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SUMAR EXECUTIV 

 

Studiul Pasivitatea nu opreste bullyingul - Evaluări privind fenomenul de bullying în judetele 

Gorj şi Prahova a fost realizat în cadrul proiectului Pasivitatea nu opreşte bullyingul,  finanţat 

în cadrul apelului  #4 – Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal (ongoing), 

program finanțat de Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și administrat de Fundația pentru 

Dezvoltarea Societății Civile, proiectul fiind implementat de către Asociaţia pentru Democrație 

Educație Respect, în calitate de Promotor, în parteneriat cu Liceul de Arte Constantin Brailoiu 

din Targu Jiu, Teatrul Elvira Godeanu din Târgu Jiu și Asociația Research Network on 

Resources Economics and Bioeconomy din Ploiești. 

Proiectul este derulat concomitent în județele Gorj și Prahova, în perioada 11 ianuarie 2021 – 

10 iulie 2021. 

Scopul acestui studiul îl constituie evaluarea fenomenului de bullying în şcolile din România. 

Pentru a realiza acest scop am ales să investigăm fenomenul de bullying în şcolile din judeţele 

Gorj şi Prahova. Scopul cercetării este explicitat prin intermediul celor opt obiective ale acestui, 

prin care s-a urmărit identificarea principalelelor cauze care conduc la declanşarea şi 

manifestarea fenomenului de bullying în şcolile din aceste două judeţe.  

Analiza de conţinut a rǎspunsurilor relevǎ anumite aspecte mai profunde care, pe de o parte, 

aratǎ importanţa temei de cercetare şi, pe de altǎ parte, sugereazǎ necesitatea unor studii mai 

detaliate. Chestionarul a fost rulat în cadrul şcolilor şi liceelor din cele două judeţe, colectând 

un număr de 454 de rǎspunsurile de la respondenţi vizaţi. 

Din analiza efectuată s-a constatat că un numǎr de 130 de persoane, reprezentând aproape 29% 

din totalul celor 454 de respondenţi ai eşantionului, au raportat una sau mai multe situaţii care 

pot fi considerate sau asimilate unor forme de bullying (întrebǎrile nr. 12, 14 şi 19 din 

chestionar). În ceea ce priveşte structura de gen, dintre aceştia, 35 sunt bǎieţi (27%), iar 95 sunt 

fete (73%). Dacǎ avem în vedere structura pe sexe a eşantionului, respectiv 32% bǎieţi şi 68% 
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fete, aceste distribuţii par sǎ susţinǎ ipoteza I4, în sensul cǎ aratǎ cǎ fetele sunt mai des supuse 

unei forme de bullying decât bǎieţii. 

Totoadată demn de remarcat este şi faptul cǎ persoana care a ales sǎ foloseascǎ o anumitǎ formǎ 

de violenţǎ, atât verbalǎ, cât şi psihicǎ, pare cǎ a experimentat acest lucru şi în propria familie, 

apreciind climatul din familia sa ca fiind rece (întrebarea nr.6) şi marcat uneori de discuţii 

aprinse sau violenţă fizică (întrebarea nr.7). De asemenea, încǎ unul dintre cei patru respondenţi 

menţionaţi mai sus ca declarând cǎ au adresat cuvinte injurioase colegilor, prietenilor ori 

apropiaţilor, a afirmat despre climatul din familia sa cǎ este tensionat şi uneori are parte de 

episoade de discuţii aprinse sau violenţă fizică. 

Analizând rǎspunsurile la întrebarea referitoare la modul în care respondenţii apreciazǎ climatul 

din familie, se constatǎ cǎ 64 – reprezentând 14% - din totalul de 454 de respondenţi considerǎ 

cǎ în familiile lor climatul este rece sau chiar tensionat (39 persoane). Dintre acestia, 41 fac 

parte dintre cei care au raportat şi existenţa discuțiilor aprinse sau a violenţei fizice în familie 

(întrebarea nr.7).  

Având în vedere rezultatele obţinute în urma studiului realizat se poate remarca, că din păcate, 

bullyingul pare să se manifeste la nivelul şcolilor, deşi în România există o legislaţie 

corespunzătoare prin care acest fenomen este combătut. În şcolile din România, elevul are 

dreptul la un mediu sigur, în care să îşi valorifice capacităţile şi înclinaţiile sale creative, iar 

şcoala trebuie să prevină orice formă de agresiune sau bullying. 

Studiul de faţă se încadrează în tendinţele existente în literatura de specialitate care au ca 

obiectiv investigarea fenomenlului de bullying în mediul şcolar, axându-se în principal pe 

identificarea factorilor care îl determină precum şi analiza corelaţiilor existente între condiţiile 

sociale, de mediu şi familiale şi declanşarea fenomenului de bullying.  
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ARGUMENT 

 

În contextul actual, bullyingul este unul dintre subiectele amplu dezbătute şi analizate, atât în 

cercetare, în practică, cât și media. Studierea fenomenului de bullying a devenit, în contextul 

evoluţiei şcolii şi a mediului şcolar actual, un subiect de actualitate, cu implicaţii dintre cele mai 

diverse, atât la nivel individual dar şi instituţional, constituind o dimenisune nouă în cercetările 

privind tendinţele manifestate în rândul elevilor. Astfel, în numeroase studii de specialitate se 

subliniază faptul că bullyingul, hărţuirea sau intimidarea în cadrul şcolii are consecințe grave, 

atât pentru organizație, cât şi pentru cei implicaţi. Deşi, în mod similar, există cercetări privind 

evoluţia şi modul în care bullyingul îi afectează  pe elevi, oferind un cadru argumentat ştiinţific 

privind conceptualizarea, prevenirea și răspunsul la agresiune, există însă puține studii şi 

cercetări despre modul şi factorii care îl generează. 

Evoluţia cercetărilor şi a studiului fenomenului de bullying a evidenţiat o preocupare tot mai 

accentuată faţă de înţelegerea specificităţii acestui element. După cum constată şi (Volk și 

colab., 2017), dacă în anii 1980 au fost publicate doar 29 de articole şi studii în jurnale peer-

review având ca obiect bullyingul, în anii 1990 au fost publicate 275 de articole, iar între 

peridoada 2011-2017 au fost publicate peste 5000 de articole. 

Obiectivul general propus al acestui studiu este de a înţelege specificitatea evoluţiei 

fenomenului de bullying existent în şcolile din România şi de a obține o imagine de ansamblu 

asupra cunoștințelor privind dimensiunea acestui fenomen, în mod particular, în şcolile din 

judeţele Gorj şi Prahova. Mai mult, acest studiu își propune să contribuie la înţelegerea acestui 

fenomen, cu implicaţii complexe în evoluţia elevilor prin stabilirea unui cadru aplicativ,  

conceptual și metodologice prin care se urmăreşte prevenirea fenomenului de bullying. 

O altă dimensiune a studiului a fost concentrată pe evaluarea eventualelor asocieri dintre 

variabilele şi trăsăturile mediului familial, stima de sine, autonomia financiară și hărțuirea, 

comparând legăturile astfel identificate cu predispunerea la fapte de bullying şi hărțuire în 

şcoală. 
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Volumul redus al cercetărilor şi al studiilor privind bullyingul în şcolile din România, faţă de 

alte state, poate reflecta nu numai dificultatea în explorarea acestui fenomen, lipsa unui cadru 

metodologic adecvat şi al clarificărilor conceptuale cu privre la ce înseamnă şi presupune 

agreisune în şcoală şi formele acesteia dar şi o anumită tendinţă de a minimiza existenţa acestui 

fenomen şi a efectelor sale. 

Particularitatea acestui studiu constă nu numai din aria de aplicabilitate a metodologiei şi a 

chestionarului, având în vedere rularea  acestuia numai în şcolile din judeţele Gorj şi Prahova,  

pe un eşantion de 454 de respondenţi dar şi prin natura obiectivelor urmărite prin întrebările 

constitutive ale chestionarului. Prezentul studiu se alătură, din perspectivă critică, eforturilor şi 

cercetărilor existente în domeniul analizei privind dezvoltarea şi rafinarea formelor de agresiune 

în şcoală, încercând să aducă contribuţii şi să lărgească sfera de înţelegere a cauzelor 

bullyingului, a predictoriilor acestui, identificând și unele modalități posibile de intervenție și 

prevenire eficientă a acestuia. 
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I. Noţiuni introductive  
 

1.1. Abordări teoretice privind fenomenul de bullying 

 

În societăţile contemporane bullyingul constituie o problemă importantă şi de o stringentă 

actualitate, în contextul în care, școlile din întreaga lume se confruntă cu provocări din ce în ce 

mai diverse în consolidarea unui mediu favorabil incluziunii elevilor. Având în vedere efectele 

negative produse de bullying asupra celor implicați, se impune analiza şi înţelegerea formelor 

de manifestare ale acestuia, pornind de la considerentele că acesta tinde să devină un fenomen 

de amploare în comportamentele elevilor. 

În societăţile contemporane colegii, prietenii și grupurile din care tinerii fac parte au un rol din 

ce în ce mai important în formarea şi devenirea socială a acestora. Grupurile sociale influenţează 

tot mai mult comportamentul tinerilor, contribuind la definirea unor tipare de comportament ale 

adolescenților, fiind totodată şi locul predilect si contextul de realizare al hărţuirii. Bullyingul 

colegilor are loc de cele mai multe ori în timpul adolescenței. 

După unele constatări (Clarke și Kiselica, 1997), violența în mediul școlar reprezintă o problemă 

socială la nivel mondial, chiar dacă obiectivul principal al şcolii constă în asigurarea dezvoltării 

pozitive şi sustenabile a tinerilor. Şcoala, în cele mai multe cazuri se confruntă şi cu evenimente 

negative, care se abat de la misiunea sa fundamentală şi care o transformă într-un mediu mai 

puţin favorabil dezvoltării personale ale tinerilor. Deşi bullyingul nu defineşte starea normală a 

mediului şcolar, acesta se produce, iar în ultima perioadă de timp, printre cazurile de 

comportamente negative asociate direct şi irevocabil violenței școlare, acesta a suscitat un 

interes imprortant, ataât din partea cercetătorilor, dar şi al presei, atunci când se are în vedere 

analiza comportamentelor de agresiune în mediul şcolar. 

Bullying-ul şi hărțuirea sunt o problemă gravă care afectează milioane de indivizi din întreaga 

lume în fiecare an, după cum constată şi (Volk şi colab., 2017), devenind o problemă globală în 

cazul sistemului de învăţământ modern. Înțelegerea formelor de violenţă şcolară, a mediului în 

care se desfăşoară, a factorilor care le declanşează precum şi a a gradului de implicare, atât în 

getionare cât şi în prevenţie, implică o largă atenţie atât din partea managementului şcolar dar 
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şi al necesităţii de reglementare. În studiile de specialitate (Bjärehed şi colab., 2021), bullyingul 

este înţeles şi analizat ca un subset de comportament agresiv care se manifestă în rândul 

populaţiei şcolare. Din aceste considerente, bullyingul şi hărţuirea în mediul şcolar sunt 

conceptualizate ca fiind acte negative, cu nivel de agresivitate care dăunează sau provoacă 

neplăceri în rândul elevilor, generând un dezechilibru de putere real sau perceput la nivelul 

grupului social. 

Bullyingul ca şi comportament de intimidare al unei persoane, în cazul nostru elev, trebuie 

îmţeles din perspectiva unui fenomen social complex care include o multitudine de 

comportamente variate ale participanților la realizarea intimidării. Evoluţia mediului şcolar 

reflectă înglobarea comportamentelor indivizilor într-un set de reguli sociale, ce trebuie 

respectate şi internaizate de fiecare dintre participanţi. Din această perspectivă, bullyingul, la 

nivel şcolar, implică un anumit grad de intimidare care se concentrează îndeosebi la varietatea 

interacțiunii și comunicării sociale a indivizilor. Bullyingul devine aşadar un indicator negativ 

al incluziunii sociale, având un impact negativ ridicat asupra bunăstării sau sănătății elevilor. 

Juvonen și Graham (2014) raportează în studiul lor că aproximativ 20-25% dintre tineri sunt 

implicați direct în agresiune în calitate de făptași, victime sau în amble poziţii în timp ce în 

studiile realizate la scară largă în țările occidentale se evidenţiază că 4-9% dintre tinerii 

chestionaţi se angajează frecvent şi dezvoltă comportamente de agresiune de tip bulling în timp 

ce 9-25% dintre copiii de vârstă școlară sunt agresați. (Menesini şi Salmivalli, 2017). 

După cum se identifică şi în unele studii existente în litertaura de specialitate, în decursul 

studiilor şcolare, ratele de particiapre la activităţi de bullying variază de la 10 la 50% în cazul 

copiilor și tinerilor (Atria și colab. 2007; Cook și colab. 2010; Mishna, 2012), iar în cazul 

studenţilor, de exemplu, implicați activităţi de bullying, în special sub formă de hărțuire 

cibernetică este de până 30 la sută (Mishna și colab., 2012). 

Deşi au fost realizate numeroase studii şi intervenții care au avut ca principal obiectiv analiza şi 

prevenirea bullyingului ca formă de agresiune în școli, gestionarea eficientă a acestui reclamă 

încă numerose eforturi care să conducă la adoptarea unei legislaţii funcţionale privind enomenul 

de legate de bullying sau alte forme de hărţuire sau intimidare în şcoli. De asemenea, este 
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necesară elaborarea unor politici model şi a cadrului de acţiune pentru o abordare eficientă a 

acestei problematici. 

1.3. Definiţie şi categorii 

 

Bullying este definit în literatura de specialitate (Olweus, 2003), adesea ca fiind un 

comportament agresiv nedorit al unei persoane sau al unui grup de persoane împotriva unei 

victime vizate, cu intenţia de a o agresa fie fizic, fie emoțional. Acest comportament are caracter 

de repetabilitate sau are potențialul de a se repeta în timp și dezvoltând un amplu dezechilibru 

de putere real sau perceput la nivelul colectivităţii în care are loc. 

Într-o accepţiune generală (Smith şi colab., 1999) defineşte bullyingul ca fiind situaţia în care 

un elev este agresat sau victimizat prin expunerea sa în mod repetat și în timp la acțiuni negative 

din partea unuia sau mai multor colegi. Dacă din perspectiva agresorului (Charon 2010), 

bullyingul constituie principalul instrument şi preocupare în acelaşi timp de a obţine, atinge sau 

consolida o poziție socială înaltă în rândul colegilor lor  de şcoală  precum şi de a atrage atenția 

colegilor, de a se face remarcat, prin folosirea violenţei, pentru cel care este agresat situaţia este 

cu totul alta.  În unele studii (Thornberg şi colab., 2016) s-a sugerat că de cele mai multe ori 

copiii, şi inclusiv elevii, tind să judece intimidarea, ca formă de bullying, ca pe o transgresiune 

morală, indicând faptul că aceasta cuprinde şi probleme de moralitate. 

În colectivităţile contemporane, bullyingul se poate manifesta sub diferite forme, pornind de la 

agresiunea verbală, continuând cu cea fizică, relațională și, ca urmare a dezvoltării dimensiunii 

virtuale, cibernetice. Dacă bullyingul verbal implică adesea doar o formă de hărțuire verbală la 

adresa victimei, fie sub formă de tachinare, amenințare, batjocură, poreclă sau formularea unor 

comentarii răutăcioase, inadecvate, prin care se încearcă intimidarea victimei, bullyingul fizic 

implică o hărțuire fizică a persoanei prin recurgerea la lovirea, împiedicarea, deteriorarea 

bunurilor sau a altor forme de violenţă fizică. În schimb, bullyingul social sau relaţional implică 

forme mult mai variate şi mai rafinate de hărțuire, adesea practicate concertat şi în mod ascuns, 

implicând afectarea reputației sau a relațiilor sociale a persoanei vizate prin excluderea 

intenționată a victimei dintr-un grup, şi de la participarea în mod normal la viaţa scocială apelând 
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la răspândirea de zvonuri false, jenarea persoanei în public sau atribuirea unor fapte imaginare 

de natură a afecta dezvoltarea networkingului social al persoanei. 

Pe termen lung, comportamentul de agresiune de tip bullying poate produce în cazul elevilor 

consecințe dăunătoare grave, ireparabile, afectând atât starea emoțională şi stima de sine a 

autorului, cât şi sănătatea mintală, bunăstarea socială, posibilitatea de a dezvolta relaţii 

interumane, dar şi performanţele şcolare ale elevilor, atât ale agresorilor dra mai ales ale 

victimelor. Bullyingul este un factor care afectează atât agresorul cât şi victima, nu în egală 

măsură, dar ambele dezvoltă comprtamente cu efecte negative în societate. În literatura şi 

studiile de specialitate sunt identificate o serie variată de forme de manifestare ale bullyingului, 

după cum se poate observa şi în figura de mai jos. Însă în majoritatea studiilor efectuate, se au 

în vedere, cu precădere doar două dintre aceste forme: bullyingul direct şi bullyingul indirect.  

 

 

Fig.1. Formele bullyingului 

Sursa: autorii pe baza literaturii de specialitate 

 

Bullyingul direct, sub formă fizică preupune hărțuirea directă a persoanei agresate şi îmbracă o 

formă specifică de interacţiune directă, față în față între agresor și victima sa, implicând o 

• bullying fizic

• bullying verbal
bullying direct 

• agresiune psihologică

• agresiune socială
bulling indirect 

• hărţuire cibernetică

• outing
cyberbullying

• bullying homofobic

• bullying rasial

• bullying de natură sau considerente sexuale
bullying discriminatoriu
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agresiune fizică sau  insulta verbală directă, adresată persoanei vizate. În această catgeorie de 

bullying sunt incluse de regulă acţiuni de tipul agresiunii fizice a persoanei, deteriorarea 

bunurilor personale, furtul sau ascunderea acestora, lovirea, împinsul, împiedicarea, etc. Tot în 

această categorie de bullying direct se circumscrie şi bullyingul verbal, ca o formă mai puţin 

agresivă fizic dar la fel de periculoasă, ce include acţiuni repetate de tipul amenințărilor, 

intimidare verbală, insultă, batjocură, calomnie, șantaj, adresarea de porecle, etc. 

Bullying-ul indirect, deşi la o primă vedere ar avea efecte mai puţin negative se constituie într-

o agresiune de natură psihologică sau socială, care odată exercitată conduce la izolarea și 

excluderea persoanei vizate. Persoana vizată este astfel supusă unei avalanşe de zvonuri 

neadevărate sau agresată în mod subtil, fiind exclusă sau limitându-i accesul în cercurile sociale 

şi de prieteni. Este mai dificil de identificat şi contracarat deoarece forma de manifestare este 

foarte subtilă și adesea fără posibilitatea de indentificare din partea profesorilor sau chiar a 

părinţilor. În această categorie de bullying se pot include forme de intimdare indirectă, 

excluderea din cercul de prieteni, bârfa, ignorarea, atribuirea de activităţi şi acţiuni jenante, etc.  

Cyberbullyingul reprezintă o formă relativ nouă de bullying ce a apărut şi dezvoltat odată cu 

extinderea utilizării reţelelor sociale şi a utilizării Internetului. Accesul la Internet şi utilizarea 

acestuia, inclusiv în procesul de învăţământ a extins posibilitatea formelor de agresiune în rândul 

tinerilor, mai ales că în spatele ecranelor, oricine poate fi oricine. 

Cyberbullying-ul se constituie într-o formă specifică, diferită de formele clasice de bullying, 

având în comparaţie cu acestea o putere mult mai ridicată, fiind un instrument cu influenţă 

puternică în comparație cu celelalte forme de intimidare, deoarece acesta este exercitat în 

principal de către colegi, de membrii care fac parte din acelaşi grup social. Influenţa acestei 

forme de bullying nu este dată ca în cazul celorlalte forme analizate precendent pin nivelul 

diferit al puterii agresorului ci de capacitatea tehnologică a acestuia de a produce conținut digital 

viral, care să ajungă la un număr mare de utilizatori în același timp. Din această perspectivă, 

cyberbullying-ul este mult mai uşor de realizat de către agresor, fiind oarecum depersonalizat.  

Cyberbullying-ul nu potenţează şi nu depinde în mare măsură de caracterul sau personalitatea 

agresorului, iar datorită mijloacelor tehnologice prin intermediul cărora se realizezază este greu 
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de identificat agresorii, şi ca atare de contracarat acţiunile acestora. Cyberbullying-ul implică o 

insensibilitate față de persoana vizată, accentuând deprecierea socială a imaginii şi relaţiilor 

sociale ale agresatului. Cyberbullying-ul se poate constitui într-un veritabil instrument pentru 

defăimare şi lezarea inegrităţii imaginii publice a unei persoane. Atunci când avem în vedere 

însă elevii, situaţia poate degenera rapid şi ireversibil, aceştia fiind foarte dependenţi de imginea 

şi avatarul electronic. 

Formele cele mai uzitate de cyberbullying sunt (Rigby, 2007; Koo, 2007; Yerger şi Gehret, 

2011): 

 Hărţuirea cybernetică (cyberstalking) presupune transmiterea de mesaje de ameninţare, 

răutacioase sau cu un conţinut inacceptabil de adresare unei persoane. Forma de 

exprimare, conţinutul, caracterul sau ora la care sunt transmise constituie de asemenea 

factori care potenţează impactul negativ al acestei forme de agresiune; 

 Outing implică trasmiterea, distribuirea şi publicarea de materiale personale, imagini, 

filmuleţele cu caracter compromiţător despre o persoană. Materialele cu caracter 

personal astfel distribuite lezează imaginea sau integritatea socială a persoanei vizate. În 

cazul elevilor, această formă de cyberbullying afectează grav imaginea publică şi 

percepţia socială şi se poate constitui într-un factor declanşator al repulsiei sociale; 

 Masquerading presupune crearea unui profil sau identitate falsă pentru a hărțui pe cineva 

în mod anonim sau atribuirea unei identități terţe pentru a trasnmite mesaje cu conţinut 

negativ, dăunătoare victimei sau care să o plaseze într-o situaţie nedorită; 

 Depersonalizarea are ca obiect furtul efectiv al identităţii virtuale a victimei şi utilizarea 

acesteia în acte antisociale digitale; 

 Cyber bashing/happy splapping presupune răpândirea intenţionată de materiale care au 

drept conţinut o faptă de agresiune. 

Bullyingul discriminatoriu sau hărțuirea discriminatorie se fundamentează, după cum îi arată şi 

denumirea, pe evidenţierea unor aspecte largi legate de presonalitate, orientare sexuală, origine 

socială, religie sau apartenenţă la un grup. În cadrul bullyingului disciminatoriu se pot identifica 

categorii mult mai largi şi tipologii de hărțuire, precum (Smith,2013; Tekel şi Karadag, 2020): 
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 agresiunea rasială se bazează pe considerente de rasă şi are ca obiect elevii care provin 

din ţări străine, eventual cu o altă cultură decât mediul în care se integrează; 

 agresiunea împotriva persoanelor cu dizabilități vizează elevii cu dizabilități fizice sau 

mentale, cu dificultăți de învățare, accentuând relevanţa acestor aspecte; 

 agresiunea de natură sexuală în cazul elevilor are în vedere atenția sexuală de tip verbal, 

psihologic sau uneori chiar fizică, nedorită subiectului, care îî produce acestuia un 

disconfort. 

 

1.3. Evoluţia preocupărilor în analiza conceptului de bullying 

Analiza comportamentelor antisociale sau a tipologiei dezvoltate de fenomenul de hărţuire în 

mediul şcolar şi în rândul elevilor constituie un subiect care a dobândit notorietate, captând 

atenţia cercetătorilor, relativ târziu, datorită tocmai specificităţii fenomeniului în sine. Pornind 

de la realitatea, că mediul şcolar şi elevii trebuie să se circumscrie prin comportamentul lor 

exigenţelor societale, fenomele de hărţuire sau agresiune în acest mediu ar trebui să fie practic 

inexistente. Dorinţa de a evita sau acolo unde era cazul de a reduce intensitatea şi incidența 

agresiunii și mai ales a consecințelor dăunătoare ale acesteia asupra victimelor constituie unul 

din obiectivele de natură umană care a condus la iniţierea şi aplicarea unor regulamente stricte 

în cazul şcolilor.  

Cercetările privind bullyingul, respectiv agresiunea şi hărţuirea școlară s-au impus ca urmare a 

apariţiei tot mai stringente anevoii de a înţelege comportamentele antisociale ale elevilor. În 

literatura de specialitate (Smith, 2012) au fost indentificate patru stadii, respectiv patru perioade 

de analiză a preocupărilor în domeniul fundamentării conceptului de bullying. Astfel, unele 

studii (Smith, 2012) clasifică cercetările privind bullyingul în patru valuri, după cum urmează: 

Primul val sau începuturile cercetărilor (1970 -1988) având originile în ţările sandinave unde 

s-a derulat şi pentru prima dată o campanie națională de intervenție împotriva agresiunii în 

mediul şcolar. Metodologic, prima lucrare care a avut ca topic şi s-a adresat problematicii legate 

de bullying a fost cartea “Aggression in the Schools: Bullies and Whipping Boys”, scrisă de 

Olweus Dan în anul 1978. Acesta defineşte bullyingul sau hărțuirea din perspectiva „mobbing-



 

17 
 

ul” căruia îi atribuie o definiţie centrată în termeni de comportamente fizice și verbale 

neadecvate. Olweus în lucrarea sa respinge în mod explicit şi categoric eticheta „mobbing” care 

avea o sferă mult mai largă şi cuprindea şi hărțuirea de grup, pornind de la constatarea că cele 

mai multe comportamente de hărţuire păreau a fi făcute de o singură persoană şi nu de grupuri. 

Pornind de la preocupările incipiente, state precum Finlanda, Marea Britanie și Irlanda, în 

special, au început să dezvolte programe de lucru şi să aplice politici care să combată noul 

fenomen apărut în rândul elevilor. 

În ciuda aplicării unor programe specifice de prevenţie, comportamentele de hărţuire în rândul 

elevilor nu au încetat, iar apariţia unei succesiuni de sinucideri în rândul tinerilor cauzate de 

agresiunea școlară în perioada 1993-1995 a dus la apariţia celui de-al doilea val sau a doua fază 

a cercetărilor. 

Al doilea val sau fundamentarea programelor de cercetare specifice bullyingului (1989 - 

mijlocul anilor 1990. Deşi perioada pare scurtă, evoluţia preocupărilor pentru înţelegerea şi 

studierea fenomenului de bullying sau a hărţuiri în şcoli, a fost de mare intensitate, dobândind 

un puternic caracter de social pentru comunităţile şcolare. Se remarcă aşadar rafinarea 

conceptului de bullying, incluzând în structura sa agresiunea indirectă și pe cea relațională.  

Al treilea val sau internaționalizarea cercetărilor privind  bullyingul (1990 – 2004). După 

cum era şi firesc, amploarea manifestării fenomenului de bullying a atras atenţia, devenind o 

preocupare la nivel internaţional, mai ales că şcolile din întreaga lume se confruntau cu o 

intensificare a episoadelor de hărţuire între elevi. Astfel, un studiu (Salmivalli și colab., 1996) 

realizează o descriere succintă, a parţilor implicate în procesul de bullying, pornind de la 

iniţiatori, respectiv liderii care iau inițiativa şi pornesc agresiunea, adepții bullyingului, respectiv 

elevii care se alătură mai apoi, susţinătorii – întăritori care încurajează comportamentul 

agresorului sau râd de victimă, după caz, apărătorii – cei care ajută victima și publicul care asistă 

fără a se implica şi nu în cele din urmă victimele propriu-zise. Operând aceste delimitări studiul 

(Salmivalli și colab., 1996) contribuie semnificativ la fundamentarea analizei fenomenului de 

de bullying.  
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Al patrulea val sau predominanţa agresiunii cibernetice (2004-prezent). Apariţia şi evoluţia 

reţelelor sociale, Facebook, Instagram, TikTok sau  a YouTube au mutat centrul de interes al 

vieţii sociale a elevilor înspre aceste intrumente digitale. După cum constată unii autori (Rivers 

şi Noret, 2010), cyberbullyingul a început ca formă de manifestare a hărţuirii prin trimiterea de 

mesaje text și e-mail, care a crescut până la mijlocul anilor 2000.  

 

II. DESCRIEREA METODOLOGIEI DE CERCETARE 

 
2.1.  SCOPUL CERCETǍRII 

Scopul acestui studiul îl constituie evaluarea fenomenului de bullying în şcolile din 

România. Pentru a realiza acest scop am ales să investigăm fenomenul de bullying în şcolile din 

judeţele Gorj şi Prahova. Scopul cercetării este explicitat în continuare prin intermediul 

obiectivelor acesteia, care descriu modalităţile prin care va fi atins scopul propus, fiind astfel 

formulate încât să acopere toate caracteristicile şi proprietăţile semnificative ale acestuia. 

 

2.2.  OBIECTIVELE CERCETǍRII 

O1. Evaluarea modului în care copiii apreciazǎ starea materialǎ a familiilor proprii 

O2. Evaluarea modului în care copiii îşi apreciazǎ propria stare de spirit în mediul şcolii 

O3. Evaluarea disponibilitǎţii copiilor pentru cooperare şi ajutor pentru colegii de şcoalǎ 

O4. Evaluarea modului în care copiii apreciazǎ climatul din familiile proprii 

O5. Evaluarea mǎsurii în care copiii se simt în siguranţǎ în şcoli 

O6. Evaluarea aplecǎrii copiilor de a-şi manifesta o formǎ de superioritate faţǎ de colegii de 

şcoalǎ 

O7. Evaluarea gradului în care copiii sunt implicaţi în diferite forme de violenţǎ (fizicǎ sau 

verbalǎ) în şcoli 

O8. Evaluarea gradului în care copiii din şcoli cunosc termenul de BULLYING. 
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2.3.  IPOTEZELE CERCETǍRII 

I1. Copiii care cresc în familii în care se manifestǎ un climat de violenţǎ sunt mai adesea 

implicaţi în incidente violente, faţǎ de copiii care cresc în familii în care nu sunt raportate 

tensiuni sau violenţe 

I2. Copiii care cresc în familii care se confruntǎ cu dificultǎţi financiare au tendinţa de a 

manifesta un comportament mai retras în şcoalǎ, faţǎ de colegii lor care nu au probleme 

materiale în familie 

I3. Copiii care cresc în familii care se confruntǎ cu dificultǎţi financiare sunt mai adesea supuşi 

unor forme de bullying, faţǎ de colegii lor care nu au probleme materiale în familie 

I4. Fenomenul de bullying afecteazǎ în mod diferit fetele şi bǎieţii. 

 

2.4.  DESCRIEREA VARIABILELOR CERCETǍRII 

V1. Denumirea variabilei: Modul în care se autoapreciazǎ respondentul, comparativ faţă de 

colegii sǎi 

Definirea conceptuală: Expresia verbalǎ a modului în care se autoapreciazǎ respondentul, 

comparativ faţă de colegii sǎi 

Definirea operaţională: 

a) Unul dintre cei mai buni  

b) Peste medie  

c) Mediu 

d) Slab 

e) Foarte slab  

 

V2. Denumirea variabilei: Starea psiho-emoţionalǎ a respondentului la şcoală 

Definirea conceptuală: Expresia verbalǎ a stǎrii psiho-emoţionalǎ a respondentului la şcoală 

Definirea operaţională: 

a) Vesel  
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b) Speriat  

c) Nesigur 

d) Emoţionat  

e) Indiferent  

 

V3. Denumirea variabilei: Disponibilitatea respondentului de a-şi ajuta colegii 

Definirea conceptuală: Mǎsura în care respondentul este dispus sǎ îşi ofere ajutorul colegilor, 

atunci când este solicitat 

Definirea operaţională: 

a) Întotdeauna  

b) Adeseori  

c) Rar  

d) Niciodată 

e) Nu sunt solicitat 

 

V5. Denumirea variabilei: Relaţia dintre respondent şi colegii de clasǎ 

Definirea conceptuală: Mǎsura în care respondentul se apreciazǎ cooperant cu colegii de clasǎ 

Definirea operaţională: 

Consideri că eşti cooperant, amabil cu colegii de clasă?  

a) Da 

b) Nu 

c) NS/NR 

 

V6. Denumirea variabilei: Situaţia materialǎ a respondentului  

Definirea conceptuală: Expresia verbalǎ a modului în care respondentul apreciazǎ cǎ situaţia sa 

materialǎ este dificilǎ 

Definirea operaţională: 

Întâmpini dificultăţi financiare? 

a) Da 

b) Nu 

c) NS/NR 
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V7. Denumirea variabilei: Climatul familial al respondentului  

Definirea conceptuală: Expresia verbalǎ a modului în care respondentul apreciazǎ climatul din 

familia sa 

Definirea operaţională: 

Apreciezi climatul din familia ta ca fiind: 

a) Plăcut, calm, prietenos 

b) Rece 

c) Tensionat 

 

V8. Denumirea variabilei: Existenţa unui mediu violent în familia respondentului 

Definirea conceptuală: Frecvenţa episoadelor violente în familia respondentului 

Definirea operaţională: 

a) În mod obişnuit  

b) Uneori 

c) Niciodată 

 

V9. Denumirea variabilei: Modul în care respondentul contribuie la situaţia financiară a familiei 

Definirea operaţională: Cum contribuie respondentul la imbunătăţirea situaţiei financiară a 

familiei 

Definirea conceptuală: 

a) Da, obligat de familie 

b) Da, cu acordul meu  

c) Da, doar în timpul liber 

d) Da, pentru banii de buzunar 

e) Nu 

 

V10. Denumirea variabilei: Mǎsura în care asupra respondentului s-au încercat ameninţări la 

şcoalǎ 

Definirea operaţională: Frecvenţa ameninţǎrilor la care a fost supus respondentul la şcoalǎ 
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Definirea conceptuală: 

a) Nu s-a întâmplat niciodată 

b) S-a întâmplat  de 1-2 ori 

c) S-a întâmplat de 3-4 ori 

d) S-a întâmplat de 5-6 ori 

e) S-a întâmplat foarte frecvent 

 

V11. Denumirea variabilei: Mǎsura în care, la adresa respondentului, s-au spus lucruri 

neadevǎrate la şcoalǎ 

Definirea conceptuală: Frecvenţa cu care, la adresa respondentului, s-au spus lucruri 

neadevǎrate la şcoalǎ 

Definirea operaţională: 

a) Nu s-a întâmplat niciodată 

b) S-a întâmplat  de 1-2 ori 

c) S-a întâmplat de 3-4 ori 

d) S-a întâmplat de 5-6 ori 

e) S-a întâmplat foarte frecvent 

 

V12. Denumirea variabilei: Mǎsura în care respondentul s-a adresat ireverenţios colegilor 

Definirea conceptuală: Frecvenţa cu care respondentul a folosit porecle pentru a se adresa unui 

coleg/colege 

Definirea operaţională: 

a) Nu s-a întâmplat niciodată 

b) S-a întâmplat  de 1-2 ori 

c) S-a întâmplat de 3-4 ori 

d) S-a întâmplat de 5-6 ori 

e) S-a întâmplat foarte frecvent 
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V13. Denumirea variabilei: Refuzul respondentului de a merge la şcoalǎ pe motiv de 

nesiguranţǎ  

Definirea conceptuală: Frecvenţa situaţiilor în care respondentul nu a mai mers la şcoală, 

deoarece a simţit că ar fi în nesiguranţă 

Definirea operaţională: 

a) Niciodată 

b) O dată 

c) De câteva ori 

d) Mă simt adeseori în nesiguranţă 

 

V14. Denumirea variabilei: Mǎsura în care respondentul a ameninţat un coleg/colegă cu lovirea 

Definirea conceptuală: Frecvenţa cu care respondentul a ameninţat un coleg/colegă cu lovirea 

Definirea operaţională: 

a) Nu 

b) Cel mult o dată 

c) Ocazional 

d) De mai multe ori 

 

V15. Denumirea variabilei: Mǎsura în care respondentul a fost în situaţia să i se distrugă 

lucrurile personale de către un alt coleg/colegă 

Definirea conceptuală: Frecvenţa cu care respondentul a fost în situaţia să ţi se distrugă lucrurile 

personale de către un alt coleg/colegă 

Definirea operaţională: 

a) Nu s-a întâmplat niciodată 

b) S-a întâmplat  de 1-2 ori 

c) S-a întâmplat de 3-4 ori 

d) S-a întâmplat de 5-6 ori 

e) S-a întâmplat foarte frecvent 
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V16. Denumirea variabilei: Implicarea respondentului în episoade violente la şcoală 

Definirea conceptuală: Frecvenţa cu care respondentul a fost în implicat în episoade violente la 

şcoală în ultimele 12 luni 

Definirea operaţională: 

a) Nu s-a intâmplat niciodată 

b) S-a întâmplat  de 1-2 ori 

c) S-a întâmplat de 3-4 ori 

d) S-a întâmplat de 5-6 ori 

e) S-a întâmplat foarte frecvent 

 

V17. Denumirea variabilei: Mǎsura în care respondentul a adresat cuvinte injurioase colegilor, 

prietenilor ori apropiaţilor 

Definirea conceptuală: Frecvenţa cu care respondentul a adresat cuvinte injurioase colegilor, 

prietenilor ori apropiaţilor 

Definirea operaţională: 

a) Nu s-a întâmplat niciodată 

b) S-a întâmplat  de 1-2 ori 

c) S-a întâmplat de 3-4 ori 

d) S-a întâmplat de 5-6 ori 

e) S-a întâmplat foarte frecvent 

 

V18. Denumirea variabilei: Tendinţa de comportament agresiv verbal al respondentului  

Definirea conceptuală: Frecvenţa cu care respondentul s-a certat  cu colegii/prietenii Definirea 

operaţională: 

Cât de des apreciezi că te cerţi cu colegii/prietenii? 

a) Nu s-a întâmplat niciodată 

b) S-a întâmplat  de câteva ori 

c) S-a întâmplat foarte frecvent 
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V19. Denumirea variabilei: tendinţa spre autoizolare a respondentului 

Definirea conceptuală: Frecvenţa cu care respondentul s-a izolat, ca urmare a unei greșeli, faţă 

de grupul de prieteni sau comunitatea şcolară 

Definirea operaţională: 

a) Nu s-a întâmplat niciodată 

b) S-a întâmplat  de câteva ori 

c) S-a întâmplat foarte frecvent 

 

V20. Denumirea variabilei: Mǎsura în care respondentului i s-au impus restricţii de integrare în 

colectiv 

Definirea conceptuală: frecvenţa cu care respondentului i s-a interzis vreodată să fie prieten(a) 

cu cineva 

Definirea operaţională: 

a) Nu s-a întâmplat niciodată 

b) S-a întâmplat  de 1-2 ori 

c) S-a întâmplat de 3-4 ori 

d) S-a întâmplat de 5-6 ori 

e) S-a întâmplat foarte frecvent 

 

V21. Denumirea variabilei: Mǎsura în care respondentul a ameninţat cu excluderea din grup un 

alt coleg/colegă dacă nu s-a conformat cerinţelor 

Definirea conceptuală: Frecvenţa cu care respondentul a ameninţat cu excluderea din grup un 

alt coleg/colegă dacă nu s-a conformat cerinţelor 

Definirea operaţională:  

a) Nu s-a întâmplat niciodată 

b) S-a întâmplat  de câteva ori 

c) S-a întâmplat foarte frecvent 
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V22. Denumirea variabilei: Aplecarea respondentului spre acţiuni de intimidare a colegilor 

Definirea operaţională: Frecvenţa cu care respondentul a efectuat acţiuni de intimidare a 

colegilor 

Definirea operaţională:  

a) Nu s-a întâmplat niciodată 

b) S-a întâmplat  de câteva ori 

c) S-a întâmplat foarte frecvent 

 

V23. Denumirea variabilei: Gradul de cunoaştere a termenului „BULLYING” în rândul 

respondenţilor 

Definirea operaţională: Mǎsura în care respondenţii cunosc şi înţeleg termenul „BULLYING” 

Definirea operaţională: 

a) Da 

b) Nu 

c) Am auzit, dar nu înţeleg termenul 

 

Variabile descriptive: 

V24. Denumirea variabilei: Genul respondentului 

Definirea conceptuală: Expresia verbalǎ a sexului respondentului 

Definirea operaţională:  

a) Băiat 

b) Fată 

 

V25. Denumirea variabilei: Mediul demografic de rezidenţǎ 

Definirea operaţională: Expresia verbalǎ a habitatul uman de domiciliu 

Definirea operaţională: 

a) În mediul urban 

b) În mediul rural 
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V26. Denumirea variabilei: Mediul demografic în care se aflǎ şcoala respondentului  

Definirea operaţională: Expresia verbalǎ a habitatul uman al şcolii respondentului 

Definirea operaţională: 

Şcoala în care înveţi este situată în: 

a) Mediul urban 

b) Mediul rural 

 

2.5. METODOLOGIA DE CERCETARE 

Datele au fost mǎsurate folosind scala nominalǎ. Pentru descrierea acestora s-au calculat 

distribuţiile de frecvenţe şi metoda graficǎ. 

 

Analiza legǎturii dintre variabile, ca statisticǎ descriptivǎ, a utilizat:  

• Reprezentarile grafice – s-a urmǎrit determinarea frecvenţei de distribuţie, 

folosindu-se diagramele de tip pie (plǎcintǎ) 

• Metoda tabelǎrii încrucișate (tabele de contingenţǎ) - dispunerea în cadrul unor 

tabele a datelor aferente celor douǎ variabile, pe grupuri, categorii sau clase cu 

scopul de a face comparaţii 

• Testul chi pǎtrat – analiza asocierii dintre variabile. 

 

2.6. ANALIZA STRUCTURII EŞANTIONULUI ŞI INTERPRETAREA 

REZULTATELOR 

 
În vederea realizării obiectivelor propuse s-a distribuit şi aplicat un chestionar electronic la care 

au fost invitați să răspundă elevi din cele două judeţe - Gorj şi Prahova. La chestionar au răspuns 

un numar de 454 de persoane din categoria elevi, cu vârsta până în 18 ani. În tabelul de mai jos 

este prezentată structura eşantionului format în urma aplicării chestionarului.  
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Tabulation of _1__COMPARATIV__FAȚĂ__DE_COLEGII_TAI__TE_ 

        APRECIEZI_CA_FIIND_   

Date: 02/17/21   Time: 16:15   

Sample: 1 454    

Included observations: 454   

Number of categories: 4   

     
        Cumulative Cumulative 

Value Count Percent Count Percent 

Foarte slab 5 1.10 5 1.10 

Peste medie 264 58.15 269 59.25 

Slab 79 17.40 348 76.65 

Unul dintre cei mai buni 106 23.35 454 100.00 

Total 454 100.00 454 100.00 

     
      

 
 

Mai mult de jumǎtate dintre cei intervievaţi se autoapreciazǎ ca fiind peste media 

colegilor sǎi, aproape un sfert dintre respondenţi se consider ca fǎcând parte dintre cei mai buni 

din clasǎ. Procentul celor care se considerǎ slabi sau foarte slabi în comparaţie cu colegii lor, 

este sub 20%. 
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Tabulation of _2 ÎN_MOD_OBIȘNUIT__CUM_APRECIEZI_STAREA 

        _TA_DE_SPIRIT__LA ȘCOALĂ  

Date: 02/17/21   Time: 16:16   

Sample: 1 454    

Included observations: 454   

Number of categories: 5   

     
        Cumulative Cumulative 

Value Count Percent Count Percent 

Emoţionat 55 12.11 55 12.11 

Indiferent 56 12.33 111 24.45 

Nesigur 41 9.03 152 33.48 

Speriat 10 2.20 162 35.68 

Vesel 292 64.32 454 100.00 

Total 454 100.00 454 100.00 

     
          

 
 

 În ceea ce priveşte starea de spirit la şcoalǎ, elevii intervievaţi, considerǎ, în marea 

majoritate, respectiv, aproape douǎ treimi din total, cǎ fac parte din categoria persoanelor 

“vesele”, în timp ce doar puţin peste 12% se considerǎ “emoţionaţi” şi doar 9% se apreciazǎ 

drept “nesiguri” şi, repsectiv, puţin peste douǎ procente se considerǎ “speriaţi”. 
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Tabulation of _3__OFERI_AJUTOR_COLEGILOR_DE_CLASĂ_ATUNCI 

        _CÂND_EȘTI_SOLICITAT_  

Date: 02/17/21   Time: 16:16   

Sample: 1 454    

Included observations: 454   

Number of categories: 4   

     
        Cumulative Cumulative 

Value Count Percent Count Percent 

Adeseori 166 36.56 166 36.56 

Întotdeauna 265 58.37 431 94.93 

Nu sunt solicitat 13 2.86 444 97.80 

Rar 10 2.20 454 100.00 

Total 454 100.00 454 100.00 

     
      

 
 

 Persoanele intervievate par sǎ manifeste un comportament prevenitor, cel puţin la nivel 

autodeclarativ. Astfel, într-o proporţie covârşitoare, reprezentând peste 88 de procente, aceştia 

afirmǎ cǎ sunt dispuşi aproape întotdeauna sǎ ofere ajutor colegilor de clasǎ atunci când sunt 

solicitaţi. 
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Tabulation of _4__CONSIDERI_CĂ_EȘTI_COOPERANT_ȘI_AMABIL 

        _CU_COLEGII_DE_CLASĂ_  

Date: 02/17/21   Time: 16:16   

Sample: 1 454    

Included observations: 454   

Number of categories: 3   

     
        Cumulative Cumulative 

Value Count Percent Count Percent 

Da 403 88.77 403 88.77 

Nu 9 1.98 412 90.75 

Nu ştiu 42 9.25 454 100.00 

Total 454 100.00 454 100.00 

     
          

 
  
  

În acelaşi registru se situeazǎ rǎspunsurile referitoare la aprecierea mǎsurii în care 

respondentul considerǎ cǎ este cooperant şi amabil cu colegii sǎi. Astfel, procentul celor care se 

considerǎ amabili este asemǎnator cu cel al respondenţilor care sunt dispuse sǎ îşi ofere ajutorul 

atunci când sunt solicitaţi.  
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Tabulation of _5__ÎNTÂMPINI_DIFICULTĂȚI_FINANCIARE_ 

Date: 02/17/21   Time: 16:16   

Sample: 1 454    

Included observations: 454   

Number of categories: 3   

     
        Cumulative Cumulative 

Value Count Percent Count Percent 

Da 75 16.52 75 16.52 

Nu 344 75.77 419 92.29 

Nu ştiu 35 7.71 454 100.00 

Total 454 100.00 454 100.00 

     
      

 

 
 

  

Referitor la starea materialǎ, peste trei sferturi dintre cei intervievaţi apreciazǎ cǎ aceasta 

este una care nu le creeazǎ probleme, afirmând cǎ nu întâmpinǎ dificultǎţi financiare, pe când 

procentul celor care declarǎ contrariul este sub 17%. 
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Tabulation of _8__EȘTI_NEVOIT_SĂ_LUCREZI_PENTRU_A_IMBUNĂTĂȚI 

        _SITUAȚIA_FINANCIARĂ_A_FAMILIEI_ 

Date: 02/17/21   Time: 16:17   

Sample: 1 454    

Included observations: 454   

Number of categories: 5   

     
        Cumulative Cumulative 

Value Count Percent Count Percent 

Da, cu acordul meu 97 21.37 97 21.37 

Da, doar în timpul liber 19 4.19 116 25.55 

Da, obligat de familie 1 0.22 117 25.77 

Da, pentru banii de 

buzunar 64 14.10 181 39.87 

Nu 273 60.13 454 100.00 

Total 454 100.00 454 100.00 

     
     

 

 Procentul celor care declarǎ cǎ nu sunt nevoiţi sǎ lucreze pentru a îmbunǎtǎţi situaţia 

financiarǎ a familiei, este ceva mai redus comparativ cu cel al acelora care consider cǎ nu 

întâmpinǎ dificultǎţi financiare. Astfel aceastǎ categorie reprezintǎ puţin peste 60% din total. 

Aproximativ un sfert dintre respondenţi afirmǎ cǎ lucreazǎ pentru a îmbunǎtǎţi situaţia 

financiarǎ a familiei cu acordul lor sau doar în timpul liber. Puţin peste 14% din totalul celor 

intervievaţi afirmǎ cǎ lucreazǎ pentru banii lor de buzunar. O singurǎ persoanǎ a afirmat cǎ 

lucreazǎ “obligat de familie”. 
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Tabulation of _6__APRECIEZI_CLIMATUL_DIN_FAMILIA_TA_CA_ 

        FIIND_    

Date: 02/17/21   Time: 16:17   

Sample: 1 454    

Included observations: 454   

Number of categories: 3   

     
        Cumulative Cumulative 

Value Count Percent Count Percent 

Plăcut, calm, prietenos 390 85.90 390 85.90 

Rece 25 5.51 415 91.41 

Tensionat 39 8.59 454 100.00 

Total 454 100.00 454 100.00 

     
      

 
 

 Climatul din familie este apreciat de marea majoritate, aceasta însemnând aproape 86% 

din totalul celor intervievaţi ca fiind unul plǎcut, calm şi prietenos. De zece ori mai mic, 

respective, 8,6%, este procentul celor care apreciazǎ climatul din familie drept “tensionat” şi 

puţin peste 5% dintre cei chestionaţi considerǎ cǎ la ei în familie climatul este unul “rece”.  
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Tabulation of _7__ÎN_FAMILIA_TA_EXISTĂ_DISCUȚII_APRINSE_ 

        SAU_VIOLENȚĂ_FIZICĂ_   

Date: 02/17/21   Time: 16:17   

Sample: 1 454    

Included observations: 454   

Number of categories: 3   

     
        Cumulative Cumulative 

Value Count Percent Count Percent 

În mod obişnuit 10 2.20 10 2.20 

Niciodată 379 83.48 389 85.68 

Uneori 65 14.32 454 100.00 

Total 454 100.00 454 100.00 

     
     

 
 

 Prezenţa discuţiilor aprinse în familie sau chiar a violenţei fizice, este mǎrturisitǎ de 

peste 83% din totalul celor intervievaţi. Existǎ şi un procent, mic, este adevǎrat, respectiv, puţin 

peste 2%, care afirmǎ cǎ astfel de evenimente sunt obişnuite în familiile lor, dar şi un procent, 

semnificativ mai mare, respectiv, de peste 14%, care afirmǎ cǎ astfel de situaţii nu au apǎrut 

niciodatǎ la ei în familie. 
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Tabulation of _9__AI_FOST_AMENINȚAT_SAU_S_AU_ÎNCERCAT 

        _AMENINȚĂRI_DIN_PARTEA_COLEGILOR_PRIETENILOR_ 

        CU_CARE_FRECVENTEZI_CURSURILE_  

Date: 02/17/21   Time: 16:15   

Sample: 1 454    

Included observations: 454   

Number of categories: 5   

     
        Cumulative Cumulative 

Value Count Percent Count Percent 

Nu s-a întâmplat niciodată 407 89.65 407 89.65 

S-a întâmplat  de 1-2 ori 31 6.83 438 96.48 

S-a întâmplat de 3-4 ori 8 1.76 446 98.24 

S-a întâmplat de 5-6 ori 2 0.44 448 98.68 

S-a întâmplat foarte frecvent 6 1.32 454 100.00 

Total 454 100.00 454 100.00 

     
      

 
 

 Într-o majoritate covârşitoare, reprezentând aproape 90% din totalul persoanelor 

intervievate, respondenţii au afirmat cǎ nu s-a întâmplat niciodatǎ sǎ fie ameninţaţi de cǎtre 

colegii de şcoalǎ. Aproape 7% dintre cei chestionaţi, declarǎ cǎ s-a întâmplat  de 1-2 ori sǎ fie 

ameninţaţi, în timp ce procentul celor care declarǎ cǎ s-a întâmplat de 3-4 ori sǎ fie ameninţaţi 

de cǎtre colegi, este de sub 2%, în timp ce al celor care care declarǎ cǎ s-a întâmplat de 5-6 ori 

sǎ fie ameninţaţi de cǎtre colegi, este mai mic de 0,5%. În schimb, aproape 1,5% declarǎ cǎ s-a 

întâmplat foarte frecvent sǎ fie ameninţaţi de cǎtre colegii de şcoalǎ. 
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Tabulation of _10__S_A_ÎNTÂMPLAT_CA_ALȚI_COLEGI_PRIETENI 

        _SĂ__SPUNĂ_LUCRURI_NEADEVĂRATE_DESPRE_TINE_ 

        LA_ȘCOALĂ_   

Date: 02/17/21   Time: 16:18   

Sample: 1 454    

Included observations: 454   

Number of categories: 5   

     
        Cumulative Cumulative 

Value Count Percent Count Percent 

Nu s-a întâmplat niciodată 301 66.30 301 66.30 

S-a întâmplat  de 1-2 ori 101 22.25 402 88.55 

S-a întâmplat de 3-4 ori 20 4.41 422 92.95 

S-a întâmplat de 5-6 ori 8 1.76 430 94.71 

S-a întâmplat foarte frecvent 24 5.29 454 100.00 

Total 454 100.00 454 100.00 

     
      

 
 

 În ceea priveşte situaţia ca alţi colegi sǎ spunǎ lucruri neadevǎrate despre cel intervievat, 

peste 66% dintre cei intervievaţi au afirmat cǎ aceasta nu s-a întâmplat niciodatǎ. Un procent de 

peste 5% afirmǎ cǎ aceasta s-a întâmplat foarte frecvent.  
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Tabulation of _11__AI_FOLOSIT_PORECLE_PENTRU_A_TE_ADRESA 

_UNUI_COLEG_COLEGE_  

Date: 02/17/21   Time: 16:18   

Sample: 1 454    

Included observations: 454   

Number of categories: 3   

     
        Cumulative Cumulative 

Value Count Percent Count Percent 

Nu s-a întâmplat niciodată 269 59.25 269 59.25 

S-a întâmplat  de câteva  ori 157 34.58 426 93.83 

S-a întâmplat foarte frecvent 28 6.17 454 100.00 

Total 454 100.00 454 100.00 

     
      

 
 

  

Aproape 60% dintre cei intervievaţi au afirmat cǎ nu au folosit niciodatǎ porecle pentru 

a se adresa unui coleg, aproximativ o treime au afirmat cǎ aceasta s-a întâmplat de câteva ori, 

existând, însǎ, şi un procent de peste 6% care afirmǎ cǎ aceastǎ situatie a avut loc foarte frecvent. 
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Tabulation of _12__ȚI_S_A_ÎNTÂMPLAT_SĂ_NU_MAI_MERGI_LA 

      _ȘCOALĂ__DEOARECE_AI_SIMȚIT_CĂ_AI_FI_ÎN_NESIGURANȚĂ 

    

Date: 02/17/21   Time: 16:18   

Sample: 1 454    

Included observations: 454   

Number of categories: 4   

     
        Cumulative Cumulative 

Value Count Percent Count Percent 

De câteva ori 25 5.51 25 5.51 

Mă simt adeseori în 

nesiguranţă la şcoală 11 2.42 36 7.93 

Niciodată 393 86.56 429 94.49 

O dată 25 5.51 454 100.00 

Total 454 100.00 454 100.00 

     
      

 
 

 Într-un procent de peste 86%, persoanele intervievate au afirmat cǎ nu s-a întâmplat 

niciodatǎ sǎ nu mai meargǎ la şcoalǎ deoarece s-au simţit în nesiguranţǎ. Ce este, de asemenea, 

de remarcat este şi faptul cǎ existǎ un procent, deşi redus, respectiv, sub 2,5%, de persoane care 

afirmǎ cǎ se simt adeseori în nesiguranţǎ la şcoalǎ. 
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Tabulation of _13__AI_AMENINȚAT_CĂ_LOVEȘTI_UN_COLEG/COLEGĂ 

            

Date: 02/17/21   Time: 16:18   

Sample: 1 454    

Included observations: 454   

Number of categories: 4   

     
        Cumulative Cumulative 

Value Count Percent Count Percent 

Cel mult o dată 37 8.15 37 8.15 

De mai multe ori 5 1.10 42 9.25 

Nu 403 88.77 445 98.02 

Ocazional 9 1.98 454 100.00 

Total 454 100.00 454 100.00 

     
      

 
 

 Atunci când sunt întrebati în mod explicit dacǎ au ameninţat ei înşişi cǎ lovesc un coleg, 

cei intervievaţi au rǎspuns negativ într-o proporţie foarte mare, de aproape 90%. Totuşi, existǎ 

un procent îngrijorǎtor, mai ales dacǎ avem în vedere faptul cǎ se referǎ la propria persoanǎ, 

care au declarat contrariul. 
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Tabulation of _14__AI_FOST_ÎN_SITUATIA_SĂ_ȚI_SE_DISTRUGĂ 

LUCRURILE_PERSONALE_DE_CĂTRE_UN_ALT_COLEG/COLEGĂ 

           

Date: 02/17/21   Time: 16:18   

Sample: 1 454    

Included observations: 454   

Number of categories: 3   

     
        Cumulative Cumulative 

Value Count Percent Count Percent 

Nu s-a întâmplat niciodată 394 86.78 394 86.78 

S-a întâmplat  de câteva ori 55 12.11 449 98.90 

S-a întâmplat foarte frecvent 5 1.10 454 100.00 

Total 454 100.00 454 100.00 

     
      

 

 
 

 Din totalul de 454 de respondenţi, 394 de personae, reprezentând aproape 87%, au 

afirmat cǎ nu s-a întâmplat niciodatǎ ca un coleg sǎ îi distrugǎ lucrurile personale la şcoalǎ. 55 

de personae, reprezentând puţin peste 12%, au declarat cǎ au fost puşi în aceastǎ situaţie de 

câteva ori şi doar aproximativ 1% au afirmat cǎ aceasta s-a întâmplat foarte frecvent. 
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Tabulation of _15__ÎN_ULTIMELE_12_LUNI__AI_PARTICIPAT_SAU 

 _AI_FOST_IMPLICAT_ÎNTR_O_ALTERCAȚIE_FIZICĂ__(BĂTAIE) 

 _LA_ȘCOALĂ   

Date: 02/17/21   Time: 16:18   

Sample: 1 454    

Included observations: 454   

Number of categories: 3   

     
        Cumulative Cumulative 

Value Count Percent Count Percent 

Nu s-a intâmplat niciodată 438 96.48 438 96.48 

S-a întâmplat  de 1-2 ori 15 3.30 453 99.78 

S-a întâmplat de 5-6 ori 1 0.22 454 100.00 

Total 454 100.00 454 100.00 

     
      

 
 
 

 Este demn de menţionat modul în care persoanele intervievate au rǎspuns la întrebarea 

despre faptul cǎ au fost implicaţi într-o altercaţie fizicǎ la şcoalǎ. Astfel, peste 96% dintre 

respondenţi au afirmat cǎ aceasta nu s-a întâmplat niciodatǎ, puţin peste 3% au declarat cǎ au 

fost puşi în aceastǎ situaţie de 1-2 ori, o singurǎ persoanǎ afirmând cǎ aceasta s-a întâmplat de 

5-6 ori. 
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Tabulation of _16__AI_ADRESAT_CUVINTE_INJURIOASE_COLEGILOR 

 _PRIETENILOR_ORI_APROPIA_ILOR__ȘI__DACĂ_DA_CÂT_DE_DES_ 

           

Date: 02/17/21   Time: 17:08   

Sample: 1 454    

Included observations: 454   

Number of categories: 5   

     
        Cumulative Cumulative 

Value Count Percent Count Percent 

Nu s-a întâmplat niciodată 364 80.18 364 80.18 

S-a întâmplat  de 1-2 ori 60 13.22 424 93.39 

S-a întâmplat de 3-4 ori 23 5.07 447 98.46 

S-a întâmplat de 5-6 ori 1 0.22 448 98.68 

S-a întâmplat foarte 

frecvent 6 1.32 454 100.00 

Total 454 100.00 454 100.00 

     
      

 
 

 Procentul celor care afirmǎ cǎ nu s-a întâmplat niciodatǎ sǎ adreseze cuvinte injurioase 

colegilor, prietenior ori apropiaţilor este de peste 80%. Existǎ, totuşi, un procent destul de 

important, de peste 13% de persoane care au arǎtat cǎ s-a întâmplat de 1-2 ori acest lucru, dar şi 

6 persoane, reprezentând aproape 1,5%, care au declarat cǎ au fost puşi foarte frecvent în aceastǎ 

situaţie.   
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Tabulation of _17__CÂT_DE_DES_APRECIEZI_CĂ_TE_CERȚI_CU 

        _COLEGII_PRIETENII_   

Date: 02/17/21   Time: 16:19   

Sample: 1 454    

Included observations: 454   

Number of categories: 3   

     
        Cumulative Cumulative 

Value Count Percent Count Percent 

Nu s-a întâmplat niciodată 315 69.38 315 69.38 

S-a întâmplat  de câteva ori 133 29.30 448 98.68 

S-a întâmplat foarte frecvent 6 1.32 454 100.00 

Total 454 100.00 454 100.00 

     
      

 
 

 Mai mult de douǎ treimi dintre respondenţi, adicǎ un procent de aproape 70%, au afirmat 

cǎ nu s-au certat niciodatǎ cu colegii lor. Din totalul persoanelor intervievate, 133, reprezentând 

aproape 30%, au declarat cǎ aceasta s-a întâmplat de câteva ori, dar existǎ şi câteva personae, 

reprezentând sub 1,5% din total, pentru care aceasta se întâmplǎ foarte frecvent. 
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Tabulation of _18__TE_AI_IZOLAT__CA_URMARE_A_UNEI_GREȘELI 

        _FAȚĂ_DE_GRUPUL_DE_PRIETENI_SAU_COMUNITATEA ȘCOLARĂ 

           

Date: 02/17/21   Time: 16:19   

Sample: 1 454    

Included observations: 454   

Number of categories: 3   

     
        Cumulative Cumulative 

Value Count Percent Count Percent 

Nu s-a întâmplat niciodată 356 78.41 356 78.41 

S-a întâmplat  de câteva ori 80 17.62 436 96.04 

S-a întâmplat foarte frecvent 18 3.96 454 100.00 

Total 454 100.00 454 100.00 

     
      

 
 

  

La întrebarea dacǎ s-au izolat, ca urmare a unei greşeli, faţǎ de grupul de prieteni sau de 

comunitatea şcolarǎ, peste 78% dintre cei intervievaţi, au afirmat cǎ aceasta nu s-a întâmplat 

niciodatǎ. Aproape 18% dintre respondenţi au declarat cǎ aceasta s-a întâmplat de câteva ori, 

dar existǎ şi un numǎr de 18 persoane, reprezentând aproape 4% din totalul celor intervievaţi, 

care au afirmat cǎ aceastǎ situaţie s-a întâmplat foarte frecvent. 
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Tabulation of _19__ȚI_S_A_INTERZIS_VREODATĂ_SĂ_FII_PRIETEN(Ă) 

        _CU_CINEVA_   

Date: 02/17/21   Time: 16:19   

Sample: 1 454    

Included observations: 454   

Number of categories: 5   

     
        Cumulative Cumulative 

Value Count Percent Count Percent 

Nu s-a întâmplat niciodată 388 85.46 388 85.46 

S-a întâmplat  de 1-2 ori 49 10.79 437 96.26 

S-a întâmplat de 3-4 ori 5 1.10 442 97.36 

S-a întâmplat de 5-6 ori 3 0.66 445 98.02 

S-a întâmplat foarte frecvent 9 1.98 454 100.00 

Total 454 100.00 454 100.00 

     
      

 
 

 La întrebarea dacǎ li s-a interzis vreodatǎ sǎ fie prieteni cu cineva, deasemenea, 

majoritatea covârşitoare a respondenţilor au declarat aceastǎ situaţie nu lis-a întâmplat niciodatǎ. 

Pentru aproape 11% dintre respondenţi, aceastǎ situaţie s-a întâmplat de 1-2 ori, sub 2% dintre 

cei intervievaţi, aceastǎ situaţie s-a întâmplat de 3-4 ori sau de 5-6 ori. Existǎ însǎ şi un numǎr 

de 9 persoane, reprezentând aproape 2% din totalul celor intervievaţi, care au arǎtat cǎ au fost 

puşi în aceastǎ situaţie foarte frecvent. 
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 Aproape 90% dintre cei intervievaţi au negat cǎ au ameninţat cu excluderea din grup un 

alt coleg dacǎ acesta nu s-a conformat cerinţelor grupului, doar puţin peste 8% dintre 

respondenţi au declarat aceastǎ situaţie s-a întâmplat cel mult o singurǎ datǎ, aproape 2% au 

fǎcut-o ocazional şi puţin peste 1% dintre cei intervievaţi au avut astfel de manifestǎri de mai 

multe ori. 

 
 

Tabulation of _13__AI_AMENIN_AT_C__LOVE_TI_UN_COLEG_C

        OLEG__

Date: 03/08/21   Time: 18:15

Sample: 1 454

Included observations: 454

Number of categories: 4

Cumulative Cumulative

Value Count Percent Count Percent

Cel mult o dată 37 8.15 37 8.15

De mai multe ori 5 1.10 42 9.25

Nu 403 88.77 445 98.02

Ocazional 9 1.98 454 100.00

Total 454 100.00 454 100.00
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Peste 93% dintre cei chestionaţi au declarat cǎ au auzit de cuvântul bullying, 7 persoane 

dintre cele investigate, reprezentând puţin peste 1,5% din total au auzit, dar nu înţeleg termenul, 

dar existǎ şî un numǎr de 23 de personae, reprezentând peste 5% din totalul celor intervievaţi au 

afirmat cǎ nu au auzit de cuvântul bullying. 

 

 În ceea ce priveşte structura pe sexe a eşantionului, aceasta este alcǎtuitǎ în proporţie de 

peste 68%  din bǎieţi, şi, respectiv, 32%, din fete. 

Tabulation of _21__AI_UMILT_SAU_AI_AMENIN_AT_C__UMILE_T

        I_SAU_C__FACI_DE_RU_INE_UN_COLEG_COLEG__

Date: 03/08/21   Time: 18:16

Sample: 1 454

Included observations: 454

Number of categories: 3

Cumulative Cumulative

Value Count Percent Count Percent

Nu s-a întâmp... 443 97.58 443 97.58

S-a întâmplat ... 10 2.20 453 99.78

S-a întâmplat ... 1 0.22 454 100.00

Total 454 100.00 454 100.00

Tabulation of _22__AI_AUZIT_P_N__ACUM_DE_CUV_NTUL__B

        ULLYING___

Date: 03/08/21   Time: 18:17

Sample: 1 454

Included observations: 454

Number of categories: 3

Cumulative Cumulative

Value Count Percent Count Percent

Am auzit, dar ... 7 1.54 7 1.54

Da 424 93.39 431 94.93

Nu 23 5.07 454 100.00

Total 454 100.00 454 100.00

Tabulation of _23__E_TI_

Date: 03/08/21   Time: 18:17

Sample: 1 454

Included observations: 454

Number of categories: 2

Cumulative Cumulative

Value Count Percent Count Percent

Băiat 144 31.72 144 31.72

Fată 310 68.28 454 100.00

Total 454 100.00 454 100.00



 

49 
 

 
 

 

 Peste 65% dintre cei intervievaţi locuiesc în mediul urban, restul de aproximatib 35%, 

locuind în mediul rural.  

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 Referitor la mediul în care se aflǎ şcoala unde învaţǎ respondenţii, aproape 93% dintre 

aceştia au declarat cǎ învaţǎ în şcoli din mediul urban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulation of _24__LOCUIE_TI_

Date: 03/08/21   Time: 18:18

Sample: 1 454

Included observations: 454

Number of categories: 2

Cumulative Cumulative

Value Count Percent Count Percent

În mediul rural 157 34.58 157 34.58

În mediul urban 297 65.42 454 100.00

Total 454 100.00 454 100.00

Tabulation of _25___COALA__N_CARE__NVE_I_ESTE_SITUAT_

        __N_

Date: 03/08/21   Time: 18:18

Sample: 1 454

Included observations: 454

Number of categories: 2

Cumulative Cumulative

Value Count Percent Count Percent

Mediul rural 32 7.05 32 7.05

Mediul urban 422 92.95 454 100.00

Total 454 100.00 454 100.00
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ANALIZA ASOCIERII 
 
CHI  PǍTRAT 

 
 
 

Tabulation of _1__COMPARATIV__FA___DE_COLEGII_TAI__TE_APRECIEZI_CA_FIIND_ and _2___N_MOD_OBI  

        _NUIT__CUM_APRECIEZI_STAREA_TA_DE_SPIRIT__LA__COAL__    

Date: 02/17/21   Time: 16:23      

Sample: 1 454       

Included observations: 454      
        
        

Tabulation Summary      

        
        

Variable Categories      
_1__COMPARATIV__FA___DE_CO

LEGII_TAI__TE_APRECIEZI_CA_FI

IND_ 4      
_2___N_MOD_OBI_NUIT__CUM_A

PRECIEZI_STAREA_TA_DE_SPIRIT

__LA__COAL__ 5      

Product of Categories 20      

        

Measures of Association Value      

Phi Coefficient 0.397594      

Cramer's V 0.229551      

Contingency Coefficient 0.369462      

        

Test Statistics df Value Prob    

Pearson X2 12 71.76874 0.0000    

Likelihood Ratio G2 12 47.55283 0.0000    

        

WARNING: Expected value is less than 5 in  35.00% of cells (7 of 20).   
        
        

       

_2___N_MOD_O

BI_NUIT__CUM
_APRECIEZI_ST

AREA_TA_DE_S

PIRIT__LA__CO
AL__   

Count    Emoţionat Indiferent Nesigur Speriat Vesel Total 

 Foarte slab 1 0 1 2 1 5 

 Peste medie 33 27 23 2 179 264 

_1__COMPARATIV
__FA___DE_COLE

GII_TAI__TE_APR

ECIEZI_CA_FIIND

_ Slab 8 15 14 6 36 79 

 

Unul dintre cei 

mai buni 13 14 3 0 76 106 

 Total 55 56 41 10 292 454 
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Tabulation of _5___NT_MPINI_DIFICULT__I_FINANCIARE_ and _6__APRECIEZI_CL 

        IMATUL_DIN_FAMILIA_TA_CA_FIIND_   

Date: 02/17/21   Time: 16:26    

Sample: 1 454     

Included observations: 454    

      
      

Tabulation Summary    
      
      

Variable Categories    

_5___NT_MPINI_DIFICULT__I_FIN

ANCIARE_ 3    
_6__APRECIEZI_CLIMATUL_DIN_F

AMILIA_TA_CA_FIIND_ 3    

Product of Categories 9    

      

Measures of Association Value    

Phi Coefficient 0.350998    

Cramer's V 0.248193    

Contingency Coefficient 0.331189    

      

Test Statistics df Value Prob  

Pearson X2 4 55.93266 0.0000  

Likelihood Ratio G2 4 46.12082 0.0000  

WARNING: Expected value is less than 5 in  33.33% of cells (3 of 9). 

      
      

      
_6__APRECIEZI_CLIMATUL_DIN_FAMIL

IA_TA_CA_FIIND_  

Count    

Plăcut, calm, 

prietenos Rece Tensionat Total 

 Da 48 12 15 75 
_5___NT_MPINI_D

IFICULT__I_FINA

NCIARE_ Nu 318 11 15 344 

 Nu ştiu 24 2 9 35 

 Total 390 25 39 454 

      
      

 

Tabulation of _5___NT_MPINI_DIFICULT__I_FINANCIARE_ and _7___N_FAMILIA_T 

        A_EXIST__DISCU_II_APRINSE_SAU_VIOLEN___FIZIC__  

Date: 02/17/21   Time: 17:00    

Sample: 1 454     

Included observations: 454    

      
      

Tabulation Summary    
      
      

Variable Categories    

_5___NT_MPINI_DIFICULT__I_FIN
ANCIARE_ 3    

_7___N_FAMILIA_TA_EXIST__DIS

CU_II_APRINSE_SAU_VIOLEN___F
IZIC__ 3    

Product of Categories 9    

Measures of Association Value    

Phi Coefficient 0.227563    

Cramer's V 0.160911    

Contingency Coefficient 0.221890    
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Test Statistics df Value Prob  

Pearson X2 4 23.51029 0.0001  

Likelihood Ratio G2 4 20.51068 0.0004  

      

Note: Expected value is less than 5 in  22.22% of cells (2 of 9). 

      
      

      

_7___N_FAMILIA_TA_EXIST__DISCU_I

I_APRINSE_SAU_VIOLEN___FIZIC__  

Count    În mod obişnuit Niciodată Uneori Total 

 Da 5 52 18 75 
_5___NT_MPINI_D

IFICULT__I_FINA

NCIARE_ Nu 3 302 39 344 

 Nu ştiu 2 25 8 35 

 Total 10 379 65 454 

      
      

 

 

Tabulation of _5___NT_MPINI_DIFICULT__I_FINANCIARE_ and _10__S_A__NT_MPLAT_CA_AL_I_COLEGI_PRI  

        ETENI_S__SPUN__LUCRURI_NEADEV_RATE_DESPRE_TINE_LA__COAL__   

Date: 02/25/21   Time: 18:46      

Sample: 1 454       

Included observations: 454      

        
        

Tabulation Summary      
        
        

Variable Categories      

_5___NT_MPINI_DIFICULT__I
_FINANCIARE_ 3      

_10__S_A__NT_MPLAT_CA_A

L_I_COLEGI_PRIETENI_S__SP
UN__LUCRURI_NEADEV_RAT

E_DESPRE_TINE_LA__COAL_

_ 5      

Product of Categories 15      

        

Measures of Association Value      

Phi Coefficient 0.231528      

Cramer's V 0.163715      

Contingency Coefficient 0.225562      

        

Test Statistics df Value Prob    

Pearson X2 8 24.33687 0.0020    

Likelihood Ratio G2 8 20.53672 0.0085    

        

WARNING: Expected value is less than 5 in  40.00% of cells (6 of 15).   
        
        

       

_10__S_A__NT_

MPLAT_CA_AL
_I_COLEGI_PRI

ETENI_S__SPU

N__LUCRURI_N
EADEV_RATE_

DESPRE_TINE_

LA__COAL__   

Count    

Nu s-a întâmplat 

niciodată 

S-a întâmplat  de 

1-2 ori 

S-a întâmplat de 

3-4 ori 

S-a întâmplat de 

5-6 ori 

S-a întâmplat 

foarte frecvent Total 

 Da 36 21 6 5 7 75 
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_5___NT_MPINI_D

IFICULT__I_FINA

NCIARE_ Nu 242 71 13 3 15 344 

 Nu ştiu 23 9 1 0 2 35 

 Total 301 101 20 8 24 454 
        
        

 

 
 

 

Tabulation of _5___NT_MPINI_DIFICULT__I_FINANCIARE_ and _12___I_S_A__NT_MPLAT_S__N 

        U_MAI_MERGI_LA__COAL___DEOARECE_AI_SIM_IT_C__AI_FI__N_NESIGURAN___  

Date: 02/25/21   Time: 18:48     

Sample: 1 454      

Included observations: 454     
       
       

Tabulation Summary     

       
       

Variable Categories     
_5___NT_MPINI_DIFICULT__I_FIN

ANCIARE_ 3     

_12___I_S_A__NT_MPLAT_S__NU_
MAI_MERGI_LA__COAL___DEOAR

ECE_AI_SIM_IT_C__AI_FI__N_NES

IGURAN___ 4     

Product of Categories 12     

Measures of Association Value     

Phi Coefficient 0.195991     

Cramer's V 0.138587     

Contingency Coefficient 0.192332     

Test Statistics df Value Prob   

Pearson X2 6 17.43926 0.0078   

Likelihood Ratio G2 6 14.15023 0.0280   

       

WARNING: Expected value is less than 5 in  50.00% of cells (6 of 12).  

       
       

      

_12___I_S_A__N
T_MPLAT_S__N

U_MAI_MERGI_

LA__COAL___D
EOARECE_AI_S

IM_IT_C__AI_FI

__N_NESIGURA
N___   

Count    De câteva ori 

Mă simt adeseori 

în nesiguranţă la 
şcoală Niciodată O dată Total 

 Da 8 3 58 6 75 

_5___NT_MPINI_D

IFICULT__I_FINA

NCIARE_ Nu 16 5 308 15 344 

 Nu ştiu 1 3 27 4 35 

 Total 25 11 393 25 454 
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Tabulation of _5___NT_MPINI_DIFICULT__I_FINANCIARE_ and _14__AI_FOST__N_ 

        SITUATIA_S____I_SE_DISTRUG__LUCRURILE_PERSONALE_DE_C_TRE_UN 

        _ALT_COLEG_COLEG__    

Date: 02/25/21   Time: 18:49    

Sample: 1 454     

Included observations: 454    

      
      

Tabulation Summary    

      
      

Variable Categories    

_5___NT_MPINI_DIFICULT__I_FIN
ANCIARE_ 3    

_14__AI_FOST__N_SITUATIA_S___

_I_SE_DISTRUG__LUCRURILE_PE
RSONALE_DE_C_TRE_UN_ALT_C

OLEG_COLEG__ 3    

Product of Categories 9    

      

Measures of Association Value    

Phi Coefficient 0.079675    

Cramer's V 0.056339    

Contingency Coefficient 0.079423    

      

Test Statistics df Value Prob  

Pearson X2 4 2.882034 0.5778  

Likelihood Ratio G2 4 2.778588 0.5955  

      

WARNING: Expected value is less than 5 in  44.44% of cells (4 of 9). 

      
      

      

_14__AI_FOST_

_N_SITUATIA_S

____I_SE_DISTR
UG__LUCRURIL

E_PERSONALE_

DE_C_TRE_UN_
ALT_COLEG_C

OLEG__  

Count    
Nu s-a întâmplat 

niciodată 
S-a întâmplat  de 

câteva ori 
S-a întâmplat 

foarte frecvent Total 

 Da 62 11 2 75 

_5___NT_MPINI_D

IFICULT__I_FINA
NCIARE_ Nu 301 40 3 344 

 Nu ştiu 31 4 0 35 

 Total 394 55 5 454 
      
      

 

 

 

Tabulation of _5___NT_MPINI_DIFICULT__I_FINANCIARE_ and _19___I_S_A_INTERZIS_VREODAT__S__FII_P  

        RIETEN_A__CU_CINEVA_      

Date: 02/25/21   Time: 18:50      

Sample: 1 454       

Included observations: 454      

        
        

Tabulation Summary      
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Variable Categories      

_5___NT_MPINI_DIFICULT__I_FIN
ANCIARE_ 3      

_19___I_S_A_INTERZIS_VREODAT

__S__FII_PRIETEN_A__CU_CINEV
A_ 5      

Product of Categories 15      

        

Measures of Association Value      

Phi Coefficient 0.122741      

Cramer's V 0.086791      

Contingency Coefficient 0.121827      

        

Test Statistics df Value Prob    

Pearson X2 8 6.839724 0.5540    

Likelihood Ratio G2 8 7.226263 0.5124    

        

WARNING: Expected value is less than 5 in  60.00% of cells (9 of 15).   

        
        

       

_19___I_S_A_IN
TERZIS_VREOD

AT__S__FII_PRI

ETEN_A__CU_C
INEVA_   

Count    
Nu s-a întâmplat 

niciodată 
S-a întâmplat  de 

1-2 ori 
S-a întâmplat de 

3-4 ori 
S-a întâmplat de 

5-6 ori 

S-a întâmplat 

foarte 
frecvent Total 

 Da 60 12 2 0 1 75 

_5___NT_MPINI_D

IFICULT__I_FINA
NCIARE_ Nu 299 32 3 3 7 344 

 Nu ştiu 29 5 0 0 1 35 

 Total 388 49 5 3 9 454 
        
        

 

 

Tabulation of _22__AI_AUZIT_P_N__ACUM_DE_CUV_NTUL__BULLYI 

        NG___ and _23__E_TI_   

Date: 02/25/21   Time: 18:51   

Sample: 1 454    

Included observations: 454   
     
     

Tabulation Summary   

     
     

Variable Categories   
_22__AI_AUZIT_P_N__ACUM_DE_

CUV_NTUL__BULLYING___ 3   

_23__E_TI_ 2   

Product of Categories 6   

     

Measures of Association Value   

Phi Coefficient 0.068508   

Cramer's V 0.068508   

Contingency Coefficient 0.068348   

     

Test Statistics df Value Prob 

Pearson X2 2 2.130788 0.3446 

Likelihood Ratio G2 2 1.956374 0.3760 
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WARNING: Expected value is less than 5 in  33.33% of cells (2 of 6). 
     
     
     _23__E_TI_  

Count    Băiat Fată Total 

 
Am auzit, dar nu 
înţeleg termenul 4 3 7 

_22__AI_AUZIT_P_

N__ACUM_DE_CU
V_NTUL__BULLYI

NG___ Da 133 291 424 

 Nu 7 16 23 

 Total 144 310 454 
     
     

 

 
 

Tabulation of _22__AI_AUZIT_P_N__ACUM_DE_CUV_NTUL__BULLYI 

        NG___ and _24__LOCUIE_TI_  

Date: 02/25/21   Time: 18:51   

Sample: 1 454    

Included observations: 454   

     
     

Tabulation Summary   
     
     

Variable Categories   

_22__AI_AUZIT_P_N__ACUM_DE_
CUV_NTUL__BULLYING___ 3   

_24__LOCUIE_TI_ 2   

Product of Categories 6   

Measures of Association Value   

Phi Coefficient 0.104299   

Cramer's V 0.104299   

Contingency Coefficient 0.103736   

Test Statistics df Value Prob 

Pearson X2 2 4.938754 0.0846 

Likelihood Ratio G2 2 4.712544 0.0948 

     

WARNING: Expected value is less than 5 in  33.33% of cells (2 of 6). 
     
     

     

_24__LOCUIE_T

I_  

Count    În mediul rural În mediul urban Total 

 

Am auzit, dar nu 

înţeleg termenul 5 2 7 

_22__AI_AUZIT_P_
N__ACUM_DE_CU

V_NTUL__BULLYI

NG___ Da 146 278 424 

 Nu 6 17 23 

 Total 157 297 454 

     
     

 
 

 

 
 

 

 



 

57 
 

Tabulation of _6__APRECIEZI_CLIMATUL_DIN_FAMILIA_TA_CA_FIIND_ and _13__AI_AMENIN_AT 

        _C__LOVE_TI_UN_COLEG_COLEG__    

Date: 02/25/21   Time: 18:53     

Sample: 1 454      

Included observations: 454     

       
       

Tabulation Summary     

       
       

Variable Categories     

_6__APRECIEZI_CLIMATUL_DIN_F
AMILIA_TA_CA_FIIND_ 3     

_13__AI_AMENIN_AT_C__LOVE_TI

_UN_COLEG_COLEG__ 4     

Product of Categories 12     

Measures of Association Value     

Phi Coefficient 0.205143     

Cramer's V 0.145058     

Contingency Coefficient 0.200958     

Test Statistics df Value Prob   

Pearson X2 6 19.10597 0.0040   

Likelihood Ratio G2 6 11.83066 0.0659   

       

WARNING: Expected value is less than 5 in  58.33% of cells (7 of 12).  

       
       

      

_13__AI_AMENI

N_AT_C__LOVE

_TI_UN_COLEG
_COLEG__   

Count    Cel mult o dată De mai multe ori Nu Ocazional Total 

 

Plăcut, calm, 

prietenos 29 2 353 6 390 
_6__APRECIEZI_C

LIMATUL_DIN_FA

MILIA_TA_CA_FII
ND_ Rece 4 2 18 1 25 

 Tensionat 4 1 32 2 39 

 Total 37 5 403 9 454 

       
       

 

Tabulation of _6__APRECIEZI_CLIMATUL_DIN_FAMILIA_TA_CA_FIIND_ and 

        _15___N_ULTIMELE_12_LUNI__AI_PARTICIPAT_SAU_AI_FOST_IMPLICAT__N 

        TR_O_ALTERCA_IE_FIZIC___B_TAIE__LA__COAL__  

Date: 02/25/21   Time: 18:57    

Sample: 1 454     

Included observations: 454    
      
      

Tabulation Summary    

      
      

Variable Categories    
_6__APRECIEZI_CLIMATUL_DIN_F

AMILIA_TA_CA_FIIND_ 3    

_15___N_ULTIMELE_12_LUNI__AI_
PARTICIPAT_SAU_AI_FOST_IMPLI

CAT__NTR_O_ALTERCA_IE_FIZIC

___B_TAIE__LA__COAL__ 3    

Product of Categories 9    

Measures of Association Value    

Phi Coefficient 0.243235    
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Cramer's V 0.171993    

Contingency Coefficient 0.236344    

      

Test Statistics df Value Prob  

Pearson X2 4 26.86015 0.0000  

Likelihood Ratio G2 4 12.70075 0.0128  

      

WARNING: Expected value is less than 5 in  55.56% of cells (5 of 9). 

      
      

      

_15___N_ULTIM
ELE_12_LUNI__

AI_PARTICIPAT

_SAU_AI_FOST
_IMPLICAT__N

TR_O_ALTERC

A_IE_FIZIC___B
_TAIE__LA__C

OAL__  

Count    
Nu s-a intâmplat 

niciodată 
S-a întâmplat  de 

1-2 ori 
S-a întâmplat de 

5-6 ori Total 

 

Plăcut, calm, 

prietenos 381 9 0 390 
_6__APRECIEZI_C

LIMATUL_DIN_FA

MILIA_TA_CA_FII
ND_ Rece 21 3 1 25 

 Tensionat 36 3 0 39 

 Total 438 15 1 454 

      
      

Tabulation of _6__APRECIEZI_CLIMATUL_DIN_FAMILIA_TA_CA_FIIND_ and 

        _17__C_T_DE_DES_APRECIEZI_C__TE_CER_I_CU_COLEGII_PRIETENII_ 

Date: 02/25/21   Time: 18:57    

Sample: 1 454     

Included observations: 454    

      
      

Tabulation Summary    

      
      

Variable Categories    

_6__APRECIEZI_CLIMATUL_DIN_F

AMILIA_TA_CA_FIIND_ 3    
_17__C_T_DE_DES_APRECIEZI_C_

_TE_CER_I_CU_COLEGII_PRIETEN

II_ 3    

Product of Categories 9    

      

Measures of Association Value    

Phi Coefficient 0.152681    

Cramer's V 0.107962    

Contingency Coefficient 0.150932    

      

Test Statistics df Value Prob  

Pearson X2 4 10.58339 0.0317  

Likelihood Ratio G2 4 9.474342 0.0503  

      

Note: Expected value is less than 5 in  22.22% of cells (2 of 9). 
      
      

      

_17__C_T_DE_D

ES_APRECIEZI_
C__TE_CER_I_C  
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U_COLEGII_PRI

ETENII_ 

Count    

Nu s-a întâmplat 

niciodată 

S-a întâmplat  de 

câteva ori 

S-a întâmplat 

foarte frecvent Total 

 
Plăcut, calm, 
prietenos 280 106 4 390 

_6__APRECIEZI_C

LIMATUL_DIN_FA
MILIA_TA_CA_FII

ND_ Rece 16 8 1 25 

 Tensionat 19 19 1 39 

 Total 315 133 6 454 
      
      

 

 

Tabulation of _6__APRECIEZI_CLIMATUL_DIN_FAMILIA_TA_CA_FIIND_ and 

        _20__AI_AMENIN_AT_CU_EXCLUDEREA_DIN_GRUPUL_VOSTRU_UN_ALT_C 

        OLEG_COLEG__DAC__NU_S_A_CONFORMAT_CERIN_ELOR_GRUPULU_  

Date: 02/25/21   Time: 18:58    

Sample: 1 454     

Included observations: 454    

      
      

Tabulation Summary    
      
      

Variable Categories    

_6__APRECIEZI_CLIMATUL_DIN_F
AMILIA_TA_CA_FIIND_ 3    

_20__AI_AMENIN_AT_CU_EXCLU

DEREA_DIN_GRUPUL_VOSTRU_U
N_ALT_COLEG_COLEG__DAC__N

U_S_A_CONFORMAT_CERIN_ELO

R_GRUPULU_ 3    

Product of Categories 9    

Measures of Association Value    

Phi Coefficient 0.152047    

Cramer's V 0.107513    

Contingency Coefficient 0.150319    

Test Statistics df Value Prob  

Pearson X2 4 10.49566 0.0329  

Likelihood Ratio G2 4 6.589273 0.1593  

WARNING: Expected value is less than 5 in  44.44% of cells (4 of 9). 

      
      

      

_20__AI_AMENIN_AT_

CU_EXCLUDEREA_DIN
_GRUPUL_VOSTRU_UN

_ALT_COLEG_COLEG_

_DAC__NU_S_A_CONF
ORMAT_CERIN_ELOR_

GRUPULU_  

Count    

Nu s-a întâmplat 

niciodată 

S-a întâmplat  de 

câteva ori 

S-a întâmplat foarte 

frecvent Total 

 

Plăcut, calm, 

prietenos 377 10 3 390 
_6__APRECIEZI_C

LIMATUL_DIN_FA

MILIA_TA_CA_FII
ND_ Rece 23 0 2 25 

 Tensionat 37 1 1 39 

 Total 437 11 6 454 
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III. ALTE OBSERVAŢII PRIVIND STUDIUL REALIZAT  
 

Analiza de conţinut a rǎspunsurilor relevǎ anumite aspecte mai profunde care, pe de o parte, 

aratǎ importanţa temei de cercetare şi, pe de altǎ parte, sugereazǎ necesitatea unor studii mai 

detaliate.  

Astfel, urmǎrind rǎspunsurile la întrebarea 9 (Ai fost ameninţat sau s-au încercat ameninţări din 

partea colegilor/prietenilor cu care frecventezi cursurile?),  se constatǎ cǎ din totalul de 454 

persoane intervievate, existǎ şase care au afirmat cǎ au fost foarte frecvent în aceastǎ situaţie. 

Dintre acestea, cinci au fost şi în situaţia ca alţi colegi/prieteni să spună lucruri neadevărate 

despre ei la şcoală (întrebarea 10). Aceastǎ situaţie ar putea semnala o oarecare stare de anxietate 

la şcoalǎ a acestor respondenţi, mai ales, dacǎ avem în vedere cǎ la întrebarea nr.12 (Ţi s-a 

întâmplat să nu mai mergi la şcoală, deoarece ai simţit că ai fi în nesiguranţă?) doi dintre ei au 

rǎspuns cǎ au fost în aceastǎ situaţie de câteva ori, aceleaşi persoane afirmând cǎ s-au aflat de 

câteva ori şi în situaţia investigatǎ de întrebarea nr 18 (Te-ai izolat, ca urmare a unei greșeli, faţă 

de grupul de prieteni sau comunitatea şcolară?), iar la întrebarea nr. 14 (Ai fost în situatia să ţi 

se distrugă lucrurile personale de către un alt coleg/colegă?), aceleaşi douǎ persoane, plus încǎ 

una, au declarat cǎ s-au aflat în respectiva situaţie cel puţin de câteva ori.  

Dintre aceleaşi şase persoane care au arǎtat cǎ au fost ameninţaţi, patru persoane au declarat cǎ 

au fost puse în faţa faptului de a li se interzice să fie prietene cu cineva (întrebarea nr.19). Este 

interesant de urmǎrit şi aspunsul acestor persoane la întrebǎrile 16 (Ai adresat cuvinte injurioase 

colegilor, prietenilor ori apropiaţilor, şi, dacă da, cât de des?) şi 20 (Ai ameninţat cu excluderea 

din grupul vostru un alt coleg/colegă dacă nu s-a conformat cerinţelor voastre?). Astfel, o 

singurǎ persoanǎ pare cǎ a reacţionat prin atitudine negativǎ, alegând una dintre variantele de 

rǎspuns afirmativ, dar patru persoane au declarat cǎ au reacţionat printr-o formǎ de violenţǎ 

verbalǎ. 

 De remarcat este şi faptul cǎ persoana care a ales sǎ foloseascǎ o anumitǎ formǎ de violenţǎ atât 

verbalǎ, cât şi psihicicǎ, pare cǎ a experimentat acest lucru şi în propria familie, apreciind 

climatul din familia sa ca fiind rece (întrebarea nr.6) şi marcat uneori de discuţii aprinse sau 

violenţă fizică (întrebarea nr.7). De asemenea, încǎ unul dintre cei patru respondenţi menţionaţi 
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mai sus ca declarând cǎ au adresat cuvinte injurioase colegilor, prietenilor ori apropiaţilor, a 

afirmat despre climatul din familia sa cǎ este tensionat şi uneori are parte de episoade de discuţii 

aprinse sau violenţă fizică. 

Dacǎ avem în vedere atitudinea violentǎ a persoanelor intervievate, şi urmǎrim rǎspunsurile la 

întrebǎrile nr. 16 şi nr.20, constatǎm cǎ 93 dintre aceste mǎrturisesc faptul cǎ au adresat cuvinte 

injurioase colegilor, prietenilor ori apropiaţilor, dintre care 11 afirmǎ şi faptul cǎ au ameninţat 

cu excluderea din grupul vostru un alt coleg/colegă dacă nu s-a conformat cerinţelor grupului. 

Interesant de observant este şi faptul cǎ dintre cele 15 persoane care au declarat cǎ În ultimele 

12 luni, au participat sau au fost implicate într-o altercaţie fizică (bătaie) la şcoală (întrebarea 

nr.15), şapte fac parte din categoria celor care au foflosit violenţa verbalǎ. 

IV. VERIFICAREA IPOTEZELOR CERCETǍRII 

 

Analizând rǎspunsurile celor 454 de respondenţi, rezultǎ urmǎtoarele: 

I1. Copiii care cresc în familii în care se manifestǎ un climat de violenţǎ sunt mai adesea 

implicaţi în incidente violente, faţǎ de copiii care cresc în familii în care nu sunt raportate 

tensiuni sau violenţe 

Analizând rǎspunsurile la întrebarea nr. 6, referitoare la modul în care respondenţii apreciazǎ 

climatul din familie, se constatǎ cǎ 64 – reprezentând 14% - din totalul de 454 de respondenţi 

considerǎ cǎ în familiile lor climatul este rece sau chiar tensionat (39 persoane). Dintre acestia, 

41 fac parte dintre cei care au raportat şi existenţa discutiilor aprinse sau a violenţei fizice în 

familie (întrebarea nr.7).  

De menţionat cǎ, în afarǎ de aceştia, încǎ 34 de respondenţi au afirmat cǎ în familiile lor apar 

astfel de situaţii, deci, în total, existǎ 75 de persoane care au afirmat acest lucru, dintre care 9 

(aproape 2%) au spus cǎ aceasta se întâmpǎ în mod obişnuit. Dintre aceştia, 19 au afirmat cǎ au 

ameninţat că lovesc un coleg/colegă (întrebarea nr.13). Din restul de 356 persoane, care nu au 

raportat medii afectate de violenţa sau tensiune în familie, 32 au afirmat, deasemenea, cǎ au 

ameninţat că lovesc un coleg/colegă, reprezentând un procent de aproape 9%, spre deosebire de 
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cealaltǎ categorie, unde procentul a fost de peste 19%, deci, dublu. Aceste rezultate, practic, 

confirmǎ ipoteza I1. 

I2. Copiii care cresc în familii care se confruntǎ cu dificultǎţi financiare au tendinţa de a 

manifesta un comportament mai retras în şcoalǎ, faţǎ de colegii lor care nu au probleme 

materiale în familie. 

Din totalul de 454 de respondenţi, 75 (aproape 17%) au raportat dificultǎţi financiare. Din totalul 

de 54 de persoane care au afirmat cǎ s-a întâmplat să nu mai meargǎ la şcoală, deoarece se simt 

în nesiguranţă (întrebarea nr.12), reprezentând aprox. 12% din total, 12 persoane fac parte din 

cateoria celor care au raportat dificultǎţi financiare. Aceasta înseamnǎ 16%, deci mai mult cu 

33%.  

În ceea ce priveşte rǎspunsul la întrebarea nr. 14 (Ai fost în situaţia să ţi se distrugă lucrurile 

personale de către un alt coleg/colegă), raportul este de 45:12, între cele douǎ categorii –adicǎ 

din 379 de persoane care se declarǎ ferrite de dificultǎti financiare, 48 au afirmat cǎ s-au aflat 

în situaţia respectivǎ. Aceasta înseamnǎ un procent de aprox. 12 %. În schimb, din cei 75 de 

respondenţi care întâmpinǎ dificultǎţi financiare, 12 au declarat aceasta, adicǎ 16%, adicǎ tot cu 

33% mai mult. Aceastǎ situaţie pare sǎ confirme şi ipoteza I2. 

I3. Copiii care cresc în familii care se confruntǎ cu dificultǎţi financiare sunt mai adesea supuşi 

unor forme de bullying, faţǎ de colegii lor care nu au probleme materiale în familie. 

Confirmarea ipotezei I2, practic, confirmǎ şi ipoteza I3. 

I4. Fenomenul de bullying afecteazǎ în mod diferit fetele şi bǎieţii. 

Un numǎr de 130 de persoane, reprezentând aproape 29% din totalul de 454 de respondenţi ai 

eşantionului, au raportat una sau mai multe situaţii care pot fi considerate forme de bullying 

(întrebǎrile nr. 12, 14, 19). Dintre aceştia, 35 sunt bǎieţi (27%), iar 95 sunt fete (73%). Dacǎ 

avem în vedere structura pe sexe a eşantionului, respectiv 32% bǎieţi şi 68% fete, aceste 

distribuţii par sǎ susţinǎ ipoteza I4, în sensul cǎ aratǎ cǎ fetele sunt mai des supuse unei forme 

de bullying decât bǎieţii. 
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