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INTRODUCERE

Lucrarea de față, denumită „Social media – o nouă dimensiune a rapor-
turilor dintre securitatea societală și mass-media” își propune să realizeze 
o analiză complexă a securității societale în cadrul media, incluzând cele 
două componente actuale, respectiv mass-media în sens clasic, organizată, 
normativizată și controlată prin pârghii social-statale și social media, apărută 
ca urmare a exploziei deosebite pe care a cunoscut-o mediul online și care 
până recent a rămas, în cea mai mare parte, în afara controlului social, și cu 
atât mai puțin, a celui statal.

Istoriografia ce este dedicată temei alese este una de dată destul de recen-
tă, ceea ce face ca studiile, ca și diversele abordări bibliografice, să fie încă 
relativ puține în acest context, respectiv a stabilirii și analizării binomului 
securitate societală-social media, în ciuda faptului că s-a remarcat faptul că 
”oamenii sunt constrânși de limite geografice, statut socio-economic, tehno-
logie și chiar de factori genetici să aibă anumite tipuri de relații sociale”1. 

Securitatea societală este, în concepția Școlii de la Copenhaga2, repre-
zentată în principal de Barry Buzan3, Ole Waever4 și Jaap de Wilde, una 
din componentele securității, alături de celelalte componente, respectiv 
securitatea militară, securitatea politică, economică și a mediului, ea inclu-
zând bazele de constituire ale societății5, respectiv baza etno-națională și 
baza religioasă – acestea fiind de altfel și singurele baze de constituire ale 
societății6 în viziunea acestei școli de gândire.

Obiectivele de cercetare. Lucrarea își propune să analizeze în faza inițială, 
prin prisma domeniului de studiu (respectiv cel dedicat ordinii publice și 

1   Nicholas Christakis, James H.Fowler, Connected, Puterea surprinzătoare a rețelelor sociale și 
felul în care ne modelează viața, Editura Curtea Veche Publishing, București, 2015, p.13.
2   http://www.cpc-ew.ro/pdfs/societal_security.pdf.
3   Barry Buzan, People States and Fear, An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold 
War Era, Second Edition, ECPR Press, 2008, p. 49-52.
4   Ole Weaver, Barry Buzan, Morten Kelstrup, Pierre Lemaitre, Identity, Migration and the New 
Security Agenda in Europe, London, Pinter, 1993,  p. 22-2.
5   Barry Buzan, Ole de Waever, Jaap, de Wilde, Securitatea - un nou cadru de analiză, Editura CA 
Publishing, Cluj Napoca, p.171.
6   Barry Buzan, People States and Fear, An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold 
War Era, Second Edition, ECPR Press, 2008, p. 52-55.
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siguranței naționale), conceptul de securitate societală7, raporturile sale cu 
securitatea națională și sectoarele de securitate, diversele legături ce sunt 
tot mai evidente cu ordinea publică, precum și influențele și determinările 
reciproce din ultima perioadă cu social media și mass-media, având la bază 
unele elemente comune.

Nivelurile operaționale. Amenințările asimetrice și, în primul rând, te-
rorismul internațional actual au o componentă de exprimare, organizare și 
acțiune criminală majoră, definitorie,  în mediul online și, mai ales, în social 
media8. Aceasta în planul securității politice, respectiv a securității naționale, 
care ține de mediul de securitate național și global, de sistemul de apărare 
națională a statului. Pe de altă parte, securitatea individuală, respectiv se-
curitatea fizică a indivizilor, a bunurilor și a mediului în care trăiesc, este 
afectată de această componentă pe care o abordează și o gestionează organele 
de ordine publică ale statului. 

Motivația alegerii temei. În vederea realizării prezentei lucrări, respectiv 
pentru tematica abordată în cadrul acesteia, importante au fost actualitatea și 
noutatea temei, ca și faptul că în permanență au apărut și apar noi elemente 
care reușesc să scoată în evidență raporturile dintre securitatea societală și 
rețelele de socializare, astfel încât valențele practice și necesitatea acestei 
cercetări devin, fără îndoială, indiscutabile. 

Lucrarea are un caracter practic și metodologic întrucât raporturile și 
determinările relației securității societale cu mass media și social media sunt 
circumscrise fenomenului extrem de actual denumit criza migrației9, la care 
se adaugă amenințările la nivel internațional, european și național referitoare 
la traficul de ființe umane și criminalitatea informatică10. 

Teza, denumită „Social media – o nouă dimensiune a raporturilor dintre 
securitatea societală și mass-media”,  este structurată în șase capitole, urmate 
de un studiu de caz, ea fiind precedată de introducere și finalizată cu concluzii 
și propuneri, la care se adaugă o amplă și relevantă bibliografie în domeniu. 

Primul capitol, intitulat ”Raporturile dintre social media, mass-media 
și securitatea societală. Securitatea societală, concept complex și domeniu 

7   http://ettis-project.eu/wp-content/uploads/2012/03/D1_2.pdf.
8   Michael Cook, Ancient Religions, Modern Politics: The Islamic Case in Comparative Perspective, 
Princeton University Press, 2014, p.393-397.
9  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573908/EPRS_BRI(2016)573908_
EN.pdf.
10   http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/Cybercrime%20legislation%20EV6.pdf.
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de referință în era informațională” analizează conceptul de social media și 
interferențele cu mass-media, precum și pe cel al securității societale în raport 
cu securitatea națională și ordinea publică, în contextul erei informaționale, 
insistând și asupra raporturilor identificate între social media și intelligence 
(SOCMINT11) sub aspectul conceptului de identitate și contrademocrație. 

Cel de-al doilea capitol, denumit „Mass-media în epoca online și a 
rețelelor sociale” este focalizat asupra conceptului de mass-media în epoca 
online și a rețelelor sociale, cu sublinierea principalelor transformări spe-
cifice acestei etape, începând de la psihologia comunicării12. În conținutul 
acestui capitol vor fi aduse diverse clarificări terminologice necesare pe care 
mass-media (și cu atât mai mult social media) le utilizează din abundență în 
mod nediferențiat, precum războiul mediatic, războiul informațional, atacul 
cibernetic, atacul electronic ș.a. 

Cel de-al treilea capitol, „Internetul în epoca globalizării sub aspectul 
securității” continuă această analiză, conținutul acestuia axându-se asupra 
noțiunii de putere informațională, datorate internetului, sub aspectul riscuri-
lor, al amenințărilor și al vulnerabilităților, a înregimentării rețelelor sociale în 
războiul informațional și terorismului, văzut ca amenințare globală, potențat 
de dimensiunea media, a societății informaționale, respectiv a globalizării13. 

Tehnicile actuale de agresiune informațională și acțiunea componentelor 
războiului informațional asupra infosferei sunt analizate în capitolul al patru-
lea, intitulat „Tehnicile actuale de agresiune informațională. Acțiunea com-
ponentelor războiului informațional asupra infosferei”, analizele realizân-
du-se sub aspectul conceptului și a componentelor războiului informațional, 
a tehnicilor de agresiune informațională statale și non-statale, precum și a 
manifestărilor revendicative în spațiul real asupra securității societale, prin 
acțiuni în spațiul virtual, respectiv prin social media. 

Cel de-al cincilea capitol, „Reglementarea juridică a domeniului social 
media – cauzalităţi şi motivaţii. Contrareacții în spațiul public”, este dedicat 
cauzalităților și motivațiilor ce au determinat și determină în continuare re-
glementarea juridică a domeniului social media, precum și contrareacțiilor în 

11   Sir David Omand, Jamie Bartlett & Carl Miller, Introducing Social Media Intelligence(SOCMINT), 
Intelligence and National Security, Routledge, 2012.
12   Ţuţu Pişleag, George Antoniu Pișleag, George Onofrei, Psihologia comunicării mediatice, Edi-
tura Sitech, Craiova, 2012.
13   Michel, Wautelet, Les Cyberconflits. Internet, autoroutes de l information et cyberespace: quelles 
menaces?, Editions GRIP, Bruxelles, 1998.
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spațiul public. Capitolul dezbate în conținutul său necesitatea reglementării 
juridice a domeniului social media pornind de la cauzalitățile de fond, repre-
zentate de societatea informațională și globalizarea, el aducând argumente în 
sensul intensificării controlului asupra social media din rațiuni de securitate 
națională și societală, analizând legislația contrateroristă în vigoare, legislația 
de dată recentă în domeniul dedicat mediului online (în principal, datorită 
temei prezentei lucrări) din rațiuni de securitate, dar și dintr-o motivație mai 
generală, cum ar fi cea dedicată protejării proprietății intelectuale.

Ultimul capitol, cel de-al șaselea „Securitatea societală, social media și 
criza migrației – cauze, evoluție și consecințe tipice ale crizei”, are drept 
obiect de cercetare securitatea societală, social media și criza migrației sub 
aspectul cauzelor, a evoluției, ca și a consecințelor tipice ale acestei crize de 
ultimă oră ce afectează, în primul rând, civilizația europeană. 

Cele șase capitole sunt succedate de studiul de caz ce are în vedere „Se-
curitatea societală și social media prin prisma atentatelor de la Paris din 
ianuarie și noiembrie 2015”. 

Prezenta lucrare de doctorat va încerca să scoată în evidență numeroasele 
raporturi existente între social media (ca o nouă componentă sau o nouă 
dimensiune a (mass) media în era informațională) și securitate, respectiv 
securitate societală, precum și a raporturilor dintre securitate (în general) și 
mass media, înțelese în sens clasic, având ca finalitate evidențierea impactului 
noilor forme de exprimare și comunicare socială atât la nivelul internetului, 
cât și al securității, în toate componentele sale: națională, individuală și 
societală.



11

CAPITOLUL I
RAPORTURILE DINTRE SOCIAL MEDIA, 

MASS-MEDIA ȘI SECURITATEA SOCIETALĂ. 
SECURITATEA SOCIETALĂ – CONCEPT 
COMPLEX ȘI DOMENIU DE REFERINȚĂ 

ÎN ERA INFORMAȚIONALĂ

Mediul online (sau internetul cum uzual este denumit) s-a dezvoltat rapid 
în ultimii ani, el nemaifiind în acest moment o simplă modă ori un moft, ci o 
necesitate, o modalitate de a descoperi aproape absolut orice ne interesează. 
Mai mult, pe zi ce trece mediul online tinde să se transforme tot mai mult 
într-o dependență14, mare parte din activitatea noastră zilnică fiind în strânsă 
conexiune cu el.  

Mulți specialiști în domeniu leagă apariția conceptului și fenomenului 
”social media” de lansarea celei mai importante rețele de socializare în 
anul 2003 de către studentul în IT de la Harvard, Mark Zuckerberg, care 
avea inițial rolul de a fi o rețea cu circuit închis pentru studenții și cadrele 
didactice ale acestei universități15.

Fenomenul Facebook16, cum este tot mai des denumit în ultima perioa-
dă, a cunoscut o amploare fără precedent în ultimii ani, peste un miliard de 
oameni din întreaga lume înregistrându-se cu conturi personale pe această 
rețea de socializare. Prin securitate societală, conform doctrinei fondatorilor 
Școlii de la Copenhaga, înțelegem securitatea identitară, în vreme ce studii 
ulterioare lărgesc această noțiune, identificând-o cu securitatea societății, 
precum și cu securitatea morală17.

În concepția Școlii de la Copenhaga, identitatea regională și a minorităților 
naționale, etnice și religioase constituie principala direcție din care derivă 

14   A. Weinstein, M. Lejoyeux. Internet addiction or excessive Internet use. The American Journal, 
2010, PubMed 277–83.
15   http://www.digitaltrends.com/features/the-history-of-social-networking/.
16   Patrick Ferrucci, Edson C. Tandoc Jr., The Facebook Experience: A phenomenology of Facebook 
use, Online Journal of Communication and Media Technologies, Vol.5, July 2015, http://www.ojcmt.
net/articles/53/5311.pdf.
17   Ole Weaver, Barry Buzan, Morten Kelstrup, Pierre Lemaitre, Identity, Migration and the New 
Security Agenda in Europe, London, Pinter, 1993,  p. 23-25.
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riscurile, amenințările și vulnerabilitățile la adresa securității naționale18, 
ceea ce conduce la implicarea întregului sistem de securitate19. 

În cadrul acestei abordări, diferențierea socială nu este avută în vedere, 
cu toate că multe dintre formele de rezistență sunt axate pe semnalarea și 
combaterea inegalităților și discriminării ce provin din polarizarea și strati-
ficarea societății, a sărăciei extreme, ceea ce ține atât de domeniul securității 
naționale, cât și a ordinii publice.

În 1993, când Barry Buzan ș.a au elaborat conceptul de securitate soci-
etală au avut în vedere securitatea comunității în raport cu statul, de fapt, a 
comunității minoritare în raport cu majoritatea și statul care o reprezenta pe 
aceasta din urmă. Ulterior, și în mod foarte rapid datorită multiculturalismu-
lui, discriminării pozitive, political corecteness și, mai ales, impactului social 
media care, practic, a desființat distanțele și frontierele față de comunitatea 
mamă a comunității minoritare, raporturile s-au schimbat, iar comunitatea 
minoritară a devenit ea o vulnerabilitate, un risc și o amenințare pentru 
comunitatea majoritară teritorială în care este enclavată.  

O problemă deosebit de actuală este cea a utilizării rețelei de social media 
de către organizațiile teroriste20. 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 media21. 

Social media nu este doar un risc și o amenințare pentru securitate prin 
faptul că e folosită de teroriști și de toți cei care vizează structurile statului și 
democrației, ci este și o modalitate din ce în ce mai folosită de către intelli-
gence, structurile de securitate și ordine publică pentru a contracara aceste 
mesaje, pentru a difuza mesaje cu sens pozitiv sau de natură diversionistă, 
utilizate și în mass-media, dar cu mai mare efect având în vedere posibilitatea 

18   O. Wæver, B. Buzan, Morten Kelstrup and Pierre Lemaitre with David Carlton et al., Identity, 
Migration and the New Security Agenda in Europe, London, 1993.
19   Bill McSweeney, Identity and Security: Buzan and the Copenhagen School, Review of Interna-
tional Studies, 22 (1996), p. 81–93.
20   James Okolie-Osemene, Rosemary Ifeanyi Okoh, The Nature Terrorism Reports on Social Ne-
tworks, 2015, http://www.glocalismjournal.net/Issues/ON-GLOBAL-RISKS/Articles/The-Nature-
Terrorism-Reports-On-Social-Net-Works.kl.
21  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/11207681/How-terrorists-are-using-
social-media.html.
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utilizării din surse nedeclarate, contrafăcute, ca venind din partea purtătorilor 
de mesaj care urmează a fi anihilați.

Se poate aprecia că în acest moment mediul online a devenit o necesitate 
a societății moderne, în cadrul acestuia derulându-se marea majoritate a 
activităților cotidiene. Și asta deoarece mediul online conferă oricui posibi-
litatea să comunice nelimitat din orice colț al globului, indiferent de scop, de 
intenții ori de obiectivele avute în vedere. Dezvoltarea deosebită pe care au 
cunoscut-o rețelele de socializare în ultimul deceniu, ca urmare a evoluției 
exponențiale a mediului online, a dus și la creșterea interesului manifestat 
de utilizatori pentru mesajele transmise de diversele organizații, organisme 
ori persoane de notorietate, în paralel  remarcându-se crearea și, implicit, 
consolidarea diverselor identități de tip colectiv, cu influențe ce uneori pot 
deveni incomensurabile în mediul online, și nu numai.



14



15

CAPITOLUL II 
MASS-MEDIA ÎN EPOCA ONLINE 

ȘI A REȚELELOR SOCIALE

Societatea contemporană se află într-o continuă transformare, iar în ultimii 
ani setea tot mai mare de cunoaștere, necesitatea schimbului de informații 
și dreptul de a fi informat și de a informa au fost principalele motive pentru 
care mass-media a cunoscut o dezvoltare fără precedent22. 

Apariția internetului și apoi generalizarea sa au condus la schimbări de 
fond în privința presei scrise și audiovizuale. Acest proces a fost concomi-
tent cu trecerea de la tipărirea publicațiilor pe plumb la editarea și tipărirea 
electronică. 

Însă avântul pe care l-a luat presa tipărită electronic în ultimul deceniu al 
secolului XX și începutul secolului XXI a fost repede temperat de apariția 
și dezvoltarea presei online datorată internetului.

Depindem din ce în ce mai mult de internet, ne ancorăm tot mai des la 
informațiile pe care le regăsim în mediul online, tindem să ne creăm percepții 
și judecăți de valoare în funcție de conținutul care ne interesează și pe care 
obișnuim să îl urmărim în mod constant. 

În mediul online, etica unui jurnalist constă în principal în capacitatea 
acestuia de a respecta un anumit set de valori mai ales în situații limită 
impuse, de a reda informațiile obținute din surse sigure (și de încredere) cu 
cât mai multă obiectivitate și corectitudine. Jurnaliștii profesioniști sunt cei 
care știu să își respecte întotdeauna publicul, oferindu-i acestuia informații 
corecte, obiective, verificate din mai multe surse, înainte de a fi difuzate23. 

Jurnalismul în mediul online este cel care permite modificarea și corec-
tarea informațiilor publicate oricând, acestea rămânând arhivate în spațiul 
nelimitat al internetului. Și tocmai pentru faptul că toate informațiile sunt 
stocate și arhivate într-o așa numită bibliotecă virtuală, ideal ar fi ca toți cei 
care practică jurnalismul online să țină cont de regulile scrise și nescrise ale 
eticii profesionale. Mediul online permite jurnaliștilor accesarea instant a 
oricăror informații, distribuirea acestora, modificarea și chiar îmbunătățirea 

22   http://www.waccglobal.org/resources/media-development.
23   Tudor Vidam, Dimensiuni ale eticii comunicării și mass-media, Editura Casa Cărții de Știință, 
Cluj-Napoca, 2007, p. 64-69.
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lor, cu condiția morală (nescrisă) ca această contribuție să nu fie realizată 
prin însușirea ideilor altora, despre care nu se face nici un fel de referire.

Mass-media este factorul predominant al cotidianului, ea devenind parte 
integrantă din existența fiecăruia. Presa relaționează cu toate domeniile, pe 
care le aservește, ea fiind însă în măsură să-și satisfacă prin intermediul aces-
tora și propriile interese, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă. 

În România anului 2016, pe piața media regăsim câteva ziare, agenții de 
presă și televiziuni de marcă, ce au demonstrat că pot concura cu succes cu 
orice instituție de profil de renume din lume. 

Evenimentele importante sunt tratate cu maximă seriozitate de jurnaliștii 
profesioniști, care au întotdeauna grijă ca publicul să fie informat corect și 
în cel mai scurt timp, cunoscut fiind faptul că acela care “dă primul știrea” 
se clasează în top. 

Și televiziunile au un rol bine definit în media românească, jurnalele 
acestora fiind uneori adevărate maratoane de forță, în situații neprevăzute, 
ce impun reactualizarea permanentă a informațiilor, vitală în menținerea 
ridicată a indicelui de audiență. Iar pentru a menține trează atenția și a capta 
permanent interesul telespectatorului, edițiile online ale ziarelor și revistelor 
sunt permanent actualizate cu informații de ultimă oră, jurnalele de știri ale 
televiziunilor considerate profesioniste fiind „presărate” cu intervenții „live”, 
în cadrul cărora reporterii specializați intervin cu amănunte de la fața locului, 
dar și cu imagini ce reflectă ideal starea de fapt. 

Astăzi, în lume există numeroase companii care au drept activitate dez-
voltarea produselor de comunicare online și accesarea informațiilor, precum 
motoarele de căutare Google, Mozilla, Explorer, şi care au față de Facebook 
o abordare diferită.

Mediul online este calea ideală prin care mesajele și informațiile ajung 
la publicul țintă, comunicarea fiind esențială pentru dezvoltarea unei afa-
ceri și consolidarea imaginii acesteia. Indiferent că se dorește promovarea 
unei idei, a unei informații, a unui produs sau a unui serviciu, promovarea 
companiei sau promovarea site-ului acesteia, comunicarea în mediul online 
este esențială pentru reușita demersului nostru, în funcție de strategiile și de 
tehnicile folosite reușind să atragem atenția unui număr variabil de utilizatori 
de internet24. 

24   Gerhard Vowe, Philipp Henn, Political Communication in the Online World: Theoretical Approa-
ches and Research Designs, Routledge, 2015, p. 121-127.
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Odată atrasă și captată atenția asupra site-ului companiei, utilizatorul online 
nu trebuie neglijat, situație în care acesta își va focaliza atenția asupra unui alt 
domeniu al internetului. O relație constantă, corectă și cât mai profesională cu 
utilizatorii ce sunt interesați de afacerea sau site-ul pe care le promovăm nu 
ne poate aduce decât beneficii, comunicarea cu aceștia reflectându-se în cele 
din urmă asupra imaginii, vânzărilor și veniturilor companiei noastre.  

Comunicarea online nu se limitează nici la celebrele newsletter, o metodă 
folosită, dar mult prea puțin eficientă. A comunica eficient online înseamnă 
a transmite periodic mesaje și informații de interes pentru publicul tău țintă, 
mesaje menite să le mențină trează atenția  utilizatorilor deja interesați de 
tine, dar care   să-i atragă și pe potențialii clienți25. 

Manipularea este o tehnică de propagandă, o acțiune menită să ne facă să 
gândim ori să acționăm după cum ne dictează manipulatorul. Ea reprezintă 
metoda prin care ideile cuiva ne sunt induse pentru a le accepta, aceasta 
implicând din partea noastră reacțiile dorite de cel care ne manipulează. 
Se poate face în mai multe moduri, cel mai frecvent întâlnindu-se folosirea 
adevărurilor trunchiate și a argumentelor un pic aranjate26. Cu mesajul potri-
vit, orice informație ajunge direct în centrul emoțional al conștiinței noastre 
și este calea cea mai sigură prin care ne sunt servite diverse informații de 
impact major, atent ascunse printre lucruri știute, banale, lipsite de interes. 
Banalitatea creează starea de siguranță, de liniște, de confort, în vreme ce 
noul ne pune întotdeauna în gardă. 

Media în general și mediul online, respectiv televiziunea în special, au o 
influență foarte mare asupra noastră, ele influențându-ne de foarte multe ori 
deciziile, părerile, opțiunile. Absolut toate evenimentele majore, atât interne 
cât și externe, ne sunt aduse la cunoștiință de mass-media, care uneori ne 
invită, subtil, la interpretări și evaluări, dându-ne astfel falsa impresie că am 
avea și noi vreun cuvânt de spus27.  

Efectul manipulării este maxim în cazul televiziunii, fie aceasta clasică 
ori online, emoțiile transmise prin intermediul imaginilor putând imprima 
diferite șocuri telespectatorilor. Se spune că „o imagine face cât o mie de 
cuvinte”28 și poate tocmai de aceea mulți sunt specialiștii care recomandă 

25   Ibidem p. 121-125.
26   Radu Herjeu, Tehnici de propagandă, manipulare și persuasiune în televiziune, 2001, p. 63-64.
27   Radu Herjeu, Tehnici de propagandă, manipulare și persuasiune în televiziune, 2001, p. 68-69.
28   Fred Barnard, A picture is worth a thousand words, http://en.wikipedia.org/wiki/A_picture_is_
worth_a_thousand_words.
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frecvent cenzurarea imaginilor delicate, compromițătoare, șocante. Ma-
nipularea prin imagine a mentalului colectiv este o tehnică des folosită în 
ultimii ani, aceasta având un impact cu atât mai mare cu cât colectivitatea 
nu are capacitatea și abilitatea de a percepe caracteristicile semnificative 
ale acesteia29.

Războiul informațional este sintagma cea mai răspândită care se contu-
rează a fi genul proxim în raport cu celelalte noțiuni utilizate, referitoare la 
războiul sau conflictul modern: mediatic, informatic, cibernetic, electronic. 
În principiu, este vorba de agresiune informațională și de acțiune a compo-
nentelor războiului informațional asupra infosferei globale30.

Războiul mediatic este forma clasică a războiului informațional care stă 
la baza utilizării rețelelor social media. Acest tip de confruntare între părțile 
aflate în conflict a fost utilizat cu precădere în cel de-al Doilea Război Mon-
dial și, mai ales, în timpul Războiului Rece31. 

Războiul cibernetic se referă la orice tip de conflict din spațiul virtual, 
motiv pentru care este folosită și noțiunea de război 2.0, fiind o subsecțiune 
a războiului informațional32. În prezent, nu s-a căzut cu totul de acord asupra 
sferei de conținut a acestui tip de conflict. 

Războiul electronic33 este, în principal, legat de radare, de direcționarea 
și contracararea atacurilor cu arme ofensive, inclusiv cu focoase nucleare. 
Sistemele de armament moderne sunt prevăzute cu astfel de aparatură, for-
mată din radare fixe, mobile și tactice, cu rază lungă, medie sau scurtă de 
acțiune, sisteme de supraveghere electronică fixă, tactice, aeropurtate sau 
navale, cele mai recente fiind avioanele fără pilot sau dronele.

În concluzie, nevoia tot mai crescândă a societății contemporane de a fi la 
curent cu noutăți de ultimă oră în diverse domenii de interes, ca și o necesi-
tate acută a schimbului curent de informații între diversele categorii sociale, 
pe variate teme, în paralel cu o conștientizare a dreptului de a fi informat, 
respectiv a celui de a informa, au determinat în ultimele decenii o dezvoltare 
fără precedent a mass-media, cu toate efectele ce decurg din acestea. 

29   Ibidem.
30   Manea Valentin, Războiul informaţional și spaţiul cibernetic (The Information Warfare and 
Cyberspace), 2015.
31   http://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr.3-4-2008/Art%206-Hentea.pdf.
32   http://cssas.unap.ro/ro/pdf_carti/rv-vr.pdf.
33   http://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr.3-4-2008/Art%206-Hentea.pdf.
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CAPITOLUL III
INTERNETUL ÎN EPOCA GLOBALIZĂRII, 

SUB ASPECTUL SECURITĂȚII
Evenimentele care au zguduit lumea în ziua de 11 septembrie 2001 au 

atras după ele și numeroase schimbări majore, interesul pentru factorii ce pot 
determina, atât la nivel global cât și la nivel regional crize de amploare în 
planul politic, în planul economic, în cel social sau chiar și în planul spiritual, 
crescând în mod exponențial. Din nefericire, toate crizele ce au urmat după 
momentul 11 septembrie 2001 au avut forme de manifestare asimetrice la 
nivelul relațiilor internaționale, aspect ce a atras în timp diverse necunoscute 
în domeniul mediului de securitate internațional. 

La nivel global, puterea unui anumit stat (indiferent de dimensiunea aces-
tuia, sau  de locul ocupat pe mapamond) nu mai poate fi cuantificată doar 
avându-se în vedere dimensiunea militară a acestuia (respectiv potențialul 
maxim de putere), ci și prin alăturarea potențialului economic al statului, 
dar și a celui tehnico-informațional. Serviciile secrete (de intelligence), care 
constituie o componentă esenţială a structurii de securitate, se definesc, la 
rândul lor, prin utilizarea informaţiei ca instrument de lucru definitoriu. 
„Promovarea și apărarea intereselor naționale face apel la puterea națională. 
Această putere definită clasic prin componentele sale, diplomatice, econo-
mice și militare, a dobândit odată cu apariția internetului și globalizarea 
mass-media o nouă dimensiune și componentă – puterea informațională.”34 

În studii recente se arată că puterea informațională constă în capabilitățile 
naționale de a culege, interpreta și exploata în mod oportun informația în 
baza comandamentului suprem, care este interesul național, pe baza unor 
obiective fundamentale. 

Spațiul cibernetic (cyberspace) a devenit modalitatea dominantă pentru 
funcționarea rețelelor de informații în toate domeniile vitale, de afaceri, ban-
care, militare, economice, politice, la nivel național și global, ceea ce a con-
dus la ”conturarea și definirea unui set de amenințări, riscuri și vulnerabilități 
specifice pentru securitate în general, respectiv  securitatea națională și 
globală, ștergând granițele și diferențele dintre acestea”35. 

34   Vasile Păun, Puterea informațională, Editura Tritonic, București, 2005, p.10.
35   Munteanu Răzvan, Securitatea națională a României în epoca globalizării, Ed. TopForm, București, 
2012, p.41.
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Sistemul cibernetic, care a căpătat un caracter global, holistic, cu 
performanțe tehnice de ultimă generație, ce includ scuturile antirachetă sau 
rețele de culegere a informațiilor prin satelit cu capacități de stocare infinite, 
sunt vulnerabile în fața factorului uman așa cum au demonstrat, între altele, 
două cazuri răsunătoare, cel denumit Wikileaks36 și cel creat prin detectarea 
lui Edward Snowden37, care a denunțat și a vulnerabilizat sistemul PRISM 
al Departamentului Securității de Stat a SUA. 

Securitatea în mediul online (cu precădere în cadrul diverselor rețele 
sociale) a devenit în ultima vreme o preocupare constantă a diverselor orga-
nisme și instituții internaționale, mai ales datorită faptului că în ultimii ani 
s-a semnalat creșterea exponențială a unor amenințări diverse38. 

Riscurile ce au fost sesizate în cadrul rețelelor de socializare sunt în acest 
moment deosebit de numeroase, orice utilizator putând fi ”atacat” în orice 
moment nu doar de multitudinea virușilor, dar și a fraudelor și amenințărilor 
distribuite în mod periodic pe Facebook, Twitter, Pinterest și chiar LinkedIn.

Marea majoritate a rețelelor sociale, cu precădere Facebook, dețin propriul 
sistem „cloud”39 de stocare a datelor utilizatorilor, diversele aplicații de tip 
extern (neverificate) putând, de asemenea, accesa o multitudine de informații 
personale, în condițiile în care respectivii utilizatori acordă permisiunea 
accesării, de cele mai multe ori în mod involuntar. 

Una dintre cele mai periculoase şi actuale ameninţări ale lumii globale o con-
stituie terorismul internaţional. Terorismul se află în topul listei amenințărilor 
grave cu care se confruntă societatea actuală, acesta devenind în ultimii ani un 
fenomen transnațional. Atacurile teroriste ce au avut loc în data de 11 septem-
brie 2001 în SUA, au generat redefinirea conceptului de terorism. 

Terorismul40 este considerat de specialiști ca fiind cea mai clandestină 
formă a unui război, el fiind încadrat în categoria generației a patra de con-
flicte, în care se încearcă folosirea forței adversarului împotriva acestuia. 

Terorismul şi jurnalismul constituie un binom ale cărui componente fac 
obiectul unor analize complexe, ce vor fi relevate şi în cadrul cercetărilor 
pe care le propunem în cadrul acestei teme. 

36   https://wikileaks.org/.
37   http://www.bbc.com/news/world-us-canada-23123964.
38   http://www.getsafeonline.org/themes/site_themes/getsafeonline/pdf/GetSafeOnline_RoughGuide.pdf.
39   Concept modern în domeniul computerelor și informaticii, reprezentând un ansamblu distribuit 
de servicii de calcul, aplicații, acces la informații și stocare de date, fără ca utilizatorul să aibă nevo-
ie să cunoască amplasarea și configurația fizică a sistemelor care furnizează aceste servicii.
40   http://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/terorismul.pdf, p. 16.



21

Presa şi violenţa politică, şi în primul rând terorismul, se află, din ne-
fericire, într-un proces de simbioză, de potenţare reciprocă, asupra căruia 
democraţia nu are, prin definiţie, nici un mijloc eficient de contracarare.

Terorismul mediatic reprezintă una dintre marile amenințări atât la nivel 
național, cât și internațional, acesta având implicații majore asupra populației. 
Din păcate, în ultimii ani mass-media a devenit o metodă, dar și un mijloc 
bun de utilizat de către organizațiile teroriste, care se folosesc de ea pentru a 
comunica,  negocia, răspândi și răspândi ideologii, informații sau teroare41. 

Teroriștii se bazează pe mass-media42, în primul rând, pentru subminarea 
sentimentului de securitate la nivelul populației, pentru scurt-circuitarea 
rutinei zilnice a acesteia, dar și pentru direcționarea opiniei publice spre mai 
marii statelor lumii, exercitând presiuni pentru satisfacerea ori promovarea 
dorințelor și solicitărilor teroriste. 

Un pas înainte pe calea implicării și asumării o oferă forma hibridă din-
tre media de masă și comunicarea interpersonală care este social media. 
Utilizatorii rețelei de socializare pot fi actanți ai terorismului, propagatori 
și susținători sau simpli martori ce devin pioni involuntari ai promovării și 
generării mesajului prin transmiterea acestuia sau prin aprecierea sau res-
pingerea evenimentului in social media.  Multiplicarea acestui tip de mesaj 
în orice moment la nivel incomensurabil transformă informația vehiculată 
prin sistemele social media într-un risc și o vulnerabilitate de o gravitate 
extremă pentru securitate. 

În concluzie, pe bună dreptate se susține ideea că în actuala societate 
puterea oricărui stat nu se mai poate aprecia numai prin prisma dimensiunii 
militare, impunându-se a se lua în calcul și potențialul economic al acestuia, 
la care s-a adăugat în ultimii ani și potențialul informațional. 

41   Des Freedman, Daya Kishan Thussu, Media and Terrorism: Global Perspectives, 2012, p.  121-
126.
42   Cristian Delcea, Ad terorismul – relația de simbioză dintre terorism și mass-media, Editura 
A.S.C.T., Cluj Napoca, 2007.
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CAPITOLUL IV 
TEHNICILE ACTUALE DE AGRESIUNE 

INFORMAȚIONALĂ. ACȚIUNEA 
COMPONENTELOR RĂZBOIULUI 

INFORMAȚIONAL ASUPRA INFOSFEREI

Politica internațională43, cu toate implicațiile sale, a devenit în ultima 
perioadă un subiect extrem de interesant nu numai pentru mai marii analiști 
ai lumii, ci mai ales pentru cetățenii de rând din diversele state ce sunt im-
plicate în mod activ ori pasiv în numeroasele transformări geopolitice ce se 
semnalează în mod constant44.  

Conceptul de conflict militar45, ca substitut al celui de război cu conținutul 
său complex și cu o cuprindere ce nu mai delimitează războiul de pace, fiind 
un continuum conflictual și având drept însoțitori ai componentei militare 
întreaga structură politică, economică, diplomatică și mediatică și vizând 
teritoriul unui stat în raport cu întregul mapamond sub raport geostrategic se 
impune începând cu anii ̀ 90 ai secolului trecut, ca urmare a sesizării de către 
Pentagon a ridicării gradului de pericol în raport cu interesele fundamentale 
ale Statelor Unite ale Americii.

Imagologia este o știință și o metodă interdisciplinară în care rolul precum-
pănitor revine controlului psihologiei maselor și psihosociologiei în care sunt 
implicate alte științe precum semiotica, ecologia societală, ingineria socială, 
polemologia, utilizate în scop politico-militar prin care se poate ajunge la 
prăbușirea morală și renunțarea la orice dorință sau voință de contrapunere 
față de agresiunea externă46. Apelul la arma imagologică echivalează cu un 
veritabil bombardament informațional cu deosebirea că în era informațională 
acesta se desfășoară perpetuu, constituind o pregătire pentru războiul efectiv, 
dar care se derulează  într-o formă uşoară  și pe timp de pace.

43  Elaine Coburn, Economics as ideology: challenging expert political power, State of Power Report,  
https://www.tni.org/en/publication/state-of-power-2016.
44   Harris Gleckman, Multi-stakeholderism: a corporate push for a new form of global governance, 
State of Power Report, https://www.tni.org/en/publication/state-of-power-2016.
45   http://www.thefreedictionary.com/Military+conflict.
46   http://www.let.uu.nl/~Marie Christine.KokEscalle/personal/sites/competence_mediation/cursus-
documenten/historymethod_leerssen.pdf.
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În cadrul societății contemporane se menționează în mod constant nu 
doar informații diverse ce provin din spațiul virtual, ci și informații aferen-
te spațiului cibernetic (așa numitul cyberspace47),  cu toate că, pe alocuri, 
percepția reală a acestuia pare a fi una destul de deficitară. 

Cele mai multe dintre persoane asociază cyberspace-ul cu mediul onli-
ne, în care se derulează, mai nou, marea majoritate a afacerilor, în același 
timp acesta fiind și mediul în cadrul căruia se pot satisface atât nevoile 
guvernanților, cât și nevoile consumatorilor obișnuiți48. Se poate afirma 
că războiul cibernetic49 este, în ultimă analiză, un război între sistemele 
cibernetice, o cursă contracronometru de obținere a superiorității în acest 
domeniu ce nu poate fi câștigată decât de forța militară, statul sau alianța de 
state care investesc cel mai mult în acest domeniu. 

Conceptul de agresiune informațională și tehnicile prin care se pun în 
practică astfel de acțiuni sunt de o complexitate deosebită, vizând structurile 
mediatice cu cele două componente majore, mass-media și social media, 
infrastructurile informaționale legate în principal de comunicațiile și de 
toate formele de comunicare și stocare a informațiilor de orice natură50, dar 
în primul rând, a celor ce vizează securitatea și cea de-a treia componentă 
reprezentată de războiul cibernetic. 

Războiul informațional cuprinde acțiuni de dezinformare, de transmitere 
a unor date eronate pentru determinarea unor decizii greșite, dar și bombar-
dament informațional, propagandistic, manipulator, în scopul demobilizării, 
demoralizării  populației și trecerii sale de partea inamicului51. 

Atacurile cibernetice pot fi declanșate din orice punct de pe glob52 prin 
simpla conectare la internet a adversarului sau a organizației teroriste prin 
spargerea codurilor de securitate în scopul accesării bazelor de date, a sus-
tragerii de informații de interes național, ștergerii sau falsificării acestora. 

Atacatorii pot fi hackeri, indivizi cu sentimente neloiale, care acționează 
de multe ori din interiorul sistemelor informaționale atacate, dar și din afara 

47   http://searchsoa.techtarget.com/definition/cyberspace.
48  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/60961/uk-cyber-
security-strategy-final.pdf.
49   Erik Gartzke, The Myth of Cyberwar Bringing War on the Internet Back Down to Earth, 2012, 
http://pages.ucsd.edu/~egartzke/papers/cyberwar_12062012.pdf.
50   http://www.atlantskainicijativa.org/bos/index.php/o-nama/46-newsletter/newsletter-english/320-
informational-aggression-as-a-cause-of-political-conflicts.html.
51   Popa Radu, Dan Septimiu, Războiul informațional și securitatea națională, Editura Militară, 
București, 2009, p.36.
52   https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html.
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acestora, atacul cibernetic oferind atacatorului poziția de siguranță dată de 
dificultatea identificării sale53. 

Studiile realizate de-a lungul timpului în acest domeniu au reușit să 
evidențieze faptul că rețelele de criminalitate informatică sunt într-un proces 
constant de dezvoltare, cele mai multe dintre obiectivele acestora vizând nu 
doar spionajul, cât mai ales sabotajul la adresa entităților statale. 

În cadrul prezentei lucrări am făcut această disociere, arătând că interne-
tul, cu toate formele sale de manifestare, mergând de la hackerism la social 
media, sunt îndreptate, atât împotriva securității54 cât și a ordinii publice, 
de unde necesitatea coordonării celor două sisteme în vederea unui răspuns 
adecvat la astfel de provocări.

Se poate remarca faptul că pe fondul numeroaselor fluctuații sesizate în 
ultima perioadă, în marea majoritate a cazurilor destul de drastice, s-a ajuns 
la situația unei repoziționări a importantelor forțe politice cu  impact direct 
la nivelul întregii vieți politice internaționale.  Actualele atacuri cibernetice 
sunt caracterizate de un grad ridicat de asimetrie, un nivel extrem de redus 
de predictibilitate, dinamicitate dusă la extrem și serioase dificultăți în iden-
tificarea agresiunilor potențiale.  Războiul informatic actual se derulează prin 
intermediul numeroaselor atacuri informaționale, cel mai adesea îndreptate 
împotriva paginilor web reprezentative pentru instituțiile „cheie” ale unui stat. 

53   http://www.nec.com/en/global/solutions/safety/info_management/cyberattack.html.
54   https://www.usip.org/sites/default/files/sr116.pdf.
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CAPITOLUL V
REGLEMENTAREA JURIDICĂ 

A DOMENIULUI SOCIAL MEDIA 
– CAUZALITĂȚI ȘI MOTIVAȚII. 

CONTRAREACȚII ÎN SPAȚIUL PUBLIC

Dacă mass-media sunt reglementate, atât prin norme de drept civil, pe-
nal, administrativ sau financiar, elaborate la nivelul fiecărui stat, dar și al 
dreptului internațional sau regional, respectiv european55, precum și prin 
norme deontologice, elaborate la nivelul organizațiilor de presă și societăților 
mediatice în domeniu56, informațiile care circulă pe internet prin rețelele de 
socializare sau de comunicare sunt practic în afara oricărei reglementări în 
majoritatea statelor lumii. 

Apărătorii sau susținătorii unor măsuri de control în privința internetului 
au marele handicap că țările care au introdus restricții legale severe în acest 
domeniu sunt China, Iran și, cel mai recent, Turcia, cum se arată într-o ana-
liză apărută în Deutsche Welle57.

Noua legislație de la Ankara privind internetul58 prevede intervenția de 
urgență a organelor statului în urma unei plângeri din partea unei persoane 
fizice sau a unei instituții, care se simt ofensate de conținutul unui text pos-
tat, de o imagine sau un material video în termen de patru ore, fără preaviz, 
înainte de a se declanșa o anchetă și un proces penal59. Adversarii politici 
și din mass-media ai actualei puteri din Turcia consideră că este vorba de 
cenzură, dar și de supraveghere la adresa celor 40 de milioane de utilizatori 
de internet din Turcia, întrucât legea obligă firmele care oferă servicii de 
comunicații online de a stoca pe o perioadă de până la 2 ani datele referitoare 
la traficul clienților60.  

55   Mike Feintuck, Mike Varney, Media Regulation, Public Interest and the Law, Edinburgh Univer-
sity Press, 2013.
56   https://en.wikipedia.org/wiki/Journalism_ethics_and_standards.
57   http://www.dw.de/saka-government-will-decide-what-violates-privacy/a-17415227.
58   http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_5372_internet_freedom_in_turkey.pdf.
59  http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/speak_up/osce_freedom_of_the_media_on_turkey_and_in-
ternet_censorship.pdf.
60   http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_5372_internet_freedom_in_turkey.pdf.
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Accesul la informație și controlul utilizării sale a fost reglementat din ce 
în ce mai strict o dată cu apariția și dezvoltarea societății informaționale, 
definită drept ”societatea dependentă de rețele electronice complexe de 
informații și de comunicare și care alocă cea mai mare parte din resurse 
activităților din zona informației și comunicării”61.

Astfel, Declarația Drepturilor Omului, prin art.19 stipulează că ”orice om 
are dreptul la libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și 
idei prin orice mijloace și independent de frontierele de stat”62. 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului, prin art.10, stipulează în 
mod asemănător că ”orice persoană are dreptul de a primi sau de a comunica 
informații ori idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama 
de frontiere”63. 

În art.11 al Cartei Drepturilor Fundamentale a U.E. se prevede că ”orice 
persoană are dreptul la libertatea de exprimare fără amestecul autorităților 
publice și fără a ține seama de frontiere”64.

Observăm că în toate cele trei documente programatice privind dreptu-
rile fundamentale ale omului, libertatea de opinie sau de exprimare este în 
corelație directă cu cea de a primi sau a transmite informații sau idei ”fără 
amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere”.

Tocmai aceste imperative au fost considerate ca fiind în contradicție cu 
posibilitatea de a contracara atacurile grave asupra statului și societății, ca 
și asupra vieții cetățenilor, care reprezintă valori mai importante în noua 
conjunctură decât cele referitoare la libertatea de exprimare și de a comunica 
și primi informații.

Constituția României65 care, la rândul său, reglementează cele două drep-
turi în art.30 și 31, a fost invocată de Curtea Constituțională66 în privința 
opoziției sale față de adoptarea legilor denumite Big Brother, legi care, într-
adevăr, sunt în contradicție cu prevederile articolelor citate mai sus.

Societatea informațională care estompează granița dintre public și pri-
vat este, așa cum a definit-o acad. Mihai Drăgănescu ”societatea bazată pe  

61   Denis, McQuail, Sven, Windahl, Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masă, 
comunicare.ro, București, 2001, p.169.
62   http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf.
63   http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.
64   http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf.
65   http://legeaz.net/constitutia-romaniei/.
66   https://www.ccr.ro/files/products/decizia_nr17.pdf.
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internet”67 și, într-adevăr, comunicarea prin internet, prin toate formele sale, 
atât în privința mass-media, cât și a rețelelor de socializare aduce în sfera 
publică o mare parte a ceea ce reprezintă comunicare privată. 

Reglementarea juridică a domeniului social media a cunoscut contrareacții 
în spațiul public , ceea ce a condus la tergiversarea acestui proces. 

Recent, atât în Uniunea Europeană68, cât și în România, legile denumite 
”Big Brother” au fost adoptate, astfel încât se impune o prezentare a lor în 
cadrul acestei lucrări, în completarea a celor deja analizate. 

Este vorba de Legea nr. 235/2015 privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice69, 
care este completarea Legii nr.506/200470.

Din 2009 au fost promovate mai multe variante ale legii privind datele 
personale, toate acestea fiind însă respinse pe motiv că încalcă drepturile 
și libertățile individului. De altfel, o consecință a acestui refuz al Curții 
Constituționale71 a fost, inclusiv, demisia șefului SRI, care a susținut că în 
felul acesta România devine vulnerabilă în fața atacurilor informatice72. 

Legea73 prevede că datele de trafic, referitoare la abonați și utilizatori, 
prelucrate și stocate de furnizorul unei rețele publice de comunicație elec-
tronice, destinat publicului, vor fi șterse sau transformate în date anonime 
atunci când nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicări, dar nu 
mai târziu de trei ani de la data comunicării. 

Prevederea care a dus la contestarea legii74, în cele din urmă adoptată, 
stabilește că la solicitarea instanțelor de judecată sau la solicitarea organelor 
de urmărire penală ori a organelor de stat, cu atribuții în domeniul apărării 

67   Mihai Drăgănescu, De la societatea informațională la societatea cunoașterii, Ed.Tehnică, București, 
2003, p.5.
68   Camino Mortera-Martinez, Big data, Big Brother? How to secure Europeans’ safety and privacy, 
Centre for European Reform, 2015, https://www.cer.org.uk/sites/default/files/pb_CMM_
bigbrother_4dec15.pdf.
69  http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_235_2015_modifica_legea_506_2004_prelucrarea_da-
telor_caracter_personal_protectia_vietii_private_comunicatii_electronice.php.
70   http://www.ancom.org.ro/uploads/articles/file/lege%20506_2004.pdf.
71   https://www.ccr.ro/files/products/decizia_nr17.pdf.
72   http://www.gandul.info/politica/george-maior-fostul-sef-al-sri-de-ce-mi-am-dat-demisia-14029593.
73  http://lege5.ro/Gratuit/haydinjrg4/legea-nr-235-2015-pentru-modificarea-si-completarea-legii-
nr-506-2004-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-protectia-vietii-private-in-sectorul-
comunicatiilor-electronice.
74  Legea nr. 235/2015 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în 
sectorul comunicațiilor electronice.
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și al securității naționale, cu autorizarea prealabilă a judecătorului stabilit 
potrivit legii, furnizorii de rețele publice, de comunicații, de rețele electro-
nice destinate publicului, pun la dispoziția acestora deîndată, dar nu mai 
târziu de 48 de ore, datele de trafic, datele de identificare a echipamentului 
și datele de localizare, în conformitate cu prevederile referitoare la protecția 
informațiilor cu caracter personal75. 

Unul din motivele pentru care această lege76 a fost adoptată în România, 
dar și în alte țări din Uniunea Europeană, care anterior le refuzaseră, au 
fost atacurile teroriste de la începutul anului 2015, precum și intensificarea 
activității organizației numită Statul Islamic, respectiv Daesh77. 

În consecință, s-a pus problema de către oficialii europeni să se înăsprească 
măsurile de control în aeroport, să fie urmăriți cetățenii suspecți, pe care îi 
consideră a fi potențiali teroriști și să se monitorizeze cu strictețe internetul. 

În privința controlului informațiilor care circulă pe internet, țările oc-
cidentale au intensificat măsurile care funcționau și până atunci. În toate 
țările occidentale, supravegherea Big Brother, a comunicațiilor pe internet, 
concomitent cu înăsprirea verificării suspecților, în toate ipostazele, a fost 
intensificată. 

În Marea Britanie, premierul David Cameron, a solicitat intensificarea 
supravegherii schimbului de informații pe internet, precum și blocarea 
browserelor care se sustrag ascultării de către serviciile secrete. 

Primul document care a interzis în mod explicit susținerea terorismului 
și, mai ales, încurajarea indirectă prin glorificare a apărut în Marea Britanie 
și se regăsește în cuprinsul Counter Terrorism Act din anul 200078, fiind mo-
dificat și actualizat în anul 201579.  De atunci, acest principiu a fost preluat 
în majoritatea actelor normative privind contraterorismul, inclusiv în țara 
noastră, regăsindu-se și la nivel european în legislația U.E. 

Cu toate acestea, Counter Terrorism Act prevede cea mai gravă pedeapsă 
penală pentru astfel de infracțiuni, putându-se ajunge și până la 10 ani de 
închisoare80. 

75  http://lege5.ro/Gratuit/haydinjrg4/legea-nr-235-2015-pentru-modificarea-si-completarea-legii-
nr-506-2004-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-protectia-vietii-private-in-sectorul-
comunicatiilor-electronice.
76   Ibidem.
77   http://www.huffingtonpost.com/the-conversation-us/islamic-state-versus-dais_b_8583822.html.
78   http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/6/pdfs/ukpga_20150006_en.pdf.
79   http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/6/contents/enacted/data.htm.
80   http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/6/pdfs/ukpga_20150006_en.pdf.
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Această lege a fost creată în special ca răspuns față de extremiștii islamici, 
predicatori ai urii și terorismului81, fiind primul act normativ82 și până foarte 
recent singular, prin care legăturile malefice, voluntare sau involuntare, ce 
se creează între terorism și mass-media, sau între terorism și utilizatorii 
rețelelor de socializare, pot fi combătute. 

Nu trebuie confundate aceste interdicții și sancțiuni cu o legislație îndrep-
tată împotriva comunicării online și social media, dar efectul este același 
întrucât orice fel de transmitere pe orice fel de suport a datelor și informațiilor 
privind terorismul sunt automat înregistrate, stocate și supuse procesului de 
prelucrare în vederea identificării surselor și eliminării pericolului social.

Această lege83 este unul dintre puținele instrumente juridice create într-o 
țară europeană prin care legăturile ce se creează între terorism și comunicarea 
online pot fi monitorizate și combătute. 

Apreciem că, în anumite circumstanțe, în țara noastră sunt aplicabile 
prevederile cuprinse în OUG 31/200284, precum și în Legea nr.535/200485 
cu privire la prevenirea și combaterea terorismului.

În ultima vreme există preocupări la nivel internațional pentru interdicția 
prin lege a site-urilor ce promovează violența politică și, în primul rând, 
terorismul. 

Dar toate aceste inițiative sunt combătute de pe poziții dure, de susținere 
a drepturilor omului și aceasta în ciuda unor evenimente sângeroase, precum 
cel din ianuarie și noiembrie 2015 de la Paris. 

De menționat că, în urmă cu câțiva ani, după actul terorist criminal de 
la Toulouse86, președintele Franței de la acel moment, Nicolas Sarkozy, a 
anunțat sub presiunea momentului, că oricine va accesa mai mult site-urile 
despre terorism va fi considerat criminal, ceea ce a dat naștere unor reacții 
vehemente din partea societății civile, în primul rând a organizației ”Repor-
ters sans frontières”. 

Dacă orice fel de legiferare a comunicării pe internet se izbește de opoziția 
unor grupuri organizate sau a societății civile în numele libertății de expresie, 

81  https://www.usip.org/sites/default/files/sr89.pdf.
82   http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/6/pdfs/ukpga_20150006_en.pdf.
83   http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/6/pdfs/ukpga_20150006_en.pdf.
84  http://legeaz.net/text-integral/oug-31-2001-interzicerea-organizatiilor-si-simbolurilor-cu-caracter-
fascist-rasist.
85   https://www.sri.ro/fisiere/legislatie/legea535.pdf.
86  http://www.news.com.au/world/europe/french-forces-raid-four-cities-after-paris-terror-attacks/
news-story/0c67901fdcc1f0d1d530438fa22f87eb.
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inclusiv când este vorba de măsuri de contraterorism, o modalitate care s-a 
impus destul de vizibil o reprezintă protejarea proprietății intelectuale în 
baza tratatelor și acordurilor privind drepturile de autor87. 

Aceste acorduri combat, în primul rând, pirateria online, dar permit verifi-
carea tuturor serverelor în scopul asigurării că prin acestea nu sunt transmise 
opere sau date cu drepturi de autor.

Cel mai controversat în această privință este Tratatul ACTA88 (Anti Coun-
terfeiting Trade Agreement), tratat comercial anticontrafacere care obligă 
ISP-urile (furnizorii de servicii de internet) să stocheze și să verifice  orice 
informație care trece prin serverele lor89.

Acest tratat90 este considerat de către adversarii săi drept finalul erei 
informaționale prin interzicerea dreptului de a schimba liber informații și 
opinii. Tratatul a fost semnat de Uniunea Europeană, precum și de România91 
care, ulterior, și-a rezervat dreptul de a reveni asupra acceptului său.

Între organizațiile ce resping în totalitate orice fel de control asupra inter-
netului, pe care îl pun pe seama ocultei și corporațiilor mondiale, s-a făcut 
remarcată în ultimii ani societatea Anonymus. Membrii acestei grupări s-au 
făcut cunoscuți printr-o mască specifică, preluată dintr-o bandă desenată, 
simbol pe care l-au folosit și îl folosesc nu numai împotriva tentativelor 
de limitare a libertății internetului, ci în proteste de amploare împotriva 
autorității și, mai ales, a mondialismului. 

Anonymus susține teoria conspiraționistă, conform căreia internetul a 
fost creat în scopul supravegherii și monitorizării întregii populații a lumii, 
prin așa-zisul sistem Big Brother. Noțiunea a fost folosită pentru a eticheta 
Directiva privind păstrarea datelor generate sau prelucrate din furnizarea de 
servicii de comunicații electronice92, accesibile publicului sau din rețele pu-
blice de comunicații93. Conform acestui act normativ european94, adoptat de 
toate țările membre, acestea vor trebui să stocheze datele de telecomunicații 
ale cetățenilor pentru un minim de 6 luni și cel mult 24 de luni. 

87   http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf.
88   https://ustr.gov/acta.
89   http://www.mofa.go.jp/policy/economy/i_property/pdfs/acta1105_en.pdf.
90   http://www.mofa.go.jp/policy/economy/i_property/pdfs/acta1105_en.pdf.
91   http://www.evz.ro/internetul-ar-putea-fi-cenzurat-romania-a-semnat-acta-963483.html.
92   Data Retention Directive 2006/24 EC of the European Parliament and of the Council.
93   Directiva privind păstrarea datelor 2006/24CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 
martie 2006.
94   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0024.
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În temeiul directivei, organele de poliție și de securitate națională vor 
putea solicita, în baza unui mandat judecătoresc, accesul la detalii, precum 
adresa IP și timpul de utilizare a fiecărui mesaj de email, telefon și text 
trimise sau primit95.

Această Directivă s-a aflat în vigoare până la data de 8 aprilie 2014 când 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a declarat-o ilegală96 ca răspuns la un 
proces intentat de organizația Digital Rights Irlanda împotriva autorităților 
irlandeze. 

În România, Directiva din 15 martie 2006 a Parlamentului European și a 
Consiliului97, a fost transpusă în legislația românească în Legea nr. 298/200898, 
lege declarată neconstituțională în 2009 de către Curtea Constituțională99 
din România. Instanța a considerat că transpunerea acestei legi a încălcat 
drepturile constituționale referitoare la intimitate, confidențialitate, precum 
și libertatea de exprimare.

În anul 2011, Comisia Europeană a dat în judecată România pentru ne-
punerea în aplicare a acestei legi, amenințând cu o amendă de 30.000 de 
euro pe zi. Parlamentul României a adoptat o nouă reglementare, Legea 
nr.82/2012100, care, însă, la 8 iulie 2014 a fost declarată neconstituțională101 
din nou de către Curtea Constituțională a României102, de data aceasta având 
ca precedent Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 8 aprilie 
2014103 care, de altfel, elimina de drept aplicarea legii. 

În concluzie, se remarcă serioasele disfuncționalități determinate de lipsa 
unor reglementări în domeniul nenumăratelor informații ce sunt distribuite 
în mediul online (mare parte ca urmare a facilităților conferite de rețelele 
de socializare), absență ce poate genera numeroase vulnerabilități și riscul 
la adresa securității statale, dar și a securității globale. 

95   Ibidem.
96   http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054en.pdf.
97   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0024. 
98  http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/date-cu-caracter-personal/legea-2982008-privind-pastra-
rea-datelor-de-trafic-informational.html.
99   https://www.ccr.ro/files/products/Decizia_440_20141.pdf.
100  http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/date-cu-caracter-personal/legea-2982008-privind-pas-
trarea-datelor-de-trafic-informational.html.
101    Decizia nr.440/8 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr.653/04.09.2014.
102   https://www.ccr.ro/files/products/Decizie_440_2014.pdf.
103   https://www.loc.gov/law/help/eu-data-retention-directive/eu.php.
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CAPITOLUL VI
SECURITATEA SOCIETALĂ, SOCIAL MEDIA 
ȘI CRIZA MIGRAȚIEI – CAUZE, EVOLUȚIE

ȘI CONSECINȚE TIPICE ALE CRIZEI

Fenomenul de masă al migrației ilegale care, pe lângă destabilizarea socială 
și economică implicită, include și amenințarea teroristă este facilitată de rețelele 
de socializare, în principal de Facebook104, unde sunt de găsit traficanții care 
dispun de navele de călătorie și unde sunt trecute prețurile, taxele, rutele cu 
punctele de oprire, hărțile online pentru care este folosit și GPS-ul.

Sistemul de internet, rețeaua www105 este rețeaua care îi menține în legătu-
ră permanentă pe migranți cu traficanții, cu rudele și prietenii care s-au stabilit 
deja în statele din Europa Occidentală, dar această rețea este folosită de către 
teroriști pentru a compromite eforturile de integrare pașnică a migranților. 

Există nenumărate aplicații de mesagerie instant, precum WhatsApp106 
și Viber107, precum și grupuri de Facebook create în engleză, dar mai ales 
în arabă unde utilizatorii postează numere de telefon sau contacte de email 
prin care arată că pot duce refugiați de pe coasta Turciei în insulele grecești 
și mai departe în Europa, în primul rând, în Germania.

Impactul migrației ilegale asupra civilizației europene108, mai exact eu-
roatlantice îmbracă formele prevestite de politologul Samuel P. Huntington  
care, în celebra sa lucrare ”Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mon-

104   Gabriel Weimann, New Terrorism and New Media, https://www.wilsoncenter.org/sites/default/
files/STIP_140501_new_terrorism_F.pdf.
105   https://ro.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web, accesat la data de 2.09.2016
106   WhatsApp Messenger este o aplicație de mesagerie multiplatformă pentru telefoane mobile ce vă 
permite să trimiteți mesaje pentru a nu mai plăti serviciul SMS. WhatsApp Messenger este disponibil 
pentru iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone și Nokia, iar toate aceste telefoane pot face schimb 
de mesaje! WhatsApp Messenger utilizează conexiunea dvs. de date pe care o utilizați la trimiterea de 
e-mail și navigarea internet, așadar, nefiind necesar să trimiteți mesaje contra cost pentru a putea să mențineți 
legătura cu prietenii dumneavoastă.Pe lângă programul de bază de mesagerie, utilizatorii WhatsApp au 
posibilitatea de a crea grupuri și de a trimite mesaje nelimitate cu imagini, clipuri video și fișiere media.
107   Viber este o aplicație care permite comunicarea text sau audio cu ajutorul internetului. Cu ajuto-
rul aplicației Viber, putem trimite mesaje instant sau putem suna gratuit orice număr de telefon care 
este înregistrat în acest program de comunicare. Prin urmare, putem comunica gratis cu orice per-
soană care folosește Viber și este online în acel moment.
108   Raportul The Impact of Illegal Immigration on the Wages and Employment Opportunities of 
Black Workers,  http://www.usccr.gov/pubs/IllegImmig_10-14-10_430pm.pdf.
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diale”, a prevestit un dezastru final, un război iminent între cele două entități, 
civilizația occidentală și cea musulmană, datorită intoleranței manifestate 
de anumiți reprezentanți ai religiei islamice care, de altfel, au fost recuzați 
de chiar oameni politici și gânditori din rândurile lor.

Mark Ferro, în lucrarea sa ”Șocul islamului109”, analizând atacurile 
sinucigașe practicate de grupări de fanatici, naționaliști și religioși, care le 
privesc ca pe un război sfânt și un ordin divin, concluzionează că acestea 
”sistematizează o nouă formă de terorism”110.

Dezastrul umanitar provocat de atentatele din noiembrie de la Paris111 
se înscrie în tendința adâncirii faliei dintre cele două civilizații, dincolo de 
spectrul unui război distrugător. 

Principalele țări în care populația arabă, în principal, imigranți magrebi-
eni asimilați, s-a statornicit de numeroase veacuri sunt Spania, cu circa un 
milion de rezidenți, sudul Italiei, de asemenea cu circa un milion, și Franța 
unde numărul lor este mult mai mare, de circa șase milioane, specifică fiind 
așezarea lor în suburbiile marilor orașe, în primul rând, la Paris, ceea ce a 
creat dintotdeauna dificultăți autorităților în privința integrării, încercând 
să ignore apartenența la o etnie sau religie diferită în spiritul combaterii 
discriminării și al promovării principiilor de corectitudine politică, urmărind 
să impună doar statutul civil, cetățenesc, precum și pe cel economic pentru 
toți cetățenii țării112.

În țările anglo-saxone, în Marea Britanie, Irlanda, ca și în țările nordice, 
imigrația musulmană istorică, statornicită în aceste țări113 până la actualul 
val din nordul Africii, a provenit din fostele colonii indiene, respectiv din 
actualele state Bangladesh și Pakistan, precum și din Turcia, Orientul Mij-
lociu și Maghreb, practicanții religiei islamice reprezentând circa 1,5% din 
totalul populației, respectiv peste 2,5 milioane de locuitori114. Acestea sunt 
cauze pentru care Londra este socotită una dintre cele mai mari metropole 
musulmane cu denumirea metaforică ”Londonistan”115, în întreaga țară fiind 
peste 1.000 de moschei. 

109   Marc Ferro, The shock of Islam, XVII-XXI Century , Sadis, 2003.
110   Marc Ferro, Șocul islamului. Secolele XVIII-XXI, Editura Orizontul, București, 2006, p.187.
111   http://www.bbc.com/news/world-europe-34818994.
112   https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/a-muslims-europe-20110214_0.pdf.
113  Fiona Adamson,  Islam in Europe: The Challenges of Institutionalization, http://councilforeuro-
peanstudies.org/files/Papers/Islam%20in%20Europe.pdf.
114   https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/a-muslims-europe-20110214_0.pdf.
115   Melanie Phillips, Reflections on Londonistan, http://sicsa.huji.ac.il/pplondonistan.pdf.
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Situația prezentată a condus la crearea și consolidarea unei conștiințe 
etnico-religioase, mai puternice și mai agresive decât în țările de origine, 
conducând la tensionarea relațiilor cu populația indigenă, considerată pro-
fitoare, dat fiind faptul că imigranții ocupă cele mai precare zone urbane și 
exercită profesiile cele mai puțin calificate, cei mai mulți dintre ei lucrând 
în hoteluri, restaurante, servicii cu salarii extrem de mici și, deseori, fără 
asigurări de muncă, de pensie și de sănătate. 

Atentatele din metroul londonez din 7116 și 25 iulie 2005117 au radicalizat 
relațiile dintre britanici și imigranții musulmani118, ducând la accentuarea 
conflictului latent și la crearea unor elemente noi sub aspectul securității 
societale. 

Islamul, care cuprinde peste un miliard de musulmani, este împărțit în 
două curente principale, sunnismul, care reprezintă circa 85% și șiismul, 
10%, prezent în principal în Iran, Irak și alte țări, restul de 5% fiind repre-
zentat de diverse secte islamice.

Sunnismul, curentul majoritar, este bazat pe sunna, tradiția sacră a isla-
mului, sistematizată în secolul al IX-lea care întregește și explică Coranul, 
în timp ce șiismul, devenit religie de stat în Iran și Yemen, fiind mai vechi 
decât sunnismul cu circa un secol, nu recunoaște sunna119. 

Actualul conflict din Siria120 reproduce această paradigmă într-un mod des-
tul de complex, în sensul că Bashar al-Assad este susținut de șiiți, respectiv 
de Iranul ayatollahilor, care sunt considerați reprezentanții lui Allah pe Pă-
mânt, în vreme ce ISIS conservă cele mai atroce imperative ale sunnismului. 

În concluzie, avem din ce în ce mai des ocazia să constatăm cum rețelele 
de socializare, ce s-au dorit a fi, printre altele, un factor de sprijin și de 
mobilizare al maselor în diverse acțiuni organizate la nivel local, regional 
ori chiar internațional, sunt utilizate la maximum de către migranții ce par 
a lua cu asalt statele Uniunii Europene în ultima perioadă, spre disperarea 
unora dintre autorități. 

Mediul online, respectiv cunoscuta rețea de socializare Facebook, este de 
multă vreme folosit fără nici un fel de restricții de către diverse organizații 

116   Glen M. Segell, Terrorism: London Public Transport, Strategic Insights, Volume IV, Issue, 8 
August 2005,  https://www.hsdl.org/?view&did=455847.
117   https://en.wikipedia.org/wiki/21_July_2005_London_bombings.
118   http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/11_05_06_narrative.pdf.
119   http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/isdf/text/maor.pdf.
120  http://arkgroupdmcc.com/wp-content/uploads/2016/03/ARK-Syria-Conflict-Analysis-Digital-
copy.pdf.
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teroriste, fie pentru a-și promova idealurile și scopurile, fie pentru racolarea 
unor noi adepți ori pentru prezentarea așa ziselor acțiuni îndreptate împotriva 
„trădătorilor”, atentate în care marea majoritate a victimelor nu au nici un 
fel de legătură cu ideologiile ori concepțiile teroriștilor. 

Recentele incidente de natură teroristă ce s-au derulat pe teritoriul Uni-
unii Europene (respectiv în Franța și Germania) au reprezentat un puternic 
semnal de alarmă pentru liderii statelor europene, mare parte dintre aceștia 
încercând să identifice soluții viabile aplicabile în aceasta criză a refugiaților, 
ce pare din ce în ce mai mult că scapă de sub control. 
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CONCLUZII ȘI PROPUNERI

Securitatea societală capătă în era informațională un relief și o importanță 
aparte datorate globalizării, prin care se ajunge la diminuarea, într-o anume 
măsură, a impactului în plan psiho-social și organizațional a statului național 
în favoarea comunităților regionale, structurate pe criterii etno-religioase, 
de limbă și cultură, și care urmăresc sedimentarea identității de acest tip și 
prin forme de natură economică sau securitară.

Identitatea, ca trăsătură fundamentală a comunităților ce impune și reclamă 
nevoia de securitate societală, impusă de vulnerabilitatea alterității și riscul 
discriminării, este subliniată, configurată și adâncită în era informațională 
de oportunitatea oferită de internet sub forma rețelelor de socializare, a 
social media, care facilitează intercomunicarea între membrii comunității, 
promovarea intereselor specifice, dar și a formelor de agregare și de răspuns 
la presiunea comunității majoritare, la formele de discriminare existente, 
posibile sau presupuse, social media suplinind alte mijloace și forme de secu-
rizare și de reacție pe care comunitatea majoritară le deține prin organizarea 
statală, prin mass-media oficiale, prin formele dominante de manifestare ale 
specificului etnic, religios și cultural, perceput de comunitatea minoritară ca 
o amenințare sau o vulnerabilitate continuă.

Posibilitățile nelimitate pe care le conferă mediul online oricui dispune de 
un calculator și o conexiune la internet cresc în mod considerabil riscurile la 
adresa securității, cu atât mai mult în condițiile în care anonimatul și falsele 
identități au început să se manifeste din ce în ce mai pregnant. 

În societatea contemporană, dezvoltarea exponențială pe care a cunoscut-o 
mediul online a atras după sine și o extindere a influenței determinate nu doar de 
mass-media, ci mai ales de social media, aproape orice fel de informație, idee, 
plan etc. dovedindu-se a fi aproape neviabile în lipsa unei promovări adecvate.  

Interferența dintre social media și mass-media instituționalizate a con-
dus la o nouă fază în cadrul relațiilor de comunicare interumană, în care 
dezideratul feed-back-ului și al generalizării dreptului la exprimare, prin 
posibilitatea ca fiecare individ să-și poată face auzite gândurile, teoretic, de 
către orice alt individ al planetei, a condus și la o multitudine de probleme, 
în topul acestora poziționându-se securitatea globală.

Era informațională reprezintă o nouă dimensiune a societății umane, nu doar 
sub aspectul comunicării sau al progreselor tehnologice, ci în toate domeniile sale.
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Tehnologia informațiilor digitale și-a găsit cel mai fertil teren, cum s-a de-
monstrat, în domeniul securității, intelligence-ului și războiului informațional.

Infrastructura cibernetică cu scopuri defensive și agresive include majo-
ritatea platformelor de socializare aflate în conexiune directă cu sistemele 
cibernetice de securitate, organizate conform structurilor militare.

Acest proiect de militarizare este o direcție majoră de viitor, prin inclu-
derea tinerilor studenți și absolvenți, dar și a minorilor, prin intermediul 
jocurilor electronice, ceea ce denotă preocuparea pentru utilizarea rețelelor 
de socializare ca platforme permanente pentru continuumul război-pace pe 
care îl reprezintă războiul informațional cu subspeciile sale - război ciber-
netic, mediatic și electronic. 

Dacă într-o primă fază, rapid depășită, rețelele de socializare au fost folo-
site în special pentru culegerea de informații și monitorizarea utilizatorilor, 
în etapa actuală preponderentă devine transformarea acestora în vectori de 
multiplicare a mesajului și folosirea lor ca agenți voluntari sau involuntari 
înrolați, de cele mai multe ori fără acceptul lor, în continua activitate de 
agresiune pe care statele, dar în primul rând marile puteri, o poartă împotriva 
celorlalte entități, nu doar statale. 

Rețelele de socializare, după ce au creat posibilitatea ca fiecare individ să 
fie interconectat în orice moment cu oricare altă persoană, au creat și riscul ca 
fiecare să devină un potențial adversar prin îndoctrinarea și manipularea sa, 
prin mijloacele pe care le reprezintă înalta tehnologie a comunicării online.

Lăsând în urmă media tradiționale, ce au intrat în declin accelerat în 
ultimul deceniu, se constată că la ora actuală oricine, indiferent de vârstă, 
poziționare geografică, pregătire profesională etc., dispune de facilitatea 
unui acces neîngrădit la mediul online, cu tot complexul conținuturilor me-
dia distribuite și postate în acesta, cu toate implicațiile și riscurile ce pot să 
decurgă din aceasta. 

Totalitatea analizelor ce au fost întreprinse în cadrul acestei lucrări au 
evidențiat faptul că securitatea națională, indiferent de zonă ori regiune 
geografică, este în strânsă dependență atât cu securitatea globală, cât și cu 
securitatea societală, ce are în vedere cu precădere identitatea multitudi-
nilor de comunități,  cu accentul adăugat pe comunitățile defavorizate ori 
discriminate. 

Social media este noua osmoză și noul stadiu de agregare a comunităților 
identitare, ceea ce duce la internaționalizarea diverselor măsuri de control și 
retorsiune, respectiv la schimbarea paradigmei securității societale dintr-una 
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locală, așa cum a fost considerată avându-se la bază concluziile pertinente 
ale Școlii de la Copenhaga, într-una globală. 

Iar cauza de fond este reprezentată chiar de fenomenul terorismului 
internațional, în cadrul căruia se remarcă modurile de recrutare a adepților 
și membrilor, din orice parte a globului ar proveni aceștia, ca și tehnicile 
utilizate pentru mobilizarea și implicarea totală a lor în cadrul diverselor 
acțiuni distructive. 

În acest fel se remarcă faptul că securitatea societală nu mai poate să fie 
redusă la un spațiu limitat, în cadrul căruia se află concentrată o comunitate, 
ce este motivată de caracteristicile sale identitare, etnice și religioase, ci 
aceasta este structurată în cadrul unei rețele, tocmai ca urmare a principalei 
sale caracteristici de comunicare, ce este reprezentată de rețeaua de socia-
lizare, respectiv de actuala social media. 

Securitatea în mediul online (și, mai ales, securitatea din cadrul soci-
al media) s-a transformat în ultima perioadă într-o preocupare constantă 
a numeroaselor organisme și instituții internaționale, dar și naționale, cu 
atât mai mult cu cât în ultimul deceniu numărul amenințărilor, riscurilor și 
vulnerabilităților a crescut exponențial. 

Riscurile ce au fost sesizate în cadrul social media în ultima perioadă s-au 
dovedit a fi numeroase, fiecare utilizator de online prezentând riscul expu-
nerii la multitudinea de viruși, dar și riscul unor fraude în domenii diverse 
ori amenințări cu sau fără violență. 

Pe lângă o insecuritate tot mai crescută a informațiilor personale, trebu-
ie amintit și riscul pe care îl reprezintă identitatea virtuală, care, în marea 
majoritate a cazurilor, nu coincide nici pe departe cu identitatea reală a 
respectivului utilizator de internet. Și asta ca urmare a dezvoltării deosebite 
semnalate la nivelul întregii tehnologii contemporane, ce permite utilizatoru-
lui de internet crearea facilă și într-un timp extrem de rapid a unei „identități 
virtuale”, la adăpostul unui cont de e-mail fals, realizat, de asemenea, cu 
date nereale de identificare. 

Prin urmare, aproape că nu mai reprezintă un secret pentru nimeni 
condițiile în care tot mai numeroasele organizații teroriste au reușit să se 
infiltreze tot mai puternic în cadrul social media, mediu din care acestea au 
posibilitatea să își racoleze, cu destul de multă ușurință, adepții, respectiv 
membrii. 

Fenomenul terorist în epoca modernă tinde să se acutizeze de la o zi la alta, 
lupta împotriva acestuia având, mai ales în ultima perioadă, efecte aproape 
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insesizabile, fapt ce se răsfrânge cu precădere asupra populației, din rândul 
căreia se înregistrează tot mai multe victime. 

În cadrul Strategiei Naționale de Apărare a României121 se arată că, deși 
România nu este o țară de destinație pentru fluxurile migratorii și că a fost în 
mică măsură folosită ca țară de tranzit, este străbătută de trei rute principale 
de migrație către Europa de Vest, respectiv ruta estică, ruta est-mediteraneană 
și ruta Balcanilor de Vest.

Potrivit Strategiei Naționale de Ordine Publică și Siguranță Națională 
2015-2020, „circulația pe rutele clandestine de trafic cu migranți a unor 
elemente provenind din comunități cu orientări fundamentalist-islamice, 
inserția acestor persoane în statele de destinație se face prin includerea lor 
în grupurile de imigranți-solicitanți de azil, beneficiari ai unor forme de 
protecție, recunoscute în țările de tranzit și destinație”.122

Concluziile generale sunt urmate de o vastă și cuprinzătoare bibliografie, 
incluzând peste 160 de autori români și străini, consultați în lucrări tipărite 
la edituri prestigioare din țară și străinătate, precum și în bibliografia online. 
La aceasta se adaugă legislația internă și internațională privind securitatea 
și, în primul rând, securitatea societală, precum și legislația în continuă 
dezvoltare și diversificare referitoare la social media, internet, rețele de 
socializare și mass-media. 

Prezenta lucrare a necesitat consultarea unei ample bibliografii impusă 
de abordarea temei migrației și a atentatelor de la Paris, în cea mai mare 
parte datorată literaturii franceze de ultimă oră, în cadrul cărora sunt relevate 
legăturile dintre vulnerabilitățile, riscurile și amenințările specifice securității 
societale și rețelele de socializare, respectiv social media.

Teza de doctorat evidențiază numeroasele raporturi existente între social 
media - ca o nouă componentă sau o nouă dimensiune a (mass) media în 
era informațională - și securitate, respectiv securitate societală, precum și 
a raporturilor dintre securitate (în general) și mass media, înțelese în sens 
clasic, având ca finalitate evidențierea impactului noilor forme de exprimare 
și comunicare socială atât la nivelul internetului, cât și al securității, în toate 
componentele sale: națională, individuală și societală.

Axându-se pe studierea apariției conceptului de social media și pe evoluția 
acesteia, pe interferențele cu celelalte noțiuni abordate, precum și pe pro-

121   http://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf.
122  http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/strategia-nationala-de-ordine-i-siguranta-publi-
ca-2015-2020.



43

vocările societăţii globale, informaţionale, s-a avut în vedere structurarea 
trăsăturilor, ca şi a dimensiunilor aferente unui adevărat binom social me-
dia-securitate societală. 

În acest context, având în vedere trăsăturile securităţii societale (sub 
aspectul identităţii şi fenomenului de strictă actualitate al migraţiei), în 
conținutul prezentei teze a fost inclusă și analiza realizată sub forma unui 
studiu de caz, ce este axat pe atacurile teroriste ce s-au produs în cursul anului 
2015 la Paris (atacuri deosebit de relevante), urmărindu-se identificarea și 
sublinierea acelor elemente ce determină menținerea în actualitate a acestor 
vulnerabilități, riscuri și amenințări pentru securitatea societală, respectiv a 
preocupărilor, ca și a strategiilor sistemului de apărare națională și a celui 
de ordine și siguranță publică. 

O abordare mai puţin întâlnită pe care o propunem în cadrul prezentei 
teze de doctorat este reprezentată de încercarea de a analiza cauzele refuzului 
grupărilor enclavate din statele dezvoltate, de sorginte musulmană, de inte-
grare în societatea gazdă, chiar după mai multe generaţii, acestea preferând 
să recurgă la diverse forme de violenţă importate din statele de origine. 

În opinia noastră, este vorba despre o contradicţie între tendinţa general 
umană, de sensul istoriei spre globalizare, integrare şi aglutinare – aşa cum 
observă academicianul Mircea Maliţa într-o lucrare consacrată fenome-
nului123 – a valorilor universal valabile, pe de o parte, şi conservarea unor 
valori şi interese de natură individuală, de grup, gregare, anacronice, care, 
în esenţă, sunt supuse unui proces natural de autoexcludere. Este evidenţiat 
rolul mass-media în raportul cu social media, care, prin intermediul elemen-
telor sale definitorii (cum ar fi amploarea, profesionalismul celor implicaţi, 
controlul statal direct prin legislaţie şi indirect, inclusiv prin servicii), poate 
şi trebuie să aibă un rol de anihilare a tuturor elementelor nocive, negative, 
ce sunt vehiculate prin reţelele de social media, concomitent cu crearea unei 
atitudini, a unei concepţii și mentalităţi favorabile controlului şi monitori-
zării reţelelor de social media, constituirea unui cadru juridic naţional şi 
internaţional propice unui asemenea scop, utilizarea acestor reţele în scopuri 
benefice, utile societăţii şi membrilor săi, în consonanță cu cerinţele secu-
rităţii în toate palierele şi sectoarele sale, societale, de mediu şi economice 
şi, în ultimă instanță, securităţii naţionale şi globale.

123   Mircea Maliţa, Jocuri pe scena lumii. Conflicte, negocieri, diplomaţie, Editura C.H.Beck, Bucu-
reşti, 2007.
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Dat fiind  că tema acestei teze este de strictă actualitate, propunem con-
stituirea unor grupuri de lucru formate din specialiști, privind mutațiile 
produse la nivelul utilizatorilor și proiectarea unor strategii educaționale. 
Este mai degrabă încurajarea cercetărilor pentru inovare de mecanisme și 
instrumente IT decât utilizarea celor consacrate sau a celor care vor apărea. 
De asemenea, este foarte importantă promovarea preocupărilor pentru ino-
vatică națională în socio-mediu, în tehnologii informaționale decât încura-
jarea tinerei generații către utilizarea social media, a internetului. Evident 
este și faptul că securitatea cibernetică va fi o preocupare majoră pentru 
toate guvernele. Se presupune că foarte curând web 3.0 (web semantic) va 
înlocui web 2.0 (web social). Totodată, este nevoie de noi principii pentru 
adoptarea efectivă a instrumentelor de rețele sociale care să abordeze natura, 
tehnologia, structura interacțiunii sociale și valoarea atribuită a tranzacțiilor 
în rețelele sociale.

Social media are tendința reală de a deveni o parte centrală a culturii 
naționale. În perspectivă, avem în vedere și cenzura social media în situații 
de criză, în interes de securitate națională. Guvernele și agențiile de aplicare 
a legii devin tot mai preocupate de a identifica noi modalități, mecanisme și 
instrumente pentru a monitoriza și anticipa violența, pentru a fi în măsură 
ca în timp real să proiecteze răspunsuri publice la anumite evenimente cu 
relevanță pentru securitatea națională în majoritatea sectoarelor sociale. Nu 
în ultimul rând, avem în vedere propunerea restructurării comunicațiilor 
strategice sub aspectul conducerii, resurselor și cadrului instituțional. 
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