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Rezumat: Articolul prezintă datele unui studiu realizat în anul 2022, în municipiul 
Iaşi, cu scopul de a identifica dimensiunile şi formele de manifestare a fenomenului 
de cyberbullying în rândul tinerilor. Strategia de culegere a datelor a urmărit un 
design mixt (cantitativ şi calitativ) şi s-a adresat elevilor de liceu din trei unităţi de 
învăţământ din municipiul Iaşi care şcolarizează tineri pentru fiecare filieră a 
învăţământului preuniversitar: teoretică, vocaţională şi tehnologică. În aceste şcoli 
studiază aproximativ 2500 de elevi, distribuiţi în fiecare din cei patru ani de studii 
specifici ciclului liceal. A fost aplicat un chestionar cu scopul de a identifica 
reprezentările elevilor din cele trei licee cu privire la violenţa manifestată prin 
intermediul tehnologiilor digitale. Datele cantitative au fost coroborate cu datele 
calitative obţinute din interviuri cu personal specializat care realizează activităţi de 
prevenţie în unităţile de învăţământ. Concluziile cercetării ilustrează faptul că 
fenomenul cyberbullyingului este des întâlnit în rândul elevilor de liceu, cu precădere 
sub forma mesajelor de discreditare, a zvonurilor şi fotografiilor compromităţoare 
transmise cu scopul de a umili. Astfel, elevii de liceu care au răspuns la chestionar 
admit că ei sau prietenii lor s-au aflat frecvent în situaţia de a primi mesaje de 
hărţuire şi de a fi victime ale unor zvonuri. Totodată, compromiterea prin 
transmiterea de fotografii, ca formă a violenţei în mediul on-line, este o practică 
întâlnită în mod obişnuit în rândul tinerilor. Faptele de o gravitate sporită care pot 
constitui infracţiuni, precum violarea vieţii private, hărţuirea, ameninţarea, şantajul 
sunt întâlnite cu o frecevenţă mult mai redusă în rândul tinerilor. 

Cuvinte-cheie: cyberbullying, violenţă, tehnologii digitale 

Abstract: The article presents the data of a study conducted in 2022, in Iasi, in 
order to identify the dimensions and forms of manifestation of the phenomenon of 
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cyber-bullying among young people. The data collection strategy aimed at a mixed 
design (quantitative and qualitative) and addressed high school students from three 
schools in Iasi, who educate young people for each field of pre-university education: 
theoretical, vocational and technological. Approximately 2,500 students study in 
these schools, distributed in each of the four years of studies specific to the high 
school cycle. A questionnaire was applied in order to identify the representations of 
the students from the three high schools regarding the violence manifested through 
digital technologies. The quantitative data were corroborated with the qualitative 
data obtained from interviews with specialized personnel who carry out prevention 
activities in the educational units. The findings of the research illustrate that the 
phenomenon of cyber-bullying is common among high school students, especially in 
the form of discrediting messages, rumors and compromising photos sent in order to 
humiliate. Thus, the high school students who answered the questionnaire admit 
that they or their friends were frequently in a position to receive harassment 
messages and to be victims of rumors. At the same time, compromising by sending 
photos, as a form of violence in the online environment, is a common practice among 
young people. Serious acts that can lead to crimes such as violations of privacy, 
harassment, threats, blackmail are much less common among young people. 

Keywords: cyberbullying, violence, digital technologies 

1. Introducere 
Cyberbullyingul este un fenomen rezultat din progresul tehnologiilor 

de comunicare şi din revoluţionarea modului de a interacţiona prin utilizarea 
internetului. Deşi forma fizică de hărţuire este mult mai cunoscută, acest tip 
nou de hărţuire în mediul online poate duce la consecinţe cu impact major 
asupra sănătăţii fizice şi psihice a victimelor. Anonimitatea hărţuirii 
cibernetice promovează un sentiment de lipsă de inhibiţie şi de 
invincibilitate, deoarece agresorul poate rămâne fără chip. Persoanele cărora 
altfel le-ar putea fi frică să se implice în comportamente de agresiune (de 
exemplu, victimele care doresc să riposteze împotriva unor persoane care 
le-au agresat şi care sunt mai puternice fizic, persoanele reticente să se 
implice în hărţuirea faţă în faţă) sunt mai dispuse să facă acest lucru în 
mediul online.  

Umilirea publică şi ruşinea provocată de e-mailurile şi mesajele deni-
gratoare sau postările pe reţelele sociale, mustrările şi ameninţările primite 
prin mesaje text sunt câteva exemple de forme de hărţuire cibernetică. 
Asemenea fapte pot conduce la degradarea generală a sănătăţii mintale a 
victimei, ceea ce generează stres, anxietate şi stima de sine scăzută. 
Sentimentele de umilire, izolare, furie, vulnerabilitate, depresie şi chiar 
gânduri de sinucidere se pot manifesta ca urmare a hărţuirii cibernetice. 
Afectarea sănătăţii fizice şi psihice se prelungeşte dincolo de perioada 
adolescenţei, în perioada primei tinereţi. Studiile arată că aproape două 
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treimi dintre agresorii/victimele violenţei cibernetice au fost, de asemenea, 
agresori/victime ale violenţei generale3.  

Pandemia COVID-19 a încurajat utilizarea tehnologiilor digitale în 
numeroase contexte, inclusiv cele de predare şi învăţare, aspect care nu a fost 
corelat cu elaborarea unor politici educaţionale adecvate şi un cadru legal 
care să reglementeze abuzurile şi hărţuirea cibernetică. Fiind o problemă 
actuală, extrem de răspândită în rândul tinerilor, care nu ştiu cum să 
reacţioneze în astfel de situaţii, la cine să apeleze şi cui să solicite ajutorul, 
suntem de părere că o astfel de temă este de interes pentru cadrele didactice, 
elevi şi părinţi în vederea familiarizării cu fenomenul, cu posibilităţile de 
raportare şi cu strategiile de intervenţie.  

2. Aspecte teoretice 
2.1. Clarific!ri conceptuale 

Conceptul de cyberbullying a fost definit pentru prima dată în 19994, 
dar în timp nu s-a conturat o definiţie unanim acceptată în rândul 
specialiştilor, din cauza dificultăţii de a operaţionaliza acest fenomen. 
Hărţuirea electronică, hărţuirea online şi/sau hărţuirea cibernetică sunt 
metode noi de agresare, care implică utilizarea unor tehnologii precum reţele 
sociale (MySpace, Facebook etc.), e-mail, camere de chat, mesaje text de pe 
telefonul mobil, mesaje ilustrate (inclusiv sexting), mesaje instant şi/sau 
bloguri5. Cele mai multe definiţii ale hărţuirii cibernetice s-au modelat pe 
baza unei definiţii mai larg agreată a hărţuirii tradiţionale şi evidenţiză 
existenţa unei corelaţii importante între bullying şi cyberbullying. Astăzi 
cyberbullyingul este definit ca fiind „h!r"uirea electronic!, h!r"uirea pe internet, 
h!r"uirea online #i cruzimea social! online, h!r"uirea cibernetic! fiind termenul 
utilizat pe scar! larg! în rândul cercet!torilor”6. Potrivit lui Willard7, există 

 
3 E. Notar, S. Padgett, J. Roden, Cyberbullying: Resources for Intervention and 

Prevention, în Universal Journal of Educational Research, 1(3), pp. 133–145, 2013, 
[Online] la https://doi.org/10.13189/ujer.2013.010301, accesat 11.04.2022. 

4 E. Englander, E. Donnerstein, R. Kowalski, C. A. Lin, K. Parti, Defining 
cyberbullying, în Pediatrics, No. 140 (Supplement_2), November 2017, pp. S148–
S151 [Online] la https://doi.org/10.1542/peds.2016-1758U, accesat 20.04.2022. 

5 J. D. Miller & S. M. Hufstedler, 2009; A. V. Beale & K. R. Hall, 2007, apud E. 
Notar, S. Padgett & J. Roden, Cyberbullying: A Review of the Literature, în Universal 
Journal of Educational Research, 1(1), 2013, pp. 1–9, [Online] la 
https://doi.org/10.13189/ ujer.2013.010101, accesat 3.04.2022. 

6 T. K. H. Chan, C. M. K. Cheung, Z. W. Y. Lee, Cyberbullying on social 
networking sites: A literature review and future research directions, în Information and 
Management, No. 58(2), 2021, p. 4.  

7 N. E. Willard, Educators guide to cyberbullying: Addressing the harm caused by 
online social cruelty, 2006, [Online] la 
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diferite forme de cyberbullying, care pot să includă expunerea, hărţuirea, 
denigrarea, uzurparea identităţii, înşelătoria, excluderea, urmărirea 
cibernetică şi ameninţările cibernetice.  

Bullyingul şi ostilitatea în rândul tinerilor reprezintă o problemă socială 
omniprezentă8, dar cercetătorii sunt de părere că hărţuirea cibernetică necesită 
un control propriu, separat, deoarece poate provoca daune dincolo de hărţuirea 
tradiţională9.  

Acest articol consideră cyberbullyingul ca fiind un comportament 
deliberat şi ostil al unui individ sau al unui grup de indivizi care implică 
utilizarea tehnologiilor digitale pentru a comunica, în mod repetat, conţinut 
agresiv destinat să provoace rău sau disconfort unei persoane-ţintă. În timp 
ce hărţuirea în rândul elevilor este o problemă de actualitate în numeroase 
sisteme de educaţie ale lumii, cercetările indică faptul că mulţi elevi nu 
dezvăluie bullyingul pe care îl experimentează sau la care sunt martori10.  

2.2. Efectele negative ale cyberbullyingului 

Majoritatea studiilor despre cyberbullying au fost exploratorii, 
examinând prevalenţa şi caracteristicile fenomenului din perspectiva 
făptuitorilor, a victimelor şi a martorilor. 

Consecinţele negative ale agresiunii cibernetice au atras atenţia 
cercetătorilor. Cyberbullyingul exacerbează efectele negative ale hărţuirii 
tradiţionale din şase perspective11: 

- Inten"ionalitate. Tehnologiile digitale au devenit parte integrantă a 
vieţii de zi cu zi, utilizatorii îşi actualizează frecvent profilurile digitale 
încărcând fotografii cu ei înşişi sau partajând postări cu interesele lor. 
Utilizarea frecventă şi persuasivă a acestor modalităţi de comunicare 
înseamnă că există o dezvăluire constantă a informaţiilor personale şi, astfel, 
apar mai multe oportunităţi pentru indivizi de a experimenta bullyingul. 

- Repeti"ie. Repetarea în bullying-ul cibernetic se caracterizează prin 
transmiterea sau răspândirea în mod repetat de conţinut vătămător care 
dăunează unei persoane. Această informaţie este stocată şi permite 
utilizatorilor să vadă, să răspundă sau să partajeze conţinutul de intimidare în 
mod repetat. Astfel, riscul de a experimenta hărţuirea este mult mai mare 
pentru indivizi.  

- Dezechilibru de putere. Un dezechilibru de putere în cyberbullying 
poate fi asigurat de un profil digital care permite agresorului să creeze o 

 
www.asdkI2.orglMiddleLinklAVBlbully_topics. E._Cyberbullying.pdf, accesat 
11.03.2022. 

8 S. E. Jones, A. S. R. Manstead și A. G. Livingstone, 2011 apud E. Notar, et al., op. 
cit., p. 98. 

9 E. Englander et al., op, cit., p. 26. 
10 E. Notar et al., op. cit., pp. 32-38.  
11 T. Chan et al., op. cit., pp. 11-12. 
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identitate online care să se separe de cea offline. Astfel, îşi poate manipula 
identitatea offline-online creând un cont fals şi folosind o reţea privată 
virtuală pentru a-şi ascunde locaţia. În plus, mediul virtual oferă posibilitatea 
ca o persoană să fie contactată fără efort într-o reţea socială, permiţând 
circulaţia şi consumul continuu de informaţie cu caracter vătămător. Acest 
lucru induce un sentiment de neputinţă în rândul victimelor violenţei 
cibernetice deoarece le este dificil să oprească ciclul de agresiune în mod 
proactiv. 

- Anonimat. Identitatea unui făptuitorilor de agresiune cibernetică 
poate fi cu uşurinţă ascunsă. Deşi reţelele sociale populare (cum ar fi 
Facebook), solicită utilizatorilor să folosească numai nume legale şi fotografii 
proprii în configurarea informaţiilor de profil, utilizatorii pot folosi în 
continuare dovezi de identitate false pentru a crea un cont alternativ şi astfel 
rămân anonimi. Capacitatea de a-şi separa numele reale şi legale de 
activităţile din mediul virutal le permite făptuitorilor să facă rău victimelor 
fără teama de a fi identificaţi, traşi la răspundere, sancţionaţi. 

- Accesibilitate. Hărţuirea cibernetică nu se limitează nici la un cadru 
fizic, nici la interacţiuni tipice şi zilnice. Conectivitatea neconstrânsă şi 
nelimitată face posibil ca agresiunea să aibă loc oricând şi oriunde, cu sau 
fără prezenţa victimelor. Chiar dacă victimele îşi dezactivează permanent 
conturile, conţinutul de agresiune poate rămâne pe platformă, iar făptuitorii îl 
pot redistribui şi altor utilizatori.  

- Publicitate. Publicitatea se referă la numărul de persoane expuse 
unui incident de agresiune, martorii. Hărţuirea cibernetică permite unui 
făptuitor să publice actul de hărţuire în mai multe moduri: poate încărca 
imagini modificate ale unei persoane şi poate invita alţi utilizatori să vadă şi 
să comenteze. Cu hashtag-uri şi etichete, mesajele de hărţuire pot fi difuzate 
către o audienţă infinită şi susţinute de lista altor utilizatori cu care 
făptuitorii, victimele şi martorii împărtăşesc o conexiune pe platformă. 

Hărţuirea cibernetică este un exemplu de fenomen cauzat de 
mediatizare, un meta-proces care modelează din ce în ce mai mult practicile 
de zi cu zi şi relaţiile sociale prin intermediul tehnologiilor digitale şi al 
organizaţiilor media. Cercetările privind hărţuirea cibernetică au început cu 
mai puţin de două decenii în urmă şi au crescut exponenţial în ultimii ani. În 
ciuda numărului mare de dovezi, domeniul de cercetare este încă în faza de 
conturare şi există subiecte majore de dezbatere12, printre care şi cele 
privind posibilităţile de prevenţie sau de investigare a fenomenului. 

 
12 D. Strohmeier, P. Gradinger, Cyberbullying and Cyber Victimization as Online 

Risks for Children and Adolescents, în European Psychologist, No. 27(2), 2022, 
[Online] la https://doi.org/https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000479, accesat 
20.04.2022. 
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3. Metodologie 
3.1. Participan"i 

Studiul a avut în vedere trei licee din municipiul Iaşi13, în 
concordanţă cu cele trei filiere specifice învăţământului preuniversitar: 
teoretică, vocaţională şi tehnologică. În aceste unităţi de învăţământ studiază 
aproximativ 2500 de elevi de liceu, distribuiţi pe profiluri şi specializări 
diferite. La cercetare au participat 332 de tineri, care au răspuns unui 
chestionar în format online, doi specialişti care organizează activităţi de 
prevenţie în şcoli, precum şi un specialist în investigarea faptelor, care au 
răspuns la întrebările unui interviu structurat. Pentru a asigura 
confidenţialitatea, am convenit ca unităţile de învăţământ să fie menţionate în 
cuprinsul acestei lucrări prin precizarea iniţialei denumirii sub care 
funcţionează (Tabelul 1).  

Tabelul nr. 1. Universul populaţiei şi eşantionul cercetării 
Unitatea  

de înv!"!mânt Mediul Num!r total 
de elevi 

Num!r elevi participan"i  
la studiu 

Liceul Teoretic Urban 838 52 
Colegiul Vocaţional Urban 663 99 
Colegiul Tehnologic Urban 1008 181 
Total 2509 332 

Tinerii participanţi la cercetare aparţin, în majoritatea lor, genului 
feminin (62%), reflectând structura populaţiei şcolare din cele trei şcoli. În 
ceea ce priveşte distribuţia elevilor pe ani de studiu, am constatat că au 
răspuns invitaţiei de a completa chestionarul cu precădere tinerii din ciclul 
inferior de liceu, respectiv clasele a IX-a (30%) şi a X-a (35%).  

3.2. Procedura 

În literatura de specialitate nu a fost stabilită o modalitate unică de 
cercetare în domeniul social, astfel încât valoarea unei cercetări „const! în 
multitudinea abord!rilor valide pe care le permite”14. În cadrul acestui studiu, 
strategia de cercetare a urmărit un design mixt de colectare şi analiză a 
datelor: cantitativ şi calitativ.  

Scopul cercetării a constat în identificarea formelor de manifestare a 
cyberbullyingului în rândul tinerilor de liceu din municipiul Iaşi, în vederea 
conturării unor măsuri de prevenire timpurie a fenomenului. Obiectivele 
specifice au urmărit: 

 
13 Precizăm faptul că acest articol și studiul pe care se bazează au fost realizate cu 

respectarea Regulamentului General de Protecție a Datelor (Regulamentul UE nr. 
679 din 27 aprilie 2016). 

14 E. Babbie, Practica cercet!rii sociale, Editura Polirom, Iași, 2010, p. 50. 



Manifestări ale cyberbullyingului în rândul tinerilor. Direcţii de investigare 

189 

- Identificarea reprezentărilor tinerilor de liceu cu privire la formele 
de manifestare a cyberbullyingului;  

- Prezentarea opiniei specialiştilor în activităţile de prevenire cu 
privire la problematica fenomenului de cyberbullying; 

- Conturarea unor măsuri de prevenire şi a unor direcţii de 
investigare a faptelor. 

În acest sens, am elaborat un chestionar cu 16 itemi care a detaliat 
fapte specifice fenomenului de hărţuire cibernetică15. Elevii au fost rugaţi să 
răspundă în ce măsură, în ultimele şase luni din viaţa lor, prieteni/cunoscuţi 
ai lor sau chiar ei înşişi au fost implicaţi în fapte circumscrise 
cyberbullyingului. Itemii specifici temei cercetate au fost formulaţi ca 
întrebări închise, sub forma unei scale Lickert cu cinci variante de răspuns 
(niciodat! – 1; uneori – 2; des – 3; foarte des – 4; totdeauna – 5) şi au avut în 
vedere aspecte precum: trimiterea de mesaje răutăcioase şi/sau 
ameninţătoare unei alte persoane prin intermediul tehnologiilor digitale; 
răspândirea de zvonuri în mediul virtual cu scopul de a discredita; trimiterea 
de mesaje negative pe telefonul altei persoane sub identitate falsă/ascunsă; 
excluderea deliberată din grupurile de mailing/de comunicare online; 
trimiterea de fotografii compromiţătoare; furtul identităţii, şantajul şi 
intimidarea prin intermediul tehnologiilor digitale. Un singur item a fost 
formulat ca întrebare deschisă, cu scopul de a oferi tinerilor posibilitatea de a 
dezvolta un subiect care li se pare important, de a oferi detalii din experienţa 
lor personală cu privire la fapte de cyberbullying. Chestionarul a fost aplicat 
în luna mai 2022, sub forma unui formular Google pe care elevii l-au 
completat după ce a fost obţinut acordul directorilor unităţilor şcolare în 
acest sens. În deschiderea formularului elevii au fost informaţi cu privire la 
scopul cercetării şi la faptul că răspunsurile sunt anonime. 

Datele cantitative au fost coroborate cu datele calitative obţinute prin 
realizarea a două interviuri structurate cu personal specializat care 
organizează activităţi de prevenţie în şcolile din Iaşi. Pentru organizarea 
activităţii, cele două persoane au fost contactate în mod individual, informate 
cu privire la scopul cercetării şi a modalităţii de desfăşurare a interviurilor, 
fiind convenite de comun acord data şi ora întâlnirii.  

3.3. Validitatea #i fidelitatea instrumentului 

Validitatea are în vedere gradul în care o măsură empirică reflectă 
adecvat conceptul cercetat16. În elaborarea chestionarului pentru această cer-
cetare am avut în vedere conceptul de cyberbullying aşa cum este descris de 
Organizaţia Salvaţi Copiii.  

 
15 Organizația Salvați Copiii, D! Block agresivit!"ii. #i ,,glumele” dor. Stop 

Cyberbullying! Ghidul facilitatorului, București, 2019, pp. 3-9. 
16 E. Babbie, op. cit. 
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În ceea ce priveşte fidelitatea, aceasta este estimată prin intermediul 
coeficientului α Cronbach a cărui valoare este, în cazul prezentei cercetări, de 
0.918. Conform lui George & Mallery17, valorile coeficientului Cronbach α au 
următoarea semnificaţie: > 0.9 excelent; 0.9–0.8 bun; 0.8–0.7 acceptabil; 0.7–
0.6 discutabil; 0.6–0.5 slab; <0.5 inacceptabil. Se observă că în cazul acestui 
studiu valoarea Cronbach α este excelentă, ceea ce înseamnă că itemii care o 
compun sunt consistenţi cu ceea ce ne-am dorit noi să măsurăm. 

4. Rezultate 
Prezentarea rezultatelor urmăreşte evidenţierea formelor de 

manifestare a fenomenului de hărţuire cibernetică, în funcţie de prevalenţa 
acestora în rândul tinerilor. Totodată, se are în vedere evidenţierea 
perspectivei specialiştilor cu privire la acest fenomen şi modalităţile de 
intervenţie.  

4.1. Reprezent!ri ale tinerilor cu privire la formele de manifestare a 
fenomenului de cyberbullying 

Am examinat, mai întâi, în ce măsură elevii se confruntă cu hărţuirea 
cibernetică pentru a obţine o înţelegere de bază a acestei probleme. Au fost 
analizate mediile obţinute de fiecare item al chestionarului aplicat şi media 
fenomenului în ansamblu prin centralizarea răspunsurilor obţinute, având în 
vedere un maxim posibil de 5 şi un minim posibil de 1. Astfel, în cadrul 
acestui studiu fenomenul de cyberbullying a înregistrat o valoare a mediei 
relativ mică (m = 1.50). 

Tabelul nr. 2. Valori ale mediei obţinute de formele de manifestare a 
cyberbullyingului 

Itemul/ Forma de manifestare a 
cyberbullyingului N Min Max Mean Std. 

Deviation 
Mesaje răutăcioase şi/sau de ameninţare  332 1 5 1.73 1.100 
Răspândirea de zvonuri  332 1 5 1.69 1.123 
Secrete dezvăluite 332 1 5 1.74 1.116 
Mesaje negative sub identitate 
ascunsă/falsă 

332 1 5 1.57 1.042 

Ridiculizare în spaţii virtuale 332 1 5 1.44 1.023 
Furtul identităţii prin spargerea contului  332 1 5 1.27 0.806 
Ademenirea pentru a dezvălui informaţii  332 1 5 1.40 0.890 
Trimiterea de fotografii compromiţătoare 332 1 5 1.53 1.035 
Modificarea profilului de pe reţelele 
sociale 

332 1 5 1.38 0.965 

 
17 D. George & P. Mallery, SPSS for Windows step by step: A simple guide and 

reference, (11th ed.). MA: Allyn & Bacon, Boston, 2003. 
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Postarea de mesaje jignitoare  332 1 5 1.33 0.903 
Excluderea deliberată din grupuri  332 1 5 1.55 0.984 
Apeluri repetate pe telefon 332 1 5 1.62 1.145 

Dintre formele de manifestare a cyberbullyingului, cele mai mari 
medii au obţinut dezv!luirea de secrete (m = 1,74) şi transmiterea de mesaje 
r!ut!cioase/amenin"are (m = 1.73) alături de transmiterea de fotografii 
compromi"!toare (m = 1.73). La polul opus, mediile cele mai mici au fost 
obţinute de furtul identit!"ii prin spargerea contului de email/facebook (m = 1.27) 
şi modificarea profilului pe re"elele sociale (m = 1.30). 

Procentele cumulate ale frecvenţei pentru variantele de răspuns 
„des” şi „foarte des” evidenţiază valori mari pentru următorii itemi: 
dezv!luirea de secrete (14.5%), transmiterea de mesaje r!ut!cioase/de amenin"are 
(13.4%) şi h!r"uirea prin apeluri repetate pe telefon (12.8%). Procentele cele 
mai mici ale frecvenţei cumulate, pentru aceleaşi variante de răspuns, au fost 
înregistrate de faptele asociate furtului de identitate: postarea de mesaje 
jignitoare în numele persoanei-"int! (3.6%) şi spargerea contului de email (3.9%). 
În acelaşi timp, constatăm că toate formele de manifestare a hărţuirii 
cibernetice, avute în vedere de noi, au înregistrat răspunsuri pentru varianta 
„totdeauna”. Astfel, în medie 2% dintre elevii care au răspuns la chestionar 
admit că fenomenul cyberbullyingului este prezent în viaţa lor totdeauna. 

Tabelul nr. 3. Valori ale frecvenţei cumulate obţinute de formele  
de manifestare a cyberbullyingului 

Forma de manifestare a 
cyberbullyingului Niciodat! Uneori Des Foarte 

des Totdeauna 

Mesaje răutăcioase şi/sau de 
ameninţare  59.5% 21.1% 11.4% 2 % 6 % 

Răspândirea de zvonuri  63.3% 19.9% 6.9% 4.8% 5.1% 
Secrete dezvăluite 59% 21.4% 10% 4.5% 4.8% 
Mesaje negative sub 
identitate ascunsă/falsă 68.4% 17.8% 6.6% 2.7% 4.5% 

Ridiculizare în spaţii virtuale 79.8% 8.8% 4.5% 2.1% 4.8% 
Furtul identităţii prin 
spargerea contului de email 86.4% 6.9% 2.7% 1.2% 2.7% 

Ademenirea pentru a dezvălui 
informaţii cu caracter 
personal 

75.9% 15.4% 4.8% 0.3% 3.6% 

Trimiterea de fotografii 
compromiţătoare 63.9% 19.3% 3.9% 7.5% 5.4% 

Modificarea profilului de pe 
reţelele sociale 81.6% 9% 3% 2.1% 4.2% 

Postarea de mesaje jignitoare 
în numele persoanei-ţintă 83.1% 9.3% 2.4% 1.2% 3.9% 

Excluderea deliberată din 69.9% 16.3% 9.6% 1.5% 3.6% 
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Forma de manifestare a 
cyberbullyingului Niciodat! Uneori Des Foarte 

des Totdeauna 

grupuri  
Apeluri repetate pe telefon 69.9% 13.3% 9.5% 3.3% 4 % 

Rezultatele obţinute evidenţiază faptul că amploarea cea mai mare a 
fenomenului se întâlneşte în unitatea de învăţământ care aparţine filierei 
vocaţionale (m = 1.59), urmată de liceul de filieră teoretică (m = 1.50). 
Fenomenul cyberbullyingului are o manifestare mai redusă în rândul elevilor 
de la filiera tehnologică (m =1.46). 

În rândul elevilor care studiază la liceul teoretic, cea mai întâlnită 
formă a cyberbullyingului este transmiterea de mesaje răutăcioase şi de 
ameninţare (m = 2.04). În ceea ce priveşte manifestarea fenomenului de 
hărţuire cibernetică în funcţie de vârsta elevilor, constatăm că cea mai mare 
medie se înregistrează în cazul elevilor de clasa a XII-a (m = 1.65), urmaţi de 
elevii de clasa a X-a (m = 1.53). Cea mai mică medie înregistrează 
răspunsurile elevilor din clasa a IX-a (m = 1.42). Analiza datelor în funcţie 
de variabila gen confirmă faptul că fenomenul cyberbullyingului este mai 
prezent în rândul persoanelor de gen feminin (m = 1.54) comparativ cu tinerii 
de gen masculin (m = 1.41). 

4.2. Experien"e personale ale tinerilor privind fapte de cyberbullying 

Răspunsurile, oferite şi dezvoltate de tineri la itemul deschis al 
chestionarului, conturează experienţe personale, reprezentări şi opinii cu 
privire la cyberbullying perceput ca fiind „... un fenomen prin care mul"i tineri 
trec în ziua de ast!zi #i consider c! trebuie încurajate mai mult discu"iile cu elevii 
unei #coli pentru ca ace#tia s! se simt! mai confortabil s! cear! ajutorul unui adult 
în cazul în care trec prin a#a ceva”. 

Faptele circumscrise fenomenului de hărţuire cibernetică pot 
reprezenta pentru tineri prilej de distracţie şi amuzament, deoarece „sunt 
momente în care un coleg face poze pe nea#teptate #i trimite pe un grup privat cu 
scop de amuzament sau desenând ceva pe poz!”. 

Consecinţele acestor fapte sunt greu de anticipat atât de către 
făptuitor, cât şi de către victimă şi martori. În sprijinul acestei afirmaţii vine 
mărturia unui respondent care şi-a asumat autodezvăluirea: „Când am fost în 
clasa a VIII-a s-a râs de o poza de-a mea postat! pe contul unei colege din clas! cu 
titlul „Liceenii'' (poza era cu mine, p!r scurt, încercam ni#te haine de-ale bunicii #i 
fata respectiv! mi-a f!cut o poz!). Ar!tam ca o b!trânic! de 60 de ani cu acele 
haine. Am rugat-o s! #tearg! poza, a spus c! e #tears! deja dar, câteva zile mai 
târziu, cei de la #coal! ar!tau cu degetul spre mine. To"i colegii au început s! fac! 
glume despre cum ar!t #i a#a am tr!it în toat! clasa a VIII-a”. Astfel de experienţe 
pot afecta, chiar şi în perioada vieţii de adult, sănătatea fizică şi psihică, 
modul în care persoanele percep viaţa socială, capacitatea lor de integrare 
socială şi profesională. Astfel, percepţia poate fi una negativă, de neîncredere, 
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cu tendinţă de autoizolare şi respingere a alterităţii: „S! nu avem încredere în 
oameni, nici în cei care ne demonstreaz! c! sunt cei mai buni prieteni ai no#tri, 
niciodat! nu #tii ce planuri rele are în mintea lui cu tine. S! nu ne împ!rt!#im via"a 
personal!, sa nu ne deschidem foarte mult fa"! de o persoan! #i s! avem mare, mare 
grij! în alegerea persoanelor pe care le vrem în jurul nostru !!!!”. 

Utilizarea excesivă a internetului îi obişnuieşte pe tineri cu 
prelucrarea superficială a informaţiilor, determinând astfel modificări de 
comportament şi atitudine. Inactivitatea fizică şi distanţarea socială din 
timpul pandemiei COVID-19 a transferat interacţiunea umană, implicit a 
copiilor şi tinerilor, în spaţiul virtual, având ca efecte diminuarea capacităţii 
de concentare, reducerea motivaţiei pentru învăţare şi pentru interacţiunea 
faţă în faţă, evitarea interacţiunii directe cu colegii şi prietenii.  

4.3. Perspectiva speciali#tilor cu privire la manifestarea #i 
reglementarea fenomenului de cyberbullying 

Specialiştii din cadrul structurii de prevenire a criminalităţii 
desfăşoară în mod constant activităţi de informare în mediul şcolar. În 
perioada 2019-2022, în cadrul Proiectului „Impact Stop Bullying”, la nivelul a 
70 de şcoli din judeţ au fost desfăşurate un număr de 185 activităţi interactive 
de informare pe linia promovării regulilor de prevenire a bullyingului şi 
cyberbullyingului, la care au participat 11.347 de elevi, 1.868 de cadre 
didactice şi 150 de părinţi. Specialiştii din poliţie şi din mediul şcolar au 
constatat că există o reticenţă în rândul părinţilor cu privire la participarea la 
astfel de activităţi. Totodată, concluziile desprinse în urma desfăşurării 
activităţilor cu elevii evidenţiază faptul că este dificil să se identifice toate 
cazurile de bullying/cyberbullying. Uneori chiar şi cazurile grave rămân 
neidentificate, deoarece victimele nu denunţă faptele, fiind convinse că nu pot 
primi ajutor. Este nevoie de programe adaptate, de colaborare interinstitu-
ţională şi de abilitarea cadrelor didactice, prin programe de formare, astfel 
încât să poată veni în sprijinul elevilor. 

O parte a cyberbullyingului îmbracă formele unor fapte ilicite 
prejudiciabile sau chiar de natură penală, iar investigarea acestora presupune 
resurse umane specializate în acest domeniu (poliţişti, experţi, procurori) şi 
resurse tehnice (dispozitive şi programe informatice). Cyberbullyingul lasă 
anumite „amprente digitale” - înregistrări care pot fi utile şi care pot oferi 
dovezile necesare pentru a putea pune capăt agresiunii, pentru investigarea 
faptelor, identificarea şi tragerea la răspundere a făptuitorului. Acest tip de 
investigaţie presupune o pregătire avansată şi continuă a specialiştilor care 
colectează, analizează şi interpretează probele.  

În lipsa unei legislaţii specifice, la fel ca în toate cazurile circumscrise 
criminalităţii informatice în sens larg (cea care „se raporteaz! la sistemele infor-
matice #i datele informatice ca fiind un mijloc/instrument de comitere a 
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infrac"iunii”)18 şi în procesul de investigare a infracţiunilor conexe 
fenomenului cyberbullying, profesionistul din structura specializată a poliţiei 
evidenţiază următoarele etape:  

- Etapa de preg!tire - presupune depunerea şi înregistrarea unei 
sesizări, audierea victimei pentru stabilirea metodelor utilizate de agresor, a 
locului comiterii agresiunii cibernetice (platforma web sau aplicaţia utilizată) 
şi identificarea surselor de probe (computer, smartphone, iPad, dispozitive 
electronice etc.). 

- Etapa de colectare - ridicarea surselor de probe pentru menţinerea 
integrităţii datelor informatice în vederea extragerii dovezilor. 

- Etapa de conservare a probelor pentru a nu fi şterse, modificate ori 
alterate, având în vedere volatilitatea acestora (din această etapă începe rolul 
specialiştilor în percheziţie informatică). 

- Etapa de examinare #i de extragere a datelor cu ajutorul unor programe 
software speciale şi instrumentelor dintr-un laborator criminalistic. După 
extragerea datelor, acestea sunt copiate cu ajutorul unor programe 
informatice şi analizate pentru obţinerea probelor (percheziţia informatică). 

- Etapa de analiz! a datelor - datele extrase sunt analizate cu ajutorul 
unor programe informatice de tip criminalistic certificate, inclusiv a celor 
pentru decriptare şi afişare. 

- Etapa de întocmire a raportului de constatare (prezentarea rezultatelor 
obţinute) #i de transmitere a acestuia c!tre anchetatori (ofiţerii de poliţie 
judiciară, procurorii specializaţi). 

5. Discu#ii 
Datele obţinute evidenţiază faptul că majoritatea tinerilor care au 

răspuns la chestionar admit că nici ei, nici prietenii sau cunoscuţii lor nu au 
fost implicaţi în fapte asociate fenomenului de cyberbullying. Cu toate 
acestea, datele cercetării evidenţiază faptul că toate formele de manifestare a 
hărţuirii cibernetice, avute în vedere de noi, au înregistrat răspunsuri pentru 
varianta „totdeauna”. Astfel, în medie 2% dintre elevii care au răspuns la 
chestionar admit că fenomenul cyberbullyingului este prezent în viaţa lor 
totdeauna. 

Cele mai frecvente forme de manifestare a cyberbullyingului sunt 
dezv!luirea de secrete, transmiterea de mesaje r!ut!cioase/de amenin"are şi 
h!r"uirea prin apeluri repetate pe telefon. Accesul facil şi utilizarea zilnică a 
tehnologiei au determinat modificări importante în comportamentul tinerilor, 
care îşi petrec mare parte din timp în mediul virtual. În acest spaţiu 

 
18 G. Zlati, Criminalitatea informatic! în România, în Jurnalul Baroului Cluj, Nr. 

1/2021, [Online] la 
https://www.baroul-cluj.ro/wp-content/uploads/2021/07/zlati.pdf, accesat 
15.04.2022. 
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informaţia circulă rapid şi poate fi accesată în mod repetat, fapt ce creşte 
considerabil gradul de expunere la faptele specifice hărţuirii. Formele de 
manifestare a cyberbullyingului care au o frecvenţă redusă în rândul tinerilor 
sunt cele asociate substituirii de identitate: postarea de mesaje jignitoare în 
numele persoanei-"int! şi „spargerea” contului de email.  

Studiul de faţă confirmă faptul că hărţuirea cibernetică are cea mai 
mare amploare în rândul tinerilor care studiază în unitatea de învăţământ 
care aparţine filierei vocaţionale, urmată de liceul de filieră teoretică. În mod 
contrar aşteptărilor, tinerii care provin de la filiera tehnologică sunt mai 
puţin implicaţii în fapte de cyberbullying. Este posibil ca tinerii de la filiera 
tehnologică să se implice mai frecvent în fapte specifice bullyingului, dar 
acest aspect trebuie analizat în cadrul unei viitoare cercetări.  

Cyberbullyingul este mai prezent în viaţa tinerilor odată cu înaintarea 
în vârstă, tinerii din clasa a XII-a fiind cei mai afectaţi de acest fenomen. 
Totodată, fetele par a fi mai expuse acestui fenomen comparativ cu tinerii de 
sex masculin. 

Sunt numeroase situaţiile în care pornind de la o glumă se poate ajunge 
la situaţii grave, de cyberbullying, care să afecteze profund echilibrul psihologic 
al copiilor. În aceste cazuri se impune intervenţia cadrelor didactice şi a altor 
persoane resursă, astfel încât tinerii să primească sprijinul adecvat. Exemplele 
concrete oferite de respondenţii la acest studiu confirmă gravitatea faptelor şi 
necesitatea abilitării cadrelor didactice pentru intervenţia în situaţiile de bullying 
şi cyberbullying. De asemenea, raportarea cazurilor care îmbracă aspectele unor 
fapte ilicite trebuie să facă parte din cultura mediului şcolar. Tinerii care sunt 
victime ale faptelor asociate fenomenului de cyberbullying, devin adulţi care vor 
purta cu ei traume psihice şi care vor avea dificultăţi de integrare 
socio-profesională. 

Interviurile organizate cu personalul specializat au evidenţiat 
necesitatea realizării activităţilor de informare şi prevenire în rândul 
tinerilor, al cadrelor didactice şi al părinţilor, în special în ceea ce priveşte 
regulile elementare de utilizare a internetului, formele sub care se poate 
manifesta cyberbullyingul, raportarea/sesizarea cazurilor, consecinţele 
faptelor, inclusiv sub aspectul răspunderii penale. Aceste activităţi trebuie să 
se desfăşoare în mod constant şi să fie asumate de instituţiile de învăţământ 
prin obiectivele şi direcţiile strategice stabilite în documentele manageriale. 

Specialistul-poliţist în investigarea faptelor de acest gen, care a fost 
intervievat în cadrul cercetării de faţă, a precizat că foarte important în 
procesul investigativ este factorul timp, întrucât datele informatice sunt 
volatile, indiferent dacă se află în memoria RAM, pe un hard disk sau în 
Cloud, existând pericolul modificării sau distrugerii acestora. Acesta indică 
următoarele locuri unde poate să apară cyberbullying: reţelele sociale şi 
mesageria instantanee (Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook, Messenger, 
Whatsapp, Telegram, Signal etc.), mesajele de tip SMS, e-mail, aplicaţii 
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multi-chat, paginile de tip phishing, jocurile de pe platformele web sau 
aplicaţiile mobile.  

6. Concluzii 
Rezultatele cercetării sugerează faptul că cele mai frecvente forme de 

manifestare a cyberbullyingului în rândul elevilor sunt pe reţelele sociale, 
prin mesageria instant SMS, pagini de phishing şi constau, de cele mai multe 
ori, în dezvăluirea de secrete, transmiterea de mesaje răutăcioase/de 
ameninţare şi hărţuirea prin apeluri repetate pe telefon. Mai puţin frecvent 
sunt sesizate fapte de natură penală, cum ar fi hărţuirea, ameninţarea, 
şantajul. Expunerea la acest fenomen creşte odată cu înaintarea în vârstă (cei 
mai expuşi în studiul de faţă sunt elevii de clasa a XII-a), cyberbullyingul 
fiind mai prezent în rândul persoanelor de gen feminin comparativ cu tinerii 
de gen masculin. 

Specialiştii care organizează activităţi de prevenire în şcolile din 
judeţul Iaşi consideră că este nevoie de abilitarea cadrelor didactice şi de 
pregătirea părinţilor în domeniul prevenirii şi raportării fenomenului de 
cyberbullying. De asemenea, este necesară informarea în legătură cu 
impactul pe care cyberbullyingul îl are asupra sănătăţii fizice şi psihice a 
victimelor, dar şi asupra aspectelor care pot conduce la identificarea şi 
tragerea la răspundere a agresorilor. Conlucrarea specialiştilor în prevenire, 
atât din poliţie, cât şi din mediul şcolar, precum şi a investigatorilor care 
colectează, examinează şi analizează probele, poate conduce la 
responsabilizare, intervenţie timpurie şi la diminuarea consecinţelor acestui 
fenomen. 

Rezultatele sugerează că eforturile de prevenire a hărţuirii 
cibernetice ar putea să se concentreze asupra tiparelor de utilizare a 
internetului, pe cantitatea şi tipul de activităţi sociale şi expunerea la 
hărţuirea tradiţională ca factori de risc pentru implicarea în astfel de 
activităţi.  
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