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 Abstract: Social media is in a constant and increasing 
interconnection with traditional media meaning that, on one 
hand, through the improvement and broadening of 
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contact through Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp etc. 
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1.Preliminarii. Stadiul actual al cercetărilor în domeniu  
  
Cercetarea în acest domeniu se află încă la început deoarece chiar acest 

fenomen este unul nou. Conceptele de bază sunt în continuare dezbătute, unii 
cercetători înțelegând prin social media toate formele de comunicare new 
media, în vreme ce alții se referă doar la conținutul și mesajul acestor forme 
de comunicare interpersonală (Facebook, Twitter, Instagram, Blog etc.).  

Noile instrumente și mijloace din social media au reinventat practic 
activismul social, iar ”activiștii” sunt mai bine definiți prin aceste mijloace 
decât de cauzele pentru care manifestă. 

Pe de altă parte, noutatea cercetării derivă din faptul că domeniul avut în 
vedere este cel de ”Ordine publică și siguranță națională” care, spre deosebire 
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de domeniul ”Informații și securitate națională”, a fost mai puțin abordat de 
cercetători sub aspectul impactului cu social media.   

Noțiunea de securitate folosită în titlu se justifică prin faptul că am în 
vedere sensul general al conceptului de securitate (umană, societală, 
economică, de mediu) ce implică și domeniul ”Ordine publică și siguranță 
națională”.  În acest context, propun analiza raportul dintre conceptele de 
securitate națională și siguranță națională. 

Social media este un fenomen care se referă nu doar la comunicarea 
interpersonală, ci și la propagarea informațiilor, ideilor, comportamentelor, 
atitudinilor în rețea în timp real, ceea ce depășește prin impact și feedback 
informația transmisă prin mass-media instituționalizată. 

Raportul dintre mass-media și social media este dat de elementul comun 
media care, în fapt, se reduce la internet și la tehnologia digitală. Spațiul 
mediatic digitalizat a ajuns să fie, astfel, interferat până la suprapunere de 
social media și mass-media. Dintr-o altă perspectivă, putem vorbi de 
domeniul larg al comunicării în raport cu ordinea publică și siguranța 
națională care implică și comunicarea prin social media.  

Social media este, din anumite perspective, asociată cu tehnologia web 
2.0, care desemnează noi căi de a implementa și exploata posibilitățile 
organizatoare ale webului (World Wide Web).  

În prezent, social media trece la nivelul următor prin apariția 
tehnologiei  web 3.0, numit nivelul semantic sau virtual, ce se dezvoltă 
concomitent cu ceea ce se cheamă future media, care are ca domeniu starea 
și viitorul mass-media digitală, socială și telefonia mobilă smart. 

Conținutul și informația din web nu mai e oferită vizitatorilor numai de 
către mass-media, guverne și companii particulare, ci și de persoane 
particulare, legate între ele prin rețele informale bazate pe internet și care 
contribuie și participă activ la punerea la dispoziție și răspândirea 
informațiilor pe întregul glob. Acesta este un alt argument pentru care am 
intitulat această lucrare ”Social media – o nouă dimensiune a raporturilor 
dintre securitate și mass-media”, din care reiese raportul de interconectare 
dintre social media și mass-media. 

Exemple tipice pentru acest nou aspect sunt așa-numitele wiki-uri,  
blogurile, precum și portalurile și bursele de schimb de imagini, muzică, 
filme-video și software din internet, așa cum ar fi Flickr, YouTube și site-
urile pentru file sharing. De asemenea, și așa numitele „rețele sociale”, cum 
ar fi Facebook sau Twitter. 
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De aceea, putem considera că social media este o nouă dimensiune 
(bloguri, forumuri, pagină personală de Facebook etc.) care oferă, practic, o 
accesibilitate similară cu mass-media. 

Accesările pot fi logate sau nelogate, cu parolă sau fără, și au devenit 
pentru deținătorii site-urilor, blogurilor, surse de venit, la fel ca și pentru 
deținătorii de publicații online, tipărite sau audio-video.  

Este știut că unele mișcări sociale, revoluționare, au avut la bază 
comunicarea și mobilizarea prin internet, în special prin Facebook și Twitter 
ca, de pildă, Occupy Wall Street, dar mai ales, în cazul revoluțiilor din nordul 
Africii, începând cu cea din Tunisia.  

În țara noastră, comunicarea de acest fel a stat la baza organizării 
mitingurilor referitoare la proiectul de la Roșia Montana și exemplele se pot 
multiplica.  

Social media, internetul în faza actuală de dezvoltare, sau pe plan și mai 
larg, era informațională, oferă oportunități și provocări sub aspectul cercetării 
raporturilor acestora cu domeniile ”Informații și securitate națională” și 
”Ordine publică și siguranță națională”, ceea ce  îmi propun să aprofundez și 
în alte lucrări dedicate aceitei teme, având în vedere gradul de noutate și de 
interes social pe care îl comportă.  

  
  
2.Considerații privind aplicabilitatea social-media în domeniul de 

ordine publică 
  
 Pe lângă adâncirea unor aspecte teoretice, cercetarea cu această temă îmi 

oferă posibilitatea dezvoltării unor considerații cu aplicabilitate practică de 
interes pentru cei ce activează în aceste domenii, în contact direct cu 
populația, respectiv cu cei ce utilizează pe scară largă aceste noi forme 
mediatice.  

De dată recentă, sunt abordate în literatura de specialitate raporturile 
dintre social media și intelligence. Astfel, de mare interes sunt studiile 
Centrului de Analiză a Social Media, cu sediul la Londra, referitoare la 
colectarea de informații din social media, așa numitul SOCMINT, pe care 
însă alți specialiști îl încadrează în aria mai largă a surselor deschise, 
neclasificate, OSINT, care sunt cercetate de multă vreme. 

Dezbaterea este extrem de actuală și prezintă interes nu doar pentru 
domeniul intelligence, ci și pentru ordinea publică și siguranța națională.  
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În cadrul Poliției Metropolitane din Londra, conform surselor media, 
funcționează o subunitate care analizează non-stop clipuri video pe Youtube, 
profiluri pe Facebook și orice altceva cetățenii din Marea Britanie publică în 
sfera online.  

Aceste modalități de informare folosesc surse deschise aflate în  spațiul 
public prin voința utilizatorilor în mod non-intruziv, dar care conform 
inventatorului termenului SOCMINT (David Omand) pentru utilizarea sa 
trebuie introduse noi forme de reglementare, fiind o încercare de a demonstra 
că social media trebuie să fie o modalitate de informare pentru autorități, care 
să nu facă abuz de forme intruzive, non-etice, de natură să trezească ostilitatea 
utilizatorilor, a populației. 

Prin urmare, este vorba de forme diferite de informare față de cele care 
au declanșat scandalul PRISM, denunțat de Edward Snowden și care viza 
interceptarea comunicaţiilor navigatorilor pe Internet străini, care se aflau în 
afara teritoriului Statelor Unite, pe nouă reţele mari de socializare, ca de 
exemplu, Facebook. 

O problemă deosebit de actuală este cea a utilizării rețelei de social 
media de către organizațiile teroriste.  

În această privință, literatura de specialitate este foarte bine 
documentată, atât în privința inventarierii modalităților și cazurilor 
descoperite, cât și în privința formelor de control, de prevenire și de 
anihilare a acestora. Managementul strategic și analiza de risc, precum și 
managementul structurilor de ordine publică și siguranță națională pot avea 
în vedere și astfel de abordări privind comunicarea prin formele social 
media.  

Social media evoluează și sub presiunea modernizării mijloacelor de 
comunicare. Astfel, a apărut termenul de mocial care derivă din cuvintele 
social și mobile și care a început să fie folosit pentru prima oară în anul 
2010 și reprezintă, în principal, accesarea de aplicații sociale de pe telefonul 
mobil sau alte dispozitive mobile.  

Social media prezintă relevanță pentru cercetători și din perspectiva 
analizei așa-numitelor media-asociații.  

Dezvoltarea tehnologiei informației reprezintă un suport substanțial 
pentru organizarea și consolidarea unor noi identități collective, care produc 
efecte de autoritate și care exercită în același timp o adevărată putere, adică 
o capacitate de a modifica și de a constrânge conduita celor care li se află în 
vizor .  



Revista de studii media / nr. 3, iunie 2014 

 98

Actualul militantism se manifestă mai ales între ceea ce reprezintă 
neoimperialismul economic, doctrinele sociale, modelele social-economice, 
însă manifestarea acestuia în spațiul public este caracterizată în continuare 
de spiritul de revoltă și care, în realitate, constituie vectorul cel mai vizibil și 
cel mai structurat al contrademocrației.  

Mișcările protestare ale zilelor noastre relevă că lumea s-a schimbat, ea 
n-a fost nicicând mai diversificată. Identitățile regionale, culturale, 
lingvistice se afirmă pe toate continentele, prin mijloace de comunicare, de 
la TV la Internet, care unesc și fragmentează în același timp diferitele 
segmente ale spațiului public. 

  Ar fi o eroare să considerăm că actualele mișcări protestatare sunt 
incoerente și inconsistente atâta vreme cât ele sunt generate de probleme 
sociale grave și construite din spațiul on-line. Chiar dacă interconectivitatea 
de cele mai multe ori nu dezvoltă neapărat participarea civică, odată cu 
expansiunea informației digitalizate crește și riscul manipulării. 

             Media-asociațiile s-au dezvoltat pe fondul informării tot mai 
complexe cu privire la problemele sociale, politice, economice, culturale, 
juridice etc. din sfera publică.  

  Dincolo de toate beneficiile pe care le oferă internetul nu trebuie 
omisă funcția de creare și dezvoltare explozivă a unor noi structuri sociale.  

  Astfel, puterea reală a mediului on-line constă în capacitatea sa de a 
difuza informațiile oriunde, rapid și fără costuri ceea ce determină ca 
mișcările protestatare să fie tot mai mult concepute, planificate, 
implementate și evaluate prin intermediului Internetului.    

  Influențarea pentru mobilizare se bazează prin promovarea cauzei 
acțiunilor într-o manieră convingătoare iar de cele mai multe ori ”problema 
site-urilor web unice va conține sute de articole de susținere și rapoarte care 
susțin poziția lor pe această temă la îndemână.  

  Imagini sau clipuri video sunt adesea alese pentru prezentare on-line 
pe baza apelului la componenta emoțională.  

Cele mai multe dintre aceste tipuri de site-uri nu permit interaacțiunea 
publică, eliminând orice potențial imediat ca publicul să răspundă la 
afirmațiile gazdă”.  

În general, persuasiunea on-line este asociată cu funcția educativă, dar 
se pot utiliza tehnicile fundamentale de propagandă, adaptate contextului, 
care pot include apelul la omul simplu, mărturiile, comportamentul gregar, 
selectarea părtinitoare (prezentarea unei singure versiuni a întâmplării), 
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transferul (asocieri pozitive sau negative), generalitățile contrastante și 
etichetarea adversarilor.   

În consecință, în raport cu noul mediu on-line în care sunt create și 
asumate noi identități nu se poate exclude violența, fapt ce este în atenția 
cercetărilor subsumate fenomenului social media. 

Studierea fenomenului social media implică și abordarea fenomenului 
denumit hackerism, utilizarea acestuia în anumite contexte, diferite de forma 
infracțională, din ce în ce mai răspândită, ceea ce se impune ca obiect de 
cercetare și în cadrul temei pe care mi-am propus-o, având în vedere 
domeniul ”Ordine publică și siguranță națională”. 

  
3. Concluzii. Modalități de răspuns față de provocările social-media 
  
Dezvoltarea explozivă pe care a luat-o social media și influența sa în 

societate, până în prezent, au fost mai puțin studiate datorită noutății 
fenomenului, apariției sale recente cu forme de multiplicare și diversificare 
permanente. 

În acest context, raporturile cu domeniul ”Ordine publică și siguranță 
națională” sunt de mare actualitate și pe lângă cunoașterea impactului 
acestora de mare interes consider a fi elaborarea, respectiv identificarea unor 
modalități de răspuns, de promovare a unor forme coerente prin care să fie 
evitate derapajele și aspectele negative.   

Aceste noi mișcări sociale reclamă remodelarea managementului 
privind controlul manifestărilor sociale în spațiul public, atâta timp cât în 
această perioadă se configurează un nou curent pe fondul mișcărilor post-
ideologice către noi forme derivate ale democrației.  

Una dintre cerințele majore revine structurilor forțelor de ordine 
publică în managementul acestor mișcări pe alte coordonate impuse de 
raporturile dintre democrație și contrademocrație. Aceasta nu înseamnă 
dublarea sau asumarea unor modalități specifice serviciilor de informații, ci 
doar cunoașterea lor și utilizarea specifică conform legislației și strategiilor 
de risc convenite. 

Neadecvarea strategiilor de asigurare și intervenție poate genera 
disfuncționalități majore la nivel social și politic. 

Social media se află într-o continuă și tot mai largă interconexiune cu 
mass-media clasice prin faptul că, pe de o parte, perfecționarea rețelelor 
interpersonale și lărgirea lor capătă caracteristici ale mass-media, de cealaltă 
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parte, mass-media dezvoltă forme specifice social media, referitoare la 
contactul nemijlocit prin Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp etc. 

Având în vedere această interconexiune, se impune diversiificarea 
modalităților prin care se poate ajunge la o utilizare eficientă a mass-media 
în raport cu mesajele  specifice social media, configurarea unei strategii de 
comunicare coerentă, specifică domeniului ”Ordine publică și siguranță 
națională”.  

În același timp, se evidențiază importanța utilizării formelor pe care le 
presupune feedback-ul, cooperarea dintre autorități și populație, dintre 
instituțiile statului și societate, mergând până la fiecare individ în parte, ceea 
ce constituie însăși esența cercetării raporturilor dintre social media și 
instituțiile de securitate, ordine publică și siguranță națională.  
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