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Introducere 

Această lucrare își propune să răspundă la o serie de întrebări al căror subiect 

principal este reprezentat de minorii consumatori de internet în toate formele lui. 

Internetul este un mediu în care, chiar dacă ne vine greu să recunoaștem, se formează 

o parte din personalitatea multora dintre noi, un mediu de unde putem intra în contact foarte 

ușor cu un bagaj imens de informații. În același timp însă, internetul poate ascunde la doar un 

click depărtare, oameni fără scrupule. 

Copiii utilizează internetul zilnic. Cu cât este mai utilizat, cu atât expunerea la 

riscurile mediului online crește. Adesea, părinții copiilor care au fost expuși unor situații 

neplăcute in mediul online, nu realizează acest lucru, nici gravitatea acestuia. Aceștia refuză 

să creadă că internetul expune copiii la un pachet de imagini și materiale cu caracter sexual, 

cu tentă suicidală ajungându-se până la punerea în practică a sugestiilor primite de la minți 

criminale. 

Literatura de specialitate care se axează pe studiul criminalității implică o serie de 

termeni specifici care pot cauza un anumit grad de neclaritate, dacă nu sunt explicați de la 

început. Expunerea aspectelor generale ale fenomenului criminalității au ca punct de plecare 

realizarea unui cadru conceptual pe care îl vom folosi în mod repetat pe tot parcursul lucrării. 

Pentru început, dorim să aducem în atenție definiția criminologiei, care însumează 

fenomenul criminalității, în întreg ansamblul lui, acest fenomen fiind pionul principal al tezei. 

Considerăm necesară expunerea termenului din perspectiva mai multor autori pentru a 

formula o viziune clară și concisă asupra acestuia.  

Dacă vom consulta Dicționarul Explicativ al Limbii Române, vom regăsi criminologia 

definită ca „știința care studiază criminalitatea, cauzele ei și găsirea metodelor pentru 

prevenirea și combaterea ei”. 

Criminologia explorează bazele și implicațiile legilor penale - cum apar, modul în 

care funcționează, modul în care acestea sunt încălcate și ce se întâmplă cu infractorii 

(Carrabine et al., 2004:3).  

Criminologia a fost frumos și realist denumită, de asemenea, și de către Tim Newburn  

ca fiind „a strange beast”. 

“Criminology is a strange beast. With origins in applied medico-legal science, 

psychiatry, a scientifically-oriented psychology and in nineteenth century social reform 

movements, for much of the second half of the twentieth century British criminology has 

been dominated by sociology” (Newburn, 2007:4). 
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De asemenea, Edwin Sutherland ne spune că, criminologia poate fi definită ca studiul 

elaborării legilor, al încălcării legilor și analiza reacției societății la încălcarea legilor. 

O explicație a autorului Barkan, venită mai recent expune această știință – 

criminologia – ca fiind studiul științific al creării legii penale, al cauzelor și dinamicii 

comportamentului infracțional și al încercării societății prin intermediul sistemului de justiție 

penală și al altor eforturi de pedepsire, control și prevenire a criminalității (Barkan, 2009:10). 

Observăm că, în centrul acestor definiții, regăsim legea penală ca fiind cel mai 

important element al fenomenului criminologic. Fie că vorbim de cauzele care generează un 

comportament deviant, de reacția societății sau de modalitățile de prevenire și combatere a 

acestor comportamente, criminologia este o știință complexă. 

În criminologie, abordarea sociologică nu ia în considerare discuțiile comune despre 

criminalitate - așa cum se găsesc, spre exemplu, în mass-media, în filmele promovate sau 

chiar la știri. În schimb, criminologia întotdeauna provoacă, adresează întrebări despre ceea 

ce credem că este adevărat despre criminalitate și despre încercările de a stabili cum aceasta 

este formată din factori sociali mai ampli (Carrabine et al., 2004:4), dorindu-se găsirea 

rădăcinilor sociale ale acestui fenomen. 

Aducând în discuție fenomenul criminalității, generalul Ion Pitulescu îl consideră a fi 

o problemă care preocupă în cel mai înalt grad toate statele lumii, organismele internaționale, 

inclusiv Organizația Națiunilor Unite (Pitulescu, 1996:151). 

Cuvântul criminalitate evocă, în general, imagini de crimă, viol, abuz de droguri, 

trafic de droguri, terorism, agresiune agravată, efracție, jaf armat, incendiere, furt sau alte 

acte dramatice similare (Williams, 2004:43). 

Ce înțelegem noi prin criminalitate? Acest termen este unul cu o însemnătate vastă, 

care cuprinde și problematica tratată în lucrarea de față. Așadar, facem trimitere la explicația 

din Dicționarul Explicativ al Limbii Române, care definește criminalitatea ca fiind 

„totalitatea infracțiunilor săvârșite pe un anumit teritoriu, într-o anumită perioadă” (DEX, 

2016:272). 

Această definiție este una pur tehnică, impunându-se astfel, o analiză sociologică a 

problematicii. Din punct de vedere sociologic, așa cum Doru Buzducea expune, „o situație 

socială se transformă în problemă socială atunci când se abate suficient de la normalitatea 

acceptată și recunoscută de către majoritatea statistică, astfel încât devine o amenințare pentru 

buna funcționare a societății” (Buzducea, 2005:71).  
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Criminalitatea nu este doar un fenomen care se petrece la nivel de individ, ci și unul la 

nivel de societate. Persoanele fizice comit infracțiuni sub semnul fundamentelor lor sociale 

care modelează profund probabilitatea de a face acest lucru. În acest sens, criminalitatea nu 

este diferită de celelalte tipologii de comportament pe care sociologii le studiază. Această 

teorie sociologică de bază a criminalității are o importantă latură socială implicată: dacă 

infracțiunea își are rădăcinile în modul în care este organizată societatea noastră, atunci 

eforturile de reducere a criminalității vor reuși numai în măsura în care aceste rădăcini vor fi 

abordate în mod structural (Barkan, 2009:4). 

Fenomenul criminalității este unul destul de complex și întâlnit în toate straturile 

sociale și toate categoriile de vârstă. Fiind un fenomen care cuprinde o diversitate de 

infracțiuni și modalități de comitere ale acestora, propunem spre analiză o ramură a 

fenomenului, care a luat amploare în ultimele două decenii, vizând în special, populația 

tânără – criminalitatea informatică. 

Vom observa că, criminalitatea informatică, în toate formele ei de manifestare, are 

rădăcini adânci în cultura socială a fiecărei societăți, și orice încercări ale specialiștilor de a 

reduce acest fenomen se lovește de noi forme de manifestare și procedee de hărțuire a 

victimelor.  

Criminalitatea informatică cu care se confruntă consumatorii reprezintă o preocupare 

din ce în ce mai mare pentru indivizi și societate. 

Conform autorilor Riek și Bohme, „criminalitatea din mediul online a existat de mulți 

ani și a evoluat într-o formă agravantă pentru indivizi, organizații și, prin urmare, societatea 

în general” (Riek și Bohme, 2018:1). 

În societatea contemporană, tehnologia a fost democratizată, devenind astfel, o parte a 

vieții de zi cu zi (Bond, 2010; Chan, 2015). Trăim într-o perioadă a  tehnologiei inteligente și 

a creșterii digitalizării care a fost descrisă ca „age of the selfie” (Jurriens, 2016).  

Din cauza amplorii deosebite pe care a luat-o, criminalitatea informatică a intrat de 

mult timp în atenția publică în toate țările, chiar și în țările în curs de dezvoltare, calculatorul 

pătrunzând în aproape toate domeniile de activitate (Chiran G., Ghiran C., 2012:174) și fiind 

utilizat de persoane din toate categoriile de vârstă. 

Analiza terminologică a criminalității informatice ne-o prezintă ca fiind totalitatea 

infracțiunilor săvârșite cu ajutorul calculatorului sau în mediul ori în rețele informatizate. 

Finalitatea acestor infracțiuni urmărește obținerea de beneficii materiale importante, în timp 

scurt și cu risc redus de lăsare a urmelor ce pot conduce la identificarea faptei și a autorilor. 
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Conform autorului Michael Tonry, „criminalitatea informatică include formele de 

infracționalitate existente și emergente, care se desfășoară prin intermediul dispozitivelor 

electronice IT și sistemelor informatice, incluzând internetul dar fără a se limita la acesta. De 

asemenea, criminalitatea informatică cuprinde comportamente dăunătoare care apar în spațiul 

cibernetic, care depășesc jurisdicțiile geopolitice și tacticile și metodele tradiționale de 

investigare a aplicării legii” (Tonry, 2009:475).  

Criminalitatea manifestată în mediul online cuprinde atât acțiuni violente, cât și 

acțiuni non-violente. Știind din mediul offline care sunt caracteristicile agresiunii, ne este 

ușor să transpunem și în mediul online, unde raportul de putere este în dezechilibru, victima 

aflându-se, deseori, în imposibilitatea de a riposta. 

Literatura de specialitate ne arată că, caracteristicile criminalității din cyberspațiu sunt 

oarecum diferite de cele ale infracțiunilor offline. Acest lucru se datorează în primul rând 

dezvoltării tehnologiei informației și comunicațiilor (Moise, 2015:50). 

Agresiunea în mediul online a fost definită de Ronis, Slaunwhite în linii mari, ca 

utilizarea mijloacelor electronice pentru a eticheta și a face rău. Aceasta a devenit o problemă 

de sănătate universală printre adolescenții și tinerii care petrec perioade de timp semnificative 

interacționând cu partenerii lor online, utilizând tehnologia și rețelele de socializare în afara 

orelor de curs. 

La fel ca și agresiunea tradițională, agresiunea online implică, în mod obișnuit, un 

comportament repetat și un dezechilibru de putere între victimă și agresor (Price, Dalgleish, 

2010). 

Agresorii din mediul online pot folosi o varietate de căi precum e-mail-ul, mesaje 

scrise, rețele de socializare, aplicații prin care hărțuiesc, interpretarea a diverse roluri, 

urmăritul și hărțuirea sexuală a victimelor (O’Keeffe, Pearsou, 2011). 

Acest lucru ne arată că, internetul nu ar trebui să fie văzut ca o simplă piesă de 

tehnologie, un fel de tablă goală care există pentru a fi utilizată de oameni (Yar, 2006:6). Mai 

degrabă, este nevoie să fie văzut ca un set de practici sociale – ținându-se cont și de frecvența 

utilizării acestuia de către adolescenți și tineri. 

Noile provocări ale criminalității informatice, cu care se confruntă societatea 

contemporană, vin în contextul unei dezvoltări alerte a sistemului informațional și a accesului 

tuturor categoriilor de vârstă la surse de informații necontrolate/neverificate.  

Când vorbim de copii și adolescenți, motivele accesării acestora pot fi multiple. 

Conform studiilor realizate de-a lungul timpului, prietenia ocupă un loc fruntaș în motivele 
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accesării diverselor site-uri și jocuri. Prietenia este cunoscută ca fiind vitală pentru bunăstarea 

copiilor, adolescenților și adulților.  Legătura dintre prietenia copiilor și bunăstarea acestora a 

fost confirmată de o analiză cantitativă semnificativă realizată de Newcomb și Bagwell 

(1995). 

Este important de reținut că, în timp ce, cea mai mare parte a studiilor realizate cu 

privire la implicațiile prieteniei în aria psihosocială au fost conduse de conceptul prieteniei 

bazate pe interacțiunea față în față, numărul copiilor și al adolescenților care utilizează 

internetul pentru a comunica cu prietenii a crescut alarmant în ultimii ani.  

Internetul este, de fapt, un instrument extrem de eficient pentru a-i descoperi pe 

ceilalți. Prin comparație cu lumea offline, spațiul online oferă acces imediat la mai multe 

persoane cu care avem interese și idealuri comune. Oferă, astfel, posibilitatea tuturor copiilor 

și adolescenților să aibă prieteni. 

De exemplu, site-urile populare de socializare permit utilizatorilor să-și creeze 

profiluri personalizate în funcție de interese, hobby-uri, filme preferate și multe altele. 

Utilizatorii pot, prin urmare, să caute prieteni cu profiluri similare, internetul devenind, astfel, 

o cale de legătura cu toți cei care împărtășesc aceleași idei. Conform lui Amichai-Hamburger, 

Kingsbury și Schneider persoanele de toate vârstele tind să se împrietenească cu „alții care 

seamă cu ei”, așadar, nu doar copiii caută similitudini în prietenii lor. 

Acest stil contemporan de întâlnire și angajare în relații cu necunoscuți, oferă așa-

zișilor prădători o modalitate ușoară de a naviga, căuta și de a-și alege victimele. În plus, 

confidențialitatea oferă infractorilor spațiu pentru a manipula și a seduce victimele în întâlniri 

offline (Almond et al., 2017:2). 

O analiză realizată de Institutul Național de Statistică ne ajută să descoperim câte 

familii din România au acces la internet, raportându-ne la amploarea pe care a luat-o 

conexiunea la rețelele de socializare și dependența de apartenență la un grup creat în mediul 

online.  
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Grafic 1: Locuințe cu acces la internet 

Sursa: Date furnizate de Institutul Național de Statistică 

 

De o importanță semnificativă este și scopul cu care este utilizat internetul. În 

prezentarea anterioară, am observat cum acesta este un mediu propice pentru dezvoltarea 

comportamentelor deviante, dar și pentru întreprinderea unor activități de socializare. 

Așadar, propunem spre analiză următoarele date obținute de la Institutul Național de 

Statistică, cu referire la o mică parte din motivele pentru care este accesat internetul. 

 

Tabel 1: Ponderea persoanelor care au accesat internetul în perioada 2015-2018, 

pe scopul accesării internetului 

Scopul accesării 

internetului 
2015 2016 2017 2018 

Trimiterea/primirea 

de e-mail-uri 
76,3% 70,3% 70,9% 59,3% 

Participarea în 

rețelele de 

socializare 

78,3% 74,4% 81,9% 86% 

Realizarea de 

apeluri video 
42,2% 45% 52,6% 51,1% 



7 

 

Pentru a juca sau 

descărca jocuri 
- 39,7% - 32,8% 

Sursa: Date furnizate de Institutul Național de Statistică 

 

Pe lângă siturile populare de socializare, cercetătorii și-au îndreptat atenția și către 

jocurile video, care au avut o explozie de popularitate și o creștere alarmantă a brutalității. 

(Myers et al., 2014:330). Nu întotdeauna aceste jocuri promovează un comportament violent, 

dar atunci când se întâmplă acest lucru, literatura de specialitate ne dă un semnal de alarmă și 

invocă o serie de motive pentru care acestea nu ar mai trebui să fie practicate de copii. 

Gentile și Anderson (2003) oferă o serie de motive pentru care practicarea jocurilor cu 

conținut violent poate avea un efect dăunător. Prin intermediul jocului, jucătorii: 

- Se identifică cu și joacă rolul unui personaj violent;  

- Repetă în mod activ acte de violență, nu o urmăresc doar pasiv;  

- Se angajează în întreaga succesiune a actului de violență – selectează victimele, 

achiziționează arme și muniții, urmărește victimele, țintește cu arma și apasă pe trăgaci;  

- Sunt angajați în violențe în formă continuă și amenințări cu atacuri;  

- Repetă comportamentele violente iar și iar;  

- Sunt recompensați pentru agresiunile care au dat rezultate.  

Pentru astfel de motive, organizațiile militare, adesea își pregătesc soldații să tragă cu 

arma în luptă prin antrenarea lor în jocuri care simulează atacurile (Myers et al., 2014:332). 

Fiind antrenat în jocuri cu caracter violent, mai mult decât în cele cu caracter non-

violent:  

- Crește nivelul de excitare;  

- Se intensifică gândirea agresivă;  

- Se intensifică sentimentele agresive; 

- Se accentuează comportamentul agresiv; 

- Se reduce comportamentul prosocial (Myers et al., 2014:332). 

Faptul că infracțiunile și modalitățile în care acestea au fost pedepsite variază de la o 

societate la alta și de la o vreme la alta, evidențiază importanța reacției sociale în 

determinarea categoriilor de comportament ca fiind infracțional (Marsh, 2006:4). 

Așa cum precizam în paragrafele anterioare, dezvoltarea activității informatice ilicite 

și-a extins aria de intervenție, având manifestări și în rândul minorilor, de multe ori, fără ca 

aceștia să-și asocieze acțiunile cu caracterul penal pe care acestea îl au. 
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Formele de manifestare ale criminalității informatice în rândul minorilor, au un 

caracter diferit față de ceea ce am văzut până acum, lucru de care trebuie să ținem cont și 

pentru că  dezvoltarea timpurie a copilului este modelată de interacțiunea continuă dintre 

sursele de risc și sursele de rezistență la stres și la adversitate.  

Mai mulți factori de risc cumulați creează vulnerabilități de dezvoltare mai mari, iar 

mai mulți factori protectori determină o dezvoltare mai bună a abilităților de a opera cu 

stresul toxic și adversitatea (Matache, 2014:45). 

Ca urmare a exploziei informaționale în toate domeniile de activitate și sociale, se 

poate vorbi de o adevărată specializare a infractorilor, pe categorii de fapte și categorii de 

infractori, de o profesionalizare a activității infracționale. 

Criminalitatea informatică evoluează în mod constant, depășește spațiile fizice și nu 

are granițe geopolitice. Criminalitatea informatică include noi forme ale infracționalității 

online, câteodată combinată cu forme din cea tradițională. 

Așadar, am adus în atenție noi forme de criminalitate care au luat amploare în mediul 

online, din cele mai periculoase cu care se pot confrunta copiii fiind cyberbullying-ul, jocul 

Balena Albastră și noua modalitate de divertisment Happy Slappying. Toate acestea provoacă 

mari repercusiuni la nivel emoțional și psihologic copiilor implicați, ajutorul specialiștilor 

venind, de multe ori, prea târziu. 

 

Motivația alegerii temei și aportul la creșterea cunoașterii  

Confruntându-mă cu o varietate de cazuri de infracționalitate comise de minori cât și 

asupra minorilor, studiate atât în anii de masterat, cât și în practica profesiei de asistent social 

desfășurată în instituții de profil cu rol în protecția drepturilor copilului, am ajuns să caut 

răspunsuri la mai multe întrebări precum: Cum influențează socializarea virtuală și controlul 

acesteia comportamentul copiilor? Care este impactul expunerii la materiale cu caracter 

explicit sexual și violent asupra copiilor? Este influențată dezvoltarea copiilor de utilizarea 

internetului în mod excesiv?. Toate aceste întrebări reprezintă principala motivație în alegerea 

temei. 

Pe de altă parte, interesul crescut pe care îl manifestă mass-media față de acest subiect 

și încercarea sensibilizării opiniei publice, fără a avea rezultate măsurabile, mi-au stârnit un 

real interes pentru tema cercetării de față. Nu de multe ori au fost mediatizate cazuri cu copii 

agresați sexual și emoțional de indivizi întâlniți în mediul online, rezultatul fiind în mare 
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parte nefavorabil minorului, acesta retrăind acele momente nefericite, astfel, crescând riscul 

apariției unor afecțiuni mai profunde în plan psihologic, moral și cu repercusiuni juridice. 

Aportul nostru la creșterea cunoașterii adus prin realizarea lucrării de față, considerăm 

că este unul de interes atât pentru părinții copiilor care petrec din ce în ce mai mult timp în 

mediul online, cât și pentru celelalte instituții care lucrează cu copii, aici vizând instituțiile de 

învățământ și direcțiile pentru protecția copilului. 

 Prin demersul nostru, aducem în atenție un fenomen care a luat amploare în ultimele 

decenii și, deși s-a discutat despre el din ce în ce mai mult, noi am surprins aspecte mai puțin 

cunoscute publicului larg precum: racolarea minorilor de către infractori în vederea săvârșirii 

de fapte ilicite cu oferirea de recompensă, utilizarea internetului de către unii minori în 

căutarea informațiilor despre comiterea de infracțiuni fără a fi prinși, utilizarea rețelelor de 

socializare în racolarea de victime în care am surprins două dimensiuni: prima vizează fetele 

care intrau în relații amoroase și sfârșeau prin a presta servicii sexuale contra-cost fiind 

șantajate emoțional de către presupusul iubit și cea de a doua categorie care vizează victimele 

care plecau în vacanțe și declarau acest lucru pe rețelele de socializare făcându-le, astfel, 

vulnerabile în fața spărgătorilor de case.  

De asemenea, am adus în discuție unul dintre cele mai controversate jocuri din mediul 

online care a făcut victime cu pierderi de vieți omenești –jocul Balena Albastră. Deși au fost 

prezentate câteva aspecte teoretice în presa națională, noi am avut ocazia să discutăm cu 

victimele directe ale acestui joc care ne-au expus elemente surprinzătoare și de mare interes 

pentru părinții care neglijează activitatea online a copiilor. 

Așadar, considerăm că aportul nostru la creșterea cunoașterii în domeniul delincvenței 

juvenile cu accent pe implicațiile mediului online nu este unul grandios dar reprezintă un 

punct de plecare pentru studii și cercetări viitoare.  

De asemenea, identificarea posibilelor implicații negative ale internetului în 

dezvoltarea socială a copiilor și adolescenților, poate conduce la demararea unor campanii 

puternice de informare, prevenire și înlăturare a consecințelor. 
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Scopul și obiectivele lucrării doctorale 

Cu ocazia cercetării efectuate dorim să stabilim dacă există o relație de cauzalitate 

între evoluția societății din punct de vedere tehnologic și informațional și extinderea 

fenomenului infracțional în rândul minorilor. 

Acest lucru l-am considerat util din cauza faptului că din ce în ce mai mulți minori 

sunt implicați în activități deviante, aceștia manifestând dezinteres față de lege și valori și, 

deși cunosc legea, invocă necunoașterea ei pe motive de lipsă de experiență de viață. 

Mediul informațional oferă o gamă largă de informații care pot, cu ușurință, să 

faciliteze comiterea anumitor acte deviante. 

Prin demersul nostru, ne-am propus să obținem rezultate conforme cu realitatea, și 

pentru realizarea scopului propus am utilizat atât metode calitative, cât și metode cantitative, 

după cum urmează: interviul semi-structurat, studiul de caz, observația participativă și 

chestionarul. 

Ca obiective specifice ale cercetării în vederea realizării scopului propus, avem 

următoarele: 

 

1. Identificarea noilor forme de manifestare ale criminalității în mediul online 

în contextul social actual.  

În vederea atingerii acestui obiectiv informațiile utilizate au fost obținute prin 

aplicarea următoarelor metode și tehnici: interviul semi-structurat, observația participativă, 

studiul de caz și chestionarul. Au fost intervievați copii care au manifestat un comportament 

deviant sau au intrat în conflict cu legea penală, o parte din părinții acestora, precum și 

speciliști care lucrează în cadrul instituțiilor care aplică o măsură privativă sau neprivativă de 

libertate minorilor care au săvârșit fapte penale.  

De asemenea, pentru realizarea acestui obiectiv s-au analizat studii realizate în 

domeniu, statistici și articole științifice care ne-au ajutat să avem o viziune completă asupra 

fenomenului. 

 

2. Analizarea legăturii dintre facilitarea accesibilității la internet și creșterea 

infracționalității în rândul minorilor. 

Acest obiectiv a fost atins prin culegerea de date de la minorii care au manifestat un 

comportament deviant sau au săvârșit o faptă penală, de la unii părinți ai acestora și de la 

specialiști. Datele au fost culese prin utilizarea interviului semi-structurat, a studiului de caz, 
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observației participative și aplicarea unui chestionar minorilor. Toate acestea ne-au ajutat să 

stabilim existența legăturii dintre accesul în mod excesiv la internet și creșterea infracțiunilor 

comise de minori. 

 

3. Identificarea factorilor care facilitează transformarea unui comportament 

deviant într-unul infracțional în cazul minorilor consumatori de jocuri online. 

Pentru realizarea acestui obiectiv, pe lângă metodele de cercetare calitative utilizate și 

anume: interviul, observația participativă și studiul de caz, s-au avut în vedere și o serie de 

noțiuni teoretice. Au fost analizate articole științifice, studii realizate precum și statistici în 

domeniu. În vederea obținerii datelor necesare, au fost adresate întrebări minorilor, părinților 

acestora și speciliștilor care au desfășurat activități directe cu ei. 

 

4. Evaluarea gradului de conștientizare a consecințelor implicării în acțiuni cu 

caracter infracțional în mediul online al copiilor. 

Acest ultim obiectiv a fost atins, ca și celelalte prin utilizarea metodelor calitative și 

cantitative de culgere a datelor: interviul semi-structurat, observația participativă, studiul de 

caz și chestionarul.  Minorii și profesioniștii participanți la studiu ne-au ajutat să evaluăm 

gradul de conștientizare pe care minorii care comit infracțiuni îl au asupra consecințelor 

faptelor lor. 

 

Demers metodologic 

Abordarea metodologică cuprinde două dimensiuni. Atât o dimensiune calitativă 

realizată prin analiza interviurilor realizate și prezentarea studilor de caz, cât și o dimensiune 

cantitativă, prin aplicarea de chestionare. 

Pentru atingerea obiectivelor, am adresat întrebări și am ascultat păreri diferite ale 

minorilor aflați în custodia Centrului de Detenție Craiova și Centrului Educativ Târgu-Ocna 

cu privire la problematica cercetată. Am notat opiniile persoanelor cu care am intrat în 

contact, dar am ținut cont și de realitate, având în vedere lucrurile pe care le cunoaștem din 

viața profesională și verificând informațiile de care am auzit pentru prima dată, pentru a nu ne 

forma o imagine falsă pe baza susținerilor unor anumiți minori și tineri custodiați. 

Datele obținute au fost culese prin utilizarea metodelor de cercetare calitativă - 

interviul semi-structurat, observația participativă și studiul de caz - și cantitativă – 

chestionarul . În cadrul interviului au fost utilizate doar întrebări deschise pentru a oferi 
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subiecților posibilitatea redării unor răspunsuri complete și complexe. Au fost utilizate 

întrebări factuale pentru începutul discuției (sexul, vârsta, studiile), urmate de întrebări de 

opinie pe baza cărora am obținut un bagaj de informații bogat.  

Realizarea cercetării a cuprins patru faze principale: 

- Revizuirea literaturii de specialitate; 

- Aplicarea chestionarelor; 

- Realizarea interviurilor semi-structurate și a observației participative; 

- Realizarea studiilor de caz – instrumente utilizate: interviul, observația 

participativă și analiza documentelor sociale. 

În prima etapă s-a consultat literatura de specialitate disponibilă prin intermediul 

bibliotecii fizice și electronice. În cadrul acestei etape am realizat planul de cercetare pe care 

l-am pus în aplicare în următoarele faze ale realizării studiului. 

În a doua etapă am aplicat minorilor din cadrul instituțiilor care aplică pedepse 

privative sau neprivative de liberate minorilor precum și din cadrul unei instituții conexe, 

chestionarele care au avut ca scop selecția copiilor viabili pentru studiul nostru și completarea 

informațiilor pe care le-am obținut ulterior prin intervievarea subiecților. 

În cea de a treia fază, au fost realizate interviurile semi-structurate și observația 

participativă. Realizarea lor a fost posibilă prin deplasări repetate la Direcția de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Vaslui, la Centrul de Detenție Craiova, Centrul Educativ Târgu 

Ocna și Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” din Negrești. Interviurile au fost realizate cu 

minori care au manifestat comportament deviant sau au intrat în conflict cu legea penală și 

aveau sau nu vârsta răspunderii penale. Interviurile au fost de tipul față în față și s-au utilizat 

întrebări deschise. Din cadrul acelorași instituții au fost intervievați și specialiștii care au 

lucrat direct cu minorii intervievați sau cu alte cazuri similare. De asemenea, în cazul a doi 

copii am reușit să intrăm în contact și cu părinții lor, obținând, astfel, un cumul de informații 

complexe. 

Ultima fază a reprezentat evaluarea tuturor informațiilor obținute de la instituțiile 

amintite mai sus și am început demersurile în vederea realizării studiilor de caz. Studiile de 

caz au fost realizate pe baza cazurilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Vaslui și a Centrului de Detenție Craiova. Datele au fost obținute prin 

adresarea de întrebări suplimentare minorilor intervievați anterior, specialiștilor care au avut 

activități directe cu aceștia și părinților care au prezentat disponibilitate scopului nostru. De 

asemenea, au fost consultate dosarele minorilor cu ajutorul cărora am completat informațiile 
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obținute ulterior. Metodele utilizate pentru aplicarea studiului de caz au fost interviul, 

observația participativă și analiza dosarelor. Prin realizarea acestei ultime părți, am cuprins 

elementele principale ale întreg studiului nostru și am evidențiat părți principale care au dus 

la realizarea scopului propus. 

În completarea datelor obținute prin utilizarea interviului, observației participative, a 

studiului de caz și a chestionarului, în partea teoretică am analizat și o serie de documente 

sociale: rapoarte de activitate și statistici furnizate de către D.I.I.C.O.T., statistici furnizate de 

către Inspectoratele de Poliție Județene din Moldova (Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, 

Vaslui, Vrancea, Galați), statistici furnizate de către Serviciile de probațiune din Moldova 

(Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați), statistici furnizate de către 

Administrația Națională a Penitenciarelor (A.N.P.), statistici furnizate de către cele 4 centre 

care custodiază minori (Centrul Educativ Buziaș, Centrul Educativ Târgu-Ocna, Centrul de 

Detenție Brăila-Tichilești și Centrul de Detenție Craiova), statistici cu dosare înregistrate la 

tribunalele și parchetele de pe lângă tribunalele din zona Moldovei (Suceava, Botoșani, 

Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați) cu privire la infracțiunile săvârșite în perioada 

minoratului.  

Ultimele două etape ale cercetării de teren s-au realizat începând cu luna februarie a 

anului 2019 până în ianuarie 2020. În cadrul acestor părți am colectat datele cele mai 

importante și consistente ale cercetării. Tehnica pe care am utilizat-o în vederea identificării 

participanților la studiu a fost aceea a selecției în instituție. 

 

Universul cercetării 

Grupul țintă este reprezentat de persoanele care au comis fapte cu caracter penal în 

perioada minoratului aflate, în prezent, în custodia Centrului de Detenție Craiova și Centrului 

Educativ Târgu-Ocna și minori care au manifestat un comportament deviant și au fost luați în 

atenție de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. 

Participanții la cercetare fac parte din trei grupuri distincte: 

1. Copii cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani care au manifestat un comportament 

deviant – Balena Albastră – sau au intrat în conflict cu legea penală și care se află în 

supravegherea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, a 

Centrului de Detenție Craiova, a Centrului Educativ Târgu Ocna sau sunt elevi ai Liceului 

Tehnologic „Nicolae Iorga” din Negrești. 
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2. Specialiști care au lucrat direct cu minorii participanți la studiu și care activează 

în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, a Centrului 

de Detenție Craiova, a Centrului Educativ Târgu Ocna sau ai Liceului Tehnologic 

”Nicolae Iorga” din Negrești. 

3. Părinți ai căror copii au manifestat un comportament deviant – au jucat Balena 

Albastră. 

Tuturor participanților incluși în cercetare li s-au prezentat date despre identitatea 

cercetătorului, despre scopul și obiectivele studiului și despre modalitatea de utilizare a 

datelor obținute. În cazul participanților minori, interviurile au fost realizate după obținerea 

acordului din partea părinților sau a tutorilor legali. 

Modalitatea de selecție a subiecților minori a fost aceea de alegere în instituție. În 

acest scop a fost aplicat un chestionar în urma căruia au fost selectați minorii viabili pentru 

scopul cercetării noastre.  

Criterii de selecție a participanților din primul grup: 

- minori care au manifestat comportament deviant sau au intrat în conflict cu legea 

penală; 

- minori care au sau nu au vârsta răspunderii penale (12-18 ani); 

- minori care au utilizat internetul în scopuri negative – care au dus la intrarea lor 

în atenția autorităților; 

Criterii de selecție a participanților din al treilea grup: 

- părinți ai căror copii au manifestat un comportament deviant – Balena Albastră; 

- părinți ai căror copii au utilizat internetul în scopuri negative – care au dus la 

intrarea lor în atenția autorităților; 

Instrumentele de cercetare calitativă și cantitativă utilizate în vederea atingerii 

scopului propus au fost aplicate conform tabelul de mai jos. 

 

 Numărul participanților la cercetare și instrumentele utilizate 

Instituția 
Copii 

intervievați 

Chestionare 

aplicate 

copiilor 

Specialiști 

intervievați 

Părinți 

intervievați 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția 

Copilului Vaslui 

5 14 Psihologi 2 2 
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Centrul de Detenție Craiova 11 18 

Psihologi 2 

Asistenți 

sociali 
2 

Educatori 6 

Centrul Educativ Târgu Ocna 14 38 
Asistenți 

sociali 
1 

Liceul Tehnologic ”Nicolae 

Iorga” din Negrești 
12 31 Profesori 2 

TOTAL 42 101 15 2 

 

„Ceea ce contează într-adevăr nu este mărimea eșantionului, ci gradul său de precizie. 

Un eșantion constituit după regulile artei care ar număra mai puțin de 2.000 de subiecți ne-ar 

putea da estimări mai fiabile cu privire la populație decât un enorm eșantion de 250.000 de 

persoane constituit fără rigoare” (Moscovici & Buschini, 2007, p. 71). 

 

Metode, tehnici și instrumente utilizate în culegerea informațiilor 

Pentru realizarea scopului propus, vom utiliza un set de patru metode complementare 

de cercetare sociologică și anume: interviul, studiul de caz, observația și chestionarul, 

încercând să obținem rezultate cât mai conforme cu realitatea.  

Prin aceste metode, urmărim să aflăm atât nivelul de implicare al minorilor  în acțiuni 

ilicite, cât și relația de cauzalitate dintre evoluția societății din punctul de vedere al 

accesabilității la internet și extinderea fenomenului infracțional în rândul minorilor. De 

asemenea, ne propunem să identificăm rolul pe care îl dețin comunitățile, sub toate formele 

lor, în formarea deprinderilor infracționale.  

Raționamentul pentru care am ales să folosim metode atât cantitative cât și calitative 

de culegere a datelor, a avut în vedere faptul că, „orice demers științific cuprinde, pe lângă o 

latură cantitativă și una calitativă, iar ignorarea acesteia din urmă poate duce la căderea în 

empirism” (Peretz, 2002, p. 6). 

Ne-am propus, astfel, să realizăm interviuri atât cu minorii care au săvârșit fapte 

penale, cât și cu cei care sunt împătimiți ai jocurilor online care promovează comportamente 

violente. De asemenea, am colectat și analizat opiniile specialiștilor bazate pe experința 

lucrului cu minorii care au manifestat comportamente deviante și delincvente generate de 
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mediul online și nu numai. Am colectat date prin aplicarea unui chestionar care a vizat 

identificarea mediului de proveniență, activitatea în mediul online, relațiile intrafamiliale, 

precum și gradul de conștientizare al minorilor asupra fenomenului infracțional.  

„W. Lawrence Neuman (1991), sintetizând analizele comparative realizate […] 

găsește opt criterii de diferențiere a stilului cantitativ față de stilul de cercetare calitativ. 

Stilul cantitativ versus stilul calitativ (după W. Lawrence Neuman, 1991) 

Stilul cantitativ Stilul calitativ 

Măsurarea obiectivă a faptelor 
Construirea realității sociale, 

semnificația culturală 

Centrarea pe variabile 
Centrarea pe procesele interactive, 

cazuri 

Reliabilitatea este hotărâtoare Autenticitatea este hotărâtoare 

Liber de valori Valorile sunt prezente și explicite 

Independență de context Constrângeri situaționale 

Multe cazuri, subiecți Puține cazuri, subiecți 

Analize statistice Analize tematice 

Cercetătorul este detașat 
Cercetătorul este implicat 

(Chelcea, 2004, p. 23)” 

 

În cadrul acestui subcapitol vom expune metodologia pe care am utilizat-o în realizarea 

demersului sociologic. Elementele de design ale cercetării sunt metodele și instrumentele 

utilizate în culegerea datelor, precum și grupul țintă al cercetării. 

Cercetarea va avea atât o parte de metode și tehnici calitative, cât și o parte de metode 

și tehnici cantitative. Îmbinarea acestor două modalități de culegere a datelor ne va ajuta să 

avem o viziune mult mai clară și cuprinzătoare a fenomenelor prezentate.  
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Structura lucrării 

Lucrarea de față a fost structurată în patru capitole. Primele trei capitole surprind 

aspecte teoretice ale temei de cercetare, iar cel de al patrulea capitol prezintă analiza datelor 

culese. 

Primul capitol care poartă și denumirea de criminalitatea și noile forme de 

manifestare în rândul minorilor a adus în atenția cititorilor o serie de elemente care ne ajută 

să înțelegem mai bine fenomenul infracționalității cu particularitățile sale, dar și noile forme 

de manifestare cu care se confruntă minorii utilizatori de internet. Astfel, am tratat teme 

precum criminalitatea informatică, evoluția acestui fenomen și formele de manifestare, care 

includ Cyberbullying-ul, jocul Happy Slappying și jocul Balena Albastră, precum și măsurile 

legislative reglementate la nivel național pentru minorii care au săvârșit fapte penale. 

Cel de-al doilea capitol în care tema principală a fost delincvența juvenilă reanalizată 

în contextul criminalității informatice a adus în discuție elemente ce țin de evoluția acestui 

fenomen, de riscurile cu care copiii se confruntă în mediul online dar și principalii factori 

care influențează comportamentul infracțional al copiilor în mediul online. Toate aceste 

aspecte au fost întărite prin analizarea teoriilor sociologice care au explicat comportamentele 

deviante manifestate în mediul online sau determinate de acesta. 

În ultimul capitol de teorie accentul a fost pus pe metodologia cercetării și etica în 

evaluarea realității care a condus la adoptarea comportamentului infracțional. Scopul și 

obiectivele lucrării au fost elementele principale ale primei părți din acest capitol, urmate de 

prezentarea câtorva elemente de teorie prin care am explicat fiecare metodă de cercetare 

aleasă de noi pentru lucrarea de față. Metodele de cercetare utilizate pentru culegerea datelor 

în cadrul cercetării sunt: interviul semi-structurat, observația participativă, studiul de caz și 

chestionarul. Considerațiile etice ale cercetării au încheiat seria celor trei capitole de teorie. 

Capitolul al patrulea a adus în atenție analiza datelor culese pe tot parcursul 

demersului doctoral. Așadar, pentru prezentarea cât mai clară a informațiilor, rezultatele au 

fost prezentate conform unei grile de analiză. Interviurile au fost analizate în detaliu, 

informațiile fiind completate de datele culese prin observația participativă. Pentru formarEa 

unui tablou complet și complex, am utilizat și metoda studiului de caz prin care am adus în 

atenție cinci situații în care internetul influențează comportamentul unui copil. Chestionarul a 

avut un rol la fel de important ca și celelalte metode aducând informații bogate în cercetare. 

Fiecare metodă utilizată a completat tabloul care a fost prezentat în cadrul acestui capitol, 

atingându-ne obiectivele stabilite. 
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Concluziile generale ale studiului 

În fața faptelor antisociale săvârșite de minori, societatea trebuie să se apere prin 

mijloace corespunzătoare acestui scop. 

Pornind de la această idee, aducem în atenție scopul studiului de față care a vizat să 

stabilim dacă există o relație de cauzalitate între evoluția societății din punct de vedere 

tehnlogic și informațional și extinderea fenomenului infracțional în rândul minorilor. Din 

datele obținute s-a stabilit că există o legătură între cele două după cum vom prezenta în cele 

ce urmează. Pentru realizarea acestui studiu am avut două grupuri mari și un mini-grup de 

subiecți de la care am adunat datele prezentate: minori, specialiști și părinți.  

Minorii selecționați au fost cei asupra cărora s-a instituit o măsură de protecție 

privativă sau neprivativă de libertate pentru săvârșirea unei infracțiuni, precum și minori care 

au prezentat un comportament deviant dar asupra cărora nu s-a instituit nicio măsură de 

protecție. Specialiștii participanți au fost cei care lucrează direct cu minorii menționați sau 

care au luat contact cu cazuri asemănătoare. Aceștia activează în instituțiile care aplică 

sancțiuni privative sau neprivative de libertate minorilor care comit o faptă penală, precum și 

în instituția conexă – Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” din Negrești. Subiecții din mini-

grupul participant la cercetare este reprezentat de părinții a doi minori care au manifestat un 

comportament deviant dar asupra cărora nu s-a instituit o măsură de protecție. 

O primă concluzie care reiese din datele analizate face referire la implicațiile pe care 

le are participarea copilului în jocuri care promovează violența. Am întâlnit cazuri de copii 

care au tins spre a copia comportamentele întâlnite în cadrul jocurilor, manifestând ieșiri 

anormale în grupul de prieteni sau la școală. Un aspect foarte important îl reprezintă 

implicarea copiilor în jocul Balena Albastră, care a avut mai mult de 15 victime raportate la 

nivel național. Efectele pe care acest joc le-a avut asupra comportamentului unora dintre 

copiii jucători, au fost devastatoare.  

Dacă la peste 15 dintre ei s-a soldat cu pierderea vieții, la o mare parte din cei care au 

fost activi și au îndeplinit sarcini impuse de administratorul jocului s-au înregistrat mari 

schimbări de comportament. S-au retras din grupurile de prieteni, și-au modificat 

comportamentul față de părinți, devenind necomunicativi și retrași. De asemenea, conform 

datelor analizate, aceștia aveau inscripționate pe membrele superioare desene specifice 

îndeplinirii unor sarcini ale acestui joc.  

De precizat este faptul că minorii implicați în jocul Balena Albastră nu aveau 

antecedente penale spre deosebire de o mare parte a minorilor intervievați și asupra cărora se 
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instituise o măsură privativă sau neprivativă de libertate. Înainte de implicarea în joc erau 

copii cu o situație școlară bună și un comportament care respecta normele sociale. 

O a doua concluzie care reiese din datele analizate de noi face referire la libertatea de 

mișcare pe care o au utilizatorii prin tot ce oferă internetul și anume: accesul neîngrădit la 

site-uri care au un conținut sexual explicit, accesul la site-uri care aduc în atenția publicului 

săvârsirea de crime live. Constatăm că impactul pe care l-a avut vizionarea unor astfel de 

scene nu a fost unul pozitiv asupra copiilor. Aceștia au experimentat sentimente de teamă, 

nesiguranță, dorința de a copia comportamentul văzut. Putem conchide asupra faptului că 

aceste scene pot fi repetate în mod activ, copiii angajându-se în întreaga succesiune a actului 

de violență - selectează victimele, achiziționează arme și duc la bun sfârșit actul. 

O altă formă a criminalității care se manifestă în mediul online este agresiunea verbală 

față de ceilalți utilizatori. Acest lucru se întâmplă, cel mai adesea, pe rețelele de socializare și 

în jocuri. Unii copii a declarat că în astfel de situații experimentează sentimente de teamă, 

neajutorare dar și dorința de răzbunare. Aceste situații au loc și din cauza faptului că 

internetul oferă avantajul anonimatului, copiii intrând în contact cu persoane necunoscute al 

căror scop nefiind unul pozitiv, de fiecare dată. 

Prin intermediul internetului, utlizatorii au acces la o multitudine de informații care, 

dacă nu sunt trecute prin filtrul rațiunii pot produce daune emoționale și comportamentale. 

Din datele pe care le-am cules de la repondenții noștri, constatăm că ei au acces la toate 

categoriile de informații, chiar dacă unele pot produce rău prin accesarea lor. Ceea ce este 

important de menționat aici este vârsta la care copiii au acces la tot ce oferă mediul online. 

Din cele relatate de subiecți, vârsta medie de la care au avut acces la internet este 8-9 ani.  

De precizat este faptul că accesul la internet nu înseamnă că atunci au și avut un 

device care permitea acest lucru pentru prima dată. O parte din repondenți au menționat 

faptul că au avut calculator și telefon cu mult timp înainte să aibă internet pe ele. Lipsa 

internetului nu i-a împiedicat să își instaleze jocuri care permiteau instalarea fără internet, dar 

care promovau un comportament violent cu un puternic impact emoțional, mai ales, fiind 

vorba de copii cu o vârstă extrem de fragedă. 

Așa cum precizam anterior, internetul oferă posibilitatea comunicațiilor sub anonimat. 

Au fost situații destul de des întâlnite în care copiii nu își cunoșteau interlocutorul și fie au 

fost agresați verbal, fie au primit propuneri indecente. Din datele analizate am întâlnit și 

situații în care un copil căuta pe diverse grupuri de discuții adulți doritori să întrețină relații 

sexuale cu un minor, trimitea poze în care apăreau copii dezbrăcați, fără ca adultul să știe că 
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acela nu era persoana cu care discuta și cerea bani în avans pentru o posibilă întâlnire care, 

conform spuselor copilului, nu ar fi avut loc niciodată. 

Accesarea internetului poate avea o multitudine de scopuri. O altă concluzie în acest 

context este utilitatea pe care unii utilizatori i-o dau. Am constatat că unii copii sunt interesați 

de vizionarea unor filmulețe care prezintă modalități de comitere ale unor infracțiuni precum 

asamblarea unei bombe, spargerea unui seif, comiterea de furturi fără să lase urme. Aceste 

informații pot fi preluate nu numai de pe motoarele de căutare, cât și din filmulețe postate de 

unele persoane care deja au avut acest tip de activitate.  

Considerăm că acest tip de informații pot transforma dintr-un copil inocent într-unul 

dornic să se perfecționaze în comiterea de infracțiuni. Pot trezi în mintea și sufletul celui care 

le înmagazinează, dorința de a le pune în practică, dorința de a fi diferit de ceilalți, de a face 

ceva ieșit din comun, sau pur și simplu de a face ceva care să îi ofere satisfacție. 

Tot acest timp petrecut în mediul online, indiferent de activitățile pe care le desfășoară 

un copil, din punctul nostru de vedere, este posibil atât pentru că părinții le permit, cât și 

pentru că acești copii nu au prieteni în viața reală. Sunt copii care se consideră diferiți de 

ceilalți, neînțeleși de apropiați, familie, colegi, preferând să petreacă timpul liber în mediul 

online unde au prieteni cu care sunt compatibili din punct de vedere emoțional.  

Din datele culese am observat că repondenții noștri preferau să petreacă timpul liber 

în mediul online, unde se simțeau acceptați, fără a fi marginalizați din cauza aspectului fizic, 

a ținutei sau a statutului social. Ei consideră că internetul oferă șansa tuturor de a fi normali, 

fără să mai existe diferențe. 

Această față a internetului care pare să ofere egalitate între toate categoriile de 

persoane are și o altă latură care a fost adesea adusă în discuții de cercetătorii în domeniul 

riscurilor pe care le prezintă utilizarea internetului de către copii. Și aici facem referire la 

oferirea informațiilor cu caracter personal care pot fi utilizate de infractori în diverse scopuri.  

Am întâlnit cazuri de copii care au lăsat conturile părinților goale din cauza datelor de 

cont furnizate în jocuri, sau și-au pierdut conturile de socializare fiindu-le furate datele 

personale. Chiar dacă pentru noi adulții, aceste întâmplări pot să pară lipsite de importanță, 

copiii pot trăi sentimente de nesiguranță, teamă, furie. 

Deși în unele cazuri, legătura faptei comise de către minorii intervievați cu accesarea 

internetului poate fi făcută cu ușurință din relatările repondenților, când au fost întrebați 

direct dacă pot stabili o legătură aceștia au negat vehement. Ei consideră internetul ca pe o 

salvare a acestei generații și, deși au momente când conștientizează capcanele pe care le are 
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mediul online, cred cu tărie că fără internet, ei nu s-ar descurca. Chiar dacă nu au comis 

faptele prin intermediul internetului, utilizarea acestuia în scopul aflării de informații sau de 

racolare a victimelor îl face parte din întregul proces de comitere a infracțiunii. 

În acest context, foarte important este să menționăm rolul pe care îl are familia. 

Raporturile familiale sunt extrem de importante în procesul de dezvoltare al unui individ, mai 

ales atunci când vorbim despre un copil. Pentru el, mediul familial este locul unde se 

formează, locul de unde preia valori și principii și de unde pleacă în viață cu bagajul 

informațional pe care îl va folosi în procesul de relaționare cu ceilalți indivizi. Din 

interviurile analizate constatăm că unele relații familiale înainte de manifestarea 

comportamentului deviant erau bazate pe comunicare și ajutor.  

Minorii au declarat că aveau o relație apropiată de părinți, bazată pe încredere. La 

polul opus, au fost identificate și situații în care mediul familial era unul dominat de certuri, 

neînțelegeri, familii descompletate prin decesul unui părinte, familii descompuse prin divorț. 

În aceste cazuri, copiii au resimțit puternic lipsa afecțiunii parentale și au încercat să-și 

satisfacă această nevoie prin alte mijloace, cum ar fi retragerea în mediul online și detașarea 

de situația care le crea disconfort. 

Astfel, putem constata că, copiii care au crescut în medii care nu le-au oferit 

satisfacerea nevoilor nu pot prelua norme și valori sănătoase pentru o societate. 

Comportamentele pro-sociale se învață în familie, unde copilul preia din exemplul oferit de 

părinte. Atenția pe care părinții o acordă activităților zilnice ale copiilor poate preveni 

implicarea acestora în situații neplăcute sau cu un impact negativ pe viitor.  

Din datele culese observăm că înainte de manifestarea comportamentului deviant 

niciun părinte nu verifica activitatea pe care minorii o aveau în mediul online. Din spusele 

minorilor, părinții nu le-au verificat niciodată lista de prieteni de pe rețelele de socializare, nu 

i-au întrebat în ce fel de jocuri activează și nu le-au limitat timpul petrecut în lumea virtuală. 

Libertatea pe care părinții le-au acordat-o copiilor a fost percepută de cei din urmă ca o 

posibilitate de afirmare, indiferent de căile de manifestare găsite. 

De asemenea, menționăm și relația pe care copiii o au cu părinții după ce intră în 

atenția autorităților. Prin analiza datelor, din perspectiva minorilor, am descoperit că părinții 

se împart în două categorii: cei care își susțin copiii și le sunt alături pe parcursul întregului 

proces parcurs de copil și cei care se exclud din această ecuație și pasează întreaga vină pe 

copil sau pe situația de acasă.  
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Din concluziile specialiștilor, selectăm ideea că sprijinul pe care copiii îl primesc din 

partea familiei este esențial pentru schimbare și conștientizare. Oricât de mult ar lucra un 

specialist cu un copil, familia are cel mai important rol în viața minorului, chiar dacă acesta 

se află în custodia autorităților.   

Concluzionăm și noi cele de mai sus observând că relațiile din interiorul unei familii 

sunt foarte importante atât înainte de comiterea unei fapte penale, cât și după ce minorul a 

manifestat un comportament deviant. Părinții reprezintă cel mai important pilon de suport în 

dezvoltarea afectiv-emoțională și socială a copiilor. 

Observăm, așadar, familia ca fiind un prim factor care determină, în anumite 

circumstanțe, adoptarea unui comportament deviant sau chiar delincvent. 

Din seria factorilor declanșatori ai comportamentului deviant în mediul online, și nu 

numai, al unui copil, aducem în atenție și următorii. Accesul neîngrădit la toate informațiile 

din mediul online, implicit vizionarea de filmulețe cu viața și faptele unor interlopi care 

îndeamnă la comportamente antisociale, denigrând adesea valorile și principiile pe care sunt 

clădite societatea. Putem trage o altă concluzie de aici, evidențiind rolul pe care îl au cei care 

se promovează puternic în mediul online, devenind modele pentru copii și tineri. Dacă un 

copil nu urmează exemplul părintelui sau mediul familial nu îi oferă stabilitatea și siguranța 

de care are nevoie, acesta va căuta în altă parte să își satisfacă aceste nevoi, căzând cu 

ușurință în capcana mirajului pe care îl crează o persoană cu un trecut infracțional bogat.  

Un impact la fel de puternic precum cel al persoanelor cu un nume în lumea interlopă, 

îl are și anturajul în care copiii petrec timpul liber. Concluziile pe care le tragem aici merg în 

mai multe direcții. O primă direcție este determinată de faptul că un minor poate să manifeste 

un comportament deviant pentru a fi acceptat în grupul de prieteni, pentru a fi ca ceilalți. 

Acest lucru a fost întărit de-a lungul cercetării noastre de mărturiile copiilor. 

 O altă direcție spre care ne-am îndreptat a fost accea că manifestarea 

comportamentului deviant apare atunci când minorul vrea să se impună ca lider în cadrul 

grupului. Pentru a fi un exemplu pentru ceilalți, unii copii au considerat că un comportament 

negativ ar fi cea mai ușoară și rapidă cale. De asemenea, o ultimă concluzie în acest context 

este aceea că unii copii încearcă să își satisfacă nevoia de atenție și apreciere, elemente 

importante pentru dezvoltarea unui copil pe care în celelalte medii nu le primesc.  

Raționamentul după care un copil comite o infracțiune sau repetă un comportament 

deviant este, de cele mai multe ori, din același motiv – nesatisfacerea unei nevoi primare. 
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Dacă în mediul familial copilului nu îi sunt satisfăcute nevoile de bază, acesta le va căuta în 

alte părți. 

Un alt factor cu un puternic impact în definirea caracterului unui copil este timpul 

petrecut în mediul online. Analizând datele culese, putem concluziona că, cu cât un copil 

petrece mai mult timp în mediul online, cu atât pierde mai repede contactul cu lumea reală. 

Orele în fața unui device care îi oferă mirajul unei lumi în care are libertate de mișcare și de 

exprimare fără judecăți și etichete sociale, îl rupe de ceea ce societatea ar putea să îi ofere și îi 

conturează ideea că doar acolo el poate să fie apreciat.  

De aceea, întâlnim comportamente care pentru unii dintre noi sunt greu de explicat, 

dar care, la baza lor, au lumea creată de mediul online, o lume în care nimic nu ți se poate 

întâmpla, în care te manifești după cum simți.  Ruperea de realitate are la bază tot familia. 

Atenția pe care părinții i-o acordă copilului și limitele impuse îl pot ține departe de această 

capcană a lumii perfecte de pe internet. 

Aducem în atenție și persoanele cu care copiii pot interacționa pe rețelele de 

socializare. Aici, constatările ne duc în două direcții. O primă direcție este aceea în care 

copilul devine victimă iar cealaltă direcție în care copilul devine agresor. Copilul victimă 

poate să ajungă foarte ușor într-un mediu în care totul este posibil. Acest lucru este posibil 

prin contactul cu persoane al căror scop nimeni nu îl cunoaște și care pot atrage un copil în 

capcane care-l pot afecta emoțional și fizic pentru tot restul vieții. 

 Copilul agresor este situația pe care am pus noi accent, și acest comportament având 

la bază tot o manifestare de victimă. Agresiunea se învață, nu ne naștem cu ea, iar mediul 

online este propice pentru a deprinde astfel de comportamente. În cadrul jocurilor care 

promovează imagini cu un puternic mesaj instigator la violență și comportament antisocial, 

copilul își poate descoperi latura agresivă, unde o și antrenează. Cu ușurință, 

comportamentele deprinse în mediul online pot fi transpuse în interacțiunea cu persoane din 

lumea reală. 

Utilizarea internetului de către copii ar trebui atent supravegheată de către părinți. 

Această concluzie ne ajută să înțelegem că importanța pe care o are implicarea părinților în 

activitățile copilului este una substanțială pe care ar trebui să o conștientizeze fiecare părinte. 

Supravegherea și restricționarea în accesarea unor jocuri sau site-uri care au ca scop 

promovarea valorilor antisociale și instigarea la acțiuni violente și de automutilare nu 

înseamnă îngrădirea drepturilor copilului sau invadarea spațiului personal, ci ghidarea lui și 

conștientizarea că nu toate acțiunile în care se implică îi sunt și benefice dezvoltării. 
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Conform precizărilor făcute de specialiștii participanți la studiul nostru, copiii care pot 

să cadă pradă capcanelor din mediul online pot să provină și din familii normale, organizate, 

integrate în câmpul muncii dar care nu petrec timp cu copilul și nici nu au disponibilitate să îl 

asculte sau să îl sfătuiască cu privire la anumite aspecte ce țin de siguranța petrecerii timpului 

cu prietenii virtuali și nu numai. Problema care se întâlnește atât la familiile organizate, cât și 

la cele dezorganizate, este gestionarea deficitară a relației părinte-copil. 

Astfel, observăm că mediul de proveniență este unul din principalii factori care 

influențează dezvoltarea comportamentului infracțional în mediul online, de aceea a fost 

foarte important să îl analizăm sub toate aspectele sale. Pornind de la numărul de membri din 

care este compusă o familie, la autoritatea pe care părinții o manifestă în activitățile pe care 

copiii le au în mediul online și până la grupul de prieteni cu care minorii își petrec majoritatea 

timpului liber. 

După prezentarea acestor aspecte, trebuie să menționăm și câteva conlcuzii 

identificate în aria conștientizării consecințelor pe care le are implicarea minorilor în acțiuni 

cu caracter infracțional determinate de mediul online. 

Așadar, concluzionăm prin a menționa un prim aspect ce ține de atitudinea pe care 

copiii au avut-o după ce au săvârșit fapta. Rezultatele înregistrate ne-au arătat că majoritatea 

minorilor au plecat acasă de la locul faptei, unii manifestând sentimente de teamă, de regret, 

alții de indiferență și nepăsare. Atitudinea diferă de la unul la altul. Avem copii care 

manifestă regret față de faptele comise, dar și copii care se consideră nevinovați. Din 

perspectiva unor repondenți, faptele pe care le-au comis nu sunt grave și nu meritau să fie 

internați în centrele educative sau de detenție. 

După comiterea faptei și intrarea în atenția autorităților, începe adevăratul proces de 

conștientizare a consecințelor faptelor comise. Pentru unii, s-a dovedit a fi greu de dus 

confruntându-se cu depresia, pentru alții a reprezentat un salt spre o maturizare timpurie, iar 

pentru alții doar o altă etapă din viață care nu le-a adus nimic nou. Schimbările pe care le-a 

adus internarea într-un centru pot fi afectiv-emoționale, psihologice și chiar fizice. 

Analizând aceste aspecte conchidem asupra faptului că procesul de conștientizare prin 

care trece un minor care a săvârșit o faptă penală și a ajuns în atenția autorităților este unul 

dur, cu un impact puternic din punct de vedere emoțional, psihologic și fizic. Acești minori 

necesită ajutor pentru reușita reintegrării în societate atât din partea specialiștilor, cât și din 

partea familiei. 
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Concluzia finală a aceste lucrări se îndreaptă cu tărie spre faptul că fiecare copil care 

utilizează internetul poate fi un potențial agresor. Acțiunile copiilor din mediul online care nu 

sunt atent supravegheate de părinți pot avea grave repercusiuni în plan emoțional, psihologic 

și fizic. Contactul cu persoanele necunoscute utilizatoare de internet, sau activarea în jocuri 

cu un grad ridicat de violență sau care instigă la automutilare, precum și furnizarea de date 

personale într-un mediu atât de nesigur, sunt doar câteva din aspectele de care fiecare cititor 

al acestei lucrări ar trebui să țină seamă, fie el copil sau adult. 

 

Limitele cercetării 

Studiul de față, care prin realizarea lui am urmărit să evaluăm impactul pe care îl are 

utilizarea internetului asupra copiilor și cum le este influențat comportamentul de apariția 

noilor forme de manifestare ale criminalității în mediul online, a avut o serie de limite. 

În primul rând, grupul țintă al cercetării fiind reprezentat de minori, care pentru a intra 

în contact cu ei a fost nevoie de consimțământul părinților, a îngreunat destul de mult 

desfășurarea cursivă a întregului proces de culegere a datelor. De asemenea, deși instituțiile 

în cadrul cărora s-a desfășurat studiul au identificat minori care aveau caracteristicile grupului 

țintă, nu am reușit să îi intervievăm din cauza refuzului părinților. 

 În al doilea rând, subiectul cercetat de noi a fost unul care a implicat multe rețineri 

din partea minorilor implicați. Categoria de subiecți care a jucat jocul Balena Albastră a 

prezentat cele mai multe rețineri de teamă să nu fie cercetați de autorități. Deși unii dintre ei 

prezentau pe corp însemnele acestui joc, au refuzat asocierea cu ceea ce s-a întâmplat atunci, 

invocând alte motive pentru existența acelor semne de pe corpul lor.  

O altă limită a fost reprezentată de lipsa statisticilor pentru subiectul cercetat. Deși la 

nivel național există date care să furnizeze informații cu privire la categoriile de infracțiuni 

comise de minori, nu am regăsit informații care să conducă la asocierea comiterii lor cu 

mediul online, minorii participanți fiind identificați doar cu ajutorul specialiștilor din 

instituțiile în care s-a desfășurat cercetarea, dar și cu ajutorul articolelor din presă. 

În instituțiile care aplică sancțiuni privative de libertate accesul cu dispozitive care să 

permită înregistrarea a fost interzis ceea ce a condus la transcrierea directă a datelor obținute 

în timpul intervievării. Din dorința de a păstra contactul direct permanent cu subiectul 

intervievat, lipsa dispozitivelor de înregistrare a dus la pierderea unor informații prețioase 

pentru studiul de față. 
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O altă limită a studiului de față a fost imposibilitatea de a lua legătura cu părinții 

minorilor asupra cărora s-a instituit o măsură de protecție privativă de libertate, minorii 

refuzând să ne ajute cu numărul de telefon al familiei fie din cauză că nu mai păstrează 

legătura, fie de teamă să nu retrăiască cele întâmplate la intrarea sub măsura de protecție. 

Cercetarea fiind realizată pe un număr relativ mic de subiecți, datele culese nu pot fi 

generalizate. 

 

Direcții viitoare de cercetare – SOLUȚII ȘI STRATEGII 

Lucrarea de față a încercat să surpindă câteva aspecte importante cu care se confruntă 

copiii și adolescenții din zilele noastre. Fenomenul infracțiunilor comise în mediul online 

care a luat amploare în ultimii ani ne-a atras atenția și dorința de a studia și de a încerca să 

găsim soluții care să vină în ajutorul celor implicați. 

În cadrul studiului nostru am analizat atât infracțiunile care se pot comite de către 

minori în mediul online, cât și jocurile și platformele sociale care atrag din ce în ce mai mulți 

copii și de pe urma cărora comportamentul acestora suferă grave modificări transformându-i 

din copii cu un comportament normal, în copii cu un comportament deviant. 

Studiind îndeaproape întregul fenomen al implicațiilor internetului în viața copiilor și 

comportamentul deviant/delincvent al acestora am identificat o serie de lipsuri pe care, prin 

propunerile noastre am dori să le aducem în atenția autorităților. 

În primul rând, să se construiască campanii de informare și prevenire a părinților cu 

privire la riscurile la care sunt supuși copiii petrecând foarte mult timp în mediul online. Deși 

unii părinți nu consideră internetul un mediu periculos pentru copii, dacă ar fi informați 

corect, statisticile cu victimele copii din mediul online ar putea să arate cifre mult mai mici. 

De asemenea, de mare ajutor ar fi campaniile educativ-preventive pentru copiii care 

utilizează internetul. Aceștia ar trebui să fie educați cum să prevină implicarea într-o situație 

conflictuală care ar putea să degenereze și în mediul ofline, cum să evite interacțiunea cu 

persoanele necunoscute de pe urma cărora pot avea grave repercusiuni în plan emoțional și 

fizic, cum să evite jocurile de tipul Balena Albastră care au ca misiune finală sinuciderea 

jucătorului, precum și evitarea altor jocuri care au mesaje puternice instigatoare la violență și 

acte antisociale. 

Aceste două tipuri de campanii ar trebui să fie realizate atât la școală la orele de 

dirigenție cu elevii și la ședințele cu părinții, precum și de către mass-media prin: 
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- Distribuirea de pliante care să conțină informații concise despre fenomenul 

infracțional și riscurile la care sunt supuși copiii prin utilizarea internetului în mod 

excesiv; 

- Difuzarea de filme de scurt metraj în care mesajul să fie de impact pentru elevi și 

părinți; 

- Mesaje scurte de informare în mass-media. 

O altă strategie propusă de noi constă într-o cooperare mult mai eficientă între părinți 

și școală. Acestea fiind mediile unde copiii se formează și petrec cel mai mult timp. Fiecare 

schimbare de comportament identificată fie de părinți, fie de profesori, ar trebui semnalată și 

identificate cauzele pentru a se interveni punctual. 

Din datele analizate până în prezent, am constatat că nu există o strategie integrată de 

combatere a noilor forme de manifestare a criminalității în mediul online. Deși nu toate 

acțiunile care aduc prejudicii copiilor, studiate de noi, sunt considerate a fi infracțiuni, 

atingerile pe care acestea le aduc integrității emoționale, psihologice și fizice ale copiilor sunt 

mult mai mari decât unele fapte prevăzute de legislația în vigoare. 

De asemenea, considerăm necesară elaborarea unei legislații specifice pentru 

protecția minorilor în mediul online. Acest aspect a fost transferat în totalitate către familie, 

instituțiile neavând niciun aport în prevenirea și combaterea fenomenului infracțional care a 

luat amploare în mediul online. 

Un aspect la fel de important ca și cele menționate mai sus îl reprezintă realizarea de 

studii din care să reiasă factorii care determină implicarea minorilor în acțiuni infracționale în 

mediul online și să se intervină punctual. Dacă nu se intervine de la o vârstă mică, 

adolescenții de astăzi vor fi adulții de mâine care vor crea societății mult mai multe prejudicii. 

Aducând în discuție vârsta mică a copiilor care iau contact cu mediul online, 

propunem dezvoltarea serviciilor de consiliere pentru aceștia în vederea reducerii efectelor 

negative asupra dezvoltării lor emoționale și psihologice. Aceste servicii ar trebui dezvoltate 

atât în școli prin agajarea în fiecare unitate școlară a unui consilier, precum și în toate 

instituțiile care oferă asistență și protecție acestui tip de beneficiari – copii. 

Încheiem această secțiune aducând în atenție ceea ce autorul Dima preciza, și anume: 

prevenirea infracțiunilor săvârșite de minori nu trebuie să se facă prin moduri asupritoare, 

grele, ci prin metode care să folosească minorului, în sensul de a-l face să-și dea seama de 

greșelile pe care le-a făcut (Dima, 2001:136). 
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