai puțin ca diferențe 
în dotarea școlilor cu internet și acces la 
internet (deși și acest lucru face diferența), cât 
în termeni de diferență în deținerea unui 
dispozitiv personal, mobil prin care ei 
accesează, din cadrul școlii, internetul. 

• Dacă în cadrul domestic diferențele de gen nu 
sunt perceptibile în utilizarea zilnică a 
internetului, nu același lucru se poate spune la 
utilizarea școlară, unde fetele sunt de două ori 
mai multe decât băieții. Atragem însă atenția că 
aceste cifre se referă la locul de acces și nu la 
scopul accesării internetului; altfel spus, avem 
de-a face cu mai multe fete care accesează 
internetul ‘de la școală’, nu neapărat ‘pentru 
școală’ (unde, așa cum arată Figura 44, băieții 
sunt majoritari).  

Pentru a concluziona vom spune că, în ciuda 
apariției tehnologiei mobile, spațiul domestic - și 
mai ales spațiul privat – a rămas principalul context 
de folosire al internetului. 

2.2 De pe ce dispozitiv? Cum 
are loc accesarea internetului 

Dincolo de locația de acces, un alt indicator al 
noului model de utilizare a internetului (folosirea 
privată) este cel al dispozitivului utilizat pentru 
accesare; asistăm astfel la trecerea de la folosirea în 
comun de către toți membrii familiei sau o parte 
din ei a unui singur dispozitiv pentru accesarea 
internetului, la folosirea dispozitivelor personale 
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(acest proces a precedat apariția dispozitivelor 
mobile, odată cu multiplicarea calculatoarelor 
personale în gospodărie dar s-a accentuat cu 
acestea din urmă). 

Tabelul 3 arată ce dispozitive folosesc zilnic copiii 
pentru a accesa internetul în fiecare dintre locațiile 
despre care au fost întrebați. Dacă la nivelul 
eșantionului european (pe cele 7 state implicate) 
asistăm la o epocă post-desktop, în România nu 
este cazul de așa ceva. 

• Computerul de birou a rămas cel mai utilizat 
dispozitiv de accesare a internetului acasă (atât 
din dormitorul propriu, cât și din spații 
comune), urmat de laptop și smartphone.  

• La școală cel mai utilizat dispozitiv este 
smartphone-ul, un dispozitiv personal și nu un 
dispozitiv care intră în dotarea școlii și deci 
accesibil tuturor elevilor, ceea ce poate explica 
și variația accesării zilnice la școală a 
internetului în funcție de SSE (vezi mai sus). 

• Accesarea zilnică a internetului la școală de pe 
un calculator de birou apare în 7% din cazuri, 
urmat la mică distanță de accesarea de pe 
telefoane mobile care nu sunt smartphone-uri 
(6,8%). Asumând că cei care intră de pe 
telefonul mobil sunt alții decât cei care intră de 
pe smartphone (deși fiecare dintre ei pot să se 
suprapună cu cei care intră de pe tabletă), 
practic proporția copiilor care folosesc 
zilnic la școală un dispozitiv propriu pentru 
accesarea internetului este dublă față de 
proporția celor care folosesc zilnic dotarea 
școlilor în același scop.  

• Date fiind posibilitățile multiple pe care 
internetul le poate oferi în procesul de educare 
(de la posibilitățile de informare, la colaborare 
și dezvoltarea creativității), datele de mai sus ar 
trebui să readucă în discuție regulamentele 
școlare care interzic folosirea acestor 
dispozitive în școală pentru o recanalizare a 
folosirii lor în procesul de educare.  

Tabelul 3: Dispozitivele utilizate pentru a 
accesa internetul zilnic în diferite locatii 

% 

Acasă, în 
camera ta 
sau în 
altă 
cameră 
personală 

Acasă, 
dar nu 
în 
camera 
ta  

La 
şco
ală 

În alte 
locuri (la 
rude, 
prieteni, în 
biblioteci, 
cafenele ) 

Când 
eşti pe 
drum  

Un computer de 
birou (PC) 41,0 20,8 7,3 6,0 1,8 

Un laptop 19,1 18,9 0,3 3,4 1,3 
Un telefon mobil 
care nu e 
smartphone 

12,6 7,4 6,8 4,9 4,3 

Un smartphone 16,0 15,1 8,5 7,5 6,0 
O tableta 2,9 3,6 1,3 0,7 1,3 
Cititor e-book  0,5 0,1 0,0 0,1 0,0 
Alt dispozitiv 
portabil 2,5 1,9 1,3 0,3 1,3 

Consola de jocuri 
video folosita 
acasa 

1,4 2,2 0,1 0,7 0,0 

Acceseaza 
internetul cel 
putin o data pe zi 

59,6 40,1 11,
1 8,7 7,6 

Q2 a-h: Când foloseşti internetul în aceste zile in […nume 
locaţie], cât de des foloseşti următoarele obiecte pentru a intra 
online? 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

• Pentru aproape toate dispozitivele avute în 
vedere, ca spațiu predilect al folosirii lor zilnice 
apare dormitorul copiilor, ceea ce confirmă 
existența ‘culturii dormitorului’ (Livingstone 
& Bovill, 2001). Aceasta presupune 
transformarea dormitorului, prin dotarea 
acestuia cu media diverse și multiple, într-un 
‘spațiu total’ în care copilul își petrece cea mai 
mare parte din timpul liber, nu pentru că este 
‘alungat’ din spațiile comune ale casei sau din 
dormitorul părinților, ci pentru că îl asociază cu 
un spațiu personal, în care este liber să-și 
creeze și să-și exprime identitatea, departe de 
ochiul critic al părinților și, uneori, de normele 
sociale. Deși de cele mai multe ori interzis 
părinților, acest spațiu este deschis, via media – 
în special prin internet și internet mobil (e.g. 
WatsApp, SnapChat) –, cercului de prieteni și 
uneori chiar necunoscuților. 

• Copiii din România par să fie încă mult în urma 
mediei europene (pentru cele 7 state) în ceea 
ce privește utilizarea zilnică a tabletei, doar 3% 
utilizând-o din propriul dormitor, respectiv 4% 
dintr-un spațiu comun al casei, față de 15%, 
respectiv 18% la nivelul tuturor statelor 



Net Children Go Mobile 

Net Children Go Mobile: Risks and Opportunities 
 

13 

participante la proiect. Folosirea tabletei mai 
mult în spațiile comune ale casei decât în 
propriul dormitor (diferența apare și la nivelul 
eșantionului european) arată că, deși mobilă, 
aceasta nu este neapărat un dispozitiv 
personal, fiind folosită în general în comun de 
către membrii familiei, fiind preferată de obicei 
după smartphone (atunci când acesta există) 
sau necesitând diferite strategii din partea 
copiilor pentru ca părinții să nu o folosească, 
încălcându-le astfel spațiul privat. 

“În general, eu nu folosesc decât telefonul. Nu mai stăm 
pe aia (tableta-nAV). Şi-au luat şi ei (părinții-nAV) telefon şi 
n-am mai stat pe tabletă. Mai intră mama din când în 
când, dar în rest nu prea.” (băiat, 15 ani)  

“B: Nu, dar când vor să mai caute ceva mai dau peste... 
I : Să înțeleg că dacă (părinții-nAV) vor să mai caute ceva 
folosesc mai degrabă tableta surorii decât a ta ? 
B : Fiindcă eu, cum să spun, sora mea (...) o lasă prin toata 
casa, eu deși și eu o las prin toată casa, dar am un loc 
unde să o pun. O las într-un anumit loc, adică (părinții-
nAV) mai mult iau ce tabletă e la îndemână ; dar de obicei 
nu e a mea. 
I : Deci tu o ții în locul ăla și oarecum strategic, să nu pună 
mâna pe ea toată lumea? 
B : Sincer sa fiu, da este și o...da o fac cu un anumit motiv. 
Da, la un moment dat mi-o ascundeam (zambeste). 
I : Ți-o ascundeai. De ce? 
B : Păi ca să nu mai fie toata ziua folosită, nah. 
I : Asta pentru ca o simțeai ca e a ta și voiai să fie a ta în 
continuare ? 
B : Da, într-un fel da, dar nu mă supăr foarte tare să o 
folosească și părinții“ (băiat, 11 ani, I07) 

• De asemenea, scoruri semnificativ mai mici față 
de media europeană (7 țări) găsim la accesarea 
internetului de pe o consolă de joc (fixă) (cu 
9%, respectiv 8% la nivel european față de 
1,4%, respectiv 2,2% în România) și pentru 
folosirea unor dispozitive de tip iPod Touch 
(7% față de 1-2% în România). 

• Cum era de așteptat, atunci când sunt ‘pe 
drum’ sau în mișcare cele mai folosite 
dispozitive pentru accesarea internetului sunt 
smartphone-urile (6% dintre copii spunând că 
îl folosesc zilnic în acest context), urmate însă 
îndeaproape de telefoane mobile care nu sunt 
smart, cu 4,3% menționări. Aceasta arată că 
dorința copiilor de a accesa internetul în acest 
context există, nu întodeauna existând 

mijloacele tehnice care să le permită acest 
lucru. 

• În urma cercetării calitative  putem spune că 
motivația acestei lipsuri nu este întotdeauna de 
ordin financiar-economic, mulți părinți 
amânând achiziționarea unui smartphone 
pentru copii din motive de securitate generală 
și securitate rutieră. Așa cum se vede din 
citatele de mai jos, unii părinți consideră că 
folosind smartphone-ul pe stradă copiii sunt 
expuși pericolului de a fi jefuiți sau riscă să fie 
victime ale unor accidente rutiere dat fiind că 
nu ar mai fi atenți la drum.   

„Să fie atent, să mearga pe stradă, (sunt-nAV) destui 
nebuni... la mine e trafic de droguri în spate, iese unul 
drogat de acolo și îl vede cu telefonul și îi dă în cap. Și eu 
ce fac? Mă duc să mă bat cu toată curtea?” (tată, copil, 13 
ani) 

“Nu mergi la școală să te joci non stop, pe drum, să dea 
mașina peste tine (...)”(mamă, copil 11-13 ani) 

Tabelul 4 arată cum variază utilizarea zilnică a 
diferitelor dispozitive, în funcție de vârstă și gen. 

Tabelul 4: Accesarea zilnică a internetului de 
pe diferite dispozitive în functie de vârstă si 
gen 

% 

9-12  ani 13-16  ani 

Total  

Ba
ie

ti 

Fe
te

 

Ba
ie

ti 

Fe
te

 

Un computer de birou 
(PC) 

57,1 50,4 66,7 54,1 56,9 

Un laptop 21,5 23,4 33,9 31,3 28,1 
Un telefon mobil care 
nu e smartphone 

12,5 5,0 13,3 25,5 14,6 

Un smartphone 19,0 11,3 27,9 24,1 20,8 
O tableta 1,0 1,7 3,2 10,3 4,5 
Cititor e-book  ,0   1,6 ,7 ,6 
Alt dispozitiv portabil ,0 1,6 1,6 6,9 2,7 
Consola de jocuri 
video folosita acasa 

4,8 ,8 1,6 ,7 1,6 

Q2 a-h: Când foloseşti internetul în aceste zile în […nume 
locaţie], cât de des foloseşti următoarele obiecte pentru a intra 
online? 

Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

• Așa cum arătam și mai sus, la momentul 
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culegerii datelor5, copiii din România sunt încă 
în epoca computerului de birou, la toate 
grupele de vârstă, indiferent de genul 
respondenților, acesta fiind dispozitivul 
menționat, spre deosebire de media 
europeană unde laptopul și smartphone-ul au 
surclasat utilizarea calculatorului de birou, 
indiferent de gen și vârstă. 

• De remarcat datele cu privire la utilizarea 
zilnică a internetului de pe un telefon mobil 
care nu este smartphone, deoarece acestea 
spun ceva despre deschiderea copilului de a 
folosi internetul mobil în ciuda dificultăților 
tehnice întâlnite. Astfel, la vârste mici, băieții 
sunt mai dornici să intre online, de două ori și 
jumătate mai mulți băieți accesând zilnic 
internetul în acest fel, în timp ce la vârste mari, 
lucrurile se inversează, fetele accesând zilnic 
internetul în proporție dublă față de băieți. 
Aceste diferențe de folosire a respectivei 
tehnologii nu se suprapun peste diferențe de 
acces la ea, așa cum se poate vedea din 
Tabelul 6. 

• În general utilizare fiecărui dispozitiv (cu 
excepția consolei de jocuri) crește odată cu 
înaintarea în vârstă, uneori noile tehnologii 
înlocuindu-le pe cele vechi, alteori alăturându-
li-se. Motivele invocate de copii (în cercetarea 
calitativă) pentru care este ales un dispozitiv în 
defavoarea altuia sunt foarte diverse, 
mobilitatea nefiind întodeauna menționată. 
Astfel capacitățile tehnice ale calculatoarelor 
personale (de birou sau laptop) le fac să fie 
preferate de băieții (în general) ‘jucători’, 
pentru rezoluția mai bună a ecranului, 
procesorul mai puternic etc. Tot computerul 
este preferat pentru activitățile școlare mai 
elaborate, în timp ce pentru o căutare 

                                                             
5 Facem această precizare dată fiind rapida dezvoltare a 
internetului mobil la care asistăm. Astfel spre exemplu, de la 
culegerea datelor pentru ancheta cantitativă (mai-iunie 2013) la 
culegerea datelor în ancheta calitativă (decembrie 2013 - 
februarie 2014), situația se schimbase dramatic datorită 
cadourilor de sărbători, o învățătoare de grupă pregătitoare 
afirmând: „Deci dacă eu vă spun că le-am spus (părinților-nAV) să 
restricționeze și accesul și să înceteze cu astfel de recompense și 
de Crăciun au primit 3 sferturi tablete…” (învățătoare, București).  

punctuală (de tipul formulă matematică sau 
traducerea unui cuvânt) se preferă 
smartphone-ul. Tabletele și smartphone-urile 
sunt mai bune pentru comunicare sau pentru 
asigurarea fundalului sonor, fiind practic 
întodeauna la îndemână și deschise; limitările 
de baterie ale dispozitivelor mobile sunt de 
asemenea motive serioase împotriva lor. 

“I : De când ai tableta sa înțeleg ca nu prea mai mergi pe 
laptop? 
F: Nu, adică da, când nu am tableta când îi mai trebuie lui 
tata la firma, da, o ia și stau pe laptop, pe telefon... Nu am 
treaba; dar când am tableta stau, laptopul e închis nu l-
am mai deschis de vreo doua saptamâni de când … 
I: Există activități pe care mai preferi să le faci pe laptop? 
F: Pe laptop dacă îmi trebuie ceva pentru școală (...) dacă, 
nu știu, dacă vreau să mă uit la un film, nu știu, și pe 
tableta pot, dar nu mă ține tableta atâta și am priza în 
partea cealaltă a camerei.” (fată, 15, I01) 

• În afară de telefoanele mobile care nu sunt 
smartphone-uri, alte dispozitive folosite mai 
mult de fete decât de băieți, mai ales în 
perioada adolescenței, sunt, așa cum arată și 
citatul de mai sus, tabletele. 

Figura 2 compară utilizarea zilnică a smartphone-
ului față de ce a laptopului, în funcție de gen, vârstă 
și status socio-economic. 
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Figura 2: Utilizarea zilnică a smartphone-ului si 
a laptop-ului în functie de gen, vârstă si status 
socio-economic 

 
Q2 b si Q2 d: Când foloseşti internetul în aceste zile in […nume 
locaţie], cât de des foloseşti următoarele obiecte pentru a intra 
online? 

Baza: Toți copiii care utilizează internetul din Romania (pentru 
segmentarile pe varsta si gen) si din toate tarile pentru restul. 

• Și de această dată cea mai mare diferență 
apare cu varibila vârstă.  

• În ceea ce privește smartphone-ul, Figura 2 
arată că putem vorbi mai degrabă de existența 
unor etape sau praguri decât de o evoluție 
uniformă, cu vârsta. Astfel, se poate observa că 
primul prag apare la sfârșitul ciclului primar 
(grupa celor de 9-10 ani fiind în cea mai mică 
proporție utilizatori zilnici), odată cu trecerea  
la gimnaziu (grupele de 11-12 și 13-14 ani fiind 
asemănătoare, cu 21% folosire zilnică), al 
doilea prag apărând odață cu trecerea la liceu 
(31% utilizare zilnică a smartphone-ului în 
grupa adolescenților).  

•  Diferențele de vârstă în utilizarea zilnică a 
smartphone-ului sunt mai mici, un anumit prag 
fiind sesizat odată cu trecerea la liceu.  

Tabelul 5 arată modul în care copiii se conectează 
la internet atunci când folosesc smartphone-ul sau 
telefonul mobil. Conectarea prin wifi și/sau 
prin3/4G este un indicator important pentru 
accesul la internet mobil al copiilor atâta timp cât 
rețelele wifi nu sunt disponibile în multe spații 
publice în România (și așa cum se poate vedea în 
Figura 40 nici în școli), readucând în discuție 
problema diviziunii digitale. Problema este 
complexă dat fiind că, refuzul deliberat al părintelui 
de a plăti o conexiune 3/4G pentru copil poate fi 
parte a strategiei de mediere parentală (un tip de 
restricționare nu economică ci tehnică).  

“... nu aveau, deci la clasa unde sunt eu dirigintă, la a VIII-
a B.Dacă aş fi fost la VIII- A probabil că instant ar fi 
deschis...toate telefoanele şi tabletele lor  imediat. Și, deci 
ce m-a surprins... de asta zic eu că este o împărţire după 
puterea financiară şi a copiilor şi a parinţilor, deci la mine 
în clasă, o clasă de copii care nu sunt atât de ... n-au 
parinţi cu putere financiară foarte mare, numai doi copii 
aveau legatură platită la internet... ”(profesoară) 

Tabelul 5: Moduri de conectare la internet 
folosind telefonul mobil sau smartphone-ul in 
functie de gen, vârstă si status socio-
economic 
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co
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Baieti 9 22 26 43 
Fete 20 26 15 39 
9-10 ani 3 30 21 46 
11-12 ani 16 15 26 43 
13-14 ani 15 27 22 37 
15-16 ani 17 25 16 42 
SSE scăzut 18 21 18 43 

SSE mediu 10 28 20 43 

SSE ridicat 19 20 28 33 

Total  RO 15 24 20 41 

Total EU 27 15 35 23 

Q8 a-c: Te poţi conecta la internet de pe smartphone-ul sau 
telefonul tău mobil? Dacă da, în ce fel te conectezi?? 
Baza: Toti copiii care detin sau au in folosinta un telefon mobil 
sau un smartphone. Segmentarile pe gen si varsta se refera la 
copiii din Romania. 

• Cei mai mulți dintre copiii din România care se 
conectează la internet o fac, în mod 
surprinzător, folosind transmisie de date 2,3, 
sau 4G (24%). Al doilea mod de conectare, ca 
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frevență este wifi-ul, în timp ce combinarea 
celor două apare doar în 15% din cazuri.  

• În timp ce în grupul fetelor este mai frecventă 
situația de folosire a pachetului de internet 
mobil, băieții folosesc mai mult wifi-ul.  

 

2.3 Deținerea în proprietate a 
unui dispozitiv 

Utilizarea unui dispozitiv mobil nu coincide 
întodeauna cu deținerea lui în proprietate, copiii 
având de obicei acces la mai multe dipozitive decât 
dețin în realitate. Totuși, deținerea în proprietate 
sau pentru uz personal influențează practicile de 
folosire. 

•  În ceea ce privește dispozitivele fixe (sau relativ 
fixe, cum este laptopul) de accesare a 
internetului, deținerea acestora în proprietate 
nu variază cu vârsta. Din contră, deținerea 
telefonului mobil care nu este smartphone și 
deținerea unui smartphone variază cu vârsta.  

• Deținerea de către copil a unui telefon mobil 
care nu este smartphone este încă la un nivel 
aproape dublu față de deținerea unui 
smartphone, aceasta și pentru că unii părinți 
sunt reticenți la ideea de smartphone dar 
găsesc foarte utilă ideea de telefon:  

““Are telefon pentru că am plecat de la ideea următoare: 
Băiatule, tu, în ziua de astăzi, trebuie să am legătură cu 
tine oricând. Îl duceam la şcoală, şi el trebuia să vină 
singur acasă. Şi atunci a trebuit să găsesc această 
formulă şi i-am explicat foarte clar: este o legătură 
permanentă între mine şi tine, eu trebuie să ştiu în 
permanenţă unde te afli. Eşti acasă? no problem. Discut 
aici de pe fix pe mobil. Eşti undeva, întârzii, s-a întâmplat 
ceva, eşti reţinut la şcoală, m-ai apelat, mi-ai spus. Salut! 
Eu ştiu unde eşti. Traseul tău tre’ să-l ştiu tot timpul că, 
Doamne fereşte, se întâmplă ceva, eu ştiu că tu eşti pe 
traseul ăsta sau eşti în zona aia. Deci în primul rând a 
trebuit să îi explic utilitatea telefonului.” (tată, băiat, 14). 

Tabelul 6 arată care sunt dispozitivele deținute de 
copii, în funcție de vârstă și gen. În România, cei 

mai mulți dintre copii dețin un calculator de birou 
(76%), urmați de cei care dețin un telefon mobil 
care nu este un smartphone (48%), de cei care 
dețin un laptop, 33%, de abia pe locul 4 fiind cei 
care dețin un smartphone, cu 26%, proprietarii de 
tablete fiind la 10%. 

•  În ceea ce privește dispozitivele fixe (sau relativ 
fixe, cum este laptopul) de accesare a 
internetului, deținerea acestora în proprietate 
nu variază cu vârsta. Din contră, deținerea 
telefonului mobil care nu este smartphone și 
deținerea unui smartphone variază cu vârsta.  

• Deținerea de către copil a unui telefon mobil 
care nu este smartphone este încă la un nivel 
aproape dublu față de deținerea unui 
smartphone, aceasta și pentru că unii părinți 
sunt reticenți la ideea de smartphone dar 
găsesc foarte utilă ideea de telefon:  

““Are telefon pentru că am plecat de la ideea următoare: 
Băiatule, tu, în ziua de astăzi, trebuie să am legătură cu 
tine oricând. Îl duceam la şcoală, şi el trebuia să vină 
singur acasă. Şi atunci a trebuit să găsesc această 
formulă şi i-am explicat foarte clar: este o legătură 
permanentă între mine şi tine, eu trebuie să ştiu în 
permanenţă unde te afli. Eşti acasă? no problem. Discut 
aici de pe fix pe mobil. Eşti undeva, întârzii, s-a întâmplat 
ceva, eşti reţinut la şcoală, m-ai apelat, mi-ai spus. Salut! 
Eu ştiu unde eşti. Traseul tău tre’ să-l ştiu tot timpul că, 
Doamne fereşte, se întâmplă ceva, eu ştiu că tu eşti pe 
traseul ăsta sau eşti în zona aia. Deci în primul rând a 
trebuit să îi explic utilitatea telefonului.” (tată, băiat, 14). 

Tabelul 6: Detinerea unor dispozitive în functie 
de varsta si gen 

% 

9-12 ani 13-16 ani 

To
ta

l 

Ba
ie

ti 

Fe
te

 

Ba
ie

ti 

Fe
te

 

Un computer de 
birou (PC) 74 76 76 77 76 

Un laptop 30 32 36 32 33 
Un telefon mobil 
care nu e 
smartphone 

36 33 58 61 48 

Un smartphone 25 16 34 30 26 
O tableta 4 15 7 12 10 
Cititor e-book  0 0 0 5 1 
Alt dispozitiv 
portabil 5 3 3 6 4 

Consola de jocuri 
video folosita acasa 12 4 6 3 6 
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Q3 a-h: Pe care dintre următoarele obiecte le ai tu personal sau 
le foloseşti tu? (Prin utilizare privata înțelegem un dispozitiv pe 
care doar tu poti sa il folosesti.) 
Baza: Toti copiii care folosesc internetul. 

• Deținerea unei tablete variază cu genul, 
fetele fiind mai probabil să dețină astfel de 
dispozitive. 

Figura 3 arată cum variază deținerea unei tablete în 
funcție de gen, vârstă și status socio-economic. 
Astfel, dacă așa cum spuneam, tableta este mai 
degrabă deținută de fete, smartphone-urile sunt 
mai degrabă deținute de băieți. Probabilitatea de 
deținere a unui smartphone variază constant cu 
vârsta copiilor, crescând odată cu aceasta. Grupul 
în care cei mai mulți copii declară că dețin o tabletă 
este cel de 11-12 ani, urmat de cel al adolescenților 
de 15-16 ani. De asemenea, probabilitatea de 
deținere a unui smartphone crește constant cu SSE, 
deținerea unei tablete neurmând același traseu.  

 

Figura 3: Detinerea unui smartphone sau a 
unei tablete în functie de vârstă, gen si status 
socio-economic 

 
Q3 a-h: Pe care dintre următoarele obiecte le ai tu personal sau 
le foloseşti tu? (Prin utilizare privata intelegem un dispozitiv pe 

care doar tu poti sa il folosesti). 
Baza: Toti copiii care folosesc internetul. 

Așa cum spuneam, ne interesează în ce măsură 
apar suprapuneri în ceea ce privește deținerea unui 
dispozitiv și folosirea lui zilnică pentru accesarea 
internetului, date pe care le oferă Tabelul 7. 

Tabelul 7: Comparatia copiilor care detin si a 
celor care utilizează zilnic dispozitivele mobile, 
în functie de vârstă 

% 

9-12 ani  13-16 ani 

De
tin
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ili
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a 
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Un computer de birou (PC) 75 53 77 60 
Un laptop 31 23 34 33 
Un telefon mobil care nu e 
smartphone 34 9 60 20 

Un smartphone 20 15 32 26 
O tableta 9 2 10 7 
Cititor e-book  0 0 3 1 
Alt dispozitiv portabil 4 1 5 4 
Consola de jocuri video 
folosita acasa 7 2 4 1 

Q3 a-h: Pe care dintre următoarele obiecte le ai tu personal sau 
le foloseşti tu? (Prin utilizare privata intelegem un dispozitiv pe 
care doar tu poti sa il folosesti.) 

Q2 a-h: Când foloseşti internetul în aceste zile in […nume 
locaţie], cât de des foloseşti următoarele obiecte pentru a intra 
online? 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

• Deși la nivelul eșantionului general al celor 7 
țări participante la proiect situația este diferită, 
în România copiii tind să folosească zilnic 
pentru a accesa internetul mai puține 
dispozitive decât dețin.  

• Atât computerele (de birou sau laptop), cât și 
telefoanele mobile care nu sunt smartphone-
uri sunt folosite zilnic în proporție mai mică 
decât sunt deținute. Același lucru se întâmplă și 
cu smartphone-ul, doar că de această dată 
diferențele sunt mai mici. 

2.4 Vârsta primei utilizări 

Cercetările anterioare (Livingstone et al., 2011) au 
arătat că vârsta medie la care copiii încep să 
utilizeze internetul este în scădere, copiii mici 
începând să utilizeze internetul de la vârste din ce 
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în ce mai fragede. În ancheta Net Children Go 
Mobile, am întrebat copiii ce vârste aveau când au 
început să utilizeze internetul, dar și la ce vârstă au 
primit primul telefon mobil și/sau primul 
smartphone. 

Tabelul 8 compară vârsta media a copiilor când au 
avut pentru prima dată acces la aceste tehnologii, 
în funcție de gen și vârstă pentru eșantionul 
românesc și de asemenea compară mediile pentru 
toate țările participante la proiect. 

 

Tabelul 8: Vârsta la care a utilizat prima dată 
internetul, a primit primul telefon mobil si 
primul smartphone, în functie de gen vârstă  si 
status socio-economic 
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Baieti 9,0 8,7 12,5 
Fete 9,2 9,4 12,4 
9-10 ani 7,5 7,4 8,3 
11-12 ani 8,4 8,1 10,7 
13-14 ani 9,6 9,3 12,6 
15-16 ani 10,5 10,4 14,2 
SSE scăzut 9,6 9,5 12,8 

SSE mediu 9,0 8,9 12,6 

SSE ridicat 8,1 8,6 11,4 

Total  RO 9,1 9,1 12,4 

Total EU 8,5 9,5 12,0 

Q5: Câţi ani aveai când ai folosit internetul pentru prima dată? 
Q6: Câţi ani aveai când ai primit primul tău  telefon mobil? 
Q7: Câţi ani aveai când ai primit primul tău smartphone? 
Baza: Toti copiii care utilizeaza internetul. 

• În România, ca și în celelalte țări, vârsta 
medie la care este folosit pentru prima 
dată internetul este într-o continuă 
scădere (7,5 ani în grupa de vârstă 9-10 ani, 
față de 10,5 ani pentru adolescenți). Genul nu 
mai reprezintă o variabilă importantă în 
decalajul digital, deși se menține o ușoară 
diferență între fete și băieți. SSE rămâne însă 
relativ important, vârsta primei accesări a 
internetului variind în funcție de acesta între 9,6 
ani și 8,1. 

• Primul telefon mobil este primit, de către copiii 

din România, cam pe la aceeași vârstă la care 
accesează internetul. Astfel, la nivelul întregului 
eșantion românesc, acest lucru se întâmplă 
puțin după ce copilul împlinește 9 ani. De 
această data, atât genul cât și SSE joacă un rol 
în decizia părinților de a oferi un telefon mobil 
copiilor. Acest lucru poate fi  datorat faptului că 
în general primul telefon mobil este dat atunci 
când copiii încep să meargă sau să vină de la 
școală singuri, iar acest lucru se întâmplă puțin 
mai târziu în cazul fetelor decât în cazul 
băieților. 

• Fiind o tehnologie relativ nouă (de doar câțiva 
ani accesibilă pe piața din România), vârsta la 
care copilul a primit primul smartphone 
depinde în foarte mare măsură de vârsta 
copilului, dat fiind că adolescenții de acum nu 
ar fi putut să îl aibă fizic acum 4-5 ani. Punctul 
de cotitură pare să fie, în cazul României, anul 
2012, după care e mult mai probabil ca părinții 
să cumpere smartphone copiilor. Vârsta la care 
copiii au avut primul smartphone nu depinde 
de gen, fiind chiar ușor mai mare la băieți 
decât la fete. Statustul socio-economic este 
mai important, deși nu atât de important ca în 
cazul vârstei la care a fost accesat prima data 
internetul, diferență mare fiind între cei cu SSE 
ridicat și ceilalți. 

• Față de media europeană, în România vâsta la 
care se accesează prima data internetul 
rămâne mai ridicată, ca și vârsta la care 
primesc primul smartphone. Totuși, copiii din 
România primesc primul telefon mobil 
(care nu e smartphone) mai repede decât 
copiii din alte țări (9,1 ani față de 9,5). Aceste 
date pot fi explicate printr-un climat mai mare 
de nesiguranță (părinții sunt mai îngrijorați de 
soarta copiilor în drumul spre sau de la școală). 

În general, achiziționarea primului telefon pentru 
copil este amânată de către părinte și apare apare 
la intersecția unei presiuni sociale imense la care 
este supus părintele, combinată cu câștigarea  unei 
relative autonomiei de către copil. Totuși, strategiile 
parentale sunt maleabile, părinții cu mai mulți copii 
schimbând regulile cu cei mici : 
“M: Dar nu, noi am discutat adulții între noi si am pus 
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regula asta: nu calculator, nu tableta, doar telefon din 
clasa a II-a. Nu ni se parea necesar, mai ales ca dimineața 
le aduce cineva la școala, la amiaza le ia, nu era necesar 
telefonul. Dar sa stiti ca cu aștia micii, o sa le iau mai 
repede. 
I: De ce? 
M: Vă spun de ce. Le-am luat telefoane mai performante 
mai tarziu, dar spre surpriderea mea, trei dintre ele s-au 
saturat mai repede, nu mai butonează. Si așa le iau mai 
repede, ca până încep școala sa fie sătui, să nu mai am 
treabă cu butonatul.” (mamă, copil 9-10)  

 

 

2.5 Utilizarea internetului, a 
smartphone-urilor si a 
tabletelor de către parinti 

Figura 4 arată procentul părinților din eșantion6 
care declară că sunt utilizatori de internet ei înșiși și 
procentul părinților care dețin personal un 
dispozitiv mobil (de tipul tabletă sau smartphone) 
de pe care se conectează la internet.  

• Dacă, la nivelul tuturor țărilor participante la 
proiect procentul părinților care declară că 
utilizează internetul este de 84, la nivelul 
României acest procent coboară la 57. 
Utilizarea internetului de către adulți rămâne, 
în România, o activitate strâns legată de 
statusul socio-economic, o diferență mare fiind 
înregistrată între cei cu SSE scăzut și cei cu SSE 
mediu (26%). 

• Și în ceea ce privește  deținerea unui dispozitiv 
mobil pentru accesarea internetului, părinții 
din România sunt în urma părinților din 
celelalte țări participante, cu 18% față de 53% 
dintre ei declarând că au un smartphone sau o 
tabletă cu care accesează internetul. SSE 
rămâne o variabilă importantă dar de această 
data ruptura se produce între nivelul mediu și 
cel ridicat, cu o trecere de la 14% la 45%. Aceste 
date nu sunt surprinzătoare, ținând cont de 

                                                             
6 Eșantionul a fost construit pentru a fi reprezentativ 
național la nivelul copiilor, nu și al părinților.  

faptul că aceste dispositive sunt încă relative 
noi pentru populația din România, adoptarea 
lor fiind normal să înceapă cu populația cu o 
situație materială mai bună, urmând să se 
democratizeze accesul odată cu scăderea 
prețurilor. 

Figura 4: Utilizarea internetului si detinerea 
unui dispozitiv mobil de catre parinti 

 
P2: Dumneavoastra utilizati internetul? 
P3: Dumneavoastra detineti un smartphone sau o tableta PC pe 
care o folositi sa va conectati la internet? 
Baza: Parintii copiilor care utilizeaza internetul. Segmentarea pe 
Mame si Tati s-a realizat pentru parintii din Romania. 

Tabelul 9 arată procentul copiilor (la nivelul tuturor 
țărilor participante la proiecte și la nivelul 
Romaniei) care dețin sau au în folosință un anumit 
dispozitiv electronic în funcție de 1. Utilizarea 
internetului de către părinți și 2. Deținerea de către 
părinte a unui dispozitiv mobil (de tipul 
smartphone sau tabletă). 

• Calculatorul de birou este încă un dispozitiv 
larg răspândit printre copiii din România, 
indiferent de faptul că părintele este sau nu 
utilizator de internet. Dacă însă părintele este 
utilizator de dispozitive mobile de tip tabletă 
sau smartphone, este mai probabil să existe o 
trecere de la calculatorul de birou la laptop sau 
chiar tabletă și în cazul copiilor. 
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• În România, faptul că părintele deține un 
dispozitiv mobil inflențează mai mult decât 
faptul de a fi utilizator de internet alegerea unei 
tehnologii mai noi pentru copil (laptop, 
smartphone sau tabletă). Explicația acestui fapt 
ar putea să se găsească la nivelul inegalităților 
economice care restrâng accesul la aceste noi 
tehnologii ‘costisitoare’ pentru un segment 
semnificativ din populația României. 

Tabelul 9: Detinerea de către copil a unui 
dispozitiv în functie de utilizarea de către 
părinte a internetului si detinerea de catre 
parinte a unui dispozitiv mobil 

% copiilor care detin sau au 
spre folosinta... 

Este parintele un 
utilizator de 

internet? 

Detine parintele 
un dispozitiv 

mobil? 

Da
  

Nu
  

Da
  

Nu
  

Un computer de 
birou (PC) 

EU 17 31 21 35 

 RO 78 72 51 81 

Un laptop EU 48 37 44 36 

 RO 37 27 52 29 

Un telefon mobil care 
nu e smartphone 

EU 28 38 31 44 

 RO 49 47 44 49 

Un smartphone EU 58 33 49 29 

 RO 29 23 43 23 

O tableta EU 27 13 22 13 

 RO 12 6 23 7 

Q3 a-h: Pe care dintre următoarele obiecte le ai tu personal sau 
le foloseşti tu? (Prin utilizare privata intelegem un dispozitiv pe 
care doar tu poti sa il folosesti.) 
P2: Dumneavoastra utilizati internetul? 
P3: Dumneavoastra detineti un smartphone sau o tableta PC pe 
care o folositi sa va conectati la internet? 
Baza: Toți copiii care utilizeaza internetul din Romania si parintii 
lor. 

Așa cum au arătat și interviurile cu părinții, dincolo 
de motivele economice, utilizarea de către părinte 
a respectivei tehnologii reprezintă un puternic 
factor care favorizează sau din contră stopează 
decizia părintelui de a achiziționa tehnologia 
pentru copil. 

 “Da, sunt de acord, dar... Noi, de exemplu, nu suntem 
dependenţi de chestia asta. E şi o altă chestie, după mine 
mai important sau, cel puţin în cazul nostru... Hai să nu 
generalizez... Foarte important e anturajul, pentru că 
dacă el e tăiat, adică eu, de exemplu, nu folosesc 

Whatsapp decât cu el.  Nu, e chestie de comunicarea pe 
care o au ei în grupul lor. Dacă el, al meu de exemplu, n-ar 
avea-o, adică el afară din casă nu foloseşte Whatsapp că 
n-are internet, da, deci nu poa’ să… Whatsapp îl foloseşte 
numai unde are internet gratis, ori în liceu, sau acasă, sau 
nu ştiu unde... aşa, deci, pe stradă nu foloseşte chestia 
asta că n-are cum, n-are internet.” (tată, băiat 14-16) 
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3. Activități online  
Cercetările anterioare au arătat că gama de 
activități pe care copilul le desfășoară online 
variază cu vârsta, ele urmând o creștere de la 
utilizări de bază – cum ar fi jocurile și căutările 
pentru școală – la utilizări creative și participative 
ale internetului, cum ar fi crearea și menținerea 
unui blog, crearea și distribuirea de conținut etc. 
(Livingstone&Helsper, 2007; Livingstone et al., 
2011). 

Datele proiectului EU Kids Online au arătat de 
asemenea că activitățile online nu sunt în întregime 
benefice sau riscante, astfel încât copiii care au o 
gamă largă de activități pe internet sunt de obicei 
mai expuși la riscuri, dar sunt de asemenea mai 
pregătiți să facă față acestor riscuri, dezvoltând 
diverse strategii de reziliență (Livingstone, 
Hasebrink & Görzig, 2012).  

Pornind de la aceste premise, am urmărit care sunt 
activitățile pe care copiii le fac online pentru două 
motive principale: 

• pentru a înțelege dacă și în ce măsură 
activitățile online ale copiilor variază cu media 
mobile și convergente pe care o folosesc 
aceștia și cu conectivitatea de tipul ‘oriunde, 
oricând’; 

• pentru a observa evoluția copiilor – și orice 
schimbare relevantă care apare – pe ‘scara 
oportunităților’ (Livingstone & Helsper, 2007). 

 
 

3.1 Tipuri de activități online 

Tabelul 10 arată proporția copiilor din România 
care fac zilnic o serie de activități online, indiferent 
de dispozitivul folosit, în funcție de vârstă și gen. 

Tabelul 10: Activitatile online zilnice (oricare ar 
fi tipul de accesare al internetului), în functie 
de vârstă si gen 

% au facut zilnic… 

9-12 ani 13-16 ani 

To
ta

l R
O

 

Ba
ie

ti 

Fe
te

  

Ba
ie

ti 
 

Fe
te

  

Am ascultat muzică (Youtube, 
radio online) 53 46 66 68 59 

M-am uitat la videoclipuri  57 39 68 64 57 
Am vizitat un profil pe o reţea 
de socializare, al tău sau al 
altcuiva 

41 35 69 74 56 

Am folosit mesajele 
instantanee 38 34 65 56 49 

Am jucat anumite jocuri 
singur sau împotriva 
computerului 

51 34 48 22 38 

M-am jucat jocuri pe internet 
cu alte persoane (în reţea) 40 20 52 31 36 

Am descărcat muzică sau 
filme 30 15 31 37 29 

Am folosit internetul pentru o 
temă şcolară 17 33 27 34 28 

Am verificat instantaneu o 
informaţie sau am cautat 
imediat lucrurile care ma 
interesau  

11 17 35 30 24 

Am descărcat aplicaţii gratuite 15 11 31 22 20 
Am vizionat o emisiune TV 
online/ un film online 17 14 24 23 20 

Am publicat/ postat poze, 
clipuri video sau muzică 
pentru a le partaja cu alte 
persoane 

13 13 18 28 18 

Am semnalat în reţelele 
sociale locul în care mă aflu 
(ex. check in in  Foursquare) 

12 7 24 22 17 

Am publicat (postat) un mesaj 
pe un site internet sau pe un 
blog 

12 8 18 28 15 

Am citit/urmărit ştirile pe 
internet 9 2 21 25 15 

Am vizitat o cameră de chat 20 4 16 14 13 
Am folosit o cameră web 14 7 11 19 13 
Am căutat hărţi/orare sau 
programe de funcţionare 6 2 13 12 8 

Am petrecut timp într-o lume 
virtuală 9 1 12 9 8 

Am folosit site-uri de partajare 
a fişierelor (ex. Bittorrent) 7 6 13 3 7 

Am creat un personaj, un 
animal sau un avatar 7 2 6 1 4 

Am citit o carte electronică (e-
book) 3  0 2 6 3 

Am plătit pentru a descărca 
aplicaţii 0 0  0  4 1 

Am citit coduri QR 0  0 2 3 1 
Am cumpărat lucruri de pe 
internet 1 0 2 0 1 

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 din România care utilizează internetul. 
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• Ascultatul muzicii și vizionatul video-
clipurilor sunt cele mai frecvente activități 
online pe care copiii din România, ca și cei din 
eșantionul general al tuturor țărilor implicate în 
proiect, la fac zilnic. Acestea sunt urmate de 
vizitarea site-urilor de socializare și de 
utilizarea mesageriei instant, de tipul Skype 
or WhatsApp. Toate aceste activități sunt 
făcute zilnic de copiii din România într-o 
proporție mai mare (cu cel puțin 3-4 procente) 
decât la nivelul eșantionului european. 

• Confirmând datele EU Kids Online care plasau 
copiii din România în rândul ‘jucătorilor’ 
(Helsper et al., 2013), următoarele activități ca 
pondere sunt jucatul pe computer, singur 
sau în rețea, în timp ce la nivelul eșantionului 
european activitățile de informare, fie pentru 
școală, fie pentru satisfacerea unei curiozități, 
se plasează imediat dupa cele de comunicare și 
socializare, înaintea jocurilor.  

• Activitățile care sunt tipice dispozitivelor 
mobile și convergente (deși nu limitate la 
acestea), cum ar fi descărcatul unor aplicații 
gratuite (20,3%), folosirea funcțiilor de 
localizare (16,6%), descărcarea unor aplicații 
contra cost (1,3%) sau citirea codurilor QR cu 
ajutorul dispozitivelor mobile (1%), sunt 
practicate zilnic doar de către o minoritate de 
copii, atât  din România, cât și din restul țărilor. 
Totuși, trebuie remarcat că una dintre 
activitățile potențial riscante și anume 
folosirea funcției de geolocalizare este 
folosită în proporție mult mai mare de copiii 
din Romania raportat la media tuturor țărilor 
implicate (9%).  

• Conform datelor din cercetarea calitativă, 
observăm că aceasta se întâmplă deoarece 
copiii nu conștientizează potențialul de risc pe 
care funcția de geolocalizare îl reprezintă 
pentru ei ca persoane, considerând aceste 
aplicații mai degrabă ca oportunități de 
comunicare și de construcție și exprimare a 
identității. Astfel, ‘check-in’-ul în diferite locații 
și în compania diferiților prieteni poate 
reprezenta, mai ales pentru adolescenți, un 
mod de a se construi social sau de a își exprima 

disponibilitatea de a întâlni alte persoane 
(cunoscute) într-un anumit loc. Nu de puține ori 
folosirea acestor aplicații duce la situații 
delicate social, pe care însă par să le gestioneze 
cu succes. 

F: “Da, dau și ‘check in’,  normal! Dar am, când îmi scrie 
cineva, am chestia asta, de aici, cand scriu cuiva, asta îmi 
arată unde sunt: în apropiere de București sau în 
apropiere de nu știu ce...  și dacă o dezactivez nu mai 
arată; dar așa… 
I: Și de obicei o ții activată? 
F: Da o țin activată, nu am treabă... 
I: De ce? 
F: Pei n-am, adica nu știu ori uit... câteodată când vorbesc 
cu cineva și chiar nu vreau să știe unde sunt, atunci o 
dezactivez. Da’ așa, n-am nicio problemă cu chestia asta. 
I: Adică îți place idea să știe lumea pe unde…? 
F: Sau nu știu, gen cineva se uită asta și te întreabă: “Bă, 
unde ești?” “Acasă!” “Pei, scrie aici că ești în apropiere de 
nu știu ce.”  “Ah, bine mă, nu sunt acasă””(fată, 15 ani, 
I01). 

• Folosirea funcției de geolocalizare este văzută 
ca potențial periculoasă în special pentru casă: 
atunci când semnalezi public că ești în 
concediu într-un loc îndepărtat poate fi o 
invitație pentru hoți de a sparge casa. De altfel 
și publicizarea altor elemente identitare (cum 
ar fi numele, adresa, poze ale locuinței) în 
rețelele de socializare sunt considerate de către 
copii a fi periculoase tot strict în această logică 
a pericolului din viața reală).  

• Întorcându-ne la celelalte activități, o 
constatare generală ar fi că toate activitățile 
despre care copiii au fost întrebați sunt mai 
frecvent raportate odată cu vârsta, 
excepția majoră fiind jucatul pe calculator 
singur sau împotriva computerului, care scade 
odată cu înaintarea în vârstă mai mult în cazul 
fetelor decât la băieți. Totuși, jucatul în rețea, 
jucatul care implică și funcții de socializare 
crește odată cu vârsta atât pentru fete, cât și 
pentru băieți. 

• La unele dintre activități evoluția diferită, 
în funcție de gen, este marcantă: astfel, 
activitățile de informare utilitară sau informare 
din presă sunt performate de fetele de 9-12 ani 
într-o proporție mult mai mică decât băieții de 
aceeași vârstă, în timp ce la vârste mari fetele 
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se apropie sau chiar îi depășesc pe băieți în 
respectiva activitate; de remarcat cititul știrilor 
online care crește de la 1,6% la 25% la fete în 
timp ce la băieți evoluția este de la 9% la 20%. 

• Cu o diferență mai mică decât în cazul mediei 
generale la nivelul tuturor țărilor, totuși se 
remarcă și în România o anumită tendință de 
polarizare a activităților în funcție de gen, 
cu unele activități practicate mai degrabă de 
fete (activitățile de comunicare-socializare), în 
timp ce altele sunt practicate mai degrabă de 
băieți (jocurile). 

• La nivelul eșantionului românesc, la prima 
grupa de vârstă variațiile în funcție de gen 
sunt mult mai pronunțate: cu două excepții 
notabile, băieții de 9-12 ani performează într-o 
proporție mai mare decât fetele de aceeași 
vârstă activitățile online despre care au fost 
întrebați. Excepțiile sunt folosirea internetului 
pentru școală și căutarea sau verificarea unei 
informații unde, la vârste mici, fetele depășesc 
băieții. 

• Față de eșantionul general al proiectului, 
remarcăm în cazul României o diferență mai 
mica între cele două grupe de vârstă. Astfel, 
pentru unele activități care se află în capul 
listei, la nivelul tuturor țărilor diferența este de 
30%, în timp ce pentru România este sub 20%. 
Acest lucru se poate explica parțial prin faptul 
că, așa cum au arătat datele EU Kids Online, 
țările vestice aparțin grupei ‘copiilor protejați 
prin restricție’, medierea parentală restrictivă 
jucând un rol important în activitățile online ale 
copiilor, in timp ce în România copiii au o gamă 
mai largă de activități (totuși nu activități 
creative din vârful ‘scării oportunităților’) și 
sunt prin aceasta mai expuși riscurilor digitale 
(Helsper et al., 2013). 

3.2 Utilizatorii de smartphone 

Pentru a înțelege mai bine consecințele utilizării 
dispozitivelor mobile asupra tipurilor de utilizare 
ale internetului (i.e. care activități online sunt 
asociate cu accesul mobil și care nu), Tabelul 11 
compară activitățile online ale utilizatorilor cu cele 

ale non-utilizatorilor de smartphone, împărțiți în 
două grupe de vârstă.  

• Copiii care dețin un smarthone sunt mult 
mai activi pe internet și mult mai 
diversificați în activitățile lor. Astfel, ei au 
raportat în mai mare măsură decât ceilalți 
aproape toate activitățile online măsurate (fie 
că era vorba despre activități de comunicare, 
entertainment sau de informare) la ambele 
grupe de vârstă. 

• În special activitățile de comunicare par să 
fie privilegiate printre deținătorii de 
smartphone, folosirea mesajelor instantanee 
aproape dublându-se la ambele grupe de 
vârstă (la adolescenți această activitate este 
făcută zilnic de 91% dintre utilizatorii de 
smartphone față de 48% dintre ne-utilizatori). 
La fel de populare printre deținătorii de 
smartphone sunt și rețelele de socializare 
online, adolescenții utilizându-le zilnic în 
proporție de 84%, în timp ce copiii cu vârste 
între 9-12 ani, care conform condițiilor de 
utilizare a majorității acestor platforme nu ar 
avea ce căuta acolo, le utilizează zilnic în 
proporție de 59%. 

• Dacă anumite activități dezirabile social (cum 
ar fi cititul de cărți electronice) sunt asociate 
clar cu deținerea de smartphone, această 
asociere o vedem și la activități cu potențial de 
risc, cum ar fi semnalarea locației în rețelele 
sociale online. Astfel 21% dintre copiii de 9-
12 ani utilizatori de smartphone 
semnalează zilnic locația în care se află 
într-o rețea socială (față de doar 9% dintre 
copiii de 9-16 ani la nivelul tuturor țărilor). 
Acest rezultat arată nu doar o încălcare a 
condițiilor de utilizare a acestor platforme 
online din partea copiilor și o mediere 
parentală laxă bazată de multe ori pe 
necunoașterea din partea părinților a 
activităților online ale copiilor sau a 
implicațiilor acestora, dar și pe o lipsă de 
educație privind siguranța pe internet, care 
determină la rândul ei o slabă 
conștientizare, atât din partea copiilor cât 
și a părinților, cu privire la eventualele 
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riscuri ale internetului.  

Tabelul 11: Activitățile online zilnice ale copiilor 
din România care sunt utilizatori de 
smartphone, comparativ cu cei care nu sunt, 
pe două grupe de vârstă 

% din cei care zilnic… 

9-12 ani 13-16 ani 

To
ta

l R
O
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ili
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ph
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ut
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ph
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l E
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Am ascultat muzică 
(Youtube, radio online) 44 71 60 83 59 53 

M-am uitat la videoclipuri  39 85 64 74 57 53 
Am vizitat un profil pe o 
reţea de socializare, al 
meu sau al altcuiva 

34 59 67 84 56 53 

Am folosit mesajele 
instantanee 31 59 48 91 49 41 

Am jucat anumite jocuri 
singur sau împotriva 
computerului 

40 59 36 24 38 31 

M-am jucat jocuri pe 
internet cu alte persoane 
(în reţea) 

25 53 37 51 36 26 

Am descărcat muzică sau 
filme 19 41 27 52 29 21 

Am folosit internetul 
pentru o temă şcolară 22 46 30 36 28 29 

Am verificat instantaneu o 
informaţie sau am cautat 
imediat lucrurile care ma 
interesau  

11 35 24 52 24 31 

Am descărcat aplicaţii 
gratuite 10 29 17 53 20 20 

Am vizionat o emisiune TV 
/ un film online 12 38 18 37 20 20 

Am publicat/ postat poze, 
clipuri video sau muzică 
pentru a le partaja cu alte 
persoane 

12 18 17 30 18 17 

Am semnalat în reţelele 
sociale locul în care mă 
aflu (ex. check in in  
Foursquare) 

7 21 18 29 17 9 

Am publicat (postat) un 
mesaj pe un site internet 
sau pe un blog 

8 21 14 30 15 12 

Am citit/urmărit ştirile pe 
internet 4 9 22 30 15 14 

Am vizitat o cameră de 
chat 8 27 15 19 13 16 

Am folosit o cameră web 7 27 14 15 13 8 
Am căutat hărţi/orare sau 
programe de funcţionare 2 15 9 26 8 6 

Am petrecut timp într-o 
lume virtuală 2 21 9 16 8 8 

Am folosit site-uri de 
partajare a fişierelor (ex. 
Bittorrent) 

2 30 3 27 7 9 

Am creat un personaj, un 
animal sau un avatar 3 12 3 4 4 4 

Am citit o carte 0 6 2 12 3 3 

electronică (e-book) 
Am plătit pentru a 
descărca aplicaţii 0 0 0 9 1 2 

Am citit coduri QR  0 0 2 2 1 1 
Am cumpărat lucruri de 
pe internet 0 3 1 0 1 2 

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 din România care utilizează internetul. 
* ‘Total’ se referă la numărul mediu de copii care sunt utilizatori 
de internet și fac zilnic o anumită activitate online (așa cum este 

arătat în Tabelul 10). 

• Dacă anumite diferențe în utilizarea 
internetului între utilizatorii și ne-utilizatorii de 
smartphone nu sunt surprinzătoare, ele fiind 
favorizate de accesul la o tehnologie mobilă 
(e.g. verificarea instantanee a unei informații, 
semnalizarea locației într-o rețea socială 
online), faptul că alte activități care nu sunt în 
legătură cu tehnologia mobilă sunt de 
asemenea performate în mai mare măsură de 
prima grupă arată că utilizatorii de 
smartphone nu doar că au acces la un 
dispozitiv în plus, dar au un profil de 
utilizator de internet diferit, fiind mai 
sofisticați și mai diverși în utilizare.  

Astfel că deși utilizarea smartphone-ului este 
asociată cu un procent mai mare al copiilor care fac 
zilnic diferite activități pe internet, acest fapt nu 
implică neapărat o relație cauzală, de la 
deținerea de smartphone la multitudinea de 
activități. Din contra, fiind o tehnologie relativ 
nouă, putem explica relația de asociere de mai sus 
prin teoriile referitoare la adoptarea noilor 
tehnologii, teorii care spun că utilizatorii avansați și 
sofisticați ai unor tehnologii mai vechi sunt printre 
primii care adoptă de timpuriu noile tehnologii. 

 
 

3.3 Site-urile de socializare si 
platformele de partajare a 
continutului media 

Așa cum am văzut, frecventarea rețelelor de 
socializare de pe internet (social networking sites, 
SNS) se află în topul activităților zilnice pe care 
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copiii le fac online, chiar mai mult în România față 
de alte părți. De asemenea, așa cum am văzut în 
secțiunile anterioare, copiii care folosesc 
dispozitive mobile pentru accesarea internetului 
tind în mai mare măsură decât restul să aibă 
activități zilnice pe un site de socializare. Figura 5 
arată procentul copiilor din România care au unul 
sau mai multe conturi pe un astfel de site, în funcție 
de gen, vârstă și status socio-economic. 

Figura 5: Procentul copiilor români care detin 
un profil pe o retea de socializare online, în 
functie de gen, vârstă si status socio-
economic 

 
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 care folosesc internetul. 

• La nivelul tuturor țărilor participante la proiect, 
68% dintre copii au cel puțin un cont pe o 
rețea de socializare (SNS). România este pe 
locul doi, după Danemarca, cu 8 din 10 copii 
având un astfel de cont. 

• Cea mai mare variație în utilizarea SNS 
apare - și la copiii din România, ca și la cei 
din restul țărilor dar la noi în mai mică 
măsură - cu vârsta. Astfel, jumătate din copiii 
de 9-10 ani din România au un cont pe o rețea 
de socializare online, față de aproape un sfert 
(27%) la nivelul tuturor țărilor, în timp ce 
adolescenții de 15-16 ani din România sunt 
prezenți pe SNS în aproape aceeași măsură ca 
cei din restul țărilor (92% față de 93% media 
celor 7 țări). De notat că, deși cele mai multe 
astfel de site-uri interzic crearea unui cont de 
către utilizatori mai mici de 13 ani, 80% dintre 
copiii de 11-12 ani declară ca au un astfel de 
cont. Nici genul și nici statusul socio-economic 
nu reprezintă variabile importante în utilizarea 
acestor site-uri. 

Strategiile de eludare ale regulilor de vârstă minima 
obligatorie pentru creearea unui cont sunt diverse, 
cei mai mulți copii dând vârsta părinților sau o 
vârstă aleatoare (în general extremă, de tipul 100 de 
ani); uneori această strategie este considerată de 
copii ca ‘o glumă’, în timp ce de către părinți este 
considerată ‘o minciună’: 
“B2: Stai puţin Andrei. Adică tu n-ai făcut nicio chestie să 
spui că ....nu ai voie, că tu ai 10 ani. 
Andrei: Dar… le-am făcut o farsă la ăia de pe Facebook. 
Am zis că am 20 de ani … Am zis ca am 20 de ani şi m-au 
lăsat pe  Facebook.  
Andrei: Ei, acuma nu mai este periculos Facebook-ul, doar 
vă ziceţi o vârstă, cum ar fi 45 de ani, aşa, aşa, şi gata.  
Tudor: Păi dacă vă vede?!” (băieți, 9-10 ani, FG05)  

• Diferențele dintre țări sunt semnificative și 
de asemenea variația în timp a folosirii acestor 
site-uri. Astfel, dacă în Danemarca și România 
în jur de 8 din 10 copii au un profil pe un 
site de socializare, în Irlanda doar 54% dintre 
copii au un astfel de cont. 

• Din 2010 (datele proiectului EU Kids Online) 
până în 2013 asistăm, la nivelul celor 7 țări, la 
o creștere medie cu 7% a utilizarii de către 
copii a SNS (de la 61 la 68%). Totuși, dacă în 
unele țări utilizarea rețelelor de socializare a 
crescut – uneori spectaculos, cum este cazul 
României, de la 46% la 79% –, în alte țări, 
utilizarea acestor site-uri a scăzut. Astfel, în 
Marea Britanie și Irlanda, țări în care ulterior 
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proiectului EU Kids Online au existat susținute 
campanii publice de conștientizare a părinților 
cu privire la vârsta limită pe care trebuie să o 
aibă copiii când accesează aceste site-uri și de 
asemenea cu privire la potențialele pericole pe 
care copiii foarte mici le pot întâlni pe aceste 
platforme, procentul de utilizare a lor a 
scăzut de la 67% la 58% dintre copii în 
Marea Britanie și de la 59% la 54% în 
Irlanda.  

Acest lucru este concordant cu datele prezentate  
de Tabelul 12 care arată o utilizare scăzută a 
platformelor de socializare online în rândul copiilor 
sub 13 ani în țări precum Marea Britanie, Irlanda și, 
în mai mica măsură Italia, acolo unde, conform 
analizei EU Kids Online găsim categoria copiilor 
“protejați prin restricție”, caracterizată prin o mai 
mică incidență a riscurilor online întâlnite de către 
copii, asociată cu privilegierea de către părinți a 
unor strategii de mediere de tip restrictiv (Helsper 
et al., 2013). 

 

Tabelul 12: Copiii care detin un profil pe o 
retea de socializare, în functie de tări si vârstă 

% 9-10 
ani 

11-12 
ani 

13-14 
ani 

15-16 
ani 

Total  

Belgia 22 55 75 92 66 

Danemarca 41 81 98 99 81 

Irlanda 14 39 83 91 54 

Italia 15 52 90 93 64 

Portugalia 26 80 88 98 76 

România 50 80 86 92 78 
Marea 
Britanie 19 35 73 88 58 

Total EU (7) 27 60 84 93 68 

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? 
Bază: Toți copiii care utilizează internetul. 

Principalele site-uri de socializare sunt Facebook 
(folosit de  90% dintre copii la nivelul celor 7 țări 
participante la proiect), Twitter (5%) și alte site-uri, 
în general locale, cu 5% dintre mențiuni. În 
România, spre deosebire de alte țări, se pare că 
Facebook încă este principalul site de socializare, 
99% dintre copii menționând acest cont ca fiind 
principalul folosit pe SNS (în timp ce, în 2010 era 

menționat doar de 25% dintre copiii din țara 
noatră).  În Marea Britanie, deși Facebook rămâne 
majoritar (cu 75% dintre mențiuni), Twitter intră în 
preferințele a unui sfert dintre copii, în timp ce 
Belgia și Irlanda se remarcă cu un procent relativ 
mare (12%) de platforme alternative, unele dintre 
ele locale.   

Așa cum au arătat-o interviurile avute cu copiii, 
prezența pe Facobook este de multe ori în perioada 
de început o normă socială: trebuie să fii în rețea! 
“B1: Şi a fost o perioadă în clasa noastră în care dacă nu 
aveai Facebook, practic nu existai. 
B2: Exact, adică dacă ziceai ”Eu nu am Facebook!” erai 
inexistent în societate. 
I: A, da!? Şi de-asta v-aţi făcut cu toţii? 
Toti: Da.” (băieți, 11-13 ani, FG0) 

Lipsa de apetență a copiilor din România pentru 
Twitter pare să se datoreze faptului că nu este 
foarte cunoscut (“Twitter? Ce e ăla?”, întreba una 
din fetele de 11-13 ani la un focus grup) și copiii nu 
i-au descoperit încă toate funcțiile sau acestea nu 
se potrivesc (încă) nevoilor lor. 

“Twitter…, nu-mi place Twitter deoarece, într-un fel, încă 
nu am descoperit cum poţi să vorbeşti în ”fereastră” ca 
Facebook Messenger sau Skype” (băiat, 11-13 ani, FG 
pilot) 

Așa cum o arată și Tabelul 12, partajarea sau 
vizualizarea unor conținuturi multimedia ocupă un 
loc important în activitățile zilnice online ale 
copiilor. Figura 6 aduce o informație în plus arătând 
care dintre copii (în termeni de gen, vârstă și status 
socio-economic) dețin un cont pe platformele de 
partajare a conținuturilor media (e.g. YouTube, 
Instagram, Flikr). 
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Figura 6: Copiii din România (%) care detin un 
cont pe o platformă de partajare de continut 
media, în functie de gen, vârstă si status 
socio-economic 

 
Q23 a-f: Ai profil/cont pe o platformă de sharing media (poze şi 
video) cum ar fi Youtube, Instagram, Flicker, pe care o foloseşti? 
Şi dacă da, ai un singur profil/cont sau mai multe? 
Baza: Toti copiii care utilizeaza internetul. Segmentarile pe gen si 
varsta se refera la copiii din Romania. 
 
 

• La nivelul României, la fel ca la nivelul 
eșantionului european, deținerea unui cont pe 
o platformă de partajare a conținutului media 
este la același nivel în cazul fetelor și al 
băieților, dar variază substanțial cu vârsta, 
mergând de la 9% la 9-10 ani la 45% la 
adolescenți. 

• Dacă în ceea ce privește conturile pe rețelele de 
socializare online România se află pe locul doi 
dintre țările participante la proiect (după 
Danemarca), în ceea ce privește conturile pe 
platformele de distribuire a conținuturilor 
media, copiii din România sunt mult mai puțin 
prezenți, fiind pe penultimul lor, înaintea Italiei 
(cu doar 17%) și foarte departe de Danemarca, 

cu 58%. 

• Două platforme se remarcă în cazul serviciilor 
de partajare de conținuturi mediatice, și anume 
Youtube (cu 55% dintre menționări la nivelul 
celor 7 țări participante la proiect) și Instagram 
(folosit de 37% la nivelul tuturor țărilor), restul 
de 8% utilizând alte platforme (e.g. Flikr, 
Picasa). Ca și în cazul SNS, copiii din România 
tind să fie mai puțin diversificați în 
alegerea platformei media folosită, 86% 
preferând Youtube (cel mai mare procent de 
utilizatori dintre țările participante) și 14% 
Instagram (spre deosebire de Irlanda, de 
exemplu, care are 34% dintre copii cu conturi 
pe Youtube, 42% cu conturi pe Instagram și 
24% pe alte platforme). 
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4. Practicile de 
comunicare 
Așa cum s-a putut vedea din Capitolul 3 dedicat 
activităților pe care copiii le au pe internet, 
comunicarea este una dintre activitățile principale, 
cercetările anterioare arătând că de multe ori 
dorința de a comunica cu prietenii este factorul 
hotărâtor în decizia de a achiziționa o anumită 
tehnologie (Lenhart et al., 2010; Ling & Bertel, 2013).  

În acest capitol vom aborda practicile de 
comunicare ale copiilor pe internet (de la 
platformele de mesagerie instantanee, la site-urile 
de socializare și, mai rar, la e-mail-uri) dar și în afara 
acestuia, atunci când este folosit telefonul mobil 
(clasicele apeluri sau SMS și MSM). Vom încerca să 
aflăm cum comunică tinerii cu cei doi actori 
importanți din viața lor, anume prietenii și părinții, 
ținând cont de faptul că între 9 și 16 ani importanța 
celor doi actori se modifică, prietenii ocupând cu 
timpul un loc din ce în ce mai important. De 
asemenea ne interesează în ce mod dispozitivele 
mobile pot influența practicile de comunicare ale 
copiilor și adolescenților și dacă nu cumva există o 
presiune de a fi întodeauna ‘disponibil’, de a 
răspunde la mesaje, această conectivitate ubicuă 
devenind la un moment dat o povară. Astfel, 
cercetătorii arată că odată cu apariția dispozitivelor 
mobile și convergente, noi întrebări pot fi puse în 
ceea ce privește reconfigurarea practicilor de 
comunicare, mai ales despre noile limite ale 
spațiului și timpului privat și continua flexibilitate a 
acestora (Ling, 2008; Matsuda, 2005).  

Deși, așa cum am văzut, copiii din România sunt 
încă în epoca Facebook7 - raportând8 în proporție 

                                                             
7 În ciuda dezbaterii care a apărut la un moment dat în spațiul 
public despre ‘moartea Facebook-ului’, dezbatere care a fost 
generată de interpretarea eronată de către media a datelor 
cercetării Global Social Media Impact Study (http://gsmis.org/). 
8 Din nou, atragem atenția că aceste practici de comunicare sunt 
într-o dinamică accelerată. Astfel, de la momentul culegerii 
datelor din cercetarea cantitativă până la sfârșitul perioadei de 
culegere a datelor în cercetarea calitativă, deja mulți copii 
 

de 99% această rețea ca fiind principala platformă 
de socializare folosită – așa cum s-a observat în 
cercetarea calitativă, asistăm la o diversificare a 
folosirii media sociale. Astfel, copiii folosesc în mod 
simultan mai multe servicii pentru a fi în contact cu 
prietenii, părinții, profesorii sau alte persoane, 
fiecare din aceste servicii având un anumit specific 
care îl face preferabil, în ochii copiilor, în 
interacțiunea cu respectiva persoană sau îl face mai 
potrivit situației de comunicare în care se află 
copilul (e.g. deși majoritatea jocurilor în rețea 
permit comunicarea prin ferestrele de chat 
disponibile, copiii declară că preferă să comunice 
în timpul jocului cu alți jucători prin Skype 
deoarece acesta le permite transmisie de voce 
(având astfel mâinile disponibile pentru joc) și le 
permite de asemenea crearea ‘conferințelor’  în 
care pot vorbi în grup și nu doar în pereche).  

Folosirea diferitelor servicii/ platforme de 
comunicare și interacțiune poate însemna, așa cum 
o arată cercetările anterioare, diferențe în ceea ce 
privește înțelegerea ‘prieteniei’, care implică la 
rându-i regimuri diferite de dezvăluire a persoanei. 
Astfel, plecând de la conceptul de ‘repertoriu de 
comunicare’ (Haddon, 2004), asumăm că și copiii, 
la fel ca adulții, dezvoltă și adoptă repertorii variate 
de practici, dispozitive și servicii care le permit 
comunicarea și interacțiunea, dintre care aleg de 
fiecare dată, în funcție de situația de comunicare și 
de relația pe care o au cu respectiva persoană. Nu 
vorbim deci de înlocuirea unei rețele de socializare 
cu una nouă imediat ce apare aceasta din urmă; un 
timp destul de îndelungat, ele funcționează în 
paralel, fiecare răspunzând unei nevoi specifice, 
serviciile vechi dispărând încet, în urma unui proces 
îndelungat de uzură morală (cum a fost cazul 
rețelei Hi5 care era foarte utilizată în 2010 în 
România, pe când în țările din vestul Europei 
Facebook era deja bine conturat în preferințele 
copiilor) sau dacă facilitățile introduse de noile 
servicii fac desuete vechiile servicii (prin faptul că 
integrează tehnic mai multe facilități). 

În acest capitol vom aborda în primul rând 
utilizarea rețelelor de socializare online, oprindu-ne 
asupra numărului de contacte (‘prieteni’) pe care 
                                                                                                 
foloseau zilnic, în paralel cu Facebook-ul, Watsapp și Snapchat.  
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copiii le au, modul în care gestionează ‘cererile de 
prietenie’ în aceste rețele online, modul în care este 
setat profilul ca fiind unul privat sau public și 
informațiile pe care copiii le afișează pe profilul lor 
de pe rețelele de socializare. De asemenea, pentru 
a avea o imagine mai clară asupra repertoriului 
comunicațional al copiilor, vom analiza care sunt 
canalele de comunicare preferate de copii atunci 
când aceștia comunică cu părinți, prieteni, frați, 
profesori sau alte persoane.  

4.1 Natura contactelor pe SNS 
ale copiilor 

Numărul de contacte pe care un copil îl are în ‘lista 
de prieteni’ a contului de pe o platformă de 
socializare online este deseori considerat ca fiind 
un indicator riscului la care copilul este expus. 

Figura 7: Numărul de contacte pe care copiii 
din România le au pe o retea de socializare 
online în functie de gen, vârstă si status socio-
economic 

 
Q18: Aproximativ, cu câte persoane intri în contact când 
foloseşti [contul de SNS mentionat ca fiind cel mai des utilizat]? 

Baza: Toti copiii care au un profil pe o retea de socializare. 
Segmentarile pe gen si varsta se refera la copiii din Romania. 
 

Așa cum se poate observa din Figura 7, în România 
situația are de ce să fie îngrijorătoare, cu 4 din 10 
copii având peste 300 de contacte, și aproape 3 din 
10 având între 100 și 300 de contacte. Comparativ, 
media la nivelul celor 7 țări arată că doar 35% au 
peste 100 de contacte. Este interesant că țara cu 
cele mai mici procente de copii care au un cerc 
foarte larg de ‘prieteni’ în rețelele de socializare 
online (peste 100) nu face parte dintre țările unde 
copiii sunt foarte protejați și părinții preferă 
strategiile de mediere restrictivă (e.g. Belgia, 
Irlanda; vezi în acest sens Capitolul 8 referitor la 
mediere), ci este Danemarca, țara care la nivel 
statistic de multe ori pare cea mai apropiată de 
România, diferențe esențiale punând cifrele în o cu 
totul altă perspectivă (așa cum este cazul cu 
această diferență).  

• Copiii care sunt în contact cu mai puțin de 10 
persoane (în general aceștia fiind membri ai 
familiei și prietenul/ prietena cel/ cea mai 
bun(ă) sunt 2% la nivelul întregului eșantion 
pe România (față de 25% media pe cele 7 
țări participante), ei fiind de găsit mai ales în 
grupul celor de 9-10 ani (9%) și 11-12 ani (2%). 
Vârsta este întradevăr un factor important în 
funcție de care variază numărul de ‘prieteni’, 
deși remarcăm și de această dată un prag critic, 
reprezentat de trecerea la gimnaziu, de la care 
mai mult de 70% dintre copii au mai mult de 
100 de contacte.  

• În ciuda Regulamentului și a condițiilor de 
utilizare ale rețelelor de socializare online, 
copiii din România mai mici de 13 ani nu doar 
că au un cont pe astfel de platforme, ci sunt în 
zona de risc, cu un cerc de prieteni foarte mare, 
în care cel mai probabil intră și necunoscuți 
(71% dintre copiii de 11-12 ani au peste 100 
de prieteni).  

• La nivelul României, evoluția în timp a acestor 
indicatori este îngrijorătoare. Astfel, comparând 
datele EU Kids Online (2010) și Net Children Go 
Mobile (2013), observăm că utilizarea rețelelor 
sociale de către copiii cu vârste mai mici decât 
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cele admise e mai mult decât dublă acum față 
de acum 3 ani (trecând de la 29% pentru copiii 
de 9-12 ani în 2010 la 65% în 2013), iar 
procentul copiilor care au mai mult de 100 
de contacte pe o astfel de rețea crescut în 
mod dramatic, de la 8% la 66%. 

• Fetele par să fie mai populare decât băieții, 
dacă ne raportăm la mărimea cercului de 
prieteni (71% dintre fete, față de 60% dintre 
băieți având mai mult de 100 de prieteni). 

• Statusul socio-economic nu pare să fie un 
factor decisiv în mărimea cercului de ‘prieteni’, 
remarcând totuși că există o diferență în ceea 
ce privește grupul celor dezavantajați, unde 
sunt mai mult decât în alte grupe cei cu sub 50 
de prieteni (24% față de 17% în grupul cel mai 
bine situat).  

Vrând să vedem care este, mai detaliat, natura 
‘prieteniei’ pe rețelele de socializare online, am 
întrebat care sunt mecanismele de ‘împrietenire’; 
altfel spus, cum răspund copiii la o solicitare venită 
pe o astfel de platformă. Figura 8 ilustrează 
răspunsul general al copiilor la ‘cererile de 
prietenie’. 

• În România, 18% dintre copii acceptă toate 
‘cererile de prietenie’ pe care le primesc, 
procent dublu față de eșantionul european 
(pe cele 7 țări); 26% acceptă dacă au prieteni 
comuni și doar 11% sunt foarte selectivi în 
alegere, accepând doar persoane pe care le 
cunosc foarte bine. 

• Variație importantă în procesul de 
‘împrietenire’ apare cu vârsta, fiind însă din nou 
vizibil efectul de ‘prag’. Astfel, dacă la nivelul 
ciclului primar aproape 4 din 10 copii se 
dovedesc foarte selectivi în alegerea 
‘prietenilor’, acest procent scade la o treime în 
grupul celor de 11-12 ani, scăzând apoi mai 
puternic în grupurile mai mari. Cei de 11-12 ani 
par să fie cei mai puțin selectivi și cei mai 
deschiși să accepte toate prieteniile, fiind în 
general nou intrați în rețea și necunoscând 
foarte multe lucruri despre funcționarea 
acesteia, în același timp simțindu-se suficient 

de ‘maturi’ pentru a-și gestiona libertatea 
relațională proaspăt căpătată odată cu 
trecerea în gimnaziu. Acest comportament îi 
face, în opinia noastră, cei mai expuși riscurilor 
online legate de comunicare. 

Figura 8: Cum răspund copiii din România la 
cererile de prietenie pe rețelele de socializare 
online, în functie de gen, vârstă și status socio-
economic 

 
Q22: Cum răspunzi, în general, la cererile de prietenie ale 
persoanelor pe [contul de SNS mentionat ca fiind cel mai des 
utilizat]? 
Baza: Toti copiii care au un profil pe o retea de socializare. 
Segmentarile pe gen si varsta se refera la copiii din Romania. 

• Procentul mare al adolescenților din grupa de 
15-16 ani care afirmă că acceptă ca ‘prieteni’ 
doar persoane pe care le cunosc foarte bine se 
explică prin faptul că are loc trecerea într-o altă 
etapă, cea a consolidării relațiilor, depășind 
etapa în care focusul era pe lărgirea grupului de 
prieteni. Această din urmă etapă este foarte 
vizibilă la 13-14 ani, când procentul celor care 
își lărgesc cercul de prieteni acceptând 
‘prietenii-prietenilor’ este cel mai mare (37%). 

• În ceea ce privește factorul gen, observăm 
că băieții acceptă toate prieteniile în 
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proporție dublă față de fete (24% față de 
12%). Aceste date sunt concordante cu 
rezultatele cercetării calitative  unde, urmare a 
stereotipurilor din societate și de asemenea 
urmare a unor campanii mediatice de 
conștientizare care au focusat exclusiv pe un 
aspect al problemei (agresiunea sexuală din 
partea adulților asupra fetelor), s-a observat o 
‘gendrificare’ a anumitor riscuri legate de 
comunicare (e.g. riscul întâlnirii persoanelor 
necunoscute). Astfel, se consideră, atât de către 
copii cât și de câtre părinți, că băieții au mai 
puține (sau deloc) motive de îngrijorare decât 
fetele. O mai echilibrată abordare a 
riscurilor în cadrul campaniilor de 
conștientizare ar trebui să aibă în vedere și 
acest aspect. 

• Statusul socio-economic este important mai 
ales pentru comportamentele extreme, 
influențând de o manieră vizibilă și  lineară 
comportamentul selectiv – avut de 5% dintre 
cei bine situați economic, de 10% dintre cei din 
clasa mijlocie și de 15 % dintre cei cu status 
socio-economic scăzut. De asemenea, copiii 
din clasa de mijloc, adică cei care sunt în cea 
mai mare proporție obiectul medierii parentale 
restrictive (vezi Figura 34) sunt în cea mai mică 
proporție dispuși să accepte toate ‘cererile de 
prietenie’ (diferența nu este totuși majoră). 

La nivelul tuturor țărilor participante la proiect, cei 
mai selectivi copii sunt cei din Portugalia, cu cel 
mai mare procent, 31%, a celor care acceptă ca 
‘prieteni’ doar persoane pe care le cunosc foarte 
bine. Danemarca este țara în care copiii au tendința 
de a își ‘dubla’ în spațiul online prietenii din viața 
reală (astfel explicându-se și procentul foarte mic al 
celor care spun că au mai mult de 100 de ‘prieteni’), 
cu cel mai mare procent al celor care spun că se 
‘împrietenesc’ cu oameni pe care îi cunosc deja 
(73%), în timp ce copiii din Italia sunt cei mai 
dispuși să își facă noi cunoștințe din ‘prietenii-
prietenilor’, 45% spunând că acesta este criteriul de 
selecție.  

4.2 Setările de securitate ale 
profilelor de pe SNS  

Un al indicator al expunerii la risc al copiilor este cel 
legat de gradul de publicizare pe care profilul său îl 
are, altfel spus cum sunt stabilite setările de 
securitate ale contului. Figura 9 ilustrează cum 
variază pe cele trei dimensiuni avute în vedere (gen, 
vârstă și SSE) setările de la cel mai folosit dintre 
conturile pe care copilul le are pe platformele de 
socializare. 

Figura 9: Setarea profilului (public sau privat) 
de pe reteaua de socializare online folosită, în 
functie de gen, vârstă si status socio-
economic 

 
Q20: Profilul tau este setat ca…? 
Baza: Toti copiii care au un profil pe o platformă de socializare 
online. 

• Majoritatea copiilor din România (57%) au 
contul de pe platforma de socializare setat 
ca public, ceea ce înseamnă că oricine îl poate 
vedea; 20% îl au parțial privat (contul poate fi 
văzut doar de către prietenii prietenilor) și 23% 
îl au setat ca privat. Comparativ, la nivelul 
tuturor țărilor participante la proiect, 29% 



Net Children Go Mobile 

Net Children Go Mobile: Risks and opportunities 32 

dintre copiii au contul public, 27% parțial privat 
și 44% îl au privat.  

• La fel ca la nivelul eșantionului european (7 
țări), și în România, băieții sunt mai dispuși 
decât fetele în a avea un profil public (64% față 
de 51%).  

• În ceea ce privește variabila vârstă, diferențe 
consistente apar între grupul celor de 9-10 ani – 
unde apare cel mai mare procent, 56%, care 
declară că au profilul ‘privat’ – și restul copiilor 
(efectul de prag). Remarcăm însă, în aceeași 
grupă de vârstă (9-10 ani), că unul din trei 
copii are profilul setat pe ‘public’ astfel 
încât oricine îl poate vedea. Mai mult, 6 din 10 
copii din altă categorie care teoretic nu ar 
trebui să fie prezenți în astfel de rețele de 
socializare, cei de 11-12 ani, au un profil 
deschis. Aceste date dovedesc o lipsă de 
informație în rândurile copiilor (mai ales în 
ceea ce privește siguranța pe internet), căreia i 
se adaugă o lipsă de conștientizare a 
potențialului de risc la care se expun prin 
anumite comportamente online. De asemenea 
asistăm la o slabă conștientizare a acestor 
riscuri din partea adulților de multe ori 
tentați să acorde o mai mare atenție unor false 
pericole sau unor riscuri ‘dramatice’, în 
defavoarea riscurilor mărunte dar care pot avea 
consecințe negative în procesul de dezvoltare 
psihică și socială a copilului.  

• Statusul socio-economic influențează linear 
comportamentul de afișare al copilului în 
rețelele de socilizare online, cu copiii 
dezavantajați sociali mai ‘expuși’ public decât 
cei cu SSE ridicat, mai dispuși să își țină profilul 
‘privat’. Diferențele însă nu sunt majore, și în 
grupul cel mai grijuliu cu setările de securitate, 
5 din 10 copii având profilul vizibil pentru toată 
lumea. 

• La nivel trans-național, România stă cel mai 
prost la acest capitol, urmată de Italia cu câte o 
treime dintre copii cu profil provat, o treime 
semi-privat și o treime public. La polul opus se 
situează Irlanda, una dintre țările cu puternice 
campanii publice de conștientizare și cu 

educație privind siguranța pe internet bine 
implementate în curricula școlară unde doar 
15% au profilul setat pe ‘public’, 26% îl au 
parțial privat și 59% privat. 

Acestui indicator al setărilor de securitate ale 
profilului i se adaugă informația legată de ce 
anume alege copilul să afișeze despre el. Astfel, un 
profil public care însă nu are informații care să 
permită identificarea cu ușurință a deținătorului 
sau care să genereze o interacțiune agresivă venită 
din partea necunoscuților (de exemplu, afișarea 
unor poze poate genera avansuri sexuale de la alți 
utilizatori necunoscuți sau pur și simplu replici 
agresive de la ‘hater’-i, acele persoane care tind să 
critice sau agresive, fără un motiv aparent, cu 
ceilalți utilizatori.  

Tabelul 13 arată care sunt informațiile pe care le 
expun copiii pe profilul lor de pe platformele de 
socializare, în funcție de vârstă și gen. 

Tabelul 13: Ce informatii expun copiii de 
profilul lor de pe retelele de socializare online, 
în functie de vârstă si gen 

% dintre cei care spun că 
profilul lor de pe SNS 
arată... 

9-12 ani 13-16 ani 

Total 
RO Ba

ie
ti 

Fe
te

 

Ba
ie

ti 
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te

 

O poza in care se vede 
clar fata ta 65 85 84 96 85 

Numele tau de familie 71 67 75 62 69 
Adresa ta 43 42 35 40 39 
Numarul tau de 
telefon 10 12 25 9 15 

Scoala ta 59 67 67 75 68 
O varsta care nu e 
varsta ta reala 66 66 20 20 38 

Q21: Care dintre informaţiile de pe cartonaş sunt incluse în 
profilul/contul tău? 
Baza: Toti copiii care au un cont pe o platformă de socializare 
online. 

• Majoritatea copiilor (85%) expun o poză în 
care li se poate vedea clar fața, 7 din 10 copii 
având afișate informații despre numele de 
familie (mai puțini decât la nivel european, 
unde 82% afișează numele) și tot aproape 7 din 
10 menționează școala unde învață, în timp ce 
4 din 10 au afișată adresa unde locuiesc (față 
de doua 12% la nivelul celor 7 țări).  



Net Children Go Mobile 

Net Children Go Mobile: Risks and Opportunities 
 

33 

• Afișarea unei vârste care nu este cea reală 
apare, nesurprinzător date fiind condițiile de 
folosire a platformelor care impun limită de 
vârstă și faptul că aceste condiții sunt în fapt 
încălcate de către copii – în 38% dintre cazuri 
(39% celor 7 țări), de trei ori mai mult la 
copiii de 9-12 ani față de cei de 13-16 ani. 

• De altfel, în cursul interviurilor de grup, una 
dintre mame a ridicat chiar această problemă a 
faptului că atâta timp cât nu se poate interzice 
copiilor să folosească aceste platforme, este de 
dorit o schimbare a regulilor de acces, cu o 
adaptarea a acestora pentru utilizatorii tineri și 
foarte tineri pentru a nu îi ‘forța’ pe aceștia să 
mintă cu privire la vârsta proprie. Aceeași idee 
a fost susținută și în rapoartele EU Kids Online 
și Net Children Go Mobile, argumentându-se că 
o asumare de către industrie a acestei 
probleme și modificarea condițiilor de 
acces (cu pre-setări automate de securitate 
pentru utilizatorii de vârstă mică și 
anumite filtre în fluxul de reclame la care 
sunt expuși) este necesară în condițiile în 
care, în ciuda interdicțiilor formale, copiii sunt 
prezenți pe aceste site-uri.  

• Cei 20% din grupa 13-16 ani care își declară și 
afișează la profil o vârstă mai mare decât cea 
pe care o au în realitate sunt mai expuși 
riscurilor dacă vârsta afișată este mai mare de 
18 ani (ceea ce în general se întâmplă) 
deoarece în mod automat unele platforme de 
socializare activează anumite setări și filtre 
protective pentru utilizatorii sub 18 ani, ceea ce 
nu se întâmplă dacă aceștia nu se identifică 
astfel. 

• Fetele sunt mai dornice decât băieții să expună 
o poză în care li se vede fața, mai mult la cele 
din grupa 9-12 ani, față de adolescenți unde 
diferența se micșorează. În același timp, băieții 
adolescenți sunt mai doritori să fie contactați, 1 
din 4 afișându-și la profil numărul de telefon. 

• În grupa de vârstă de 9-12 ani apar, atât printre 
fete cât și printre băieți, cei mai mulți care 
afișează adresa unde locuiesc (42%, respectiv 
43 %). 

4.3 Folosirea diferitelor media 
pentru a comunica cu diferite 
persoane 

Pentru a  înțelege dacă și cum anume  copiii 
dezvoltă repertorii comunicaționale complexe, care 
cuprind platforme și canale diferite de comunicare, 
pnetru a se angaja în interacțiuni cu diverși actori 
sociali, i-am întrebat pe copii cât de probabil este 
să comunice cu anumite persoane în diferite 
moduri. Astfel, Tabelul 14 arată modurile în care 
copiii comunică cu părinții lor. 

Tabelul 14: Moduri de a fi în contact cu părintii 

% copiilor care 
comunică cu parinții 
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Convorbiri telefonice 
la mobil sau 
smartphone 

37 37 16 10 

SMS-uri sau MMS-uri 10 22 29 40 

E-mail-uri 2 2 6 90 

Prin intermediul SNS 
(e.g. Facebook) 

2 11 12 75 

Q13, Q14, Q15, Q19: Cât de frecvent ești în contact cu 
următoarele persoane prin convorbiri telefonice folosind 
telefonul mobil sau smartphone-ul, mesaje de tip text (SMS-uri) 
sau multimedia (MMS-uri) trimise de pe telefonul mobil sau 
smartphone, email-uri sau prin intermediul platformelor de 
socializare online pe care le folosești? 
Baza: Toți copiii care folosesc respectivul mediu de comunicare. 

• Telefonul mobil rămâne calea principală 
prin care copiii comunică cu părinții, 3 din 4 
spunând că vorbesc zilnic cu părinții lor 
folosind acest mijloc (mai mult decât la nivelul 
tuturor țărilor unde 57% vorbeau zilnic la 
telefon cu părinții). Mesajele telefonice (de tip 
text sau multimedia) sunt folosite zilnic pentru 
a intra în contact cu părinții de unu din trei 
copii, în urma mediei celor 7 țări (41%). 

De altfel, așa cum am mai spus, achiziționarea 
primului telefon mobil se face – dincolo de 
presiunea socială, deoarece se pare că ‘toți colegii 
au deja telefon’ – pentru a asigura părintelui un 
pseudo-liniștitor contact permanent cu copilul 
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atunci când începe desprinderea acestuia și se fac 
primii lui pași spre autonomie (de obicei acești 
primi pași duc spre școală și înapoi): 
„I: Deci, în clasa a III-a… şi aţi decis să îi luaţi telefon atunci 
pentru că…? 
M: Ca să putem comunica, de exemplu, pentru că el 
merge singur… Am încercat să îl învăţ din clasa a III-a, 
cam aşa. Şi, de la început de clasa a IV-a, vine singur la 
şcoala şi merge singur. Regula 1: când ajunge acasă, să 
îmi dea un apel. Acum, mă sună în disperare că nu i-am 
răspuns. Şi atâta îmi spune:  am ajuns.”(mamă, copil 9 
ani) 

• Cea mai puțin folosită metodă este e-mail-
ul, folosit zilnic doar de 4% dintre copii. 
Comunicarea cu părinții pe platformele de 
socializare pare mai populară în România față 
de alte țări, cu o medie de 13% zilnic, față de 
10% media generală. De altfel, este de remarcat 
că unul dintre motivele, menționat de copiii din 
Danemarca, de a migra de pe o anumită 
platformă de socializare era prezența părinților 
pe aceasta rețea. În același timp, copiii din 
România sunt mai ‘toleranți’ cu părinții lor, 
avându-i în cele mai multe cazuri în lista de 
‘prieteni’.  

• Totuși, 3 din 4 copii declară că nu comunică 
niciodată sau aproape niciodată cu părinții pe 
o platformă de socializare. 

Tabelul 15 arată modurile în care copiii comunică 
cu prietenii: 

Tabelul 15: Moduri de a fi în contact cu 
prietenii 

% copiilor care 
comunică cu prietenii 
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Convorbiri telefonice 
la mobil sau 
smartphone 

32 45 20 3 

SMS-uri sau MMS-uri 21 43 21 15 

E-mail-uri 4 11 29 57 

Prin intermediul SNS 
(e.g. Facebook) 

17 50 30 4 

Q13, Q14, Q15, Q19: Cât de frecvent ești în contact cu 
următoarele persoane prin convorbiri telefonice folosind 
telefonul mobil sau smartphone-ul, SMS-uri sau MMS-uri, email-
uri, platformele de socializare online pe care le folosești? 

Baza: Toți copiii care folosesc respectivul mediu de comunicare. 

• Așa cum era de așteptat, comunicarea cu 
prietenii urmează alt model, unde platformele 
de socializare online joacă un rol important. 
Astfel, chiar dacă telefonul mobil rămâne 
important – cu 77% declarând că îl folosesc 
zilnic pentru convorbiri cu prietenii și 64% 
pentru a trimite mesaje (SMS sau MSM), 
foloisirea zilnică a platformelor sociale este 
menționată de două treimi dintre copii, doar 
4% spunând că nu folosesc niciodată sau 
aproape niciodată acest mijloc pentru a fi în 
contact cu prietenii. 

• O considerabil mai mică popularitate printre 
prieteni o au e-mail-urile, 57% spunând că nu 
folosesc niciodată acest mijloc. 

Deși în general de vârste apropiate, comunicarea cu 
frații sau surorile diferă de cea cu prietenii. Tabelul 
16 arată că frații și surorile sunt mult mai rar 
obiectul atenției copiilor, contactul cu aceștia fiind 
menținut zilnic mai ales prin convorbiri telefonice, 
în rest fiind sporadic: 

Tabelul 16: Moduri de a fi în contact cu fratii si 
surorile 

% copiilor care 
comunică cu frații sau 
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Convorbiri telefonice 
la mobil sau 
smartphone 

14 25 20 41 

SMS-uri sau MMS-uri 12 13 17 58 

E-mail-uri 2 1 7 91 

Prin intermediul SNS 
(e.g. Facebook) 

3 11 18 68 

Q13, Q14, Q15, Q19: Cât de frecvent ești în contact cu 
următoarele persoane prin convorbiri telefonice folosind 
telefonul mobil sau smartphone-ul, mesaje de tip text (SMS-uri) 
sau multimedia (MMS-uri) trimise de pe telefonul mobil sau 
smartphone, email-uri sau prin intermediul platformelor de 
socializare online pe care le folosești? 
Baza: Toți copiii care folosesc respectivul mediu de comunicare. 

• 4 din 10 copii declară că vorbesc zilnic la 
telefonul mobil cu frații sau surorile, la egalitate 
cu cei care nu vorbesc niciodată sau aproape 
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niciodată; SMS-ul sau MSM-ul este folosit zilnic 
în acest scop de 1 din 4 copii. 

• Comunicarea online este și mai redusă, 9 din 10 
declarând că nu folosesc niciodată e-mail-ul și 
7 din 10 că nu folosesc niciodată sau aproape 
niciodată o platformă de socializare pentru a fi 
în contact cu frații sau surorile. 

Dincolo de interesul pentru repertoriile 
comunicaționale ale copiilor, din perspectiva 
siguranței pe internet și pentru o evaluare cât mai 
adecvată a eventualului risc la care copiii se expun 
(evaluare care să fie la distanță egală atât de 
panicile mediatice cu privire la riscurile online, cât 
și de atitudinea laissez-faire) ne-a interesat care 
este modul în care copiii intră în contact cu 
persoanele cunoscute doar online. Astfel, Tabelul 
17 arată datele referitoare la modul de a comunica 
cu ‘străinii’, adică acele persoane cunoscute doar 
pe internet: 

Tabelul 17: Moduri de a fi în contact cu 
persoane cunoscute doar online 

% copiilor care comunică 
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Convorbiri telefonice la 
mobil sau smartphone 

3 7 18 72 

SMS-uri sau MMS-uri 3 5 11 81 

E-mail-uri 2 2 11 85 

Prin intermediul SNS (e.g. 
Facebook) 

3 15 25 58 

Q13, Q14, Q15, Q19: Cât de frecvent ești în contact cu 
următoarele persoane prin convorbiri telefonice folosind 
telefonul mobil sau smartphone-ul, mesaje de tip text (SMS-uri) 
sau multimedia (MMS-uri) trimise de pe telefonul mobil sau 
smartphone, email-uri sau prin intermediul platformelor de 
socializare online pe care le folosești? 

Baza: Toți copiii care folosesc respectivul mediu de comunicare. 

• Telefonul este de această dată un canal mai 
puțin preferat, 72% spunând că nu au niciodată 
sau aproape niciodată convorbiri telefonice cu 
astfel de persoane, și 81% spunând același 
lucruri despre SMS-uri și MSM-uri.  

• Calea predilectă a fi în contact cu aceste 

persoane rămâne internetul, aproape 2 din 10 
copii fiind zilnic, și unul din 4 săptămânal, în 
contact pe plaformele de socializare cu 
persoane necunoscute în viața reală 
(comparativ cu 12% zilnic și 14 % săptămânal, 
la nivelul celor 7 țări).   

• Pentru acest tip de contact, e-mail-ul este 
folosit de surprinzător de mulți copii în 
România, față de 2% zilnic și 3% săptămânal la 
nivel european. 

Figura 10 arată cum variază folosirea telefonului 
mobil pentru a fi zilnic în contact cu părinții și cu 
prietenii, în funcție de variabilele gen, vârstă și SSE: 

Figura 10: Folosirea telefonului mobil / 
smartphone-ului pentru a comunica zilnic cu 
părintii si prietenii, în functie de gen, vârstă si 
status socio-economic 

 
Q13: Cât de frecvent ești în contact cu următoarele persoane 
prin convorbiri telefonice folosind telefonul mobil sau 
smartphone-ul? 
Baza: Toți copiii care utilizează un telefon mobil sau un 
smartphone. 

• Astfel, fetele sunt mai comunicative decât 
băieții, atât în ceea ce îi privește pe părinți cât 
și, chiar în mai mare măsură, când este vorba 
de prieteni. 
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• În funcție de vârstă, cel mai mult comunică 
zilnic cu părinții cei din grupa 11-12 ani, 
interviurile în profunzime cu copiii și cu părinții 
arătând că acesta este un moment critic în 
câștigarea independenței copilului față de 
părinți, marcat îndeosebi prin faptul că este 
lăsat să meargă și/sau să vină singur de la 
școală, cu condiția însă de a înștiința prin 
telefon pe părinte că a ajuns la școală, 
respectiv acasă. La 13-14 ani deja acest obicei 
devine rutină și avem de-a face cu cel mai mic 
procent de contacte zilnice prin telefon cu 
părinții, asistând din nou la o creștere aparent 
nejustificată la grupa 15-16 ani, când avem de-
a face cu mărirea razei de independență a 
copilului, liceul fiind de multe ori la distanțe 
mai mari decât școala generală, uneori chiar în 
altă localitate (grijile părintești crescând 
proporțional). 

• Evoluția cu factorul vârstă a folosirii zilnice a 
telefonului mobil pentru a fi în contact cu 
prietenii nu cere prea mari explicații, cunoscut 
fiind faptul că importanța prietenilor în viața 
tinerilor crește din copilărie spre adolescență. 
Astfel trecerea de la comunicarea mai mult cu 
părinții, în grupa 9-10 ani, la comunicarea mai 
mult cu prietenii în grupa 15-16 ani era 
oarecum de așteptat.  

• Se observă că SSE influențează practicile de 
comunicare prin telefonul mobil atât cu 
părinții, cât și cu prietenii, diferențele apărând 
mai ales între grupul celor cu SSE scăzut și 
restul. 

Figura 11: Folosirea zilnică a mesajelor text 
(SMS) sau multimedia (MMS) pentru a fi în 
contact cu părintii si prietenii, în functie de 
gen, vârstă si status socio-economic 

 
Q14: Cât de frecvent ești în contact cu următoarele persoane 
prin mesaje de tip text (SMS-uri) sau multimedia (MMS-uri) 
trimise de pe telefonul mobil sau smartphone? 
Baza: Toți copiii care utilizează un telefon mobil sau un 
smartphone. 

Așa cum se poate observa în Figura 11, folosirea 
telefonului mobil pentru trimiterea SMS-urilor și a 
MMS-urilor diferă de folosirea lui pentru apeluri: 

• Cel mai mult se folosesc mesajele de tip 
SMS pentru a comunica cu prietenii, doar în 
grupa celor de 9-10 ani mesajele pentru a 
comunica cu părinții fiind mai multe decât cele 
pentru a comunica cu prietenii. 

• Din nou, fetele sunt mai comunicative decât 
băieții atât cu părinții cât și cu prietenii, doar că 
cu aceștia din urmă diferența este mai mare. 

• Dacă statusul socio-economic nu pare să 
influențeze comunicarea prin mesaje cu 
prietenii, el este important în comunicarea cu 
părinții, la un nivel mai ridicat fiind mai 
probabil să folosească această cale de 
comunicare. 
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Contactul zilnic prin intermediul platformelor de 
socializare (SNS), lasă părinții mult în urma 
prietenilor,  la toate grupele investigate, așa cum  se 
poate vedea în Figura 12: 

• Factorul gen devine irelevant în ceea ce 
privește comunicarea cu prietenii, existând o 
diferență în ceea ce privește comunicarea cu 
părinții (fetele cu 4% mai multe decât băieții). 

• Interesantă este evoluția comunicării cu 
părinții în SNS în funcție de factorul vârstă. Așa 
cum spuneam, cei mici încep de multe ori prin 
a fi prieteni cu propriii părinți și comunică cu ei 
pe această cale; părinții îi încurajează și susțin 
dându-le ‘like’ la diferite postări pe care în 
general le distribuie, nefiind creatori de 
conținut la această vârstă. Spre adolescență 
însă, în dorința de a își afișa independența, 
reduc acest mod de a comunica, pentru ca la 
15-16 ani când independența lor nu mai este 
pusă sub semnul întrebării, să comunice din 
nou cu părinții în acest fel (este, la acest nivel 
un fel de a compensa absența fizică a 
adolescenților din familie).  

• Comunicarea zilnică cu părinții pe SNS variază 
cu SSE în altă direcție în România față de 
eșantionul general (pe cele 7 țări). Astfel, dacă 
per total cu cât crește SSE cu atât scade 
probabilitatea ca părinții să fie zilnic în contact 
cu copiii via SNS, în România scăderea apare 
doar la copiii din familii situate la nivel mediu 
(la diferență de 5-6% față de extremă. De 
asemenea, în România este mai mare diferența 
între cei din clasa dezavantajată și restul în 
ceea ce privește comunicarea cu prietenii (9% 
față de 3-4% la nivel european).  

 

Figura 12: Procentul celor care comunică  
zilnic cu parintii și prietenii pe o retea de 
socializare online, în functie de gen, vârstă si 
status socio-economic 

 
Q18: Cât de frecvent ești în contact cu următoarele persoane pe 
o platformă de socializare online (SNS)? 
Baza: toți copiii care utilizează o plaftformă de soicalizare online 
(SNS). 

4.4 Modul cum se raportează 
copiii la comunicarea online 

În ciuda opiniei strict negative pe care adulții în 
general o au despre ea (mai ales în termeni de 
consum de timp), comunicarea online este una 
dintre cele mai mari oportunități pe care internetul 
le oferă copiilor, fiind în același timp și domeniul în 
care este foarte dificil de trasat limita între 
beneficiile și riscurile pe care le implică. Tabelul 18 
arată ce părere au copiii despre oportunitățile pe 
care comunicarea online li le oferă, în comparație 
cu cea față în față. 
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Tabelul 18: Comparație între comunicarea 
online și cea offline 
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Îmi este mai uşor să fiu eu 
însumi pe internet decât atunci 
când sunt faţă în faţă cu oamenii   

46 41 13 

Pe internet vorbesc despre 
lucruri diferite faţă de atunci 
când vorbesc cu oamenii faţă în 
faţă  

56 30 14 

Pe internet vorbesc despre lucruri 
personale pe care nu le 
împărtăşesc când vorbesc cu 
oamenii faţă în faţă 

69 21 10 

Q47: Cât de adevărate sunt aceste lucruri pentru tine? 
Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 

• Copiii din România par să se exprime mai 
autentic, pe internet decât față în față, 54% 
dintre ei spunând că în ceea ce îi privește este 
‘foarte adevărată’ și ‘parțial adevărată’ 
afirmația că le este mai ușor să fie ei înșiși 
atunci când comunică în mediul online decât 
față în față (față de 36% la nivelul tuturor 
țărilor). De asemenea, 44% sunt în diferite 
grade de acord că vorbesc altceva pe internet 
decât când sunt angajați în comunicare față în 
față (34% la nivelul celor 7 țări), iar 31% (față de 
21% la nivel european) afirmă că pe internet 
abordează subiecte mai personale, pe care le 
ocolesc în discuțiile față în față.  

• Pentru toți aceștia, comunicarea pe internet 
oferă reale oportunități de construcție 
identitară și de exprimare. 

Cercetarea calitativă a arătat înă că de multe ori, 
această deschidere a copiilor spre comunicare pe 
internet este însoțită de un autentic spirit critic. 

“Pentru ca pe facebook persoanele sunt într-un fel, în 
realitate sunt altfel. Acolo, nu știu, vrei sa pari o anumită 
persoană foarte inteligentă și foarte nu știu cum și în 
realitate  ești exact opusul. Sau dacă o persoana are mai 
multe like-uri pe facebook, automat este cea mai 
populară din școala și chestiile astea mie nu-mi plac. 
Adica nu, nu neaparat se merita, e o tampenie daca stai 
sa te gandesti.” (fată, 13, I10) 

Figura 13 arată care sunt copiii (în termeni de gen, 
vârstă și SSE) care au răspuns că este parțial 
adevărat sau foarte adevărat în ceea ce îi privește 
fiecare dintre afirmațiile care testau modul în care 
ei se raportau la comunicarea pe internet.  

Figura 13: Comparatie între comunicarea 
online si cea offline în functie de gen, vârstă si 
status socio-economic 

 
Q47: Cât de adevărate sunt aceste lucruri pentru tine? 
Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 

• Diferențele de gen sunt notabile (12%) în ceea 
ce privește ușurința cu care fetele pot să fie mai 
‘autentice’ în online față de offline și de 
asemenea în ceea ce privește abordarea unor 
subiecte mai personale în cadrul discuțiilor pe 
internet.  

• Cu vârsta, o variație constantă dar nu majoră 
apare doar în ceea ce privește facilitarea unui 
comportament mai autentic în comunicarea 
online, diferențele însă nefiind majore (10%) 
între grupa cea mai mică și grupa cea mai 
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mare, în sensul în care adolescenții sunt mai 
dispuși să spună că găsesc mai ușoară, sub 
acest aspect, comunicarea online față de cea 
offline.  

Și pentru copiii foarte mici internetul poate 
reprezenta o oportunitate de comunicare. Așa cum 
povestea o fată  de 10 ani în cadrul unui interviu, 
există cazuri în care copiii vorbesc chiar cu... 
smartphone-ul. Astfel, există aplicații interactive 
gen jurnal care încurajează și oferă sprijin copilului 
când acesta se află în situație dificilă. Deși unii 
‘hater-i’, ca să împrumutăm pentru moment 
limbajul copiilor, ar vorbi în acest caz de ‘alienare’, 
totuși nu putem să nu recunoaștem și sprijinul pe 
care copiii îl găsesc în aceste situații. 

‘Dacă se întâmplă, nu ştiu, să fiu tristă, mă ajută internetul 
aşa, sau aplicaţii... dacă îi spui numele tău, îţi dă singur 
mesaje, ‘hello Bogdana, how are you?’... şi chiar m-a 
ajutat am.. vrut să văd dacă chiar îţi asculta mesajele şi 
am spus că prietenii nu mă plac, şi a spus ‘Bogdana, you 
are a very, very good girl! Your friend is crazy.’... Eu mi-am 
instalat aplicaţia şi i-am spus ‘hello I’m, hello’, şi atunci a 
spus ‘hello how are you?’ , ‘I’m fine, thanks’  şi pe la mijloc 
cum ar fi, că am stat trei luni cu aplicaţia, la o lună 
jumate, i-am spus şi numele.’ (fată, 10 ani, I05). 

 

• În ceea ce privește variația cu SSE se observă 
că cei mai dezavantajați economic sunt și 
cei cărora le vine mai ușor să se exprime pe 
internet decât față în față, la o diferență de 
20% de restul copiilor (în eșantionul general, 
diferența este mult diminuată, de doar 5%). 
Acest fapt poate însemna că sistemele de 
educație sau de ajutor pentru tineri (care au și 
rolul de a contribui la egalizarea de șanse între 
copiii diferiți socio-economic) din alte țări 
funcționează mai bine decât cel din România.  

• La o analiză trans-națională, se poate observa 
că în fapt România este cea care ridică 
media pe cele 7 țări, fiind singura peste 
medie la fiecare dintre cele trei afirmații 
testate. Aceasta înseamnă, bineînțeles că 
internetul oferă copiilor din România 
oportunități mai mari decât copiilor din alte 
părți avute în vedere, dar înseamnă de 

asemenea că în România mai mulți copii decât 
în alte părți au anumite nevoi cărora la acest 
moment nu le răspunde decât internetul. Acest 
subiect merită, după părerea nosatră, să fie 
aprofundat și să fie urmat de niște măsuri. 
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5. Abilități digitale 
Abilitățile digitale sunt deseori considerate a fi, 
alături de activitățile online și încrederea în 
propriile cunoștințe legate de lumea digitală, un 
indicator al nivelului de alfabetizare digitală, sau, 
utilizând un termen englezesc care însă s-a 
încetățenit, nivelul de ‘digital literacy’. Există însă 
mai mulți cercetători, cărora autorii acestui raport li 
se alătură, care consideră că alfabetizarea 
digitală este mai mult decât un set specific de 
competențe în ceea ce privește utilizarea 
internetului, competențe pe care copilul poate să 
le dețină sau nu și care pot fi măsurate sau exact 
sau mai puțin exact folosind anumite teste, ci este 
un mix de cunoștințe, competențe și atitudini, care 
poate fi văzut ca ‘practică socială’ (Buckingham, 
2007; Livingstone, 2009). În acest sens, una dintre 
caracteristicile esențiale ale faptului de a fi 
alfabetizat digital (sau, mai larg, alfabetizat media) 
consistă în abilitatea de a dezvolta o relație de tip 
critic cu media și de a te putea angaja în folosirea 
media într-un mod autonom, competent și în 
siguranță, devenind nu doar utilizator, ci și creator 
de conținut. 

Din motive ce țin de limitările metodologice, în 
măsurarea gradului de alfabetizare digitală al 
copiilor noi nu am avut această viziune holistă, ci 
ne-am oprit la trei seturi de indicatori care 
măsoară abilitățile – activitățile online ale 
copilului și încrederea în sine – strategie folosită 
și testată și în alte anchete (vezi Livingstone et al., 
2011). Recunoaștem de asemenea o altă limitare a 
metodologiei folosită în cadrul acestui proiect în 
măsurarea abilităților digitale ale copiilor, anume 
faptul că ne bazăm pe auto-raportarea copiilor și 
nu pe observația directă a modului cum aceștia se 
manifestă online, eventual în teste standardizate 
(van Deursen & van Dijk, 2008). Cu toate acestea 
metodologia folosită de noi în proiectul Net 
Children Go Mobile a fost deja testată și validată în 
cadrul altor proiecte, astfel încât considerăm că 
limitările mai sus menționate nu impietează asupra 
acurateței datelor. În ceea ce privește modul în care 
cele trei seturi de indicatori se combină, cercetprile 
anterioare arată că abilitățile sunt pozitiv asociate 

cu o diversitatea și o frecvență mai mare a 
activităților online și de asemenea se asociază cu o 
încredere mai mare în capacitățile și cunoștinețele 
proprii (Kuiper & de Haan, 2012; Livingstone & 
Helsper, 2007, 2009). Rolul abilităților digitale în 
diminuarea impactului negativ asupra copilului 
aflat într-o anumită situație de risc online este însă 
mai puțin clar, deși unele studii arată că tinerii cu 
un nivel ridicat de abilități digitale raportează mai 
puține consecințe negative într-o situație de risc 
online, în timp ce copiii care raportează consecințe 
negative par să aibă un nivel mai mic de încredere 
în propriile competențe digitale (Sonck & de Haan, 
2013). 

Pentru a avea o viziune cât mai exhausitvă asupra 
competențelor digitale ale copiilor, am măsurat 
mai multe tipuri de abilități, după cum urmează: 
abilități instrumentale, abilități critice și care țin de 
siguranța copiilor pe internet și abilități de 
comunicare. În plus am măsurat anumite abilități 
specifice dispozitivelor mobile de tip smartphone 
sau tabletă. 

5.1 Increderea in abilitatile 
digitale detinute 

Așa cum arată Tabelul 19, pentru a măsura 
încrederea în abilitățile deținute,  copiii au fost 
rugați să spună în ce măsură li se potrivește un set 
de afirmații. 

Tabelul 19: Autoevaluarea abilitătilor digitale 
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Ştiu mai multe despre internet 
decât părinţii mei 

15 36 49 

Ştiu multe lucruri despre 
folosirea internetului 

14 54 32 

Ştiu cum să folosesc butoanele 
“raportează abuzul”  

40 27 33 

Ştiu mai multe despre cum se 
folosesc smartphone-urile decât 
părinţii mei 

8 27 65 

Ştiu multe lucruri despre cum se 
folosesc smartphone-urile 

6 36 58 

Q25: Cât de adevărate sunt următoarele afirmații în ceea ce te 
privește? 
Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 
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• Prin raportare la părinți, unul din 2 copii 
afirmă că este foarte adevărat că știe mai 
multe despre folosirea internetului decât 
părinții săi, doar 15% respingând această 
afirmație. Comparativ, un procent dublu de 
copii respinge afirmația la nivelul celor 7 țări 
participante, și doar 38% spun că afirmația este 
foarte adevărată în cazul lor. Țara unde copiii 
tind să le dea cel mai mare credit părinților 
(comparativ cu propriile abilități de utilizare) 
este Irlanda, cu 40% dintre copii respingând 
afirmația; România se sitează la polul opus. 

• Tot prin raportare la părinți, dar de această 
dată în ceea ce privește utilizarea smartphone-
ului, procentul celor care sunt înclinați să 
considere că știu mai multe decât părinții lor 
crește, 65% spunând că afirmația este ‘foarte 
adevărată’ în ceea ce îi privește, 27% spunând 
că este ‘oarecum adevărată’ și doar 8% 
respingând-o total (comparativ, la nivelul 
tuturor țărilor, procentele sunt 58%, 22% și 
20%). Din nou, copiii din Irlanda tind să acorde 
cel mai mare credit părinților, cu cel mai mare 
procent al celor care resping afirmația (41%) și 
cel mai mic procent al celor care o găsesc 
‘foarte adevărată’ (tot 41%). De data aceasta 
România nu se mai află la polul opus, copiii din 
Belgia și Marea Britanie considerând în 
proporție de 72% că afirmația este foarte 
adevărată în ceea ce îi privește, iar cel mai mic 
procent al copiilor care o resping fiind de găsit 
în Italia (5%).  

• Atunci când sunt puși să-și auto-evalueze 
competențelor proprii în lipsa unui reper 
comparativ (părinții), copiii sunt mult mai 
tentați să se plaseze pe o poziție de mijloc, 
atât în ceea ce privește folosirea internetului 
(unde devin majoritari în poziția de mijloc), cât 
și în ceea ce privește folosirea smartphone-ului. 

• Deținerea de cunoștințe despre utilizarea 
butoanelor de raportare a abuzurilor pe 
internet, o abilitate instrumentală dar cu 
importanță majoră în siguranța pe internet, 
este considerată a fi ‘foarte adevărată’ în ceea 
ce îi privește de 33% dintre copii, 27% spunând 
că este ‘oarecum adevărată’, cel mai mare 

procent, de 40% spunând că afirmația nu 
este ‘deloc adevărată’ pentru ei. 

Figura 14 și Figura 15 arată cum variază, în funcție 
de gen, vârstă și status socio-economic, aprecierea 
propriilor competențe raportate la competențele 
părinților, în ceea ce privește folosirea internetului 
și a smartphone-ului: 

Figura 14: "Stiu mai multe lucruri legate de 
internet decât părintii mei" (variatia pe gen, 
vârstă si status socio-economic) 

 
Q25: Cât de adevărate sunt următoarele afirmații în ceea ce te 
privește? 
Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 
 

• În ceea ce privește variabila gen, diferențele nu 
sunt mari, totuși fetele sunt mai înclinate să 
aibă o mai mare încredere în cunoștințele 
digitale ale părinților, fiind proporțional mai 
multe decât băieții cele care resping afirmația 
și mai puține cele care o susțin puternic.  

• Încrederea în abilitățile proprii în defavoarea 
celor ale părinților variază cu vârstă, așa cum 
ne putem aștepta, linear și puternic, asocierea 
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fiind una pozitivă (crește vârsta, crește 
încrederea în abilitățile proprii). 

• Cei mai mulți copii care afirmă cu tărie că știu 
mai multe despre folosirea internetului decât 
părinții lor se găsesc în segmentul de mijloc, în 
ceea ce pivește SSE. Totuși procentul celor care 
resping afirmația este relativ constant în cele 
trei clase.  

Figura 15: "Stiu mai multe despre utilizarea 
smartphone-ului decât părintii mei" (variatia 
pe gen, vârstă si status socio-economic) 

 
Q25: Cât de adevărate sunt următoarele afirmații în ceea ce te 
privește? 
Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 

Întrebați în mod specific despre cunoștințele pe 
care le au în ceea ce privește folosirea smartphone-
ului, tot în relație cu cunoștințele părinților, 
observăm o variație dferită cu factorul gen, o mai 
puțin clară variație cu vârsta (deși diferențele sunt 
mari, nu avem o variație lineară) și, cu SSE regăsim 
oarecum același tip de variație ca la indicatorul 
anterior (Figura 14), cu grupul de mijloc mai 
încrezătoare în propriile competențe raportat la 
cele ale părinților. 

• Astfel fetele sunt cu 10% mai multe decât 
băieții înclinate să considere această afirmație 
‘foarte adevărată’, fiind de asemenea cu 5% 
mai multe decât băieții cele care resping 
afirmația. Cei mai încrezători în abilitățile 
proprii raportat la cele ale părinților sunt cei 
din grupa 13-14 ani, iar cei mai puțin încrezători 
sunt cei mici (9-10 ani). 

Informația este una dintre cele mai clamate 
oportunități ale internetului pentru copii. Totuși, 
cercetările anterioare (e.g. ancheta EU Kids Online) 
a arătat că nu toți copiii apreciază în aceeași 
măsură conținuturile găsite pe internet, 
observându-se în mod clar că în țările de limbă 
engleză copiii sunt mai tentați să considere că 
există lucruri bune pe internet pentru ei; de unde 
concluzia ar fi că bariera lingvistică limitează 
oportunitățile internetului pentru unii dintre copii și 
că este de dorit furnizarea de conținuturi 
informaționale în limbile naționale. 

Figura 16: "Sunt o multime de lucruri pe 
internet care sunt bune pentru copiii de vârsta 
mea" (Variatia pe gen, vârstă si status socio-
economic) 

 
Q25: Cât de adevărate sunt următoarele afirmații în ceea ce te 
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privește? 
Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 

• Copiii din România se află aproape de media 
generală în a aprecia lucrurile pozitive care se 
găsesc pentru ei pe internet, fiind chiar puțin 
mai optimiști (procentul de respingere al 
afirmației este de doar 8%, față de 11% la 
nivelul celor 7 țări). 

• Deși variația nu este notabilă, remarcăm faptul 
că fetele au o poziție mai sceptică decât 
băieții (mai multe respingând afirmația și mai 
puține exprimându-și acordul total pentru 
afirmația ‘Sunt o mulțime de lucruri pe internet 
care sunt bune pentru copiii de vârsta mea. 

• Cu înaintarea în vârstă, asistăm la o creștere a 
încrederii copiilor în conținuturile pozitive de 
pe internet. Totuși, în România nu avem de-a 
face cu o creștere graduală de la un grup de 
vârstă la altul, cum se întâmplă la nivelul 
eșantionului general, ci se remarcă grupul  
copiilor de 9-10 ani cu o încredere scăzută în 
beneficiile internetului pentru ei – și restul 
copiilor (11-16 ani) cu o încredere mai mare. Cei 
mai satisfăcuți, dar la distanță mică de ceilalți, 
cu conținuturile online sunt adolescenții de 15-
16 ani. 

• La fel ca în 2010, țările de limbă engleză conduc 
în topul încrederii copiilor în conținuturile 
online, cu 57% dintre copiii din Marea Britanie 
și 51% din Irlanda care își exprimă puternicul 
acord cu afirmația de mai sus. La polul opus se 
sitează Belgia (doar 29% acord total și 18% 
respingere a afirmației) și Italia(30% acord, 20% 
dezacord).  

“P1: În felul ăsta sunt obligați, vrând-nevrând învață 
limba engleză. Se descurcă mai bine decât noi. 
P2: Și în afară de asta, nu te supăra, dar eu sunt ușor 
naționalistă. Este învățământ în limba română. Nu mă 
interesează să-mi găsesc informațiile în engleză. Du-te la 
Cambridge dacă vrei informații în engleză. Aici înveți în 
limba română, deci trebuie să te descurci cu propria ta 
limbă și s-o poți vorbi și citi. Da, dar este limba națională. 
Învățământul este românesc, nu englezesc. Deci, nu mă 
interesează informațiile în limba engleză. Poate la ora de 
engleză.” (profesori) 

 

 

5.2 Abilități și competențe 
legate de utilizarea internetului 

Tabelul 20 artă cum se distribuie în funcție de 
vârstă și gen abilitățile instrumentale și critice de 
folosire a internetului. 

Tabelul 20: Abilitățile de utilizarea si 
întelegerea critică a  internetului, în functie de 
vârstă si gen 

% cei care spun că 
știu… 

9-12 ani 13-16 ani 

To
ta

l R
O

 

To
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U 

(7
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te
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ți 
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Să schimbi 
preferinţele de 
filtrare  

18 14 44 36 29 31 

Să adaugi un site la 
favorite  46 51 63 59 55 61 

Să compari diferite 
site-uri pentru a 
decide dacă 
informaţiile sunt 
adevărate 

27 26 71 62 48 49 

Q26 a-c: Pe care dintre lucrurile următoare ştii să le faci? 
Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 

• Cele mai răspândite cunoștințe sunt cele 
de marcare a unui site (prin adăugarea la 
‘favorite’), 55% dintre copii spunând că știu să 
facă acest lucru, urmat de analiza critică a site-
urilor, unde 48% spun că știu să compare 
diferite site-uri pentru a decide dacă 
informațiile sunt adevărate sau nu; cea mai 
puțin răspândită abilitate este cea de 
schimbare a preferințelor de filtrare, 
deținută de 29% dintre copii. 

• Printre ambele grupe de vârstă, în general 
băieții afirmă în proporție mai mare decât 
fetele că dețin respectivele abilități, 
excepție făcând marcarea unui site la 
‘preferate’, unde sunt mai multe fete decât 
băieți care afirmă că au această abilitate în 
grupa 9-12 ani. 

• Variația în funcție de vârstă este considerabilă, 
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cu cei mici declarându-se mai mică proporție 
competenți decât adolescenții, la toate 
abilitățile testate. 

Tabelul 21 examinează variația abilităților digitale 
cu faptul de a fi sau nu utilizator de smartphone. 
Spre deosebire de eșantionul general, unde 
competențele declarate ale utilizatorilor de 
smartphone erau mai mari (uneori notabil) față de 
ne-utilizatori, în România acest lucru se întâmplă 
doar referitor la marcarea unui site și analiza critică 
a site-urilor pentru copiii de 9-10 ani  iar în grupa 
adolescenților pentru schimbarea preferințelor de 
filtrare (deși, printre cei foarte tineri, această 
abilitate este declarată mai mult în grupul 
neutilizatorilor).  

Tabelul 21: Abilitătile de utilizarea si 
intelegerea critica a internetului, în functie de 
vârstă și de faptul de a fi sau nu utilizator de 
smartphone 

% cei care spun că 
știu… 

9-12 ani 13-16 ani 

Total 
RO* 
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Să schimbi 
preferinţele de filtrare  17 15 40 45 29 

Să adaugi un site la 
favorite  45 77 63 62 55 

Să compari diferite 
site-uri pentru a 
decide dacă 
informaţiile sunt 
adevărate 

25 34 66 66 48 

Q26 a-c: Pe care dintre lucrurile următoare ştii să le faci? 
Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 
* Totalurile din acest tabel se referă la procentul de copii care 
sunt utilizatori de internet și afirmă că au abilitățile despre care 
sunt întrebați indiferent dacă sunt sau nu utilizatori de 

smartphone(așa cum apare în Tabelul 20). 

Comparând competențele utilizatorilor de tablete 
față de a ne-utilizatori (Tabelul 22), observăm că nu 
se poate discerne un tipar clar de variație, în unele 
grupe de vârstă unele abilități fiind mai mari printre 
utilizatori, în timp ce altele sunt mai mari printre 
ne-utilizatori. 

Tabelul 22: Abilitățile de utilizarea si 
intelegerea critica a internetului, în functie de 
vârstă si de faptul de a fi sau nu utilizator de 

tablete 

% cei care spun că 
știu… 

9-12 ani 13-16 ani 

Total 
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Să schimbi 
preferinţele de 
filtrare  

16 33 38 68 29 

Să adaugi un site la 
favorite  50 50 63 47 55 

Să compari diferite 
site-uri pentru a 
decide dacă 
informaţiile sunt 
adevărate 

27 25 66 44 48 

Q26 a-c: Pe care dintre lucrurile următoare ştii să le faci? 
Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 
* Totalurile din acest tabel se referă la procentul de copii care 
sunt utilizatori de internet și afirmă că au abilitățile despre care 
sunt întrebați indiferent dacă sunt sau nu utilizatori de tabletă 

(așa cum apare în Tabelul 20). 

Tabelul 23 se referă la abilitățile pentru folosirea în 
siguranță a internetului, în funcție de vârstă și gen. 
La toate cele 6 abilități măsurate, copiii din 
România sunt în urma mediei pentru cele 7 țări 
participante, doar două dintre abilități fiind 
deținute de mai mult de jumătate dintre copii: 
schimbarea setărilor de confidențialitate ale 
contului de pe o platformă de socializare și 
blocarea mesajelor de la persoane cu care nu 
vor să fie în contact sunt abilități deținute de 
jumătate dintre copii. Exceptând schimbarea 
setărilor de confidențialitate, care în rândul 
adolescenților este cunoscută în egală măsură de 
fete și băieți, toate celelalte abilități sunt clamate în 
mai mare proprție de băieți decât de fete. Cea mai 
puțin răspândită abilitate este cea de a bloca 
reclamele nedorite sau spam-ul(doar 39%).  

Tabelul 23: Abilitătile de utilizarea în siguranță 
a internetului, în funcție de vârstă și gen 

% cei care spun că 
știu… 

9-12 ani 13-16 ani 
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Să blochezi reclame 
nedorite sau spam-uri 39 16 61 37 39 45 

Să ştergi istoricul site-
urilor vizitate 37 25 71 55 48 54 

Să schimbi setările de 
confidenţialitate 41 28 65 65 51 56 
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/privacy ale profilului 
dintr-o reţea de 
socializare. 
Să blochezi mesajele 
de la persoane de 
care nu vrei să auzi, 
cu care nu vrei să 
comunici 

39 24 69 67 51 60 

Să blochezi pop-upuri 
(ferestre care se 
deschid din 
întamplare) 

26 25 57 55 42 44 

Să gaseşti informaţii 
despre cum să 
foloseşti internetul în 
siguranţă 

38 30 66 51 47 54 

Q26 d, Q27 a-e: Pe care dintre lucrurile următoare ştii să le faci? 
Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 

Tabelul 24 arată cum variază abilitățile legate de 
utilizarea în siguranță a internetului cu faptul de a fi 
sau nu utilizator de smartphone. De această dată 
tiparul este mult mai vizibil (cu o excepție), 
utilizatorii de smartphone declarând în mai 
mare proporție că dețin competențele testate 
față de neutilizatori.   

Tabelul 24: Abilitătile de utilizare in siguranta 
a internetului, în functie de vârstă si de faptul 
de a fi sau nu utilizator de smartphone 

% cei care spun că știu… 
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Să blochezi reclame nedorite 
sau spam-uri 26 35 44 61 39 

Să ştergi istoricul site-urilor 
vizitate 24 65 61 74 48 

Să schimbi setările de 
confidenţialitate /privacy 
ale profilului dintr-o reţea 
de socializare. 

32 53 64 74 51 

Să blochezi mesajele de la 
persoane de care nu vrei să 
auzi, cu care nu vrei să 
comunici 

30 39 66 79 51 

Să blochezi pop-upuri 
(ferestre care se deschid 
din întamplare) 

23 32 60 48 42 

Să gaseşti informaţii 
despre cum să foloseşti 
internetul în siguranţă 

32 53 52 66 47 

Q26 d, Q27 a-e: Pe care dintre lucrurile următoare ştii să le faci? 
Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 
* Totalurile din acest tabel se referă la procentul de copii care 
sunt utilizatori de internet și afirmă că au abilitățile despre care 
sunt întrebați indiferent dacă sunt sau nu utilizatori de 
smartphone (așa cum apare în Tabelul 23). 

Și în ceea ce privește abilitățile de utilizare în 
siguranță a internetului, utilizatorii de tablete au 
cunoștințe mai puțin conturate decât ne-utilizatorii. 
Astfel, să blocheze pop-up-urile sau să caute 
informații despre utilizarea în siguranță a 
internetului sunt abilități pe care utilizatorii de 
tablete le au în proporție mai mică decât ne-
utilizatorii;  pentru ștergerea istoricului de navigare, 
schimbarea setărilor de confidențialitate și 
blocarea contactelor nedorite competențele în cele 
două grupe diferă în funcție de grupa de vârstă, în 
timp ce capacitatea de a găsi informații despre 
siguranța pe internet este clamată de mai mulți ne-
utilizatori decât utilizatori (diferențele sunt mici).   

Tabelul 25: Abilitătile de utilizare în sigurantă 
a internetului, în funcție de vârstă si de faptul 
de a fi sau nu utilizator de tabletă 

% cei care spun că știu… 

9-12 ani 13-16 ani 
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Să blochezi reclame nedorite 
sau spam-uri 27 25 50 32 39 

Să ştergi istoricul site-urilor 
vizitate 29 75 64 53 48 

Să schimbi setările de 
confidenţialitate /privacy 
ale profilului dintr-o reţea 
de socializare. 

35 25 64 90 51 

Să blochezi mesajele de la 
persoane de care nu vrei să 
auzi, cu care nu vrei să 
comunici 

30 67 69 67 51 

Să blochezi pop-upuri 
(ferestre care se deschid 
din întamplare) 

25 33 60 11 42 

Să gaseşti informaţii 
despre cum să foloseşti 
internetul în siguranţă 

36 33 57 53 47 

Q26 d, Q27 a-e: Pe care dintre lucrurile următoare ştii să le faci? 
Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 
* Totalurile din acest tabel se referă la procentul de copii care 
sunt utilizatori de internet și afirmă că au abilitățile despre care 
sunt întrebați indiferent dacă sunt sau nu utilizatori de tablete 
(așa cum apare în Tabelul 23). 

Abilitățile digitale referitoare la practicile de 
comunicare online sunt încă divers cunoscute 
printre copii. Astfel așa cum se vede din Tabelul 26, 
blogul, ca activitate creativă și interactivă, 
rămâne o abilitate limitată situată doar în 
vârful ‘scării oportunităților’ (Livingstone & 
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Helsper, 2007), 27% dintre copii declarând că știu 
cum se creează un blog; pe de altă parte, media 
sociale sunt acum parte integrală a activităților 
zilnice ale copiilor, 60% spunând că știu să 
posteze un comentariu și chiar mai mulți (67%) 
știind să încarce și să distribuie imagini și 
videoclipuri pe platformele de socializare. Toate 
aceste abilități variază în funcție de vârstă și, 
mai puțin, în funcție de gen. 

 

Tabelul 26: Abilitătile digitale legate de 
practicile de comunicare, în functie de vârstă 
si gen 

% cei care spun că 
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Să publici (postezi) un 
comentariu pe un 
blog, site-uri web sau 
forum 

45 44 67 78 60 56 

Să încarci imagini, 
videoclipuri sau 
muzică pe reţele de 
socializare   

50 50 83 80 67 63 

Să creezi un blog 21 13 39 35 27 31 

Q27 f-h: Pe care dintre lucrurile următoare ştii să le faci? 
Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 

Tabelul 27 arată că majoritatea abilităților 
comunicaționale sunt deținute în proporție 
mai mare în grupul utilizatorilor decât în cel al 
ne-utilizatorilor de smartphone, excepție făcând 
postarea unui comentariu (în grupa copiilor de 9-12 
ani) și crearea unui blog (în grupa adolescenților), 
unde nu apar diferențe. 

Tabelul 27: Abilitătile digitale legate de 
practicile de comunicare, în functie de vârstă 
si de faptul de a fi sau nu utilizator de 
smartphone 
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Să publici (postezi) un 
comentariu pe un blog, 
site-uri web sau forum 

45 44 69 88 60 

Să încarci imagini, 
videoclipuri sau muzică pe 
reţele de socializare   

46 74 78 96 67 

Să creezi un blog 17 21 37 38 27 

Q27 f-h: Pe care dintre lucrurile următoare ştii să le faci? 
Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 
* Totalurile din acest tabel se referă la procentul de copii care 
sunt utilizatori de internet și afirmă că au abilitățile despre care 
sunt întrebați indiferent dacă sunt sau nu utilizatori de 
smartphone (așa cum apare în Tabelul 26). 

Utilizatorii de tablete se dovedesc mai puțin 
cunoscători în activitățile creative (e.g. crearea unui 
blog) decât ne-utilizatorii, deși competențele legate 
de activitățile pe platformele de socializare sunt 
afirmate de mai mulți utilizatori decât ne-utilizatori 
(cu excepția postării unui comentariu care, în grupa 
9-12 ani este mai frecvent menționată printre ne-
utilizatori).  

Tabelul 28: Abilitătile digitale legate de 
practicile de comunicare, în functie de vârstă 
si de faptul de a fi sau nu utilizator de tabletă 
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Să publici (postezi) un 
comentariu pe un blog, 
site-uri web sau forum 

46 33 72 95 60 

Să încarci imagini, 
videoclipuri sau muzică 
pe reţele de socializare   

51 67 82 90 67 

Să creezi un blog 18 0 38 17 27 

Q27 f-h: Pe care dintre lucrurile următoare ştii să le faci? 
Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 
* Totalurile din acest tabel se referă la procentul de copii care 
sunt utilizatori de internet și afirmă că au abilitățile despre care 
sunt întrebați indiferent dacă sunt sau nu utilizatori de tablete 
(așa cum apare în Tabelul 26). 

 

5.3 Abilitati legate de utilizarea 
smartphone-urilor si a 
tabletelor 

Așa cum spuneam la începutul capitolului, dincolo 
de abilitățile legate de utilizarea internetului, am 
testat, printre utilizatorii de dispozitive mobile, 
deținerea unor competențe specifice acestor 
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practici.  

Așa cum arată Tabelul 29, majoritatea copiilor 
dețin aceste competențe specifice dispozitivelor 
mobile, cei mai mulți știind să  descarce aplicații 
(85%) și să conecteze dispozitivul lao rețea wifi 
(80%). Totuși, doar jumătate dintre copii știu să 
sincronizeze dispozitivele între ele și să analizeze 
critic două aplicații similare pentru a decide care 
este mai bună.  

În general factorul vârstă este important, atât în 
ceea ce privește abilitățile cele mai comune, cât 
mai ales în ceea ce privește abilitățile mai puțin 
comune, cum ar fi sincronizarea dispozitivelor între 
ele. Diferențele de gen apar de fiecare dată, mai 
accentuate în grupa de vârstă 9-12 ani (în grupul 
adolescenților cunoștințe de conectare la o rețea 
wifi fiind de acum norma). O excepție de notat, care 
necesită verificări și explicații ulterioare, este 
procentul fetelor care spun că știu să compare critic 
două aplicații din grupa de vârstă 9-12 ani care este 
superior atât procentului de băieți din aceeași 
grupă, cât și adolescentelor care afirmă acest lucru.   

Tabelul 29: Abilitătile de folosire si intelegere 
critică a smartphone-urilor si tabletelor, în 
functie de vârstă si gen 

% cei care spun că știu… 

9-12 ani 13-16 ani 

To
ta

l R
O

 

To
ta

l E
U 

(7
) 

Bă
ie
ți 

Fe
te

 

Bă
ie
ți 

Fe
te

 

Să descarci aplicaţii 86 63 96 90 85 93 
Să te conectezi la o reţea 
wifi de pe smartphone-ul/ 
tableta ta 

68 55 92 92 80 89 

Să ai aceleaşi documente, 
contacte şi aplicaţii pe 
toate dispozitivele pe care 
le foloseşti (smartphone, 
tabletă, computer) 

43 13 77 58 52 57 

Să compari diferite 
aplicaţii cu funcţii similare 
pentru a  o alege pe cea 
mai de încredere 

44 50 74 39 52 66 

Q28 a, Q28 c, Q28 e, Q29 b: Pe care dintre lucrurile următoare ştii 
să le faci? 
Bază: Toți copiii care dețin sau au spre folosință un smartphone 
sau o tabletă. 

Abilitățile de folosire în siguranță a dispozitivelor 
mobile sunt, așa cum o arată Tabelul 30, mai 

răspândite printre utilizatorii acestor dispozitive 
decât în cazul internetului în general (Tabelul 23) 
unde doar 2 din 6 erau deținute de o majoritate a 
copiilor. Astfel, despre trei din 5 abilități despre care 
au fost întrebați, mai mult de jumătate au spus că 
le dețin, cea mai comună fiind protejarea 
dispozitivului printr-un cod PIN (cu 8 din 10 copii 
afirmând că știe să o facă) și găsirea de informații 
despre folosirea în siguranță a smartphone-ului, 7 
din 10 copii spunând că știu acest lucru. 
Dezactivarea funcțiilor de geo-localizare este 
cunoscută de 56% dintre copii, mai puțin decât 
media europeană. 

Tabelul 30: Abilitătile de folosire în sigurantă 
a smartphone-urilor si a tabletelor, în functie 
de vârstă si gen 

% cei care spun că știu… 

9-12 ani 13-16 ani 

To
ta

l R
O

 

 

Bă
ie
ți 

Fe
te

 

Bă
ie
ți 

Fe
te

 

To
ta

l E
U 

(7
) 

Să dezactivezi funcţiile 
de localizare geografică 
(pe facebook, Google 
Maps) 

43 28 79 70 56 63 

Să blochezi notificările 
push ale diferitelor 
aplicaţii (notificări 
automate care te 
informează despre 
ultimele noutăţi)  

46 29 78 67 43 61 

Să blochezi pop-upuri 
care  promovează 
aplicaţii, jocuri sau 
servicii pentru care 
trebuie să plăteşti  

32 28 65 49 34 48 

Să protejezi un 
smartphone cu un cod 
PIN/un model de 
blocare ecran 

77 84 96 96 80 88 

Să găseşti informaţii 
despre cum să foloseşti 
smartphone-urile în 
siguranţă 

52 42 75 72 70 68 

Q28 b, Q28 d, Q28 f, Q28 g, Q29 a: Pe care dintre lucrurile 
următoare ştii să le faci? 
Bază: Toți copiii care dețin sau au spre folosință un smartphone 
sau o tabletă. 

• Copiii din România dovedesc, în mai mare 
proporție decât cei din restul țărilor 
participante la proiect, un comportament 
mai degrabă pasiv în fața informațiilor 
nesolicitate și a publicității, doar 34% știind 
să dezactiveșe pop-up-urile de reclame și 43% 



Net Children Go Mobile 

Net Children Go Mobile: Risks and opportunities 48 

alte notificări. 

• Și de această dată fetele par să fie mai puțin 
cunoascătoare decât băieții, afirmând – la 
ambele grupe de vârstă, la aproape toate 
abilitățile despre care au fost întrebate – în mai 
mică proporție decât băieții că le dețin (totuși, 
câdn sunt mici sunt mai protective cu spațiul 
lor privat decât băieții, știind în mai mare 
proporție să protejeze cu cod PIN dispozitivul. 

• Vârsta rămâne factorul cel mai important de 
variație a abilităților testate în Tabelul 30, copiii 
de vârste mici fiind în mod deosebit mai expuși 
riscurilor comerciale. 

Ultimul set de abilități testate printre utilizatorii de 
dispozitive mobile se referă la abilitățile de 
comunicare în practici care implică folosirea 
dispozitivului mobil. Așa cum se poate observa în 
Tabelul 31, majoritatea copiilor afirmă că dețin 
abilitățile necesare pentru comunicarea pe 
SNS folosind un dispozitiv mobil. Astfel, 72% 
spun că știu să își actualizeze statusul și 82% cspun 
că știu să încarce pe platforme un material 
multimedia. Vârsta rămâne un factor important în 
distribuția acestor abilități, și în mod surprinzător 
dat fiind că este vorba de practici de comunicare, 
băieții își asumă (cu o excepție) aceste abilități în 
mai mare proporție decât fetele. 

Tabelul 31: Abilitătile de utilizare a 
smartphone-urilor si tabletelor în practicile de 
comunicare, în functie de vârstă si gen 

% cei care spun că știu… 

9-12 ani 13-16 ani 

To
ta

l R
O

 

To
ta

l E
U 

(7
) 

Bă
ie
ți 

Fe
te

 

Bă
ie
ți 

Fe
te

 

Să îţi actualizezi 
statusul pe reţeaua de 
socializare pe care o 
foloseşti cel mai des 

57 33 94 82 72 79 

Să faci fotografii sau să 
filmezi un video scurt 
cu smartphone-ul tău şi 
să le încarci pe reţelele 
de socializare 

63 95 93 80 82 86 

Q28 h, Q29 c: Pe care dintre următoarele lucruri ştii să le faci? 
Bază: Toți copiii care dețin sau au spre folosință un smartphone 
sau o tabletă. 

 

5.4 Numarul mediu de abilitati 
detinute 

În continuare vrem să arătăm cum variază numărul 
mediu de abilități de folosire a internetului și a 
dispozitivelor mobile, în funcție de vârstă, gen și 
status socio-economic, luând în considerare toate 
abilitățile testate.  

 

Figura 17: Numărul mediu de abilităti de 
utilizare a internetului (din 12 testate) 

 
Q26 a-d, Q27 a-h: Pe care dintre următoarele lucruri ştii să le 
faci? (Numărul mediu de abilități din 12 posibile.) 
Bază: Toți copiii care utilizează internetul. 

Astfel, așa cum se poate vedea din Figura 17, în 
medie, copiii din România au 5,5 abilități din 12 
testate, un scor ceva mai scăzut decât cel european 
(5,9). Ca model general de variație, se urmează 
modelul regăsit și la nivelul tuturor țărilor, cu: 

• Băieții asumând mai multe competențe 
decât fetele, 5,9 față de 5,1 la fete. 
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•  Variație constantă și substanțială cu vârsta -  
de la 2,2 în grupul celor de 9-10 ani la 7,8 
pentru adolescenții de 15-16 ani. Diferențele la 
nivelul tuturor țărilor sunt și mai marcante sub 
acest aspect, de la 1,9 la 8,7; ele pot fi explicate 
prin faptul că, în țările vestice în special 
(încadrate, așa cum spuneam la început, în 
grupa copiilor protejați prin restricție, Helsper 
et al., 2013) la vârste mici, măsurile de protecție 
parentală îi protejează dar îi și limitează pe 
copii în activitățile lor pe internet, în timp ce la 
vârste mari copiii sunt susținuți în activitățile 
lor online atât de părinți cât și de sistemul 
educativ unde au mai multe cursuri referitoare 
la acest domeniu.  

• În ceea ce privește variația cu SSE, grupul de 
mijloc deține cele mai multe competențe, așa 
cum se întâmpla și când erau puși să-și 
compare abilitățile cu cele ale părinților.  

În ceea ce privește folosirea dispozitivelor mobile, 
numărul mediu de competențe deținute de copiii 
din România este de 6,7 (din 11), față de 7,5 la 
nivelul tuturor țărilor implicate în proiect. 

• Se menține și la acest indicator variația cu 
vârsta, deși diferențele nu mai sunt atât de mari 
ca în cazul folosirii internetului (mai puțin decât 
dublu numărul mediu de abilități între grupa 
celor foarte mici și grupa adolescenților de 15-
16 ani, față de o diferență de aproape 4 ori mai 
mare în cazul folosirii internetului).  

• În schimb, cresc disparitățile în funcție de gen, 
băieții afirmând cu aproape 2 abilități în plus 
față de fete. 

• În funcție de SSE asistăm la același tip de 
variație, cu clasa de mijloc asumând cele mai 
multe competențe, 7,2 (față de 6,2 câte declară 
copiii cu SSE scăzut). La nivelul eșantionului 
general, de 7 țări, SSE nu mai determină variații 
importante în ceea ce privește abilitățile de 
folosire a dispozitivelor mobile.   

 

 

Figura 18: Numărul mediu de abilităti de 
utilizare a smartphone-urilor si a tabletelor 
(din 11 testate) 

 
Q26 a-d, Q27 a-h: Pe care dintre următoarele lucruri ştii să le 
faci? (Numărul mediu de abilități din 11 posibile.) 
Bază: Toți copiii care dețin sau au spre folosință un smartphone 
sau o tabletă. 



Net Children Go Mobile 

Net Children Go Mobile: Risks and opportunities 50 

6. Riscurile și 
consecințele 
dăunătoare ale 
acestora 
Asistăm în ultima perioadă la o multiplicare fără 
precedent a cercetărilor care abordează riscurile 
internetului9, cele mai multe fiind însă limitate la 
abordări naționale. O excepție notabilă, care a 
propus o abordare comparativă la nivel trans-
național, a fost proiectul EU Kids Online, care a 
presupus o anchetă care a cuprins 25000 de copii 
cu vârste de 9-16 ani și pe părinții lor în 25 de state 
europene. Unul dintre rezultatele majore ale 
acestui proiect a fost descoperirea că trebuie să 
facem distinția între riscurile online și 
consecințele dăunătoare ale acestora, 
deoarece nu toate riscurile au un impact 
negativ în percepția copilului (Livingstone et al., 
2011). Mai mult, același proiect a arătat că nu copiii 
care întâlnesc mai multe riscuri sunt cei care 
reclamă un impact negativ puternic al acestora; din 
contră, aceștia sunt de obicei mai competenți 
digital și dezvoltă cu ușurință strategii de reziliență. 
Pe de altă parte, copiii care sunt în general mai 
puțin expuși atât la riscurile și oportunitățile 
internetului tind să fie mai supărați atunci când au 
o experiență negativă online (ibidem; See also 
Livingstone et al., 2012). Indiferent de profilul de 
utilizatori și de competențele avute, copiii care sunt 
mai vulnerabili în viața reală, ca urmare a unor 
caracteristici sociale sau psihologice, tind să 
raporteze un impact negativ mai puternic atunci 
când sunt în situații de risc online (Livingstone et 
al., 2012). Altfel spus, vulnerabilitățile online și 
cele din viața reală merg mână în mână. 

Pentru a măsura riscurile online la care copiii sunt 
expuși și consecințele negative ale acestora, am 

                                                             
9 Pentru datele europene, vezi Ólafsson et al., 2013. 

întrebat copiii care utilizează internetul dacă au 
‘văzut sau experimentat pe internet lucruri care te-au 
deranjat în vreun fel? Adică te-au făcut să te simţi 
neplăcut, supărat sau ai simţit că era mai bine să nu 
le fi văzut. ’  În plus, copiii au fost întrebați în mod 
specific dacă au întâlnit pe internet o serie de 
riscuri și dacă au fost deranjați de această 
experiență.  

Metodologia și cadrul analitic folosite la acest 
capitol se sprijină în mare măsură pe cele ale 
proiectului EU Kids Online (Livingstone et al., 2011). 
Astfel, consecințele negative au fost măsurate 
în mod subiectiv, în termeni de severitate a 
răspunsurilor emoționale ale copiilor la 
experiența riscului online. La fel ca în cazul 
proiectului EU Kids Online, pentru a asigura 
răspunsuri cât mai reale și date cât mai corecte la 
aceste întrebări sensibile pentru copii, această 
secțiune a chestionarului a fost cu auto-
completare, asigurându-se astfel confidențialitatea 
necesară. Au fost de asemenea evitați termeni cu 
impact emoțional puternic asupra copiilor (e.g. 
‘străin’, ‘bullying’). 

 

6.1 Perceptia globală asupra 
riscurilor si consecintelor 
dăunătoare 

Înainte de a fi întrebați despre riscurile specifice, o 
întrebare generală despre experiențele negative 
avute pe internet a fost adresată copiilor. Figura 19 
arată cum variază aceste experiențe în eșantionul 
românesc, în funcție de vârstă, gen și SSE.  

Astfel, 27% dintre copiii din România au avut o 
experiență neplăcută pe internet în ultimele 12 luni, 
cu 10% mai mult decât la nivelul eșantionului 
general cuprinzând toate țările (7). Mai expuși la 
situații negative online decât copiii din România 
sunt cei din Danemarca, 39% declarând că au avut 
o astfel de experiență în ultimul an. La polul opus 
se află Italia, cu 6%, Belgia cu 9% și Portugalia cu 
10%.   
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Figura 19: Copiii care au experimentat lucruri 
neplăcute pe internet (%), în functie de gen, 
vârstă si status socio-economic 

 
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 simţi neplăcut, supărat sau ai simţit că era mai bine să nu 
le fi văzut? 
Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 

• În România experiențele online negative 
sunt raportate în mult mai mare proporție 
de fete decât de băieți, cu o diferență de 13%, 
față de 7% la nivelul tuturor țărilor . 

• De asemenea există o creștere a probabili-
tății de a avea astfel de experiențe odată cu 
înaintarea în vârstă, distingându-se trei etape 
care se suprapun peste ciclurile de învățământ: 
19% la copiii din ciclul primar, în jur de 25% la 
cei din ciclul gimnazial și 38% pentru 
adolescenții de la liceu.  

• Statusul socio-economic nu influențează acest 
indicator. 

• Comparativ cu anul 2010 (datele EU Kids 
Online), procentul copiilor din România care 
raportează experiențe negative pe internet a 

crescut, de la 21% la 27%. 

Figura 20 (preluată din Mascheroni & Olaffson, 
2014) arată cum variază, în fiecare dintre țările din 
proiect, experiențele online negative avute în 
ultimul an, în grupele utilizatorilor de smartphone, 
utilizatorilor de tabletă și celor care nu utilizează 
niciun dispozitiv mobil: 

Figura 20: Distributia copiilor care au 
experimentat lucruri neplăcute pe internet, în 
functie de faptul de a fi sa nu utilizatori de 
dispozitive 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 simţi neplăcut, supărat sau ai simţit că era mai bine să nu 
le fi văzut? 
Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 
 

• Se observă că, în România, utilizatorii de 
tabletă raportează astfel de experiențe online  
negative în mult mai mare măsură  (52%) decât 
ne-utilizatorii de dispozitive mobile (23%) sau 
decât utilizatorii de smartphone (43%). Același 
tip de variație îl regăsim în Marea Britanie, Italia 
și, în mică măsură, în Damenarca, în timp ce în 
Belgia și Irlanda utilizatorii de smartphone sunt 
cei mai expuși experiențelor online neplăcute.  
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Observăm astfel că (1) într-adevăr copiii întâlnesc 
situații neplăcute pe internet (în România mai mult 
decât în alte părți); (2) probabilitatea de a întâlni 
situații neplăcute pe internet pare să fie 
asociată cu utilizarea dispozitivelor mobile; (3) 
pare astfel să se confirme ‘ipoteza utilizărilor’, 
conform căreia, cu cât copilul utilizează mai mult 
internetul, cu atât întâlnește mai multe oportunități 
online, dar este de asemenea expus la mai multe 
riscuri. 

6.2 Bullying 

În ciuda faptului că este o temă recurentă pe 
agenda publică, pe agenda cercetătorilor și a 
decidenților, nu există o definiție standard a 
‘cyberbullying’-ului, în parte și fiindcă fenomenul 
însuși este unul în mișcare (Schrock & boyd, 2008; 
see also Levy et al., 2012). Cele mai multe definiții 
pleacă de la definiția ‘bullying’-ului și de la 
componentele acestuia. ‘Bullying’-ul a fost definit 
ca o formă de agresiune care este (a) intenționată, 
(b) repetitivă și (c) implică un dezechilibru de 
forțe între victimă și agresor. La rândul său, 
cyberbullying-ul este definit ca fiind o agresiune 
intenționată, repetitivă, care are loc prin mijlocirea 
unei tehnologii, cum ar fi internetul sau telefonul 
mobil. Pentru a evita conotațiile emoționale ale 
termenului din perspectiva adultului, bullying-ul a 
fost definit în această cercetare dupa cum urmează: 
‘Câteodată, unii copii şi adolescenţi spun sau fac în 
mod repetat lucruri supărătoare sau deranjante / 
dureroase / neplăcute pentru alte persoane. Acest 
lucru se poate întâmpla chiar destul de des, de mai 
multe ori în zile diferite  şi pot să includă: să necăjeşti 
pe cineva sau să râzi de cineva, într-un mod care nu-i 
place; să loveşti sau să împingi pe cineva; să excluzi 
pe cineva intenţionat de la ceva. Când persoanele se 
comportă în mod supărător sau jignitor cu alte 
persoane, asta poate să aibă loc: faţă în faţă (în 
persoană); pe telefonul mobil (mesaje, apeluri, video 
clipuri); pe internet (e-mail, mesaje text, reţele 
sociale, chat-uri) indiferent de obiectul pe care îl 
foloseşti pentru a intra online.’.  

Deși cyberbullying-ul implică și el un dezechilibru 
de forțe – prin faptul că este o activitate de 
comunicare intenționată și repetitivă menită să 
hărțuiască pe cineva sau să ridiculizeze, să râdă de 

acea persoană – cercetările au arătat că 
specificitățile comunicării pe internet au întărit 
anumite caracteristici ale bullying-ului tradițional, 
cărora însă le-au adăugat noi elemente. De 
exemplu, caracterul anonim ‘poate intensifica 
natura amenințătoare a actului de cyberbullying 
sau sentimentul de neputință al victimei’ (Levy et 
al., 2012, p. 11), contribuind astfel la dezechilibrul 
de forțe dintre victimă și agresor. Totuși, 
caracteristica anonimatului nu este exclusiv 
întâlnită la comunicarea online (mediul școlar 
poate la fel de bine să faciliteze acte de bullying 
care sunt anonime, așa cum au arătat Levy și 
colegii săi). Mai mult, un act de cyberbullying  nu 
trebuie în mod necesar să se repete de-a lungul 
timpului pentru a fi clasat ca atare și nu ca simplă 
agresiune (Levy et al., 2012), deoarece 
caracteristicile publicurilor mediatice – 
persistența, posibilitatea de a căuta, în mod activ 
ceea ce interesează (‘searchability’), 
multiplicarea și audiența inviziblă (boyd, 2008) – 
au potențialul de a amplifica durata actului de 
cyberbullying și astfel consecințele acestuia, în 
măsura în care audiențe mai largi pot fi implicate. 

Cercetările anterioare au arătat că, deși 
cyberbullying-ul este mai puțin frecvent decât  
bullying-ul tradițional (Livingstone et al., 2011; 
Ybarra et al., 2012), el rămâne o experiență foarte 
dureroasă și dăunătoare (Livingstone et al., 2011). 
Trecerea de la spațiul offline la cel online aduce cu 
sine o anulare a granițelor temporale și spațiale: 
astfel, părăsirea unui loc nu va însemna automat 
încetarea bullying-ului; din contră, bullying-ul tinde 
mai degrabă să se generalizeze, în timp și în spațiu, 
pe o varietate de platforme (Kernaghan & Elwood, 
2013). În plus, în comparație cu formele tradiționale 
de bullying, cel care apare prin mijlocirea 
internetului estompează limitele clare dintre 
victimă, agresor și martor (Lampert & Donoso, 
2012). 

În consecință, îi întrebăm pe copii nu doar cât de 
supărați au fost când ei au fost victime ale unui 
astfel de comportament ‘răutăcios’, ci și dacă ei au 
acționat în acest fel asupra altora. 

Figura 21 arată că, la nivelul României, 41% au 
fost victimele unei forme de bullying (pe 
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internet sau față în față); 11% (din eșantionul 
total pentru România, nu doar din cei care au fost 
victime) fiind ‘foarte supărați’ de experiență, 
22% fiind ‘puțin supărați’ și 8% nefiind deloc 
deranjați de experiență: 

Figura 21: Copiii care au fost victime ale unui 
act de bullying, online sau offline, în ultimele 
12 luni 

 
Q32: În ULTIMELE 12 LUNI, s-a purtat cineva cu tine în acest fel?  
Iar dacă s-a întâmplat, cât de supărat ai fost pentru ce s-a 
întâmplat? 
Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 

• Spre deosebire de eșantionul general, în 
România factorul gen nu influențează 
probabilitatea de a fi victime ale acestui tip de 
agresiune, fetele fiind totuși ușor mai înclinate 
decât băieții în a afirma că această experiență a 
fost ‘foarte supărătoare’ pentru ele. 

• Variația în funcție de vârstă, în ceea ce privește 
probabilitatea de a fi victimă a unui act de 
bullying, ne arată că putem vorbi de două 
grupuri distincte: cel al pre-adolescenților (9-12 
ani) – în care în jur de 36% dintre copii au avut 
această experiență în ultimul an – și grupul 
adolescenților (13-16 ani), unde întâlnim în jur 

de 45% victime.  

Impactul emoțional al experienței pare să urmeze 
același tipar, atunci când analizăm în funcție de 
vârstă, cu o ușoară detașare în fiecare gup odață cu 
creșterea în vârstă: cei de 11-12 ani preferând să se 
situeze în zona de mijloc și spunând că ‘au fost 
puțin supărați’, în timp ce adolescenții de 15-16 ani 
sunt și mai puțin afectați, declarând în mai mare 
proporție decât restul grupelor că experiența nu i-a 
deranjat deloc. 

• Deși SSE este asociat pozitiv cu probabilitatea 
de a fi expuși, cei cu SSE superior declarând cu 
10% mai mult decât ceilalți că au avut o astfel 
de experiență, totuși respectivii copii reușesc să 
treacă repede peste supărarea provocată de 
experiență. 

Tabelul 32 arată pentru fiecare grupă de vârstă, 
care sunt modurile concrete prin care agresiunea a 
avut loc. 

Tabelul 32: Modurile în care copiii au fost 
supusi în ultimele 12 luni agresiunii de tip 
bullying, în functie de vârstă 

% 

Vârsta Tot
al 

RO 

Tot
al 

EU 
(7) 9-10 11-12 13-14 15-16 

Personal, faţă în faţă  25 18 17 19 20 10 
Prin convorbiri la 
telefonul mobil 7 2 4 8 5 2 

Prin mesaje trimise pe 
telefonul meu (SMS 
sau MMS) 

1 4 7 12 6 3 

Printr-o  reţea de 
socializare (ex. 
Facebook, Twitter) 

3 10 12 7 8 7 

Pe o platforma de 
sharing media 
(Youtube, Instagram) 

0 0 0 2 1 1 

Prin mesaje 
instantanee (Yahoo 
Mess, WhatsApp, 
Skype ) 

3 0 1 5 2 2 

Într-o  camera de chat 
(chat cu o persoană 
necunoscută) 

0 1 0 0 0 1 

Prin e-mail 0 0 0 0 0 0 
Pe un site de jocuri 2 6 4 4 4 2 

In orice mod dacă s-a 
întâmplat prin internet 
sau telefon mobil 
(cyberbullying)  

15 18 23 19 19 12 

Q33: Dacă cineva s-a purtat cu tine în acest fel, unde s-a 
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întâmplat? (Răspuns multiplu). 
Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 

• Agresiunea față în față rămâne cea mai 
frecventă formă raportată, în România fiind la 
un nivel dublu față de eșantionul general. Pe de 
altă parte, dacă luăm în considerare toate 
modurile în care cyberbullying-ul poate apărea, 
atunci procentul copiilor din România care au 
experiementat o formă sau alta de cyber-
bullying este asemănător cu cel al copiilor care 
au fost victime în agresiunea față în față.  

• Cele mai comune forme de agresiune în care 
sunt folosite tehnologiile comunicării apar pe 
platformele de socializare, 8%, prin SMS 
sau MSM, 6%, prin apeluri telefonice 5% și 
pe platformele de jocuri, 4%. 

• Există variații care apar în funcție de vârstă dar 
acestea nu sunt de fiecare dată lineare 
(agresiunea prin SMS este un exemplu de 
creștere linear), anumite comportamente 
crescând până la o anumită vârstă și apoi 
coborând (e.g. agresiunea pe platformele de 
socializare), fie că nu mai este performat acel 
comportament, fie că utilizatorul a devenit mai 
competent și știe să preîntâmpine astfel de 
situații. 

Tabelul 33 arată modul în care copiii sunt victime 
ale agresiunii în funcție de faptul de a utiliza sau nu 
un dispozitiv mobil: 

Tabelul 33: Ocurenta bullyingu-ului si a 
cyberbullying-ului (în ultimele 12 luni) printre 
utilizatorii de dispozitive mobile 

%  
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A fost victima unui act de 
cyberbullying 27 26 17 

A fost victima unui act de 
bullying  față în față 16 18 21 

Q33: Daca cineva s-a purtat cu tine în acest fel, unde s-a 
întâmplat? (Răspuns multiplu). 
Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 

• Atât în cazul utilizatorilor de smartphone-
uri, cât și în cazul celor de tablete este mai 

probabil să fi fost victima unui act de 
cyberbullying decât un ne-utilizator și de 
asemenea este mai puțin probabil să fi fost 
victime ale bullying-ului față în față decât 
ne-utilizatorii.   

Tabelul 34 arată procentul celor care declară că au 
agresat pe cineva pe internet sau în afara acestuia: 

Tabelul 34: Moduri în care copiii au fost 
agresori în ultimele 12 luni, într-o situatie de 
tip bullying,  în functie de vârstă 

% 

Age 

To
ta

l R
O

 

To
ta

l E
U 

(7
) 

9-
10

 

11
-1

2 

13
-1

4 

15
-1

6 

Personal, faţă în faţă  10 22 7 20 15 8 
Prin convorbiri la 
telefonul mobil 11 4 7 11 8 2 

Prin mesaje trimise  
de pe telefonul meu 
(SMS  sau MMS) 

1 5 1 11 5 3 

Printr-o  reţea de 
socializare (ex. 
Facebook, Twitter) 

3 12 4 5 6 3 

Pe o platforma de 
sharing media 
(Youtube, Instagram) 

0 0 0 1 0 1 

Prin mesaje 
instantanee (Yahoo 
Mess, WhatsApp, 
Skype) 

2 2 5 2 3 1 

Într-o  camera de chat 
(chat cu o persoană 
necunoscută) 

0 2 6 0 2 1 

Prin e-mail 0 2 1 3 2 0 
Pe un site de jocuri 6 1 7 4 5 2 

In orice mod dacă s-a 
întâmplat prin internet 
sau telefon mobil 
(cyberbullying)  

21 16 13 25 19 8 

Q34: În ULTIMELE 12 LUNI, te-ai purtat cu cineva în acest fel? 
Dacă da, cum ai făcut-o? (Răspuns multiplu). 
Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 

• Agresiunea față în față rămâne cea mai 
frecventă formă menționată (15% dintre copii, 
față de 8% la nivel european) de către copii că 
ar fi performat-o în ultimele 12 luni; dacă însă 
combinăm toate formele de agrsivitate prin 
mijlocirea tehnologică ajungem la 19% dintre 
copii care declară că au făcut una sau alta 
dintre agresiunile de tip cyberbullying. 

• Dacă copiii declară că sunt agresați (atunci 
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când este folosită o tehnologie) cel mai mult pe 
o platformă de socializare, urmat de mesaje de 
tip SMS și convorbiri telefonice, când sunt 
agresori folosesc mai degrabă convorbirile 
telefonice (populare în grupele de vârstă 
extreme), urmate de platformele de socializare, 
unde cei mai agresivi sunt cei de 11-12 ani (care 
nu ar trebui să fie acolo) și de SMS-uri, preferate 
de adolescenții de 15-16 ani. 

Ca și în cazul situației de victimă, și în cazul 
agresorilor, ne interesează, așa cum arată Tabelul 
35 cum variază aceasta cu folosirea sau nu a 
internetului de pe dispozitive mobile. 

Tabelul 35: Ocurența (în ultimele 12 luni) a 
comportamentelor agresive de tip bullying și 
cyberbullying printre utilizatorii de dispozitive 
mobile 
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A fost agresor într-un act de 
cyberbullying 19 22 20 

A fost agresor într-un act de 
bullying  față în față 11 14 17 

Q34: În ULTIMELE 12 LUNI, te-ai purtat cu cineva în acest fel? 
Dacă da, cum ai făcut-o? (Răspuns multiplu). 
Baza: Toți copiii care utilizează internetul. 

• Variațiile nu sunt de această dată la fel de clare 
ca în cazul victimelor, dar se poate observa că 
atât în situațiile de agresivitate față în față, cât 
și în cele care implică mijlocirea tehnologică, 
utilizatorii de tablete sunt cei mai agresivi, 
cei mai puțin agresivi fiind utilizatorii de 
smartphone. 

 

6.3 Mesaje sexuale 

Așa cum o arată studiile, copiii folosesc internetul și 
telefonul mobil ca parte integrantă a vieții lor 
inclusiv în latura intimă sau sexuală a acesteia, în 
încercările de exploatare a sferei sexualității 
(Lenhart, 2009; Livingstone et al., 2011). Pentru a 
denumi această practică a fost folosit cuvântul 

‘sexting’ (format prin alăturarea dintre ‘sex’ și 
‘texting’-a trimite mesaje), deși a fost definit diferit 
de diferiți autori. Cuvântul a intrat ca atare și în 
limba română, drept urmare îl vom folosi în 
continuare pe parcursul raportului. Există mai 
multe abordări conceptuale ale sexting-ului, 
Lenhart (2009) de exemplu definind mai restrictiv 
aceste practici ca fiind schimbul de imagini cu 
conținut sexual folosind telefonul mobil, excluzând 
în acest fel atât mesajele text cu aluzii sexuale, cât 
și folosirea altor platforme sau canale pentru 
transmiterea mesajelor. Ancheta EU Kids Online a 
adoptat o definiție mai largă a sexting-ului, care 
include atât imaginile cât și textele, și atât 
telefoanele mobile cât și comunicarea online 
(Livingstone et al., 2011). Astfel, sexting-ul a fost 
definit ca ‘imagini sau mesaje cu conținut 
sexual. Prin aceasta vorbim despre actul sexual sau 
imagini cu persoane dezbrăcate sau care fac sex. În 
continuare găseşti întrebări despre aceste lucruri. 
Gândeşte-te la toate modurile în care poţi folosi 
internetul’. 

Așa cum o arată studiile precedente, sexting-ul 
apare de cele mai multe ori ca parte într-o relație 
romantică ca o monedă de schimb care întreține 
relația (Lenhart, 2009, p. 8). Totuși, caracteristicile 
tehnice și sociale ale noilor tehnologii ale informării 
și comunicării pot contribui la o amplificare a 
granițelor de difuzare și a audienței acestor mesaje, 
schimbându-le astfel și înțelesul. Aceste mesaje 
(imagini sau text) trimise cu bună credință în 
contextul unei relații romantice, pot fi cu ușurință 
retrimise mai departe, postate public și apoi infinit 
distribuite pe platformele de socializare, ajungând 
astfel la audiențe foarte mari. În acest mod, 
mesajele cu caracter sexual ajung să aibă 
consecințe neintenționate, putând deveni astfel 
o situație problematică pentru copiii care le-au 
expediat. De cele mai multe ori acest risc se 
combină cu cel al bullying-ului, pentru a forma o 
agresiune numită ‘sexual cyberbullying’ (Kofoed & 
Ringrose, 2012; Ringrose et al., 2012). 

În chestionar, copiii au fost întrebați ‘În ultimele 12 
LUNI, ai primit mesaje cu conţinut sexual de acest fel 
(acestea ar putea fi sub formă de cuvinte, imagini 
sau video)? Dacă da, cât de supărat ai fost de ceea 
ce s-a întâmplat? Gândeşte-te la toate modurile în 
care poţi folosi internetul și telefonul mobil / 
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smartphone-ul’.10 Din rațiuni etice, această 
întrebare nu a fost pusă copiilor de 9-10 ani. 

Figura 22: Copiii care au primit în ultimele 12 
luni mesaje sexuale online (+11 ani) 

 
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)? Dacă da, cât de supărat ai fost de ceea ce s-a întâmplat? 
Baza: Toți copiii de 11-16 ani care folosesc internetul. 

Figura 22 arată procentul celor care au primit în 
ultimul an mesaje cu caracter sexual, precum și 
urmările pe care aceste mesaje le-au avut pentru ei. 
Astfel, 21% dintre copii, la nivelul eșantionului 
românesc, au primit astfel de mesaje, dar doar 6% 
au fost ‘foarte supărați’ de incident, 8% au fost 
‘puțin supărați’ și 7% nu au fost deloc supărați. 

• variațiile de gen în ceea ce privește 
probabilitatea de a primi astfel de mesaje nu 
sunt foarte mari, fetele fiind totuși cu 2 
procente mai multe decât băieții. În schimb, 

                                                             
10 În ancheta EU Kids Online copiii au fost întrebați dacă “au 
văzut sau au primit mesaje sexuale”. În Net Children Go Mobile 
am exclus cuvântul “văzut” date fiind posibilele confuzii create 
între sexting-mesaje sexuale si pornografie- a viziona imagini cu 
caracter sexual. 

fetele se declară în mai mare proporție decât 
băieții supărate în urma acestor incidente, și 
anume 8% ‘foarte’ și 10% ‘puțin’ supărate. 

• Cu înaintarea în vârstă crește atât probabilita-
tea de a primi acest tip de mesaje, cât și 
probabilitatea ca acestea să aibă un impact 
negativ (cei din grupa 13-14 ani fiind cei mai 
afectați). Adolescenții de 15-16 ani, cei din 
rândul cărora 35% au primit astfel de mesaje în 
ultimul an, se declară în proporție egală (13%) 
ne-deranjați de această experiență sau ‘puțin’ 
supărați, 9% spunând că sunt ‘foarte supărați’. 

• În funcție de statusul socio-economic, cel mai 
expuși atât riscului (27%) cât și consecințelor 
negative (17%) legate de sexting sunt cei cu SSE 
scăzut, cei mai puțin expuși riscului fiind cei din 
grupa de mijloc (doar 16%), în timp ce cei care 
raportează în cea mai mică proporție 
consecințe negative sunt cei din cu SSE ridicat 
(12% doar se declară afectați de experiență).  

• La o analiză trans-națională observăm că doar 
copiii din Danemarca primesc în proporție 
asemănătoare astfel de mesaje (22% în 
Danemarca, față de 21% în România), doar că 
aceștia declară în mai mare proporție că 
experiența nu a avut niciun impact asupra lor, 
12% față de 7%. 

Tabelul 36: Moduri în care copiii au primit 
mesaje sexuale în ultimele 12 luni, în functie 
de vârstă (+11 ani) 

% 

Vârsta 

To
ta

l R
O

 

To
ta

l E
U 

(7
) 

11
-1

2 

13
-1

4 

15
-1

6 

Prin convorbiri la telefonul mobil 2 0 7 3 1 
Prin mesaje trimise pe telefonul 
meu (SMS  sau MMS) 2 5 7 5 3 

Printr-o  reţea de socializare (ex. 
Facebook, Twitter) 6 3 13 7 6 

Pe o platforma de sharing media 
(Youtube, Instagram) 2 1 3 2 1 

Prin mesaje instantanee (Yahoo 
Mess, WhatsApp, Skype) 2 3 10 5 2 

Într-o  camera de chat (chat cu o 
persoană necunoscută) 0 0 0 0 0 

Prin e-mail 0 0 10 4 1 
Pe un site de jocuri 1 0 6 2 1 
Într-o comunitate de jocuri 0 0 0 0 0 
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Q43: Iar dacă ai primit mesaje de acest fel, cum s-a întâmplat? 
(Răspuns multiplu). 
Baza: Toți copiii de 11-16 ani care folosesc internetul. 

O analiza a modului exact prin care copilul a primit 
respectivele mesaje (Tabelul 36) arată cel mai des 
au fost folosite platformele de socializare (7%), 
urmate de mesajele transmise pe telefon și 
mesajele transmise prin mesageria online, fiecare 
fiind menționate de 5% dintre copii.  

Tabelul 37: Moduri în care copiii au primit 
mesaje sexuale în ultimele 12 luni, în functie 
de faptul de a fi sau nu utilizatori de 
dispozitive mobile (+11 ani) 
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Prin mesaje text trimise pe 
telefon 

9 0 4 

Pe o rețea de socializare online 7 0 9 

Q43: Iar dacă ai primit mesaje de acest fel, cum s-a întâmplat? 
(Răspuns multiplu). 
Baza: Toți copiii de 11-16 ani care folosesc internetul. 

Utlizatorii de tabletă sunt cei mai feriți de acest risc, 
făcând o figură aparte. Utilizatorii de smartphone 
este mai probabil să primească astfel de mesaje pe 
telefonul mobil, în timp ce mesajele cu caracter 
sexual trimise pe rețelele de socializare ating în mai 
mare măsură pe neutilizatorii de dispozitive 
mobile. 

Explicatia faptului că utilizatorii de tabletă nu 
primesc astfel de mesaje poate să rezide și în faptul 
că aceste dispozitive sunt percepute ca fiind 
familiale și nu personale, fiind folosite în comun de 
membrii familiei. 

Comparativ cu situația din 2010 (Livingstone et al., 
2011) probabilitatea de a primi mesaje sexuale a 
scăzut ușor, de la 22% la 21%) dar probabilitatea ca 
aceste mesaje să aibă un impact negativ a 
crescut de la 9% la 14%. Astfel considerăm că în 
România se impun măsuri urgente de prevenire și 
conștientizare asupra acestui risc. 

 

6.4 Întâlniri cu persoane 
necunoscute 

Una dintre cele mai mari frici legate de 
comunicarea online a copiilor și adolescenților este 
cea legată de întâlnirea unor ‘necunoscuți’, frica 
fiind că tânărul va întâlni pe internet persoane 
necunoscute care îl vor ademeni spre întâlniri față 
în față unde îl vor abuza pe acesta sexual sau fizic. 
Cercetările au arătat că într-adevăr tinerii se pot 
angaja în astfel de relații cu persoane necunoscute, 
urmate de întâlniri, dar că acestea nu sunt neapărat 
problematice (Barbovschi et al., 2012; Ito et al., 
2009); mai mult, impactul negativ pe care aceste 
întâlniri îl au asupra copiilor este scăzut 
(Livingstone et al., 2011). Aceste date pot fi explicate 
prin modul cum funcționează extinderea cercului 
de prieteni online, care nu se face în general 
‘pescuind în necunoscut’, ci prin ‘legături latente’, 
care presupun fie existența unor prieteni comuni, 
fie o proximitate spațială sau de interese. Mai mult, 
prieteniile care se prelungesc cu întâlniri în lumea 
reală implică de obicei ‘prietenii prietenilor’ și nu 
persoane complet străine (Barbovschi et al., 2012).  

În continuare analizăm cine sunt copiii care intră în 
contact online cu persoane necunoscute anterior și 
cine sunt cei care prelungesc acest tip de contact 
într-o întâlnire în lumea reală și care sunt urmările 
acestei întâlniri. 

Figura 23 arată că 41% dintre copiii din România 
intră în contact pe internet cu persoane pe care nu 
le-au cunoscut anterior, procent semnificativ mai 
mare decât cel de la nivelul tuturor țărilor (26%). 
Copiii din danemarca sunt singurii care raportează 
în proporție mai mare decât cei din România astfel 
de contacte (49%). 
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Figura 23: Copiii (%) care au intrat în contact 
pe internet cu persoane pe care nu le 
cunosteau fată în fată 

 
Q37: În ULTIMELE 12 LUNI, ai intrat în contact sau ai vorbit pe 
internet (de pe oricare dintre obiectele de pe care poti intra pe 
internet) cu cineva cu care nu te întalnisei înainte faţă în faţă? 
Aceasta s-ar fi putut întampla pe e-mail, chat, reţele sociale, 
mesagerie instantanee sau site-uri de jocuri. 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 
 

• Dacă la nivelul eșantionului general băieții sunt 
mai dispuși să aibă astfel de contacte online, la 
nivelul României cu 6 % mai multe fete 
decât băieți raportează că au intrat în 
contact cu necunoscuți. 

• Există de asemenea variație cu factorul vârstă, 
cei mari fiind mai dispuși să intre în contact cu 
persoane necunoscute decât cei mici (deși este 
de remarcat că în România procentul celor din 
grupa 9-10 ani care au astfel de contacte se 
apropie de media europeană pentru toate 
vârstele (9-16 ani).  

• SSE nu influențează substanțial acest indicator. 

Așa cum spuneam la începutul acestei secțiuni, 
contactul online cu persoane necunoscute anterior 
nu este un lucru în sine negativ, din contră fiind de 
multe ori o oportunitate pentru copil de a împărtăși 
interese comune cu alții (Ito et al., 2009). De 
asemenea, nu toate contactele de acest tip se 
prelungesc în întâlniri față în față și, cu atât mai 
puțin, nu toate întâlnirile din viața reală cu 
persoane cunoscute anterior doar pe internet au 
consecințe negative.  

Figura 24 arată câți copii au mers la astfel de 
întâlniri în viața reală și pe câți acest lucru i-a 
deranjat. 27% dintre copiii din România prelungesc 
în viața reală aceste cunoștințe făcute pe internet, 
față de 12% la nivelul tuturor țărilor. 

Figura 24: Copiii (%) care au mers la o 
întâlnire fată în fată cu cineva cunoscut 
anterior doar pe internet si urmările acestei 
întâlniri (în functie de gen, vârstă si SSE) 

 
Q39: În ULTIMELE 12 LUNI, te-ai  intâlnit faţă în faţă cu cineva cu 
care ai avut anterior doar contacte pe internet şi dacă da, ai fost 
supărat pentru ceea ce s-a intâmplat sau ţi-ai fi dorit să nu o fi 
făcut? 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 
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• Proporția de băieți și de fete care merg să 
întâlnească în viața reală persoane cunoscute 
doar pe internet este asemănătoare (27%), dar 
dar fetele reclamă în mai mare proporție un 
impact negativ al acestor întâlniri (13% față de 
6%) 

• Cu vârsta crește atât probabilitatea copiilor de 
a se angaja în astfel de întâlniri față în față, la 
adolescenții de 15-16 ani crescând însă în mod 
semnificativ procentul celor pentru care aceste 
întâlniri nu au un impact negativ (28% față de 
9% care spun că au fost ‘foarte’ sau ‘puțin’ 
supărați în urma întâlnirii. Cam jumătate din 
copiii de 11-14 ani raportează că experiența a 
avut un impact negativ (ușor) asupra lor, 
cealaltă jumătate spunând că nu a avut urmări 
negative.    

• Atât probabilitatea de a merge la astfel de 
întâlniri, cât și cea ca urmările asupra copilului 
să fie unele negative cresc odată cu scăderea 
SSE. 

Pentru a înțelege cu adevărat amploarea 
fenomenului, am întrebat copiii cu câte astfel de 
persoane au avut întâlniri față în față. Figura 25 
ilustrează aceste date arătând că, în România, 1 din 
10 copii s-a întâlnit în viața reală cu mai mult de 3 
persoane cunoscute anterior doar pe internet și 
13% cu 1-2 persoane (față de 4%, respectiv 6% la 
nivelul tuturor țărilor). Băieții întâlnesc în acest 
mod mai multe persoane decât fetele, și cei de 
vârste mari mai multe decât cei de vârste mici. 
Remarcăm din nou comportamentul de risc al celor 
din grupul 9-10 ani unde 10% s-au întâlnit în viața 
reală cu mai mult de 3 persoane cunoscute anterior  
doar pe internet. De asemenea SSE influențează 
acest indicator, cei cu SSE mai scăzut întâlnind în 
proporție mai mare mai multe persoane decât cei 
cu SSE mai ridicat. 

Figura 25: Numărul de persoane cunoscute 
anterior doar online cu care copiii s-au dus să 
se întâlnească fată în fată (în functie de gen, 
vârstă si status socio-economic) 

 

Q40: În ULTIMELE 12 LUNI, cu câte persoane pe care le-ai 
contactat anterior doar pe internet te-ai întâlnit faţă în faţă? 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

În Tabelul 38 este arătat modul în care copiii au 
contactat pentru prima dată pe cineva necunoscut 
anterior și cu care ulterior s-au întâlnit în viața 
reală. Astfel se poate observa că modul predilect de 
a intra în contact cu aceste persoane este pe 
platformele de socializare, în România procentul 
fiind dublu față de cel al întregului eșantion al 
proiectului (12% față de 6%). Urmează telefonul 
mobil, pe care 7% dintre copiii din România îl 
folosesc pentru a da sau primi apeluri de la 
persoane necunoscute și 6% pentru a da sau primi 
SMS-uri în aceleași condiții. Remarcăm procentul 
foarte mare (14%) al copiilor de 11-12 ani care intră 
în contact cu persoane necunoscute pe platformele 
de socializare.  
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Tabelul 38: Moduri în care copiii au contactat 
pentru prima dată pe cineva necunoscut, cu 
care ulterior s-au întâlnit fată în fată, în 
functie de vârstă 

% 

Vârsta 

To
ta

l R
O

 

To
ta

l E
U 

(7
) 

9-
10

 

11
-1

2 

13
-1

4 

15
-1

6 

Prin convorbiri la telefonul 
mobil 4 3 2 17 7 3 

Prin mesaje trimise pe 
telefonul meu (SMS  sau 
MMS) 

7 5 4 9 6 3 

Printr-o  reţea de socializare 
(ex. Facebook, Twitter) 1 14 10 21 12 6 

Pe o platforma de sharing 
media (Youtube, Instagram) 0 1 0 0 0 0 

Prin mesaje instantanee 
(Yahoo Mess, WhatsApp, 
Skype) 

1 3 1 6 3 1 

Într-o  camera de chat (chat 
cu o persoană necunoscută) 0 1 0 0 0 1 

Prin e-mail 5 2 0 3 3 0 
Pe un site de jocuri 0 5 7 6 4 1 

Q41: Dacă te-ai întâlnit faţă în faţă cu cineva cunoscut anterior 
doar pe internet (niciodată faţă în faţă), în ce mod ai intrat în 
contact cu aceste persoane pentru prima dată? (Răspuns 
multiplu). 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

Tabelul 39 arată că avem de-a face cu un procent 
mai mare printre utilizatorii de internet mobil (față 
de cei care folosesc doar internetul fix) al celor care 
intră în contact cu necunoscuții pe platformele de 
socializare. În același timp, printre utilizatorii de 
tablete mult mai mulți decât în celelalte grupe 
folosesc funcțiile telefonului (apel și mesagerie) 
pentru a iniția sau a răspunde la astfel de contacte.   

Tabelul 39: Moduri în care copiii au contactat 
pentru prima dată pe cineva necunoscut, cu 
care ulterior s-au întâlnit fată în fată, în 
functie de faptul de a utiliza sau nu dispozitive 
mobile 
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Prin convorbiri la telefonul mobil 7 14 7 
Prin mesaje trimise pe telefonul 
meu (SMS  sau MMS) 5 14 7 

Printr-o  reţea de socializare (ex. 
Facebook, Twitter) 18 14 12 

Q41: Dacă te-ai întâlnit faţă în faţă cu cineva cunoscut anterior 

doar pe internet (niciodată faţă în faţă), în ce mod ai intrat în 
contact cu aceste persoane pentru prima dată? (Răspuns 
multiplu). 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 
 

6.5 Imagini sexuale 

Problema imaginilor cu carcater explicit sexual a 
însoțit de-a lungul timpului toate mediile de 
comunicare, de la reprezentările grafice la povești 
și apoi la ‘imaginile mișcătoare’, toate aceste 
imagini fiind atent analizate să nu aibă conținut 
‘pornografic’. S-au format comitete care să verifice 
acest lucru, s-au dat reglementări în acest sens. 
Ubicuitatea pornografiei pe internet pare însă să 
scape ochilor vigilenți ai antreprenorilor morali, 
mărind astfel temerile publice care consideră că 
necenzurată și ușor accesibilă, pornografia va 
deveni dintr-o practică ascunsă una deschisă și 
generalizată (Rovolis & Tsaliki, 2012, p. 173). 
Proiectul EU Kids Online a arătat că doar 1 din 4 
copii a întâlnit conținut pornografic pe internet sau 
pe alt canal și doar 14% au întâlnit imagini sexuale 
online (Livingstone et al., 2011). Datele au arătat de 
asemenea că, în timp ce a vedea conținut sexual 
este mai răspândit printre băieți și adolescenți, 
fetele și copiii de vârste mici se declară mai 
deranjați în urma acestei experiențe. Doar unul din 
trei copii care au întâlnit imagini sexuale au fost 
deranjați în urma experienței. Bazat pe aceste date, 
concluzia cercetătorilor a fost că, așa cum susțin și 
cercetătorii care se plasează în perspectiva studiilor 
culturale (Attwood & Smith, 2011; Buckingham & 
Bragg, 2004), preocuparea pentru efectele negative 
ale pornografiei este exagerată prin panici 
mediatice (Rovolis & Tsaliki, 2012). 

Continuând metodologia proiectului EU Kids 
Online, întrebările despre pornografie au fost 
introduse după cum urmează: ‘În ultimul an este 
posibil să fi văzut o mulţime de imagini diferite: poze, 
video. Este posibil ca unele din acestea să aibă un 
conţinut sexual evident – de exemplu, imagini cu 
persoane făcând sex sau persoane dezbrăcate aflate 
în ipostaze sexuale11. Se poate ca tu să nu fi văzut 
                                                             
11 Textul exact care introducea întrebările respective în proiectul 
EU Kids Online era următorul: ‘În ultimul an ai văzut o mulțime de 
imagini sub formă de fotografii sau filmulețe, dintre care unele au 
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nimic din toate acestea sau poate ai văzut aşa ceva 
pe un telefon mobil, într-o revistă, la TV, pe un DVD 
sau pe internet, pe orice dispozitiv pe care îl foloseşti 
pentru a intra online’. 

Figura 26 arată procentul copiilor care au fost 
expuși la imagini sexuale online sau offline și 
urmările acestei experiențe. 31% dintre copiii din 
România au văzut imagini sexuale, o treime dintre 
ei declarând că au fost ‘foarte supărați’ în urma 
experienței (dublu față de cei din eșantionul celor 7 
țări), o treime că au fost ‘puțin supărați’ și o treime 
că nu au fost deloc supărați (mai puțini decât la 
nivelul eșantionului general). 

Figura 26: Copiii care au văzut în ultimele 12 
luni  imagini sexuale online si offline si 
urmările acestei experiente (în functie de gen, 
vârstă si status socio-economic) 

 
Q35: În ULTIMELE 12 luni, ai văzut ceva de felul acesta? Dacă da, 

                                                                                                 
fost poate cu caracter sexual – cum ar fi persoane dezbrăcate sau 
persoane făcând sex’. În Net Children Go Mobile formularea a 
fost schimbată în ‘persoane dezbrăcate aflate în ipostaze 
sexuale’ deoarece în urma testării cognitive s-a constat că în 
unele culturi imagini reprezentând persoane dezbrăcate nu sunt 
neapărat asociate pornografiei. 

cât de supărat ai fost de ceea ce ai văzut? 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul.  

• Procentul celor care au văzut astfel de imagini 
se distribuie egal între fete și băieți, primele 
fiind însă în mai mare proporție deranjate de 
experiență. 

• Cu vârsta crește probabilitatea de a întâlni un 
astfel de conținut, și este de remarcat că până 
la 13-14 ani această experiență este una 
deranjantă (30% dintre copiii de 13-14 ani spun 
că experiența i-a deranjat față de doar 6% care 
spun contrariul). Adolescenții de 15-16 ani trec 
mai bine peste experiență, 24% spunând că nu 
i-a deranjat, față de 22% care s-au simțit mai 
mult sau mai puțin supărați. 

• SSE influențează atât probabilitatea de a întâlni 
acea situație de risc, cât și probabilitatea ca 
aceasta să aibă un impact negativ, copiii cu un 
SSE scăzut fiind cei mai vulnerabili. 

• Copiii din Danemarca întâlnesc într-o proporție 
mai mare (52%) decât cei din România astfel de 
conținuturi, dar raportează în proporție mai 
mică consecințe negative: 24% față de 22% 
care spun că nu i-a deranjat experiența. Restul 
țărilor se situează sub România, cel mai scăzut 
procent fiind în Marea Britanie (17%).  

Tabelul 40: Unde anume au văzut copiii 
imaginile sexuale, în functie de vârstă 
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11
-1

2 

13
-1

4 
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6 

Într-o revistă sau carte 1 3 2 3 3 4 
La televizor, într-un film 12 6 21 11 13 11 
Pe o platforma de video-
sharing (YouTube) 1 2 1 8 3 5 

Pe o platforma de foto-
sharing (Instagram) 0 0 0 3 1 2 

Prin Pop-up-uri pe 
internet 2 2 4 12 5 7 

Pe o reţea de socializare 0 5 5 3 4 7 
Prin mesaje instantanee 
(Yahoo mess, WhatsApp, 
Skype) 

0 0 2 4 2 1 

Într-o  camera de chat 
(chat cu o persoană 
necunoscută) 

0 0 0 0 0 1 

Prin e-mail 0 6 0 1 2 1 
Pe un site de jocuri 0 1 1 1 1 1 
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Q36: Dacă ai văzut imagini de acest fel, cum s-a întâmplat? 
(Răspuns multiplu). 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

• Și în România (13%), ca și la nivelul celorlalte 
țări (11%), televizorul și filmele au rămas 
media cele mai frecvente unde copiii sunt 
expuși la imagini sexuale, urmate de pop-up-
urile care se deschid întâmplător pe internet 
(5% în România, 7% la nivelul celorlalte țări) și 
de rețelele de socializare (SNS, cu 4% mențiuni 
în România și 7% la nivelul celorlalte țări). 

Variația modului în care au văzut aceste imagini 
sexuale corelat cu folosirea sau nu a unui dispozitiv 
mobil pentru a intra online arată că utilizatorii de 
dispozitive mobile (și cel mai mult cei care folosesc 
tableta) sunt mai expuși decât utilizatorii de 
internet fix la astfel de conținuuti în ferestre pop-
up. Utilizatorii de smartphone-uri sunt în mai mare 
proporție expuși de astfel de conținuturi pe alte 
canale, în timp ce utilizatorii de internet fix sunt cei 
mai mulți care au văzut conțiuturi sexuale în rețele 
de socializare. 

Tabelul 41: Unde anume au văzut imaginile 
sexuale în functie de faptul de a fi sau nu 
utilizator de dispozitive mobile 
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La televizor, într-un film 22 5 11 
Prin Pop-up-uri pe internet 10 13 5 
Pe o reţea de socializare 1 0 5 

Q36: Dacă ai văzut imagini de acest fel, cum s-a întâmplat? 
(Răspuns multiplu). 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

 

6.6 Alte continuturi 
neadecvate 

Odată cu internetul web 2.0 și mai ales cu 
dezvoltarea fără precedent a media sociale, apare 
pe internet în proporție din ce în ce mai mare, o 
nouă formă de conținuturi, anume cele generat de 
utilizatori (CGU). Această practică de generare de 
conținut și nu doar folosire a celui din rețea este în 
primul rând o oportunitate, fiind o importantă 

componentă a alfabetizării digitale. Totuși, anumite 
astfel de conținuturi pot fi problematice (e.g. cele 
care promovează auto-mutilarea, anorexia, 
consumul de droguri, sau cele care promovează 
violența sau au un discurs instigator la ură 
îndreptat împotriva unor persoane pe motive de 
apartenență a acestpra la anumite grupuri. Toate 
aceste conținuturi vor fi numite în continuare 
generic conținut negativ generat de utilizator 
(CNGU). Deși expunerea copiilor la astfel de 
conținuturi cu potențial dăunător pare să fie o 
experiență destul de frecventă (Livingstone et al., 
2011), decidenții au început să acorde atenție 
acestor conținuturi doar de curând, vechile temeri 
(unele preluate din epoca televiziunii și duse mai 
departe de internet) legate de pornografie, bullying 
sexting etc. fiind majoritare. 

Copiii au fost întrebați: ‘ÎN ultimele 12 luni, ai văzut 
un site în care oamenii...’. Din motive etice această 
întrebare nu a fost adresată celor de 9-10 ani. 

Tabelul 42: Copiii care au văzut în ultimele 12 
luni continuturi online deranjante  generate de 
utilizatori, în functie de vârstă (+11 ani) 

% celor care au văzut în 
ultimele 12 luni website-uri 
unde oamenii... 

Vârsta 

To
ta

l R
O

 

To
ta
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(7
) 

11
-1

2 

13
-1

4 

15
-1

6  
Discută despre metode de a-
şi face rău fizic sau de a-şi 
provoca ei înşişi răni 

9 11 26 16 11 

Discută despre metode de a 
se sinucide 2 4 13 6 6 

Promovează tulburări de 
alimentaţie (metode de a 
slabi foarte mult, să fie 
anorexici sau bulimici) 

21 17 27 21 13 

Publică mesaje pline de ură 
îndreptate către anumite 
grupuri sau indivizi (ex. 
rasism sau atacuri împotriva 
religiei) 

13 15 34 21 20 

Vorbesc despre experienţele 
lor legate de consumul de 
droguri 

9 15 29 18 10 

Oricare dintre acestea 32 33 36 33 25 

Q44: In ultimele 12 luni, ai văzut website-uri unde diverse 
persoane discută despre… 
Baza: Toți copiii de 11-16 ani care folosesc internetul. 

Per ansamblu, o treime dintre copiii din 
România, față de un sfert din cei de la nivelul 
tuturor țărilor au văzut o formă sau alta de 
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conținut negativ generat de utilizatori. Astfel, 
expunerea la acest CNGU  a crescut față de 2010. 

• Cele mai frecvente astfel de conținuturi pe care 
copiii din România le întâlnesc sunt 
discursurile instigatoare la ură și site-urile 
care promovează tulburările de 
alimentație, cu 21% mențiuni fiecare. Site-
urile care incită la consumul de droguri sunt 
văzute de aproape 2 din 10 copii, iar cele care 
vorbesc despre sinucideri de 6%. Expunerea la 
CNGU crește odată cu înaintarea în vârstă. 

 

6.7 Alte riscuri 

Dintre alte riscuri pe care copilul le poate întâlni pe 
internet menționăm: riscurile comerciale, adică 
riscul de a pierde bani (reali) pe internet sau riscul 
de a fi victima unei fraude online; riscurile tehnice, 
de tipul virușilor; și riscurile legate de folosirea de 
către alții, cu rea intenție, a datelor personale. 
Prin aceasta înțelegem situațiile în care conturile 
copiilor (de pe platformele de socializare, 
mesageriile instant sau site-urile de jocuri) sunt 
‘sparte’12 (cineva află parola și o folosește cu rea 
intenție), sau cele în care se creează profiluri false  
pe SNS, în numele unui copil, folosindu-i acestuia 
fotografii sau alte date personale. De asemenea tot 
cu o folosire negativă a datelor personale avem de-
a face și când se creează profiluri false cu intenția 
de a ademeni pe cineva, situație cunoscută ca 
‘catfishing’. Literatura de specialitate pe această 
temă este relativ săracă, problemele intrând în 
atenția cercetătorilor în ultimul timp (vezi 
Barbovschi, 2014). Datele EU Kids Online au arătat 
că 9% dintre copiii de 11-16 ani au experimentat 
una sau mai multe forme de folosire negativă a 
datelor personale, spargerea parolei și utilizarea 
contului în numele victimei fiind cea mai comună. 
De asemenea, interviurile în profunzime luate 
copiilor în partea calitativă a proiectului au arătat 
că folosirea negativă a datelor personale este una 
dintre preocupările majore ale copiilor. 

                                                             
12 Pentru spargerea conturilor de Facebook, a apărut deja un 
termen care leagă „rape” (a viola) de Facebook, dând Frape. 

Tabelul 43: Copiii care au avut alte experiente 
online negative în ultimele 12 luni, în functie de 
vârstă 

% celor care spun că li s-a 
întâmplat ca… 
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4 
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-1

6 

Cineva a folosit datele 
mele personale într-un 
mod care nu îmi place 

13 7 2 11 13 4 

Am avut un virus pe 
computer 50 33 46 45 50 21 

Am avut un virus pe 
telefonul mobil/ 
smartphone  

8 4 4 11 8 3 

Am pierdut bani pentru 
că cineva m-a înşelat pe 
internet (ne referim la 
bani reali, nu la bani 
care există în jocuri) 

5 1 0 8 5 2 

Cineva a folosit parola 
mea ca să-mi acceseze 
datele personale sau ca 
să pretindă că sunt eu 

11 2 2 10 11 5 

Oricare dintre cele de mai 
sus 51 32 45 45 51 24 

Q45: În ULTIMELE 12 LUNI, care din următoarele lucruri ţi s-a 
întâmplat pe internet/ pe smartphone-ul tău/ pe telefonul tău 
mobil? 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

De departe, cea mai frecventă situație negativă 
întâlnită de copii în ultimul an au fost virușii, 
jumătate dintre copiii din România menționându-i, 
față de 21% la nivelul tuturor țărilor.  

• Folosirea negativă a datelor personale este 
a doua experiență neplăcută în mențiunile 
copiilor (cu 13%), urmată de spargerea parolei 
de acces și utilizarea contului în numele 
copilului (11%). 

• În funcție de variabila vârstă, observăm o mai 
mare frecvență a riscurilor la extremități 
(cei foarte mici sau adolescenții de 15-16 
ani) ceea ce poate fi explicat prin faptul că, la 
vârste mici, lipsa competențelor digitale îi 
expune mai mult pe tinerii utilizatori anumitor 
riscuri (chiar comune), în timp ce la 15-16 ani 
plaja activităților se diversifică foarte mult și, 
așa cum am văzut, mai multe activități 
înseamnă mai multe riscuri.  
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Folosirea negativă a datelor personale este în 
România la un nivel ridicat, de două sau de trei 
ori mai mult decât la nivelul tuturor țărilor din 
proiect. Cercetarea calitativă a arătat că aceasta se 
datorează și unui nivel ridicat de acceptabilitate a 
acestui comportament printre agresori, înclinați să-
l considere ‘o glumă’. De asemenea, la nivel social, 
în cercul de prieteni sau în spațiul public asistăm la 
o tolerare și uneori apreciere a acestor 
comportamente în ‘logica Domnului Goe’: adică 
anularea aspectelor morale și /sau juridice în 
favoarea aprecierii abilităților tehnice/ digitale 
pe care aceste comportamente le presupun. În 
același timp, tot cercetarea calitativă a arătat că 
unele dintre victime sunt cu adevărat deranjate de 
eveniment, în timp ce altele au afișat o atitudine 
resemnată, spunând că au reconstruit acel cont de 
la zero. Asistăm astfel la dezvoltarea unui ‘sindrom 
al lui Sisif’, atâta timp cât în aceste conturi copiii 
investesc timp și investesc la nivel afectiv, ele fiind 
de fiecare dată și o construcție de sine; 
distrugerea muncii lor (sau furtul acestei 
munci) și necesitatea de a relua de fiecare dată 
proiectul de la zero poate avea un impact 
negativ asupra dezvoltării lor personale. 

Astfel, considerăm că sunt necesare măsuri 
coerente pentru sancționarea socială și /sau 
juridică (în situațiile grave) a cazurilor de acest tip, 
precum și campanii de conștientizare asupra 
urmărilor acestor acte (atât asupra victimelor, cât și 
asupra agresorului). 

 

6.8 Răspunsuri la situațiile 
problematice 

Cele mai multe experiențe online ale copiilor, 
etichetate uneori de către adulți ca fiind ‘experiențe 
de risc’, nu se dovedesc a fi dăunătoare pentru 
copii, aceștia nepercepându-le ca periculoase sau 
problematice (Livingstone et al., 2012; Vandoninck, 
d’Haenens & Roe, 2013). Astfel, atunci când 
întâlnesc o experiență negativă pe internet, copiii 
dezvoltă o serie de strategii pentru a face față acelei 
situații problematice și pentru a-i reduce impactul 
emoțional și psihologic resimțit. Proiectul EU Kids 
Online (Livingstone et al., 2011) a identificat trei 

principale strategii adaptative în situația post-risc: 
răspunsul pasiv, care include o atitudine fatalistă 
(ne-folosirea internetului pentru un timp) sau auto-
acuzatoare (sentimentul de vinovăție pentru ce s-a 
întâmplat); răspunsul pro-activ (care presupune 
raportarea conținutului nepotrivit sau a 
contactului, blocarea contactului nedorit etc.); și 
strategia comunicativă (care presupune a vorbi 
cu o persoană de încredere – părinte, prieten, 
profesori etc. – despre ceea ce s-a întâmplat). A 
învăța aceste strategii și a le dezvolta în mod face 
parte din procesul de contrucție a rezilienței 
(Vandoninck et al., 2013). 

Strategia comunicativă, adică a căuta sprijin în 
rețeaua socială, este cea mai frecventă metodă 
aleasă de copii, conform studiului EU Kids Online; 
un alt rezultat fiind acela că de obicei copiii nu 
folosesc o singură strategie, ci combină strategii 
diferite (Livingstone et al., 2011). Mai mult, s-a 
observat că un sprijin mai mare primit de la prieteni 
echivalează cu o capacitate mai mare de reziliență 
și că alți actori importanți în acest proces sunt 
părinții și profesorii (Vandoninck et al., 2013). 

Copiii au fost întrebați astfel: ‘Dacă ţi s-ar întampla 
să te deranjeze sau să te supere ceva când eşti 
online, oricare ar fi obiectul de pe care accesezi 
internetul, cât de probabil ar fi să vorbeşti cu 
următoarele persoane?’ 

Tabelul 44: Cât de probabil este ca, în urma 
unei experiențe online deranjante, copilul să 
vorbească cu o anumită persoană 
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Tatăl meu 19 18 25 19 19 
Mama mea 36 22 20 10 12 
Fratele sau sora mea 25 13 18 13 31 
Alte rude 10 7 28 33 22 
Prieteni 24 26 26 12 12 
Profesorii  6 7 25 35 27 
Cineva care se ocupă 
cu ajutorarea copiilor 
(asistent social, linii 
telefonice pentru copii, 
poliţie) 

4 5 20 39 32 

Un alt adult în care am 
încredere 

8 16 22 29 25 

Q48: Dacă ţi s-ar întampla să te deranjeze sau să te supere ceva 
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când eşti online, oricare ar fi obiectul de pe care accesezi 
internetul, cât de probabil ar fi să vorbeşti cu următoarele 
persoane? 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

Așa cum o arată tabelul Tabelul 44, într-o astfel de 
situație, cei mai mulți dintre copii ar căuta 
sprijin la mame (58% spunând că este ‘foarte’ sau 
‘destul’ de probabil să facă acest lucru, față de 71% 
la nivelul tuturor țărilor), 50% spre prieteni, 38% 
spre frați sau surori și 37% spre tată. Doar 13% 
dintre copiii din România ar vorbi într-o astfel de 
situație problematică cu un profesor (18%) și doar 
9% cu personal specializat în ajutorarea copiilor 
(20%). 

Figura 27: Copiii (%) care afirmă că este 
foarte probabil să vorbească cu cel putin o 
persoană în urma unei experiente online 
negative (în functie de gen, vârstă si status 
socio-economic) 

 
Q48: Dacă ţi s-ar întampla să te deranjeze sau să te supere ceva 
când eşti online, oricare ar fi obiectul de pe care accesezi 
internetul, cât de probabil ar fi să vorbeşti cu următoarele 
persoane? (% reprezintă pe cei care au spus că este foarte 

probabil să vorbească cu cel puțin o persoană în Tabelul 44.) 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul.  

Așa cum o arată Figura 27, copiii din România 
adoptă în mai mică proporție această strategie, 
63% spunând că ar vorbi cu cineva în astfel de 
cazuri. 

• Diferențele de gen sunt considerabile: fetele 
fiind mai dispuse să caute sprijin în rețeaua 
socială.  

• Odată cu vârsta asistăm la o descreștere pe 
segmentul 9-14 ani, după care are loc un 
revirement al acestei practici, de obicei cu un 
sprijin mai puternic venit din partea prietenilor.  

Ca o recomandare, am spune că este necesar să fie 
evaluate motivele pentru care copiii apelează atât 
de puțin la profesori și la personalul specializat și să 
fie luate măsuri adaptate pentru a crește acest tip 
de suport. De asemenea părinții ar trebui să fie 
conștientizați asupra rolului important pe care îl au 
de jucat în viața online a copiilor și să-i sprijine pe 
aceștia în situațiile problematice. 
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7. Folosirea 
excesivă și 
dependența 
Teama că tinerii ar putea pierde controlul folosirii 
noilor media mobile și convergente – devenind 
astfel dependenți – este des întâlnită în discursul 
celor care se arată îngrijorați de impactul media 
asupra copiilor. Deși nu este o grijă care apare 
odată cu internetul mobil, fiind o ‘preocupare 
recurentă la apariția fiecărui “nou” (la timpul 
respectiv) mediu de comunicare, (Smahel & Wright, 
2014), problema ‘dependenței de internet’ este 
o problemă importantă atât în câmpul cercetării 
cât și în agenda decidenților. În ceea ce privește 
abordările teoretice propuse, primele cercetări au 
tratat dependența de internet (‘internet addiction’) 
ca fiind o tulburare patologică care implică 
incapacitatea de a se auto-controla; cercetări mai 
recente propun un alt cadru de înțelegere, anume 
pe modelul compensatoriu, conform căruia, 
anumiți indivizi folosesc internetul ca un mod de a 
evada din problemele curente și de a compensa 
dificultățile psihologice (Kardefeldt-Winther, 2014). 
Acest excurs teoretic este important pentru a 
sublinia că nu toate ‘simptomele’ dependenței 
de internet sunt neapărat indicatori ai unor 
probleme psihologice. Din contră, există din ce în 
ce mai multe voci printre cercetători care arată că 
ceea ce unii cercetători, decidenții politici și în 
general publicul și media consideră, din 
perspectivă normativă, o patologie, poate fi doar o 
caracteristică a unui nou mod de viață, în care 
internetul este parte integrantă a vieții cotidiene în 
aproape toate domeniile acesteia, de la muncă / 
școală, la petrecerea timpului liber, comunicare, 
organizarea activităților curente etc. (Kardefeldt-
Winther, 2014). 

Această problemă a ‘dependenței’ devine încă și 
mai problematică odată cu apariția telefoanelor 
mobile și ulterior cu generalizarea prezenței lor în 
viața cotidiană (Ling, 2012): a fi întodeauna 
disponibili prietenilor și rudelor este nu doar parte 

a așteptărilor sociale pe care le avem unii cu privire 
la alții, dar ne oferă și un sentiment de siguranță 
personală. Mai mult, folosirea internetului atunci 
când suntem în mișcare se dovedește benefică prin 
faptul că permite accesarea unor hărți sau a altor 
informații în timp real, se pot aranja întâlniri etc.  

Așa cum au arătat-o cercetările anterioare, această 
stare de ‘contact permanent’ (Katz & Aakhus, 2002) 
poate să fie problematică, prin faptul că este 
resimțită ca o ‘capcană’ socială în care utilizatorul 
este prins (Hall & Baym, 2012). De asemenea, 
folosirea excesivă poate să survină în urma unor 
vulnerabilități psihologice, ceea ce poate cere o 
abordare specifică. Preferăm însă ca în acest raport 
să păstrăm o distanță în aprecieri normative și să 
folosim termenii de ‘folosire excesivă și 
dependență’ pentru a sugera că granița dintre 
folosirea intensivă și folosirea patologică a 
internetului este una subțire și discutabilă, care 
trebuie analizată în context luând în considerare 
experiența și vulnerabilitățile individuale. De 
asemenea vrem să lăsăm loc ideii că folosirea 
excesivă nu exclude o serie de oportunități. 

 

7.1 Gestionarea vieții cotidiene  

Comunicarea mobilă, parte integrantă a vieții 
noastre sociale (Ling, 2012), aduce cu sine 
nenumărate beneficii (e.g. capacitatea de a fi în 
contact permanent cu prietenii și familia în ciuda 
distanțelor fizice, gestionarea mai ușoară a 
activităților curente, utilizarea mai eficientă sau mai 
plăcută a unor timpi ‘morți’ care apăreau, spre 
exemplu, în timpul deplasărilor), dar și anumite 
consecințe negative (e.g. o presiune permanentă de 
a fi în permanență ‘disponibil’).  

Astfel că am vrut să măsurăm dacă și care sunt 
schimbările percepute de copii, care au apărut în 
viața lor odată cu apariția smartphone-ului. 
Tabelul 45 arată cât de adevărate consideră copiii 
că sunt pentru ei anumite propoziții care descriu 
aceste schimbări. 
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Tabelul 45: Gestionarea vietii cotidiene cu 
ajutorul smartphone-ului 

% De când am un smartphone... 
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îmi este mai uşor să îmi organizez 
activităţile zilnice 

34 49 17 

mă simt mai conectat cu prietenii mei 27 31 42 
mă simt mai conectat cu familia mea 37 40 23 
mă simt mai în siguranţă 44 51 5 
mă simt obligat să fiu mereu disponibil 
familiei şi prietenilor  

47 36 18 

îmi este mai uşor să îmi fac temele pentru 
acasă sau diferite sarcini date în clasă 

46 41 13 

mă plictisesc mai puţin 20 54 26 

Q50: Cât de adevărate sunt aceste lucruri pentru tine? 
Baza: Toți copiii care dețin sau au spre folosință proprie un 
smartphone. 

• Cei mai mulți dintre copii declară că se simt 
mai puțin plictisiți de când au smartphone-
ul (80% spunând că este ‘oarecum’ sau ‘foarte’ 
adevărat acest lucru pentru ei. 73% spun că 
prin intermediul telefonului se simt mai 
conectați cu prietenii, 66% consideră că îi ajută 
să-și organizeze mai ușor activitățile zilnice și 
63% declară că se simt mai conectați cu 
familia.  

• 56% dintre copii spun că au un sentiment mai 
mare de siguranță de când au smartphone-
uliar 54% declară că le este mai ușor să-și 
facă temele sau alte activități școlare cu 
ajutorul acestui instrument.   

• Totuși, 54% dintre copii recunosc că această 
tehnologie îi supune unei presiuni de a fi 
‘mereu disponibili’. 

Tabelul 46: Gestionarea vietii cotidiene cu 
ajutorul smartphone-ului, în functie de vârstă 
si gen 

% De când am un 
smartphone... 
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îmi este mai uşor să îmi 
organizez activităţile 
zilnice 

11 10 22 18 17 23 

mă simt mai conectat cu 
prietenii mei 29 5 36 71 42 42 

mă simt mai conectat cu 7 15 18 43 23 21 

familia mea 
mă simt mai în siguranţă 7 5 2 7 5 20 
mă simt obligat să fiu 
mereu disponibil familiei 
şi prietenilor  

25 0 4 32 18 32 

îmi este mai uşor să îmi 
fac temele pentru acasă 
sau diferite sarcini date în 
clasă 

18 10 11 14 13 16 

mă plictisesc mai puţin 18 25 29 30 26 41 
Q50: Cât de adevărate sunt aceste lucruri pentru tine? (doar cei 
care au răspuns că este ‘foarte adevărat’) 
Baza: Toți copiii care dețin sau au spre folosință proprie un 
smartphone. 

Tabelul 46 arată care sunt copiii care au spus că 
afirmațiile testate sunt ‘foarte adevărate’ în ceea ce 
îi privește, în funcție de vârstă și gen. 

• La vârsta adolescenței, fetele profită cel mai 
mult de beneficiile smartphone-ului pentru 
conectivitate socială, ele fiind însă și cele mai 
multe care recunosc presiunea de a fi ‘mereu 
disponibile’. 

• Folosirea pentru școală a acestui instrument 
rămâne la un nivel scăzut, băieții de până în 12 
ani și fetele adolescente fiind cei care recunosc 
acest tip de avantaj. 

“Bine daca chiar ai probleme sau daca esti plecat undeva 
si nu poti sa vorbesti , da nu zice nimeni nimic da cand ai 
(internet-nAV)și când vezi (mesajul-nAV) și n-ai chef să 
răspunzi... mai sunt și de astea; că și mie îmi scrie lumea, 
‘ce faci, mai ?’ Și poate nu îmi place persoana aia sau n-
am niciun chef să vorbesc atunci. Și mai proastă idee e că 
scrie și ‘văzut’ acolo după ce îl văd și asta e cel mai 
enervant: să scrii cuiva, să scrie acolo ‘văzut’ la nu știu cât 
și ție să nu-ți răspundă.”  (fata, 15 ani, I01) 

7.2 Folosirea excesivă a 
internetului si a smartphone-
ului 

Pentru a măsura folosirea excesivă a internetului de 
către copii, am folosit același set de întrebări ca în 
ancheta EU Kids Online (2010) menite să măsoare 
potențialul conflict pe care folosirea internetului 
poate să îl determine prin împiedicarea altor 
activități; de asemenea am întrebat copiii dacă au 
încercat, fără succes, să reducă timpul destinat 
internetului, datele fiind prezentate în Figura 28. 
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• În general, la fiecare indicator testat, 
majoritatea copiilor spun că nu li s-a întâmplat 
‘niciodată sau aproape niciodată’ acel lucru. 
Cei mai mulți spun că nu li s-a întâmplat să își fi 
neglijat activitățile curente de tipul mâncatului 
sau dormitului pentru a sta pe internet (60%).  

• 21% spun că ‘Foarte des sau destul de des’ 
li s-a întâmplat să se surprindă navigând pe 
internet fără a fi în mod particular interesați de 
ceva, 20% au încercat, fără să reușească să 
petreacă mai puțin timp pe internet. 

• 19% spun că deseori timpul petrecut pe 
internet a fost folosit în detrimentul celui 
petrecut cu familia, prietenii sau într-un mod 
mai productiv. Același procent (19%) 
mărturisesc că nu s-au simțit în largul lor atunci 
când nu au putut fi online. 

 

 

Figura 28: Folosirea excesivă a internetului de către copii 

 
Q46: În ULTIMELE 12 LUNI, cât de des ţi s-au întâmplat următoarele lucruri? 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

 

Totuși, luat în sine, un singur indicator nu este 
suficient pentru a decide asupra dependenței, de 
aceea în Figura 29 arătăm care sunt copiii care au 
răspuns cu ‘foarte des sau destul de des’ la mai 
mult de două din cele cinci experiențe despre care 
au fost întrebați. 

• 24% dintre copiii români, față de 21% la nivelul 
tuturor țărilor, au trăit două sau mai multe 
astfel de experiențe care denotă o folosire 
excesivă a internetului. 

• Nu apar diferențe de gen semnificative, însă 

vârsta este un factor important de variație, 
procentul de adolescenți (15-16 ani) fiind de 3,5 
ori mai mare decât al celor de 9-10 ani. 

• SSE este de asemenea un factor important de 
variație, odată cu scăderea acestuia asitând la 
o creștere a celor care folosesc internetul în 
mod excesiv. Aceasta poate să sprijine teoria 
modelului compensatoriu, dacă ținem cont de 
discursul unei fete de 15-16 ani care a participat 
la interviuri și care spunea că dacă situația 
materială i-ar permite, ar prefera să iasă cu 
prietenii în oraș în timpul liber dar, deoarece 
aceste ieșiri costă, preferă să stea pe internet. 

Ca o recomandare în acest sens, am sugera să fie 
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abandonată strategia de blamare și etichetare 
a copiilor pentru o eventuală folosire excesivă a 
internetului și în schimb să li se ofere alternative 
accesibile de petrecere a timpului liber. 

Figura 29: Copiii (%) care folosesc excesiv 
internetul, în functie de gen, vârstă si status 
socio-economic 

 
Q46: În ULTIMELE 12 LUNI, cât de des ţi s-au întâmplat 
următoarele lucruri? Graficul prezintă procentul celor care au 
răspuns ‘Destul de des’ sau ‘Foarte des’ la cel puțin două dintre 
cele cinci afirmații cuprinse în Figura 28. 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

Faptul că internetul devine accesibil ‘oriunde și 
oricând’ datorită smartphone-urilor care sunt 
mobile, întodeauna la îndemână și chiar ‘în mână’, 
face problema folosirii excesive și a dependenței 
mai difuză, așa cum apare și în Figura 30: 

• Nevoia stringentă de a verifica notificările 
asupra ultimelor noutăți este raportată de 40% 

dintre copii ca întâmplându-se des și foarte 
des. Ea este urmată de un sentiment 
inconfortabil atunci când nu își poate verifica 
telefonul, sentiment resimțit ‘des și foarte des’ 
de 31% dintre copii și de 27% spunând că 
timpul alocat altor activități sau persoane a 
avut de suferit ca urmare a folosirii 
smartphone-ului.  

• Remarcăm de asemenea că segmentul ‘de 
mijloc’ al celor care au experimentat acea 
situație, deși rareori, este în creștere în cazul 
smartphone-urilor.  

• Folosirea în contexte neadecvate a 
smartphone-urilor poate afecta relațiile sociale, 
prin încălcarea normelor de comportament. 
Astfel, 68% declară că li s-a întâmplat acest 
lucru, în 26% dintre cazuri ‘foarte sau destul de 
des’, în timp ce în 42% dintre cazuri acest lucru 
s-a întâmplat rareori. De altfel, smartphone-ul 
aduce noi provocări dezbaterilor despre sfera 
publică și sfera privată și despre intersecția 
dintre cele două. 

• Singura afirmație pe care majoritatea copiilor o 
resping este ‘Am încercat, fără succes, să petrec 
mai puțin timp pe telefon’.  

Aceste date indică faptul că este mai frecventă 
situația în care copiii au o atitudine de 
dependență față de telefonul lor, aceasta 
datorită caracteristicilor acestor dispozitive. Astfel, 
copiii și, mai ales, adolescenții percep smartphone-
ul ca pe o ‘extensie’ a propriului corp, putând fi 
cu ușurință purtat cu sine pe parcursul întregii zile 
și chiar noaptea (Vincent & Fortunati, 2009); de 
asemenea smartphone-ul permite un nou mod de 
comunicare, numită ‘prezență conectată’ un fel de 
permanentă co-prezență prin intermediul 
internetului (Licoppe, 2004). Astfel, poate fi de 
înțeles sentimentul de neplăcere pe care copiii îl 
încearcă atunci când nu pot să-și verifice telefonul 
sau veșnicile verificări de neînțeles pentru unii 
dintre părinți (ne-utilizatori de smartphone).
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Figura 30: Folosirea excesivă a smartphone-ului de către copii 

 
 
Q49: În ULTIMELE 12 LUNI, cât de des ţi s-au întâmplat următoarele lucruri? 
Baza: Toți copiii care dețin sau au spre folosință un smartphone. 

Ca și în cazul internetului, am considerat că un 
singur indicator nu este suficient pentru a vorbi de 
folosire excesivă, astfel încât Figura 31 arată care 
sunt copiii care au răspuns ‘foarte sau destul de 
des’ la  2 sau mai multe dintre cele 6 afirmații 
testate: 

• Copiii din România sunt sub media tuturor 
țărilor în a raporta folosirea excesivă a 
smartphone-ului (38% față de 48%). 

• Genul joacă un rol important, fetele raportând 
în mai mare proporție decât băieții folosirea 
excesivă. 

• O dinamică interesantă este cea în funcție 
de vârstă. Astfel, la 9-10 ani majoritatea 
copiilor declară o folosire excesivă (56%), 
pentru că la segmentul de vârstă imediat 
următor procentul să scadă brusc la 27% și 
apoi să crească constant până la 40% la cei de 
15-16 ani. Această dinamică diferă de cea pe 
care o regăsim la nivelul eșantionului 

european, unde asistăm la cel mai mic procent 
la grupa de vârstă 9-10 și, într-adevăr, la 
creșterea constantă spre adolescență. 
Explicația ar putea fi găsită în strategiile de 
mediere folosite de părinții români care, spre 
deosebire de cei occidentali, sunt mai permisivi 
(uneori excesiv de permisivi). 

• SSE este din nou important în variația acestui 
indicator, care nu urmează însă o pantă lineară. 
Astfel, cei cu SSE scăzut raportează în 56% 
dintre cazuri folosire excesivă a smartphone-
ului, în timp ce la polul opus se află cei cu SSE 
mediu cu doar 20%.  
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Figura 31: Copiii (%) care folosesc în exces 
smartphone-ul, în functie de gen, vârstă si 
status socio-economic 

 
Q49: În ULTIMELE 12 LUNI, cât de des ţi s-au întâmplat 
următoarele lucruri? Graficul prezintă procentul celor care au 
răspuns ‘Destul de des’ sau ‘Foarte des’ la cel puțin două dintre 
cele șase afirmații cuprinse în Figura 30. 
Baza: Toți copiii care dețin sau au spre folosință un smartphone. 
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8. Medierea 
Așa cum am mai spus, în cadrul teoretic al 
cercetării, considerăm că experiențele online ale 
copilului se află la intersecția sferelor socio-
culturală, tehnologică și cea care ține de politici și 
reglementări. Familia, cercul de prieteni și contextul 
școlar sunt astfel surse importante de mediere a 
folosirii internetului de către copil, așa cum este 
recunoscut deseori în dezbaterile publice. 

Rolul părinților este în mod deosebit 
recunoscut prin capacitatea acestora de a impune 
reguli în folosirea internetului, ceea se va reflecta în 
balanța de riscuri și oportunități pe care copilul le 
va întâlni pe internet; tot ei pot contribui în mod 
esențial la creșterea încrederii copilul în sine 
(Mascheroni et al., 2013). Profesorii de asemenea 
au un rol esențial mai ales pentru a compensa, 
unde este cazul, nivelul scăzut de competențe 
digitale al părinților. Astfel școlile au fost 
considerate a fi locuri strategice pentru educație 
privind siguranța pe internet (O’Neill & Laouris, 
2013). Nu în ultimul rând, cercetările au arătat 
importanța prietenilor în activitățile de comunicare 
online și în special comunicarea mobilă online ale 
copiilor și mai ales ale adolescenților, acolo unde 
rolul părinților și al profesorilor începe să scadă 
(Pasquier, 2005). Astfel cercetările au subliniat 
influența pozitivă a interacțiunii cu prietenii, care 
rezidă în împărtășirea unor experiențe, ghidaj 
practic, iar decidenții politici au începu să accepte 
dreptul copiilor de a avea un rol activ în discuțiile 
despre siguranța pe internet și în campaniile de 
conștientizare (Barbovschi & Marinescu, 2013). 

Am ales să tratăm în mod separat medierea venită 
din partea profesorilor, într-un capitol special 
dedicat școlii (vezi Capitolul 9). 

 
 
 
 

8.1 Medierea parentală 

Ancheta EU Kids Online (Livingstone et al., 2011; 
Mascheroni et al., 2013) a propus cinci categorii 
principale de mediere parentală: 

1) Medierea activă a folosirii internetului se 
referă la situația în care părinții vorbesc cu copii 
despre activitățile acestora pe internet, despre 
conținuturile pe care copiii le întâlnesc sau se 
angajează alături de copil în activitățile online ale 
acestuia. 

2) Medierea activă pentru folosirea în siguranță 
a internetului se referă la situația în care părinții 
promovează în mod activ folosirea responsabilă și 
în siguranță a internetului prin oferirea de sfaturi în 
acest sens. 

3) Mediere restrictivă, adică impunerea unor 
reguli și restricții care limitează utilizarea 
internetului (fie ca timp, fie în ceea ce privește 
locația de acces sau activitățile online permise). 

4) Restricționarea tehnică, adică folosirea unor 
software-uri care permit filtrarea sau restricționarea 
și monitorizarea activităților online ale copiilor. 

5) Monitorizarea sau verificarea istoricului 
activităților online. 

Datele din proiectul EU Kids Online au arătat că, 
dintre cele cinci strategii de mediere parentală 
examinate, doar medierea activă referitoare la 
folosirea internetului în general și medierea 
restrictivă sunt asociate cu un risc scăzut și cu un 
impact negativ (‘harm’) redus (Dürager & 
Livingstone, 2012; Mascheroni et al., 2013). În 
același timp însă, restricționarea accesului la 
internet, în termeni de timp sau de conținuturi, 
poate avea un impact negativ și asupra nivelului de 
competențe digitale, ca și asupra capacității de a 
dezvolta strategii de reziliență viabile în fața 
riscurilor (Livingstone et al., 2012). 

Cerecetările legate de efectele pozitive ale medierii 
parentale în diminuarea impactului negativ al 
media asupra copiilor au avut inițial în vedere 
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televizorul; trecerea la alt mediu, în speță internetul 
a impus însă strategii de mediere noi, adaptate 
acestui mediu și nu doar preluarea vechilor strategii 
din epoca televiziunii (Clark, 2012; Livingstone & 
Helsper, 2008; Mendoza, 2009). În aceeași logică, 
trecerea la internetul mobil și la folosirea media 
mobile și convergente va impune din partea 
părinților o adaptare a strategiilor de mediere la 
caracteristicile acestor dispozitive, caracteristici 
care influențează modurile de folosire. Astfel, 
dispozitivele mobile care au în general ecrane de 
dimensiuni mici sunt percepute ca media 
personale, ceea ce impune o adaptare a strategiilor 
de mediere adoptate de părinți (monitorizarea și 
controlul devin în special dificile). 

În continuare ne vom ocupa de medierea parentală 
a folosirii internetului și a smartphone-ului, pentru 
toți indicatorii descriși anterior. 

Tabelul 47: Medierea parentală activă pentru 
utilizarea internetului de către copii, în functie 
de vârstă și gen 

%... 

9-12 ani 13-16 ani 

To
ta

l R
O

 

To
ta

l E
U 

(7
) 

Bă
ie
ți 

Fe
te

 

Bă
ie
ți 

Fe
te

 

Vorbească cu tine 
despre ceea ce faci pe 
internet 

70 75 62 72 70 66 

Stea cu tine în timp ce 
foloseşti internetul 
(urmărind ce faci, dar 
fără să intervină 
efectiv) 

50 57 30 45 45 47 

Stea în apropiere 
când foloseşti 
internetul 

63 57 45 56 55 58 

Te încurajeze să 
explorezi şi să înveţi 
singur lucruri de pe 
internet 

49 58 42 43 48 42 

Facă activităţi 
împreună cu tine pe 
internet 

41 50 18 28 34 38 

Q53: Se întâmplă uneori ca părinţii tăi sau unul dintre ei să … 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

• Discuțiile cu părinții despre activitățile pe 
care copiii le au pe internet sunt raportate 
de 7 din 10 copii, peste media la nivelul 
tuturor țărilor.  Urmează 55 % dintre copii care 

spun că părinții stau alături de ei când folosesc 
internetul și 48% care spun că părinții îi 
încurajează să exploreze și să caute lucruri noi 
online. 

• Fetele sunt în mai mare măsură decât băieții 
obiectul medierii parentale active, la diferență 
de maxim 10-11%.  

• Este de remarcat faptul că medierea parentală 
activă nu variază consistent cu vârsta, singura 
activitate care este mult diminuată atunci când 
copiii ajung la adolescență fiind activitățile 
desfășurate împreună cu părinții pe internet. 

Pentru o măsurare cât mai precisă a nivelului de 
mediere, am ales să considerăm că aceasta apare 
atunci când două sau mai multe forme de mediere 
se combină. 

Figura 32: Medierea parentală activă (%) 
pentru utilizarea internetului de către copii, în 
functie de gen, vârstă si status socio-
economic 

 
Q53: Se întâmplă uneori ca părinţii tăi sau unul dintre ei să … 
Graficul prezintă procentul copiilor care au răspuns ‘Da’ la cel 

puțin două dintre afirmațiile cuprinse în Tabelul 47. 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 
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Așa cum arată Figura 32, 65% dintre copii spun că 
părinții lor se angajează în cel puțin două dintre 
activitățile de mediere activă. 

• Asistăm la o descreștere a medierii active 
pentru folosirea internetului odată cu 
vârsta, procentul necoborând însă sub 50% 
nici la adolescenții de 15-16 ani. 

• În funcție de SSE, cel mai mult se bucură de 
mediere copiii din grupa de mijloc.  

După cum o arată Tabelul 48, părinții tind să fie 
mai implicați în medierea pentru folosirea în 
siguranță a internetului: 

Tabelul 48: Medierea parentală activă pentru 
utilizarea în sigurantă a internetului de către 
copii, în functie de vârstă și gen 

%... 

9-12 ani 13-16 ani 

To
ta

l R
O

 

To
ta

l E
U 

(7
) 

Bă
ie
ți 

Fe
te

 

Bă
ie
ți 

Fe
te

 

Te-a ajutat atunci când 
ceva era greu de făcut 
sau de găsit pe internet 

56 77 43 34 52 68 

Ţi-a explicat de ce unele 
site-uri sunt bune sau 
rele 

76 73 52 54 63 68 

Ţi-a dat sfaturi despre 
cum să foloseşti 
internetul în siguranţă 

66 71 41 53 57 66 

Ţi-a dat sfaturi despre 
cum să te porţi cu 
persoanele cu care eşti 
în contact pe internet 

59 80 55 62 64 66 

Te-a ajutat în trecut, 
atunci când ceva de pe 
internet te-a deranjat  

48 63 32 44 46 41 

În general, a vorbit cu 
tine despre ce ar trebui 
să faci dacă ceva de pe 
internet te-ar deranja  

60 76 36 62 58 57 

Q54: Vreunul din părinţii tăi a făcut vreodată unul dintre 
următoarele lucruri împreună cu tine? 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

• De această dată, aproape toate activitățile 
despre care au fost întrebați au fost 
raportate de peste 50% dintre copii, 
singura excepție fiind ajutorul oferit într-o 
situație de risc (46%). 

• Cea mai frecvent menționată formă de mediere 
(64%) este cea care implică o latură socială 
(sfaturi despre cum trebuie să se poarte cu 
persoane pe internet), urmată de sfaturi privind 
analiza critică a site-urilor (63%). 

• Toate formele de mediere scad odată cu 
înaintarea în vârstă a copiilor; fetele sunt, și de 
această dată, mai frecvent decât băieții obiect 
al medierii parentale (la aproape toate formele 
de mediere).   

Aceste tendințe pot fi observate și în Figura 33 care 
arată cum se distribuie două sau mai multe forme 
de mediere în grupele noastre de analiză.  

Figura 33: Medierea parentală activă (%) 
pentru utilizarea în sigurantă a internetului de 
către copii, în functie de gen, vârstă si status 
socio-economic 

 
Q54: Vreunul din părinţii tăi a făcut vreodată unul dintre 
următoarele lucruri împreună cu tine? Graficul prezintă 
procentul copiilor care au răspuns ‘Da’ la cel puțin două dintre 

afirmațiile cuprinse în Tabelul 48. 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

• Tendința generală rămâne aceeași ca la 
medierea activă pentru folosirea internetului în 
ceea ce privește variabila gen și vârstă, în timp 
ce SSE determină o creștere constantă a 
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nivelului de mediere pentru folosirea în 
siguranță a internetului. 

Tabelul 49 arată care sunt domeniile în care părinții 
aplică resticții sau impun reguli de folosire a 
internetului. În general, părinții din România sunt 
mai permisivi decât cei de la nivelul tuturor țărilor, 
cu o excepție notabilă: 75% (față de 62% la nivel 
general) spun că nu li se permite niciodată să 
descarce aplicații pentru care trebuie să 
plătească. 

Tabelul 49: Părintii care restrictionează 
utilizarea internetului de către copii (în functie 
de vârstă și gen) 

%... 

9-12 ani 13-16 ani 

To
ta

l R
O

 

To
ta

l E
U 

(7
) 

Bă
ie
ți 

Fe
te

 

Bă
ie
ți 

Fe
te

 

Să descarci muzică sau 
filme de pe internet  14 22 4 5 11 18 

Să te uiţi la videoclipuri 
pe internet (Youtube) 8 8 4 5 6 8 

Să ai un profil pe o reţea 
de socializare 19 21 7 9 13 26 

Să dai informatii 
personale pe internet 
(de ex. numele complet 
al tău/al lor, adresa sau 
numărul de telefon) 

55 65 46 58 56 60 

Să încarci poze, video-uri 
sau muzică pentru a le 
partaja cu alţii 

28 33 25 13 24 29 

Să descarci aplicaţii 
gratuite 19 38 13 20 22 19 

Să plăteşti pentru a 
descărca aplicaţii 84 80 63 77 75 62 

Să semnalezi în reţelele 
sociale locul în care te 
afli (Facebook 
Foursquare) 

57 63 43 45 51 59 

Să foloseşti mesaje 
instantanee (WhatsApp, 
Skype) 

23 34 12 23 23 32 

Q55: Pentru fiecare dintre lucrurile următoare, spune-mi te rog 
dacă ÎN PREZENT părinţii tăi îţi dau voie să le faci oricând vrei, 
dacă te lasă să le faci doar cu permisiunea lor sau dacă eşti 
supravegheat de ei, sau dacă nu te lasă NICIODATĂ să le faci. În 
tabel sunt prezentate procentele copiilor care au spus că nu li se 
permite ‘Niciodată’ respectiva activitate.  
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

• A doua interdicție ca frecvență pe care o aplică 
părinții din România (după cea referitoare la 
descărcarea aplicațiilor cu plată) este cea 
referitoare la dezvăluirea informațiilor 
personale pe internet (56%), urmată de 

interdicția de a da ‘check-in’ pe rețelele sociale.  

• În general interdicțiile ‘slabe’, puțin comune, 
cum ar fi cea de a se uita la videoclipuri pe 
internet (6%), de a descărca muzică și filme  
(11%) sau de a avea un profil pe o platformă de 
socializare (13%) variază cel mai tare cu factorul 
vârstă.  

• La vârsta de 9-12 ani, când copiii nu ar trebui să 
utilizeze platformele de socializare conform 
condițiilor de folosire ale acestora, doar 1 din 5 
părinți interzic folosirea lor, față de 1 din 2, la 
nivel general. 

Figura 34: Medierea parentală restrictivă (%) 
pentru utilizarea internetului de către copii, în 
functie de gen, vârstă si status socio-
economic 

 
Q55: Pentru fiecare dintre lucrurile următoare, spune-mi te rog 
dacă ÎN PREZENT părinţii tăi îţi dau voie să le faci oricând vrei, 
dacă te lasă să le faci doar cu permisiunea lor sau dacă eşti 
supravegheat de ei, sau dacă nu te lasă NICIODATĂ să le faci. 
Graficul arată procentul celor care au spus de cel puțin două ori 
că nu le este permis să facă ‘Niciodată’ oricare dintre activitățile 

indicate în Tabelul 49. 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

• În mare, tiparul de variație al acestui tip de 
mediere este cel deja știut atunci când vorbim 
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de factorul gen și de vârstă (cu grupa 9-10 ani la 
distanță ceva mai mare de următoarele). 

• Părinții cu un SSE mediu sunt însă și de această 
dată mai implicați, la o distanță de 14-15% față 
de ceilalți părinți.  

Folosirea medierii tehnice, adică a unui software de 
filtrare sau de control parental, este la un nivel mult 
scăzut în România față de eșantionul general. 

Tabelul 50: Părintii care folosesc medierea 
tehnică pentru utilizarea internetului de către 
copii (în functie de vârstă si gen) 

%... 

9-12 ani 13-16 ani 

To
ta

l R
O

 

To
ta

l E
U 

(7
) 

Bă
ie
ți 

Fe
te

 

Bă
ie
ți 

Fe
te

 

Programe de control 
parental sau alte 
instrumente care 
filtrează sau blochează 
anumite tipuri de site-
uri. 

8 10 8 5 7 26 

Programe de control 
parental sau alte 
instrumente pentru a 
urmări site-urile pe care 
le-ai vizitat. 

12 9 6 6 8 25 

Un serviciu sau contract 
care limitează timpul pe 
care îl petreci pe internet 

9 12 3 6 7 13 

Un program anti-spam 
sau care blochează e-
mail-uri nedorite/viruşi 

21 26 21 17 21 51 

Q56: Din câte ştii tu, părinţii tăi folosesc vreunul din următoarele 
lucruri pe computerul pe care îl foloseşti tu CEL MAI DES acasă? 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

• Așa cum a arătat-o și proiectul EU Kids Online 
din 2010 (Livingstone et al., 2011), medierea 
tehnică este cea mai puțin folosită formă 
de mediere folosită de părinți. 

• Cea mai frecvent menționată formă este 
folosirea unui program anti-virus sau anti-
spam (2 din 10 părinți din România față de 5 
din 10 la nivelul tuturor țărilor). Aceasta arată 
că grija principală a părinților nu ține atât de 
problema siguranței copiilor pe internet, cât de 
securitatea pe internet și, cel puțin în România, 
așa cum am aflat din interviurile cu copiii, de 

multe ori în joc este miza economică, adică 
banii necesari re-instalării sistemului de 
operare sau devirusării calculatorului. 

• Celelalte instrumente despre care au fost 
întrebați au fost menționate de 7-8% dintre 
copii, cu o frecvență mai mare în grupa de 
vârstă mică și mai puțin frecvent de 
adolescenți.  

Atunci când combinăm două sau mai multe forme 
de mediere tehnică, pentru a putea vorbi cu 
adevărat de prezența acestui comportament la 
părinți, tabloul arată și mai rău, cum se poate 
vedea din Figura 35. 

Figura 35: Medierea parentală tehnică (%) 
pentru utilizarea internetului de către copii, în 
functie de gen, vârstă si status socio-
economic 

 
Q56: Din câte ştii tu, părinţii tăi folosesc vreunul din următoarele 
lucruri pe computerul pe care îl foloseşti tu CEL MAI DES acasă? 
Graficul prezintă procentul copiilor care au răspuns da la cel 
puțin două dintre afirmațiile cuprinse în Tabelul 50. 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

• Doar 8% dintre părinții din România, față de 
26% la nivelul întregului eșantion adoptă 
medierea tehnologică. Acești părinți sunt mai 
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frecvenți în grupa de 9-10 ani și în cea de 15-16 
ani.  

Folosirea instrumentelor tehnice pentru medierea 
utilizarii smartphone-ului de către copil este în 
România, așa cum o arată Tabelul 51, la un nivel 
comparativ cu restul țărilor. Ceea ce este 
surprinzător este că spre deosebire de situația 
generală, unde părinții este mai probabil să 
folosească medierea tehnologică pentru internetul 
fix, în România mai mulți părinți folosesc acest tip 
de mediere pentru smartphone-uri. 

Tabelul 51: Părintii care folosesc medierea 
tehnică pentru utilizarea de către copil a 
smartphone-ului 

%... 

To
ta

l R
O

 

To
ta

l E
U 

(7
) 

Programe de control parental sau alte 
instrumente care filtrează sau blochează 
anumite tipuri de site-uri. 

12 16 

Programe de control parental care filtrează 
aplicaţiile pe care le descarci 13 14 

Un serviciu sau contract care limitează timpul 
pe care îl petreci pe internet 14 17 

Un program care limiteaza oamenii cu care 
poţi fi în contact (prin apeluri telefonice şi 
mesaje SMS, MMS) 

9 11 

Q57: Sunt instalate pe smartphone-ul tău unele dintre 
următoarele lucruri? 
Baza: Toți copiii care dețin sau au spre folosință un smartphone. 

• Cea mai frecventă formă de mediere raportată 
este folosirea unui serviciu care limitează 
timpul petrecut de copil pe internet (14%), 
urmat de folosirea de programe de control 
parental  pentru filtrarea aplicațiilor descărcate 
(13%), și de programe de control parental care 
filtrează conținuturi (12%). 

România este astfel la nivelul mediei eșantionului 
general în privința mediereii tehnice folosită de 
părinți pentru utilizarea de către copii a 
smartphone-ului (cu 14% dintre copii raportând cel 
puțin două astfel de forme de mediere). 

 

Figura 36: Medierea parentală tehnică (%) 
pentru utilizarea smartphone-ului de către 
copii, în functie de gen, vârstă si status socio-
economic 

 
Q57: Sunt instalate pe smartphone-ul tău unele dintre 
următoarele lucruri? Graficul prezintă procentul copiilor care au 

răspuns ‘Da’ la cel puțin două afirmații cuprinse în Tabelul 
51. 
Baza: Toți copiii care dețin sau au spre folosință un smartphone. 

• Observăm că adolescenții fac în cea mai mare 
măsură obiectul acestui tip de mediere 
(aproape 1 din 4), urmați de cei cu vârste de 9-
10 ani). De asemenea fetele sunt mai probabil 
să fie restricționate tehnic decât băieții și copiii 
cu SSE scăzut mai mult decât restul copiilor. 

• Acest tipar al medierii este cu totul atipic, atât 
dacă ne raportăm la restul formelor de 
mediere, așa cum se poate vedea mai sus, cât 
și dacă ne raportăm la eșantionul general. El 
poate însă să fie înțeles dacă luăm în 
considerare că grija principală a părintelui 
român pare să fie limitarea costurilor utilizării 
smartphone-ului de către copii. Astfel, a limita 
mai mult fetele decât băieții (așa cum apare în 
eșantionul general), mai mult adolescenții 
consumatori intensiv de internet decât pe cei 
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din grupele mai mici și, de asemenea, pe cei cu 
un statut economic precar capătă sens. 

Pentru a avea o viziune mai completă despre 
angajarea părinților în medierea folosirii 
internetului de către copii, i-am întrebat pe aceștia 
cât cred că știu părinții lor despre activitățile lor 
online, rezultatele fiind ilustrate în Figura 37. 

Figura 37: Cât de mult cred copiii că știu 
părintii despre activitătile lor online, în functie 
de gen, vârstă si status socio-economic 

 
Q51: Cât de mult crezi că ştie unul dintre părinţi/ştiu părinţii tăi 
despre ceea ce faci tu pe internet? Ai zice că ştiu mult, destul, 
puţin sau nimic? 
Baza: Toti copiii care folosesc internetul. 

• 61% dintre copii spun că părinții cunosc ‘mult’ 
sau ‘destul’ despre activitățile lor pe internet, 
cu 11% mai puțin față de media europeană din 
proiect.  

• Fetele, în mai mare măsură decât băieții și cei 
mici în mai mare măsură decât cei mari 
consideră că părinții lor știu ‘mult’ sau ‘destul’ 
despre ce fac ei pe internet. De asemenea, cu 
creșterea SSE asistăm la o creștere a implicării 
părinților în viața online a copiilor, tradusă prin 

cunoașterea activităților acestora în mediu 
online, creștere de la 54% la 79% .  

În aceeași logică, Figura 38 arată cât de multe cred 
copiii că știu părinții lor cum folosesc ei 
smartphone-ul. Părinții din România se află la 
nivelul mediei tuturor țărilor la acest indicator, 67% 
dintre copii spunând că părinții lor știu mult sau 
destul despre aceasta. Aceasta sugerează că, spre 
deosebire de restul țărilor, în România 
smartphone-ul nu este neapărat perceput de către 
părinți ca fiind un dispozitiv privat aparținând 
copilului, sau, o explicație alternativă, că grija 
pentru viața privată a copilului nu este una dintre 
procupările majore ale părinților români. 

Figura 38: Cât de mult cred copiii că stiu 
părintii despre activitătile lor pe smartphone, 
în functie de gen, vârstă si status socio-
economic 

 
Q52: Cât de mult crezi că ştie unul dintre părinţi/ştiu părinţii tăi 
despre cum folosești telefonul? Ai zice că ştiu mult, destul, puţin 
sau nimic? 
Baza: Toți copiii care dețin sau au spre folosință un smartphone. 
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8.2 Prietenii de aceeași vârstă 

Sprijinul venit din partea prietenilor de aceeași 
vârstă este de obicei asociat cu o creștere a 
competențelor digitale și a oportunităților online; 
acest lucru este în mod special adevărat pentru 
copiii mai mici la care prietenii reprezintă de multe 
ori motivul principal pentru care se angajează în 
activități creative sau interactive, cum ar fi cele care 
implică interacțiune socială (social media) (Kalmus, 
von Felitzen, & Siibak, 2012). Efectul medierii 
prietenilor asupra reducerii riscurilor online și 
asupra reducerii impactului negativ ale acestora 
este în schimb mai puțin clar demonstrat în studii. 
Rezultatele EU Kids Online sugerează că medierea 
prietenilor este mai probabil să apară după o 
experiență negativă (ibidem). 

Tabelul 52 arată câți dintre copii sunt ajutați de 
prietenii lor în diverse situații care implică folosirea 
în siguranță a internetului: 

Tabelul 52: Medierea activă din partea 
prietenilor, pentru folosirea internetului în 
siguranta de către copii (în functie de vârstă si 
gen) 
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Te-au ajutat atunci când 
ceva ţi se părea greu de 
făcut sau de găsit pe 
internet 

70 72 70 68 70 66 

Ţi-au explicat de ce unele 
site-uri sunt bune sau rele 60 52 52 56 55 37 

Ţi-au dat sfaturi despre 
cum să foloseşti 
internetul în siguranţă 

51 61 56 52 55 32 

Ţi-au dat sfaturi despre 
cum să te comporţi cu 
alte persoane pe internet 

42 50 44 55 48 32 

Te-au ajutat în trecut 
atunci când ceva de pe 
internet te-a supărat 

40 59 40 57 50 32 

Ţi-au vorbit despre ce ar 
trebui să faci în general 
dacă ceva de pe internet 
te-ar deranja 

47 47 40 50 46 33 

Q58: Prietenii tăi au făcut vreodată vreunul dintre lucrurile 
următoare? Te rog să răspunzi cu da sau nu pentru fiecare dintre 

următoarele opţiuni… 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

În România, medierea venită din partea 
prietenilor de aceeași vârstă este mult mai 
frecventă decât în alte spații, diferența față de 
media generală fiind substanțială. Aceasta poate să 
însemne o compensare a medierii deficitare din 
partea altor actori. 

Figura 39: Medierea activă venită din partea 
prietenilor (%) pentru utilizarea în sigurantă a 
internetului de către copii, în functie de gen, 
vârstă si status socio-economic 

 
Q58: Prietenii tăi au făcut vreodată vreunul dintre lucrurile 
următoare? Te rog să răspunzi cu da sau nu pentru fiecare dintre 
următoarele opţiuni… Graficul prezintă procentul copiilor care 

au răspuns ‘Da’ la cel puțin două afirmații cuprinse în Tabelul 
52. 
Baza: Toți copiii care dețin sau au spre folosință smartphone. 

• Cea mai frecventă mediere este cea practică, 
prietenii oferind ajutor atunci când ceva 
este greu de găsit sau de făcut pe internet 
(70%). Aceasta este urmată de sfaturi privind 
analiza critică a site-urilor și de sfaturi privind 
siguranța pe internet, menționate de 55% 
dintre copii.  
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Nu asistăm la variații importante cu vârsta, fetele 
fiind în unele privințe mai probabil să primească 
sprijin din partea prietenilor decât băieții (așa cum 
se poate observa și în Figura 39). 
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9. Internetul mobil 
în școli 
Școla, ca sursă de promovare a educației pentru 
utilizarea internetului în siguranță, are un loc 
strategic în cadrul diferitelor discursuri de politici 
publice. Și aceasta deoarece școala poate să 
completeze medierea parentală și, mai mult decât 
atât, școala are capacitatea de a furniza informații 
de bază privind siguranța pe internet copiilor ai 
căror părinți nu sunt suficient de informați sau care 
nu au competențele digitale necesare pentru 
aceasta. În consecință, școala și profesorii sunt 
investiți cu din ce în ce mai multe responsabilități și 
provocări cărora nu sunt întodeauna pregătiți să le 
facă față. De asemenea, pentru a putea educa 
copiii în sensul folosirii noilor tehnologii și pentru 
folosirea în siguranță a lor, școlile trebuie să fie 
echipate cu aceste tehnologii astfel încât să poată fi 
integrate în procesele de predare și educare. Mai 
mult, educația pentru folosirea în siguranță a 
internetului trebuie să depășească faza restrictivă 
(liste de lucruri interzise) deoarece s-a văzut că o 
atitudine supra-protectoare limitează de asemenea 
accesul copiilor la oportunitățile internetului 
(O’Neill & Laouris, 2013). 

Pentru o imagine cât mai completă a modului în 
care școala și profesorii influențează modul de 
folosire al internetului  de către copii, am investigat 
trei aspecte: (1) dotarea cu rețele wifi și regulile 
pentru folosirea smartphone-ului în școală – ca 
indicatori ai atitudinii generale față de tehnologie a 
sistemului educativ; (2) angajarea profesorilor în 
diferite strategii de mediere – mai exact, 
medierea activă pentru folosirea în siguranță a 
internetului și restricțiile impuse în folosirea 
internetului și a smartphone-ului; (3) promovarea 
folosirii internetului și a smartphone-ului în 
scopuri pozitive, legate de școală. 

 

9.1 Prezența retelelor wifi în 
școli și reglementările de 

folosire a dispozitivelor mobile 
în școala 

așa cum am văzut în Figura 1, folosirea zilnică a 
internetului la școală este în România la aproape 
jumătate din media tuturor țărilor participante la 
proiect. Această diferență poate fi rezultatul 
stadiului de digitalizare al școlilor. Pentru a măsura 
infrastructura tehnologică a școlilor (Figura 40), 
am întrebat copiii dacă în școala lor este o rețea de 
tip wifi, chiar dacă aceasta nu le este accesibilă lor. 

Figura 40: Prezența în școli a retelelor wifi, în 
functie de gen, vârstă și status socio-
economic 

 
Q60: Există în şcoala ta reţea WIFI disponibilă? Dacă da, le este 
permis elevilor să o folosească? 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

• 42% au spus că este o astfel de rețea în școală, 
33% că nu este și 25% au spus că nu știu. 
Prezența wifi-ului în școlile din România este 
mai redusă decât la nivelul mediei pentru toate 
cele 7 țări participante; remarcăm în același 
timp procentul mare (un sfert dintre copii) care 
spun că nu știu acest lucru. 
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• Variația în funcție de vârstă ne arată că liceele 
sunt mai dotate decât școlile gimnaziale, și de 
asemenea că cei mai mulți ‘neștiutori’ sunt în 
grupa 9-10 ani. 

• Comparativ cu celelalte țări, România are cea 
mai redusă infrastructură wifi în școli (42%), 
urmată de Belgia (51%) și Italia (57%), la polul 
opus fiind Danemarca, cu 85% dintre copii 
spunând că există o rețea wifi în școală. 

Dincolo de pura existență a rețelei, am vrut să 
vedem în ce măsură aceasta le este accesibilă 
elevilor. Majoritatea (59%) declară că nu le este 
permis accesul la rețea deși 13% spun că au spart 
parola și folosesc rețeaua în ciuda interdicției. 
Accesul la rețea este permis, cu anumite restricții 
sau fără, restricții în 41%13 din cazuri. 

• Accesul la rețeaua wifi a școlii variază cu genul 
astfel: fetele menționează mai frecvent 
interdicțiile decât băieții și tot fetele spun în 
proporție mai mare că accesul este permis fără 
restricții.  Băieții sunt mai dispuși să spună că 
există interdicție, dar au spart parola. 

• Variația în funcție de vârstă nu pare să urmeze 
niciun tipar predictibil, cei din ciclul primar 
spunând în cea mai mare proporție că le este 
interzis accesul, cei din grupa 11-12 ani 
susținând cea mai mare libertate (20% spun că 
nu au nicio restricție) și cei de la liceu fiind cei 
mai mulți care spun că le este permis accesul 
dar cu anumite restricții (40%). Deși gradul de 
interdicție nu variază cu SSE, în grupa celor mai 
dezavantajați sunt cei mai puțini dispuși să 
spună că deși există interdicție, au spart parola 
(nu știm dacă acesta este un semn al unor 
abilități tehnice mai scăzute sau semnul 
supunerii la regulă). 

• Danemarca este țara unde găsim cel mai mare 
procent (56%) al celor care declară că au acces 
la rețeaua școlii fără nicio restricție, copiii din 
Marea Britanie declară în cea mai mare 

                                                             
13 Datorită rotunjirilor, procentul afișat pare să fie mai mare de 
100%. Nu este greșală de calcul, ci doar de afișaj. 

proporție (58%) că au acces cu anumite 
restricții, copiii din Italia sunt cei mai 
restricționați cu 59% declarând că nu au acces 
deloc, în timp ce tot copiii din Italia, ca și cei din 
România, sunt cei mai dispuși să încalce 
această interdicție declarând că în ciuda 
interdicției, au spart parola (13%). 

Figura 41: Accesibilitatea retelelor wifi pentru 
elevi, acolo unde acestea sunt prezente în 
scoli, în functie de gen, vârstă si status socio-
economic 

 
Q60: Există în şcoala ta reţea WIFI disponibilă? Dacă da, le este 
permis elevilor să o folosească? 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 
 

 

9.2 Reguli despre folosirea 
smartphone-ului în școală 

Dispozitiv portabil, care face parte din viața 
cotidiană a copiilor în orice situație, smartphone-ul 
este subiectul unor reglementări speciale în cadrul 
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școlii, așa cum o indică și Figura 42:  

Figura 42: Reguli pentru utilizarea 
smartphone-ului în scoală, în functie de gen, 
vârstă si status socio-economic 

 
Q61: Elevilor le este permis să folosească smartphone-ul la 
şcoală? 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

46% dintre copii spun că folosirea smartphone-
ului este permisă cu anumite restricții, 42% 
spun că nu le este permis și 12% că le este 
permis fără restricții.  

• Fetele sunt mai înclinate să raporteze interdicții 
totale, în timp ce băieții sunt mai dispuși să 
raporteze restricționări. 

• În funcție de factorul vârstă, se poate observa 
că cea mai mare permisivitate pentru folosirea 
smartphone-ului în școală (cu sau fără restricții) 
apare la grupa 15-16 ani, în timp ce grupa care 
raportează în cea mai mare proporție 
restricționare este cea de 13-14 ani.  

• Copiii cu SSE mai scăzut sunt tentați să 
raporteze în mai mare proporție decât cei cu 

SSE ridicat restricții impuse de școală în 
folosirea smartphone-ului. 

9.3 Medierea din partea 
profesorilor și oportunitățile 
de învățare 

Așa cum o arată Tabelul 53, profesorii se 
angajează într-o varietate de activități de mediere, 
incluzând sfaturi practice și restricționări. Astfel, 
54% dintre copiii din România declară că profesorii 
le-au explicat de ce unele site-uri sunt bune și unele 
nu, 47% că profesorii i-au ajutat când ceva era greu 
de făcut sau de găsit pe internet și, tot 47% declară 
că profesorii le-au dat sfaturi legate de folosirea în 
siguranță a internetului. 46% dintre copiii au spus 
că profesorii le-au impus reguli despre ce pot și ce 
nu pot face pe internet la școală si 43% declară că 
au fost ghidați în normele de comportare socială pe 
internet. Cea mai slab raportată formă de mediere 
este cea legată de situația post-risc, unde doar 29% 
dintre copii spun că profesorii i-au ajutat (un 
procent mult mai mare decât al copiilor care au 
spus că s-ar îndrepta către profesori dacă ar întâlni 
o situație neplăcută, așa cum apărea în Tabelul 
44.) 

Tabelul 53: Medierea activă din partea 
profesorilor pentru utilizarea internetului de 
către copii, în functie de vârstă si gen 
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A vorbit cu tine despre 
ce faci pe internet 41 38 50 40 42 49 

Te-a ajutat atunci când 
ceva îţi părea greu de 
făcut sau de găsit pe 
internet 

44 50 43 50 47 61 

Ţi-a explicat de ce unele 
site-uri sunt bune sau 
rele 

50 58 56 52 54 54 

Ţi-a dat sfaturi despre 
cum să foloseşti 
internetul în siguranţă 

43 49 48 48 47 56 

Ţi-a dat sfaturi despre 
cum să te comporţi cu 
alte persoane pe 
internet 

38 40 45 46 43 56 
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A făcut reguli despre ce 
ai voie să faci pe internet 
la şcoală 

47 44 46 46 46 51 

Te-a ajutat în trecut 
atunci când te-a supărat 
ceva de pe internet 

34 33 18 31 29 23 

În general, ţi-a vorbit 
despre ce ar trebui să 
faci dacă ceva de pe 
internet te-ar deranja 

39 44 29 47 40 40 

Q59: Vreun profesor de la şcoală a făcut vreodată vreunul dintre 
lucrurile următoare? 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

Figura 43 arată cum variază medierea din partea 
profesorilor, măsurată ca angajarea în cel puțin 
două activități de mediere. La nivel general, 
aceasta apare în  62% dintre cazuri, față de 69% 
la nivelul eșantionului tuturor țărilor. Medierea 
profesorală este cel mai mult raportată de copiii 
din Irlanda (89%) și cel mai puțin în Italia, cu 44%. 

Figura 43: Medierea activă din partea 
profesorilor (%)  pentru utilizarea internetului 
de către copii, în functie de gen, vârstă si 
status socio-economic 

 
Q59: Vreun profesor de la şcoală a făcut vreodată vreunul dintre 
lucrurile următoare? Graficul prezintă procentul copiilor care au 

răspuns ‘Da’ la cel puțin două dintre afirmațiile din Tabelul 

53.  
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

• Fetele raportează în mai mare măsură 
medierea venită din partea profesorilor. 

• În funcție de vârstă, grupele de 11-12 ani și 
15-16 ani sunt cele care raportează cel mai 
mare nivel de mediere. Aceste rezultate pot fi 
înțelese dacă ne gândim că cele două grupe 
sunt la început de ciclu de învățământ și în 
general intră în contact cu profesori noi și cu 
noi cerințe de folosire a internetului pentru 
școală, care de multe ori cer lămuriri și ajutor 
suplimentar. 

Susținătorii folosirii internetului de către copii, și nu 
doar ei, deseori vorbesc despre beneficiile 
internetului în folosirea la clasă sau în procesul 
educativ. Astfel, dincolo de medierea activă a 
profesorilor pentru folosirea în siguranță a 
internetului de către copii, aceștia pot să încurajeze 
o folosire pozitivă a internetului și a smartphone-
ului în activități legate de școală.  

Tabelul 54: Copiii cărora profesorii le solicită 
să folosească internetul sau smartphone-ul la 
scoală sau pentru scoală 
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Foloseasca internetul 
pentru informare 
pentru scoala 

8 21 45 25 

Colaboreaza cu alti 
elevi pe internet 7 16 28 49 

Utilizeze smartphone-
ul pentru diferite 
sarcini in clasa 

4 7 11 78 

Q62: Gândindu-ne la şcoala ta, cât de des profesorii vor ca elevii 
să facă lucrurile următoare? 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

• 3 din 10 copii spun că profesorii le solicită 
zilnic să folosească internetul pentru a se 
informa pentru școală, 23% spun că li se 
solicită zilnic să colaboreze cu ceilalți colegi 
folosind internetul și doar 11% că sunt puși 
zilnic să folosească smartphone-ul pentru 
diferite sarcini în clasă.  
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• Totuși, un sfert dintre copii spun că nu li se cere 
niciodată sau aproape niciodată șă folosească 
internetul pentru informare, jumătate dintre ei 
că nu li se cere niciodată să colaboreze cu 
colegii pe internet și ceva mai mult de trei 
sferturi spun că nu li se cere niciodată sau 
aproape niciodată să folosească 
smartphone-ul pentru diferite activități 
sau sarcini în clasă. 

Figura 44 arată care sunt copiii cărora profesorii le 
cer să folosească zilnic internetul sau smartphone-
ul în diverse activități legate de școală: 

Figura 44: Copiii cărora profesorii le solicită să 
folosească internetul sau smartphone-ul la 
scoală sau pentru scoală (%), în functie de 
gen, vârstă si status socio-economic 

 
Q62: Gândindu-ne la şcoala ta, cât de des profesorii vor ca elevii 
să facă lucrurile următoare? 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

• În ceea ce privește folosirea zilnică a acestor 
tehnologii pentru școală sau la școală, 
România se situează deasupra mediei celor 7 

state participante la proiect.  

• Băieții raportează solicitări zilnice din partea 
profesorilor pentru folosirea respectivelor 
tehnologii în mai mare proporție decât fetele la 
toți cei trei indicatori, diferențele nefiind însă 
majore.  

• Se observă de asemenea o tendință de creștere 
odată cu vârsta a tuturor indicatorilor (chiar 
dacă această creștere nu este constantă).  

• Cel mai mult sunt solicitați să folosească zilnic, 
pentru sarcinile de la clasă, smartphone-ul 
copiii cu SSE ridicat (diferențele nu sunt însă 
mari) iar cel mai puțin sunt îndreptați spre 
internet, ca loc de informare sau ca loc de 
colaborarea cu colegii în proiecte școlare, copiii 
cu SSE mijlociu. 
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10. Concluzii 
În acest capitol vom rezuma principalele date 
ilustrate de raport, încercând să răspundem la 
întrebarea: există specificități ale folosirii 
internetului mobil de către copii și dacă da, care 
sunt acestea? Implică această nouă tehnologie 
mobilă și convergentă mai multe sau mai puține 
riscuri pentru copii? 

10.1 Acces, utilizări,  
oportunităti si abilităti 

Tabelul 55 și Tabelul 56 oferă o sinteză a datelor 
despre locația de acces, activitățile online, vârsta 
primei utilizări a internetului și abilitățile deținute, 
în funcție de vârstă și de faptul de a fi sau nu 
utilizator de internet mobil. 

Locul de accesare și utilizarea. 74% dintre copiii 
din România folosesc zilnic internetul mobil de 
acasă (din propriul dormitor sau dintr-un loc 
comun al casei), creșterea fiind constantă odată cu 
vârsta. Cele mai mari procente ale celor care 
utilizează zilnic internetul mobil de acasă sunt 
pentru utilizatorii de internet mobil. Astfel, în 
ciuda faptului că smartphone-ul permite 
accesul la internet atunci când copilul se află în 
mișcare, în fapt el este cel mai des folosit 
acasă, în propriul dormitor.  Utilizarea zilnică a 
internetului la școală apare în 11% dintre cazuri. 
Asistăm și de această dată la o creștere odată cu 
vârsta, cel mai mare salt apărând la adolescenții de 
la liceu (un sfert dintre ei folosesc zilnic internetul la 
școală). De asemenea, folosirea zilnică la școală 
apare mult mai frecvent printre utilizatorii de 
internet mobil.  

Activitățile online. Două dintre cele mai frecvente 
activități online sunt folosirea platformelor de 
socializare și vizionarea videoclipurilor (Tabelul 10). 
78% dintre copii au cont pe o platformă de 
socializare și 24% au cont pe o platformă de 
partajare a conținuturilor media.  Probabilitatea de 
a avea ambele astfel de conturi crește odată cu 
vârsta și de asemenea sunt mai răspândite printre 

utilizatorii de internet mobil. Am atras deja atenția 
asupra procentului foarte mare al copiilor aflați sub 
vârsta reglementară, care folosesc SNS. 

Tabelul 55: Sinteză privind folosirea 
internetului de către copii: acces, utilizări, 
activităti si abilităti (în functie de vârstă) 

%  

Vârsta 

To
ta

l  R
O

 

9-
10

 

11
-1

2 
 

13
-1

4 
 

15
-1

6 
 

Utilizarea zilnică a internetului 
de acasă (din dormitor sau 
altundeva) 

65 69 74 87 74 

Utilizarea zilnică a internetului 
de la școală 2 9 7 24 11 

Are un profil pe o rețea de 
socializare online 50 80 86 92 78 

Are un profil pe o platformă de 
partajare de conținut mediatic 9 18 21 45 24 

Este zilnic în contact cu părinții 
pe o rețea de socializare online  13 12 6 19 13 

Este zilnic în contact cu prietenii 
pe o rețea de socializare online  30 76 68 74 67 

Vârsta accesării prima dată a 
internetului 7,5 8,4 9,6 10,5 9,1 

Numărul mediu de abilități 
legate de folosirea internetului 2,2 5,1 6,1 7,8 5,5 

Pentru întrebările exacte pe care se bazează acest tabel, vezi 
secțiunile anterioare. 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

Tabelul 56: Sinteză privind folosirea 
internetului de către copii: acces, utilizări, 
activităti si abilităti (în functie de faptul de a fi 
sau nu utilizator de dispozitive mobile) 

%  

Utilizarea zilnică a 
unui dispozitiv 
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Utilizarea zilnică a internetului de 
acasă (din dormitor sau altundeva) 92 100 68 74 

Utilizarea zilnică a internetului de la 
școală 30 50 6 11 

Are un profil pe o rețea de socializare 
online 97 96 73 78 

Are un profil pe o platformă de 
partajare de conținut mediatic 48 57 17 24 

Este zilnic în contact cu părinții pe o 
rețea de socializare online  11 33 14 13 

Este zilnic în contact cu prietenii pe o 
rețea de socializare online  79 62 62 67 
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Vârsta accesării prima dată a 
internetului 8,6 8,6 9,3 9,1 

Numărul mediu de abilități legate de 
folosirea internetului 7,0 6,1 5,2 5,5 

Pentru întrebările exacte pe care se bazează acest tabel, vezi 
secțiunile anterioare. 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

Comunicarea pe platformele de socializare. 
Aceste platforme de socializare par să fie destinate 
folosirii cu prietenii, 67% dintre copii spunând că 
sunt zilnic în contact cu prietenii pe această cale, în 
timp ce doar 13% spun că sunt în contact zilnic cu 
părinții astfel. De această dată variațiile cu vârsta 
nu urmează un model clar definit, variația 
contactului cu părinții pe platformele de socializare 
putând fi explicată, așa cum arătam în secțiunea 
respectivă, prin dinamica dezvoltării psihologice și 
emoționale acopilului și adolescentului. Contactul 
zilnic cu prietenii folosind SNS pare să determine 
două clase: cea a copiilor de 9-10 ani, care declară 
mai puțin de unul din trei această activitate, și 
restul, unde în jur de 7 sau chiar 8 din zece copii 
intră zilnic în contact cu prietenii pe SNS. Folosirea 
internetului mobil influențează contactul zilnic cu 
prietenii și părinții astfel: utilizatorii de smartphone 
declară în mai mare măsură că sunt zilnic în 
contact cu prietenii pe SNS, în timp ce utilizatorii de 
tabletă declară de trei ori mai mult decât cei de 
smartphone și dublu față de utilizatorii de internet 
fix că sunt zilnic în contact cu părinții pe astfel de 
platforme. Explicația acestui din urmă fapt tindem 
să credem că nu este determinată de anumite 
caracteristici tehnice ale tabletelor care ar facilita în 
mod deosebit contactul cu părinții, ci portretului 
foarte special al utilizatorilor de tabletă, așa cum s-
a relevat el pe parcursul raportului, portret care ne 
îndreptățește să credem că aceștia aparțin unor 
culturi familiale puternice (sunt copiii care se 
angajează în mai puține activități decât  utilizatorii 
de smartphone-uri și uneori și decât utilizatorii de 
internet fix, au mai puține abilități digitale decât 
primii și sunt obiectul unei medieri parentale mai 
puternice).  

Vârsta primei utilizări a internetului de către 
copil este într-o continuă scădere, de la 7,5 în 
grupul celor de 9-10 ani, la 10,5 pentru cei de 15-16 
ani (cu o medie de 9,1). Remarcăm de asemenea că 
utilizatorii de internet mobil sunt pe internet de la 

vârste mai mici decât restul, media lor fiind 8,6 ani, 
față de 9,3 ani pentru utilizatorii de internet fix.  

Abilități. În medie, copiii din România declară 5,5 
abilități de folosire a internetului (din 12 testate). 
Acestea variază constant și semnificativ cu vârsta, 
de la 2,2 la 7,8. De asemenea, utilizatorii de internet 
mobil declară că dețin mai multe abilități decât cei 
care nu utilizează această tehnologie. Astfel, 
utilizatorii de smartphone au obținut un scor de 7 la 
abilitățile testate, utilizatorii de tabletă dețin 6,1, în 
timp ce neutilizatorii dețin doar 5,2 abilități în 
medie.  

 

10.2 Riscurile și consecințele 
dăunătoare ale acestora 

Așa cum am menționat deja, riscurile 
online nu au în mod necesar consecințe 
negative pentru copil, așa cum sunt resimțite și 
raportate de către acesta.  

Risuri. Tabelul 57 și Tabelul 58 rezumă incidența 
riscurilor online la care copiii au fost expuși în 
ultimul an, în funcție de vârstă și de faptul de a fi 
sau nu utilizator de internet mobil. 

Tabelul 57: Sinteză privind experientele 
negative online ale copiilor, functie de vârstă 

% în ultimele 12 luni... 

Vârsta 
To

ta
l R
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9-
10

  

11
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2 
 

13
-1

4 
 

15
-1
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L-a tratat cineva într-un mod 
suparător sau deranjant,  față în 
față sau pe internet 

37 36 45 46 41 

A fost victima unei forme de  
cyberbullying 15 18 23 19 19 

A agresat pe cineva, într-un 
mod supărător sau deranjant 
față în față sau pe internet 

30 35 18 37 30 

A fost agresor într-un act de 
cyberbullying 21 16 13 25 19 

A primit mesaje cu caracter 
sexual (11 ani +)  - 10 18 35 21 

A intrat în contact cu cineva pe 
care nu l-a întâlnit față în față 
anterior 

23 34 49 53 41 

A mers să se întâlnească față în 
față  cu cineva pe care l-a 
cunoscut doar pe internet 

20 25 25 37 27 
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anterior  
A văzut imagini sexuale pe 
internet sau pe alte media 19 21 36 47 31 

A văzut pe internet continuturi, 
de oricare tip, dăunătoare 
generate de utilizatori (11 ani+) 

 - 32 33 36 33 

A avut alte experiente negative 
pe internet 51 32 45 45 43 

Folosește internetul într-un mod 
excesiv (cel puțin 2 din 5 itemi) 10 22 28 35 25 

Pentru întrebările exacte pe care se bazează acest tabel, vezi 
secțiunile anterioare. 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

În România, cele mai frecvente tip de risc sunt cele 
clasate de noi la ‘alte experiențe negative’ (43%), 
care includ folosirea într-un mod negativ a datelor 
personale, spargerea parolelor și folosirea datelor 
personale, virușii, riscurile comerciale etc. (vezi 
Capitolul dedicat riscurilor). Al doilea risc, ca 
frecvență, este inițierea unor contacte pe internet 
cu persoane necunoscute (41%), urmat de 
expunerea la conținuturi online negative generate 
de utilizatori (33%) și de expunerea la imagini cu 
conținut sexual (31%).  Așa numitele riscuri de 
comportament care implică agresivitatea au fost 
menționate de 41% dintre copii, din poziție de 
victimă și de 30% dintre copii, din poziție de 
agresor, pentru agresiuni care au avut loc în spațiul 
real sau virtual. Dacă ne referim doar la agresiunea 
care apare prin mijlocire tehnologică 
(cyberbullying), aceasta este menționată de 19% 
dintre copii din poziție de agresori și tot de 19% 
dintre copii din poziție de victimă. Nu vom mai 
detalia aici cum anume variază aceste riscuri cu 
vârsta, deoarece am făcut-o în secțiunile 
respective). 

Tabelul 58: Sinteză privind experientele 
negative online ale copiilor, în functie de faptul 
de a fi sau nu utilizator de dispozitive mobile 

% în ultimele 12 luni... 
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L-a tratat cineva într-un mod 
suparător sau neplăcut,  față în față 
sau pe internet 

45 40 40 41 

A fost victima unei forme de  
cyberbullying 27 26 17 19 

A agresat pe cineva, într-un mod 
supărător sau deranjant față în față 
sau pe internet 

27 23 33 30 

A fost agresor într-un act de 
cyberbullying 19 22 20 19 

A primit mesaje cu caracter sexual (11 
ani +) 26 20 20 21 

A intrat în contact cu cineva pe care 
nu l-a întâlnit față în față anterior 50 41 40 41 

A mers să se întâlnească față în față  
cu cineva pe care l-a cunoscut doar pe 
internet anterior 

27 19 28 27 

A văzut imagini sexuale pe internet 
sau pe alte media 39 43 30 31 

A văzut pe internet continuturi 
dăunătoare generate de utilizatori  (de 
oricare tip) 

25 23 38 33 

A avut alte experiente negative pe 
internet 38 29 45 43 

Folosește internetul într-un mod 
excesiv (cel puțin 2 din 5 itemi) 31 22 23 25 

Pentru întrebările exacte pe care se bazează acest tabel, vezi 
secțiunile anterioare. 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

În funcție de folosirea internetului mobil, observăm 
că: utilizatorii de internet mobil sunt în mai mare 
măsură expuși riscului de a fi victime ale 
cyberbullyingului, riscului de a primi mesaje 
sexuale (mai ales utilizatorii de smartphone), de a 
intra în contact cu necunoscuții (tot utilizatorii de 
smartphone), de a vedea imagini sexuale pe 
internet și de a folosi internetul excesiv (utilizatorii 
de smartphone). Utilizatorii de internet fix sunt, pe 
de altă parte, mai mult expuși ‘alte experiențe 
negative’ (vezi descrierea acestora mai sus) și la 
conținuturi negative generate de utilizatori. 

Consecințele negative ale riscurilor. Tabelul 59 
și Tabelul 60 rezumă impactul negativ pe care 
expunerea la aceste riscuri l-a avut pentru copii, din 
nou, în funcție de vârstă și de faptul sau nu de a fi 
utilizator de internet mobil.  

Copiii par cel mai mult deranjați atunci când cineva 
îi agresează, indiferent de mediul în care apare 
agresiunea (33%), de expunerea la imagini sexuale 
(21%), de primirea de mesaje cu caracter sexual, 
(14%) și de întâlnirea în offline cu persoane 
cunoscute anterior doar online (10%). 

Tabelul 59: Sinteză privind consecintele 
dăunătoare ale experientelor negative online, 
în functie de vârstă 

% în ultimele 12 luni... Vârsta T o t a l  R O
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A văzut sau i s-a întâmplat ceva pe 
internet care l-a deranjat 19 24 25 38 27 

L-a tratat cineva într-un mod 
suparător sau neplăcut,  față în 
față sau pe internet și l-a deranjat 
acest lucru 

30 33 36 33 33 

A primit mesaje sexuale și l-a 
deranjat acest lucru (11 ani+)  - 6 15 22 14 

S-a dus la o întâlnire cu cineva 
cunoscut doar pe internet și l-a 
deranjat acea experiență 

8 12 12 9 10 

A văzut imagini sexuale și l-a 
deranjat acest lucru 16 14 30 22 21 

Pentru întrebările exacte pe care se bazează acest tabel, vezi 
secțiunile anterioare. 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 
 

Tabelul 60: Sinteză privind consecintele 
dăunătoare ale experientelor negative online, 
în functie de faptul de a fi sau nu utilizator de 
dispozitive mobile 

% în ultimele 12 luni... 
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A văzut sau i s-a întâmplat ceva pe 
internet care l-a deranjat 43 52 23 27 

L-a tratat cineva într-un mod 
suparător sau neplăcut,  față în față 
sau pe internet și l-a deranjat acest 
lucru 

36 25 32 33 

A primit mesaje sexuale și l-a deranjat 
acest lucru (11 ani+) 23 16 11 14 

S-a dus la o întâlnire cu cineva 
cunoscut doar pe internet și l-a 
deranjat acea experiență 

8 0 12 10 

A văzut imagini sexuale și l-a deranjat 
acest lucru 30 29 20 21 

Pentru întrebările exacte pe care se bazează acest tabel, vezi 
secțiunile anterioare. 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

Copiii care folosesc internetul mobil par să fie mai 
supărați decât cei care folosesc internetul fix în 
urma expunerii la aceste riscuri, cu excepția  
întâlnirilor cu necunoscuții. 

10.3 Medierea 

Tabelul 61 și Tabelul 62 rezumă situația legată de 
mediere.Cel mai frecvent menționată formă de 
mediere, menționată de 69% dintre copii, este cea 
venită din partea prietenilor, urmată de medierea 
parentală pentru folosirea în siguranță a 
internetului (68%) și de medierea parentală activă 
pentru pentru utilizarea internetului (65%).  

Tabelul 61: Sinteză privind medierea, în functie 
de vârstă 

%  
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Mediere parentală activă pentru 
utilizarea internetului 76 73 61 54 65 

Mediere parentală activă pentru 
siguranța pe internet 81 78 63 56 68 

Mediere parentală restrictivă 
pentru siguranța pe internet 78 63 62 53 63 

Mediere parentală tehnnică 
pentru siguranța pe internet 13 5 5 8 8 

Mediere activă realizată de 
prietenii de aceeași vârstă 58 80 67 68 69 

Există cel puțin o persoană cu 
care copilul este probabil să 
vorbească dacă ceva îl 
deranjează pe internet 

74 71 49 61 63 

Pentru întrebările exacte pe care se bazează acest tabel, vezi 
secțiunile anterioare. 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul.  

Tabelul 62: Sinteză privind medierea, în 
functie de faptul de a fi sau nu utilizator de 
dispozitive mobile 

%  
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Mediere parentală activă 
pentru utilizarea internetului 67 91 65 65 

Mediere parentală activă 
pentru siguranța pe internet 73 86 67 68 

Mediere parentală restrictivă 
pentru siguranța pe internet 47 55 69 63 

Mediere parentală tehnnică 
pentru siguranța pe internet 12 38 6 8 

Mediere activă realizată de 
prietenii de aceeași vârstă 71 82 68 69 

Există cel puțin o persoană cu 
care copilul este probabil să 70 86 61 63 
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vorbească dacă ceva îl 
deranjează pe internet 

Pentru întrebările exacte pe care se bazează acest tabel, vezi 
secțiunile anterioare. 
Baza: Toți copiii care folosesc internetul. 

Ambele forme de mediere parentală activă sunt 
mai frecvente printre utilizatorii de tablete, medirea 
restrictivă fiind cel mai des întâlnită la utilizatorii de 
internet fix. Medierea parentală tehnică pentru 
siguranța pe internet și cea venită din partea 
prietenilor apar cel mai frecvent tot la utilizatorii de 
tabletă. Tot ei sunt cei mai dispuși să declare că 
există cel puțin o persoană spre care s-ar îndrepta 
în caz că ceva rău s-ar întâmpla pe internet.  
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