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Introducere 
 

 În toate timpurile, oricât de sofisticată sau simplistă ar fi fost viața oamenilor, au existat 

anumite norme de conduită care să stabilească relații echilibrate între un individ și un altul, între 

o comunitate și o alta. Nu întoadeauna au existat legi scrise care să asigure siguranța, pacea și 

drepatea în societate, dar acele reguli de bun simț născute în conștiința umană au fost 

fundamentul principiilor etice de astăzi, precum și a legilor care de câteva sute de ani încearcă să 

facă dreptate în lume. 

 Scopul acestei lucrări este de a încerca să scoată la lumină câteva din pricipiile etice care 

stau la baza utilizării rețelelor de socializare în zilele noastre și care, trecute prin filtrul viziunii și 

al misiunii Bisericii, creează standardele unui stil de viață autentic înrădăcinat în Cristos. De 

asemenea, fiind vorba despre un produs al tehnologiei infromației aflat într-o permanentă 

dezvoltare, am considerat că este benefic pentru lucrarea de față să luăm act de părerea celor care 

se slujesc cel mai mult de minunățiile tehnicii, și anume un grup de elevi de liceu. 

 Structura tezei este una simplă. Vom avea trei capitole care vor aborda aceeași temă, dar 

din puncte de vedere diferite. Primul capitol încearcă să încadreze rețelele de socializare în 

contextul social actual, însă nu am putea vorbi de prezent fără a ne aduce aminte de istorie. Prin 

urmare, în primul subcapitol vom face o incursiune în istoria evoluției tehnologiei informației 

pentru a observa ce influențe a avut aceasta în comunicarea interumană. Apoi, în următoarele 

patru subcapitole vom vorbi strict pe subiect. Vom defini termenii de socializare și rețea de 

socializare, vom încerca să stabilim cum se construiește o identitate în mediul online, vom trece 

în revistă normele de conduită în acest spațiu virtual și desigur, vom vedea care sunt argumentele 

pro și contra utilizării acestor intrumente sociale. 

 În capitolul doi va fi prezentată viziunea Bisericii despre rețelele de socializare, precum și 

implicare acesteia în viața comunităților virtuale. Dat fiind faptul că legea morală face referire la 

respectarea demnității persoanei, vom începem chiar cu definirea acestui concept, urmată de 

stabilirea a ceea ce înțelegem prin etica creștină. Pentru a avea o imagine cât mai corectă despre 

implicarea Bisericii în rețelele de socializare și despre rolul acestora în Biserică, vom face apel la 

mai multe documente ale Magisteriului Bisericii. Tot cu ajutorul acestora vom încerca să 

extragem o serie de efecte pozitive sau negative ale folosirii tehnologiei moderne în și de către 

Biserică. 
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 Ultimul capitul este dedicat cercetării făcute pe grupul de liceeni, iar prin el vom încerca 

să verificăm infrormațiile teoretice din primele două capitole și totodată să intrăm în mintea 

adolescenților care mereu ne surprind cu răspunsurile lor. Vom analiza rezultate chestionarului 

fără a denatura sau exagera infromațiile obținute, dar scoțând în evidență ideile pe care le vom 

considera importante și concordante cu subiectul lucrării. 

 Infromațiile ce urmează a fi expuse nu reprezintă o mare descoperire. Nu este nimic nou 

sub soare și poate nici surprinzător. Este însă, cum spuneam mai sus, un petic de pământ luminat 

de o rază de soare căruia îi acordăm atenția noastră pentru a ne reaminti care este motivul pentru 

care folosim rețelele de socializare, care este metoda cea mai etică de a ne sluji de ele și cum 

putem să fim mărturisitori ai evangeliei în timpul prezent. 
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1.Rețelele de socializare în contextul social actual 
 

1.1 Evoluția tehnologiei și influențele ei în comunicarea interumană 

 Astăzi avem acces la aproximativ toate informațiile de care avem nevoie într-un timp 

foarte scurt. Viața noastră este ușurată, susținută și uneori chiar condiționată de tehnologia 

modernă, mai concret de tehnologia informației. Atât de mult ne-am obișnuit cu mijloacele 

tehnice, încât nu mai știm cum ne-am descurca fără ele. Pentru a înțelege pe deplin importanța 

acestei științe a informației, vom începe lucrarea de față cu o incursiune în istoria tehnologiei.  

 Totul a început la sfârșitul Evului Mediu odată cu dezvoltarea științei, în special cu 

descoperirea tiparului de către Gutenberg, fapt ce a dus la o transmitere mai rapidă a informațiilor 

și la o comunicare prin tipărire mai eficientă și de durată.1 O altă descoperire importantă este cea 

electricității în a doua jumătate a secolului al XVIII - lea și dezvoltarea acesteia până în prima 

jumătate a secolului al XIX - lea de către diferiți oameni de știință, precum: Alessandro Volta, Sir 

Joseph Swan, Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, James Watt, André-Marie Ampère și George 

Ohm.2 Descoperirea electricității a deschis noi orizonturi științei. 

F.B Morse brevetează telegraful, obiect al cărui scop inițial este realizarea unei 

comunicări transatlantice între conducătorii statelor importante prin transmiterea unui mesaj 

codat. Fiind o metodă eficientă, telegraful ajunge să fie folosit și de publicul larg, dar numai până 

la începutul secolului al XX-lea când, trepat, va fi înlocuit de telefon, o invenție a lui Graham 

Bell. Această ultimă invenție permitea o transmitere mai rapidă a mesajului, dar era și accesibilă 

unei mase mai mari de oameni. Singurele defecte ale telefonului erau sistemul manual folosit și 

lipsa confidențialității. Din acest motiv, operatorii de servicii de telefonie s-au mobilizat să 

îmbunătățească aparatele așa încât legăturile să se facă în mod automat.3 Telefonul avea un rol 

practic: a înlesni comunicarea informațiilor imperative. Însă, cu cât se îmbunătățea tehnica 

folosită în comunicare și cu câte creștea numărul utilizatorilor și posesorilor de aparate telefonice, 

cu atât și temele de discuție se diversificau. Prin intermediul acestei noi invenții, nu se mai 

transmiteau doar urgențele, nevoile imediate, ci aceasta devenise un mijloc împărtășire a 
                                                           
1
 Cf. M. Ignătescu, „Scurtă istorie a tehnologiei și singularitatea tehnologică”, Descoperă.Org, 2011, 

<https://www.descopera.org/scurta-istorie-a-tehnologiei-si-singularitatea-tehnologica/ > Accesat la data 03.06.2019. 
2
 Cf. A. Gerogescu, „Descoperirile umanității - curentul electric”, Descoperă.Info, 2012, 

<https://descopera.info/stiinta/descoperirile-umanitatii-curentul-electric/ > Accesat la data 03.06.2019. 
3Cf. A. Șerban, „Scurtă istorie a telefonului - invenția care a învins distanța”, Historia, 
<https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/scurta-istorie-a-telefonului-inventia-care-a-invins-distanta> Accesat 
la data 03.06.2019. 

https://www.descopera.org/scurta-istorie-a-tehnologiei-si-singularitatea-tehnologica/
https://descopera.info/stiinta/descoperirile-umanitatii-curentul-electric/
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/scurta-istorie-a-telefonului-inventia-care-a-invins-distanta
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evenimentelor de zi cu zi, un canal de socializare care a continuat să se dezvolte până în zilele 

noastre.4 

Putem observa cum comunicarea și tehnologia se dezvoltă împreună. Astfel, nevoia de 

comunicare,  nevoia de transmitere a informației sau de păstrare a acesteia în timp cere, și chiar 

impune, găsirea unei soluții. Știința nu doar că răspunde acestor nevoi, dar le depășește. Altfel 

spus, îl face pe om să își dorească tot mai mult. În același mod în care au evoluat telefoanele, s-au 

dezvoltat și computerele câteva decenii mai târziu. Începând de la mașinile de calcul folosite 

pentru recensământ și colectarea de date, trecând prin stadiul de a fi numite instrumente de 

stocare și procesare a datelor, diferențiindu-se prin marcă, mărime și noutate, calculatoarele ajung 

să fie tot mai performante. Și, din nou, primele dintre ele au fost puse în slujba autorităților sau 

instituțiilor mari pentru o mai bună organizare și structurare a informațiilor și a bazelor de date, 

însă au sfârșit prin a fi la dispoziția majorității oamenilor. Motivul principal pentru care s-a 

întâmplat acest lucru este tocmai utilitatea acestor mașinării. Cu ajutorul lor, omul este scutit de 

anumite eforturi. 

 Începând cu a doua jumătate a secolului XX, după ce au apărut primele calculatoare, a 

apărut și ideea de a forma rețele între computerele existente într-o instituție pentru a face 

transferul de date. Pentru început la crearea conexiunii între două sau mai multe calculatoare s-au 

folosit modem-uri, apoi au apărut rețele locale5 care funcționau cu sau fără fir6. Din acest moment 

până la ceea ce numim astăzi Internet nu a mai fost mult.  

Dificultatea întâmpinată la rețelele locale a fost imposibilitatea de a transfera sau trimite 

informații de la o rețea la alta din cauza faptului că fiecare rețea utiliza metode diferite de 

inscripție a datelor. Pentru a răspunde acestei nevoi, specialiștii au găsit diferite metode. Printre 

cele mai notabile sunt Ehternet7 și Wi-Fi. Ambele au continuat să se dezvolte de-a lungul 

timpului și datorită lor a fost posibilă apariția unei rețele mari, globale și ieftine numită Internet.8 

În rândurile următoare vom încerca o definiție a noțiunii de Internet, fără a intra însă în prea 

multe detalii întrucât acestea nu fac obiectului prezentei lucrări.  

Pentru a fi cât mai clari, vom începe prin a stabili ceea nu este Internetul. Internetul nu 

este suma tuturor serviciilor online de care noi beneficiem (Facebook, Email, Youtube, Web, 

                                                           
4
 Ibidem. 

5 În original: Local Area Networks, LAN. 
6
 Cf. C. Douglas, The internet book, Boca Raton 20195,  47-58. 

7
 Rețea locală bazată pe transmiterea informațiilor prin fire electrice. 

8 Cf. Douglas, The internet, 64. 
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Google etc.), ci este un „sistem global de comunicare între computere”9. Adică, rețeaua însăși 

prin care avem acces la toate serviciile. Ne este greu de imaginat, dar această rețea ne leagă de tot 

restul lumii. Deși la început a fost gândită și dezvoltată pentru buna organizare și comunicare 

între instituții sau în interiorul instituțiilor, valul de informații transmise a crescut atât de mult 

încât se poate asemăna cu un râu ieșit din matcă10 al cărui debit depășește volumul obișnuit și 

care nu mai scade, ci dimpotrivă continuă să crească. Iar informația nu mai are strict rolul de a da 

mai departe niște date, ci de a pune oamenii în contact, de a crea legături. 

Un alt fapt notabil este acela că informația pusă la dispoziție de Internet nu este 

întotdeauna gratuită, ci este și o sursă financiară asemănătoare taxei de drum sau de pod.11 Multe 

servicii sunt contra cost sau solicită un schimb pentru a primi informația. Fie că vorbim despre 

Netflix sau alte site-uri ce nu pot fi accesate fără o plată prealabilă, fie că vorbim despre 

biblioteci online care cer o contribuție proprie la schimbul unui document, tot nu putem vorbi de 

o gratuitate completă. Chiar și în mult utilizatele rețele de socializare, se poate obține promovare 

prin diferite plăți lunare sau punctuale. Despre aceste rețele vom continua să vorbim în 

următoarele capitole, însă nu despre implicațiile economice, ci vom încerca să punctăm mai 

degrabă problemele de etică întâlnite în utilizarea lor. 

1.2. Definirea conceptelor: socializare și rețea de socializare 

 Înainte de a vorbi despre rețelele de socializare, trebuie să precizăm ce înțelegem prin 

socializare. Etimologic, termenul de socializare are rădăcini în cuvântul latin socialis care face 

referire la întovărășire, companie, alianță, unitate, a trăi împreună cu ceilalți.12 Prin urmare, a 

socializa înseamnă a vrea să intri în legătură cu ceilalți, a căuta înțelegere și apartenență la un 

grup, a merge spre celălalt.  

 Din punct de vedere sociologic, prin socializare se înțelege acel proces prin care un 

individ sau un grup învață normele și obiceiurile unui grup sau ale unei societăți prin interacțiuni 

sociale.13 Altfel spus, este o modalitate de învățare și însușire a unui sistem de atitudini, și a 

valorilor specifice unui grup sau a unei comunități având drept scop integrarea socială, dar și 

                                                           
9 Ibidem, 4.  
10 Cf. B. Winston, Media technology and society, Routledge, 1998, 336. 
11 Ibidem. 
12 „Social”, Online Etymology Dictionary, <https://www.etymonline.com/word/social> Accesat la data 07.06.2019. 
13

 „Socialization”, Open Education Sociology Dictionary, <https://sociologydictionary.org/socialization/> Accesat la 
data 07.06.2019. 

https://www.etymonline.com/word/social
https://sociologydictionary.org/socialization/
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adaptarea la standardele societății. Este un „proces psihosocial de transmitere-asimilare”14 a 

normelor de conduită ale societății în care se trăiește sau în care se dorește a se intra. Putem numi 

acest proces „învățare socială”15 întrucât necesită existența unor formări sau schimburi de 

trăsături și obiceiuri între cei care socializează.  

 Se poate vorbi despre două tipuri de socializare: adaptativă și anticipatoare.16 Socializarea 

adaptativă se realizează prin configurarea comportamentelor și a capacităților după forma cerută 

de societate. Concret, socializarea adaptativa presupune capacitatea de organizare a aptitudinilor 

astfel încât acestea să se plieze pe modul de a fi al celuilalt. Nu într-o manieră falsă, ci din respect 

sau complezență. În schimb, socializarea anticipatoare implică asimilarea de către individ a 

acelor norme stabilite de grup. Adică, persoana în cauză, reușește să schimbe în totalitate acele 

aspecte din viața ei care nu sunt asemănătoare cu cele prezentate de societate. Pierderea 

caracteristicilor proprii și învățarea altora noi pot fi și cadrul iscării unor conflicte, dar pot și 

marca un nou început.  

Am putea rezuma spunând că procesul de socializare este în sine o rețea, o punte între 

oameni. Este un proces de învățare prin relaționarea cu ceilalți indivizi. Acesta ne dezvoltă 

sentimentul de sine și ne învață cum să ne raportăm la o societate în întregimea ei.17 Putem spune 

aceleași lucruri și despre rețelele de socializare. Singura diferență ar consta în faptul că în mediul 

online, nu cunoaștem întotdeauna persoana cu care interacționăm. Există așa numitele noduri și 

legături care permit apariția rețelelor. Nodurile pot fi mari sau mici, primordiale sau obișnuite. 

Transpunând în lumea reală, sunt fie acele persoane care au multe cunoștințe sau sunt mai 

populare, fie acei oameni mai puțini renumiți, dar care interacționând creează relații, legături, 

rețele.18 În mediul virtual, după modelul vieții reale există VIP - urile sau liderii de opinie care 

adună împreună mase de oameni fără un renume social. Prin interacțiunea acestor noduri umane 

prin mijloacele de comunicare online se crează legături. Aceste legături sunt asemănătoare cu 

cele care se crează în interiorul nostru în sânge - hemoglobina transportă oxigenul - sau în 

aparatul digestiv19. În ambele cazuri proteinele sunt transportatorii de substanțe, de mesaj sau de 

                                                           
14 L. Viăsceanu, „Socializare”, în C. Zamfir - L. Viăsceanu, Dicționar de sociologie, București 1993, 555-556, aici 
555. 
15

 Ibidem. 
16

 Ibidem, 556. 
17

 Cf. M. Gould „The mass media & Socialization”, în Salem Press, The process of Socialization, Pasadena, 
California 2011, 80-87, aici 80. 
18

 Cf. A.L. Barabasi, „Introduction and Keynote to A Networked Self”, în Z. Papacharissi, A Networked Self, New 
York 2011, 1-14, aici 5. 
19 Ibidem. 
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conținut. La fel se întâmplă în socializarea online, prin diferitele interacțiuni se transmit 

informații sau mesaje care pot rămâne intacte sau pot fi modificate sau alterate, după cum vom 

expune într-un următor subcapitol. 

Cu scopul de a ne forma o imagine vizuală despre cum funcționează rețelele de 

socializare, vom da exemplul unui organism simplu de drojdie observat la microscop.20 În figura 

1, observăm multe noduri unite între ele de niște tuburi. Unele noduri au mai multe legături, altele 

mai puține; unele sunt vitale, altele sunt neînsemnate. Însă se vede clar cum toate sunt conectate 

și împreună formează organismul de drojdie. Același rol îl au și rețelele de socializare. Ele 

reprezintă legătura dintre diverse noduri umane. Legăturile acestea permit conexiunea cu 

persoane din cealaltă parte a globului, pe care nu le cunoaștem, însă găsim puncte comune și 

putem comunica datorită vitezei Internetului și a multitudinii de rețele de socializare. 

 

 
Figura 1. Organism de drojdie văzut la microscop;21 a se observa nodurile și 

legăturile dintre noduri; rețea asemănătoare rețelelor de socializare. 

 

Așadar, prin rețea de socializare înțelegem acele aplicații pe care Internetul le pune la 

dispoziția utilizatorilor pentru ca aceștia să poată fi în legătură unii cu alții, să poate schimba idei, 

să aibă posibilitatea de a-și împărtăși din viața lor oricui este interesat să afle, indiferent de locația 

                                                           
20 Ibidem, 6. 
21

 Ibidem. 
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lor fizică. Desigur, aceasta nu este o definiție tehnică, însă este una care ne permite nouă să ne 

fixăm bine termenii folosiți. 

 

1.3. Identitatea în rețelelor de socializare. 
 

 Ce presupune însă a fi în legătură cu atâția alți oameni mai mult sau mai puțin cunoscuți? 

Vom încerca să răspundem la această întrebare prin a vedea caracteristicile principale ale unui 

cont pe o rețea de socializare. Pentru a face diferența dintre rețelele de socializare și alte site-uri 

sau forumuri, este necesar să menționăm că a fi activ pe o astfel de rețea combină foarte bine 

construirea unui profil public sau semi public cu crearea unei liste de persoane cu care ei 

împărtășesc idei sau legături și cu posibilitatea de a naviga prin listele celorlalți pentru a mări 

numărul celor din propria listă.22 Le vom lua pe rând. 

 Prima caracteristică, fără de care nu se poate vorbi despre viață socială virtuală este 

construirea unui profil pentru fiecare utilizator. Profilul are rolul de a prezenta informații despre 

participanți și de a asigura locul în sine al interacțiunii.23 Vorbim, așadar despre imaginea pe care 

și-o formează fiecare în fața celorlalți, despre modul în care toți vor să fie văzuți și percepuți. 

Desigur, profilul nu este specific doar rețelelor de socializare, însă ceea ce îl face important în 

discuția de față este capacitatea lui de a pune oameni împreună și de le permite împărtășirea, 

distribuirea, conversarea și dezbaterea24 pornind de la o gama variată de „topicuri” prin imagini și 

texte mai mult sau mai puțin relevante, dar în timp real și cu o viteza neașteptată. 

 Fiecare membru al unei rețele de socializare își poate gestiona și controla profilul alegând 

să îl facă public sau semi public. Acest fapt permite utilizatorilor să stabilească vizibilitatea 

profilului prin limitarea numărului de persoane cu care intră în contact la cel al prietenilor, 

cunoștințelor și rudelor.25 Totodată, permite celor mai curajoși sau cu o anumită influență socială 

să fie accesibili masei de oameni curioase de noutăți.  

 Pe lângă identitatea construită prin pozele de profil, descrierile acestora și postările 

personale, există o identitate ce reiese din lista de prieteni. Vechiul proverb „Spune-mi cu cine te 

însoțești ca să-ți spun cine ești”26 ar putea fi aplicat și în mediul online și este bine evidențiat cu 

                                                           
22 Cf. D. Boyd, „Social Networked Sites as Networked Public”, în Z. Papacharissi, A Networked Self, New York 
2011, 39 - 58, aici 43. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25

 Ibidem. 
26 Proverb românesc. 
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precădere în profilurile semi publice. În acest caz, mare parte din lista de prieteni este alcătuită 

din persoane care au aceleași lucruri în comun, aceleași plăceri, același mod de a trăi sau măcar 

moduri asemănătoare, convergente. Totuși, când vine vorba despre profilul public, mare parte a 

utilizatorilor rețelelor de socializare, nu pot fi indentificati și definiți de lista de prieteni. Mai bine 

zis, nu după conținutul ei, căci numărul de prieteni poate spune și el ceva despre personalitatea 

lor. Curiozitatea împreună cu entuziasmul de a avea posibilitatea de acces la un număr mare de 

oameni, îl determină pe deținătorul profilului să adauge în lista sa chiar și persoane care nu sunt 

chiar pe placul lui sau cu care nu are nimic în comun sau pe care doar le admiră ori dimpotrivă le 

disprețuiește. Apare așadar o audiență27 care se vrea a fi cât mai numeroasă cu putință sau apare 

rolul spectatorului care presupune urmărirea activității celorlalți. Rolul social al acestui tip de 

audiență este de a uniformiza comportamentul personal după cel social.28 Astfel, identitatea 

prezentată în profil este de cele mai multe ori doar idealul a ceea ce este persoana în viața de zi cu 

zi. Și dacă nu idealul, doar jumătate din realitate. De regulă, jumătatea bună, frumoasă și 

admirabilă. 

În acest context, al construirii unei imagini favorabile și al accesibilității la interminabile 

liste de prieteni, se creează un lanț al slăbiciunilor a cărui putere de influență este copleșitoare. 

Este de ajuns ca doar câțiva lideri de opinie să se exprime cu privire la un subiect pentru ca marea 

majoritate a maselor să preia postarea sau ideea respectivă și să o dea mai departe. De multe ori 

acest lucru se întâmplă fără o analiză obiectivă a informațiilor distribuite, ceea ce duce la 

confuzie și dezinformare și chiar la stabilirea unei etichete de credibilitate sau falsitate.  

Pentru a vedea cât de importantă este identitatea în mediul social, vom lua drept exemplu 

incendiul de la Catedrala Notre Dame din Paris.29 Ea însăși este o personalitate datorită renumelui 

său cultural și istoric. Daunele provocate de incendiu au fost covârșitoare, ceea ce a dus la o 

mobilizare a persoanelor publice în a dona sume considerabile pentru refacerea monumentului. 

Rapiditatea cu care au fost răspândite imaginile cu catedrala aflată în flăcări a arătat sensibilitatea 

și atașamentul oamenilor față de cultură, de istorie, de arhitectură, de frumos. La scurt timp, 

multe personalități din Franța și nu numai au anunțat public că vor face donații consistente pentru 

reconstruirea catedralei. Iată, așadar ce influență puternică poate avea o identitate puternică. Ne 

referim și la identitatea clădirii însăși, precum și la identitatea personalităților publice, dar 
                                                           
27

 Cf. D. Boyd, „Social Networked Sites as Networked Public”, cit., aici 44. 
28

 Ibidem. 
29

 „Incendiu la Catedrala Notre Dame din Paris”, Biziday, <https://www.biziday.ro/incendiu-la-catedrala-notre-
dame-din-paris-update-pagube-catastrofale-turnul-central-si-tavanul-s-au-prabusit-pompierii-nu-reusesc-sa-limiteze-
proportiile-focului-presedintele-macron-a-ajuns-la-f/>, accesat la data 11.08. 2019. 

https://www.biziday.ro/incendiu-la-catedrala-notre-dame-din-paris-update-pagube-catastrofale-turnul-central-si-tavanul-s-au-prabusit-pompierii-nu-reusesc-sa-limiteze-proportiile-focului-presedintele-macron-a-ajuns-la-f/
https://www.biziday.ro/incendiu-la-catedrala-notre-dame-din-paris-update-pagube-catastrofale-turnul-central-si-tavanul-s-au-prabusit-pompierii-nu-reusesc-sa-limiteze-proportiile-focului-presedintele-macron-a-ajuns-la-f/
https://www.biziday.ro/incendiu-la-catedrala-notre-dame-din-paris-update-pagube-catastrofale-turnul-central-si-tavanul-s-au-prabusit-pompierii-nu-reusesc-sa-limiteze-proportiile-focului-presedintele-macron-a-ajuns-la-f/
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privindu-le prin prisma impactului avut datorită conturilor pe rețelele de socializare care permit 

răspândirea cu repeziciune a oricărei informații. Poate că exemplul folosit mai nu este suficient 

de concludent, însă experiența fiecăruia în raport cu dominația socială ar putea fi considerată 

suficientă pentru a înțelege importanța imaginii publice pe care toți se străduiesc să și-o păstreze 

prin diferite căi. 

Toată această încercare de a construi o identitate în mediul virtual are drept cauză 

căutarea identității reale, psihologice. Pentru aceasta considerăm necesar să luăm în calcul și o 

definire psihologică a acestui termen. Identitatea este concepţia organizată despre propria 

persoană şi despre lume, constituită din valori, credinţe, scopuri cărora li se dedică individul, 

roluri personale şi profesionale.30 Identitatea este într-o continuă formare și schimbare, la aceasta 

contribuind și aspectele sociale și cele culturale. Aceste aspecte își aduc o contribuție importantă 

în realizarea și dezvoltarea identității. Spre exemplu, în perioada adolescenței, stilul de parenting 

(exigent, autoritar, permisiv, neimplicat31) poate încuraja sau poate stopa stadiul de cunoaștere și 

descoperire de sine al adolescenților, fapt ce va avea urmări în dezvoltarea ulterioară a 

personalității acestora. Aplicând la tema noastră, un stil de parenting neadecvat, va încuraja 

adolescentul să se refugieze tot mai mult în spațiul virtual, unde se va simți mai acceptat sau va 

căuta să expună pe profilul său ceea ce părinții săi și-ar dori să vadă, ori chiar contrariul din 

revoltă.  

Cercetătorul psiholog M. Golu susține că formarea și menținerea identității este esențială 

în stabilirea limitelor, a concordanței și a opoziției dintre solicitările externe și cele interne, mai 

ales din momentul în care noi începem să ne afirmăm în fața celorlalți.32 În același loc, același 

autor presupune că această nevoie de a avea o identitate (pe care o echivalează cu nevoia de a 

dobândi un statut) este biologică, deoarece o regăsim și în comportamentul animalelor. Acestea 

din urmă, au un comportament exemplar în comunitatea sau grupul de apartenență pentru că se 

recunosc și se regăsesc în identitatea grupului, însă în interacțiunea cu membrii altor grupuri, fie 

chiar din aceeași specie, devin ostili. Același lucru se poate spune și despre grupurile sau 

comunitățile formate pe rețelele de socializare. Și anume, în funcție de apartenența și simpatia 

față de un grup sau altul sau antipatia față de o persoană, un grup, utilizatorii sunt fie entuziasmați 

și plini de laude, fie răutăcioși, puși pe harță și chiar cinici. Astfel, identitatea este elementul 

                                                           
30

 Cf. R.Harwood - S.A. MIller - R. Vasta, Psihologia copilului, Iași 2010, 545. 
31

 Ibidem, 733. 
32

 Cf. M. Golu, Bazele psihologiei generale, București 2005, 704.  
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cheie al rețelelor de socializare online așa cum este și elementul fundamental în stabilirea de 

relații în viața de zi cu zi. 

 

1.4. Termenii și condițiile de utilizare sau normele de conduită 

 

Fie că vorbim despre un profil foarte aproape de realitate, fie de unul mai mult fantezist 

decât personalizat, pentru mediul virtual identitatea rămâne un factor important. Poate și din 

dorința de a face virtualul să pară cât mai real, cât mai aproape de obiectivitate. Și este. În aceeași 

măsură, nu este. Este întrucât, după cum am mai spus, permite legarea de prietenii cu ușurință sau 

menținerea prieteniilor vechi fără prea mult efort. Nu este deoarece multe dintre aceste relații se 

rezumă la mediul online fără măcar a se încerca transpunerea lor în lumea reală. 

Așa cum în viața de zi cu zi, există impostori sau oportuniști fără scrupule, așa și în 

rețelele de socializare întâlnim această categorie de caractere, doar că, din păcate, aici sunt mult 

mai greu de descoperit și de demascat. Nu vom vorbi încă despre partea negativă a ceea ce în sine 

a fost creat pentru a aduce oameni împreună. Mai întâi vom trece în revistă o parte din ceea ce s-

ar putea numi principii de etică în utilizarea rețelelor de socializare sau în termeni mai tehnici 

„termenii și condițiile de utilizare”.  

Din păcate, nu există un cod al bunelor maniere cu privire la modul corect în care trebuie 

folosite rețelele de socializare. Cel puțin, nu unul oficial și nici universal care să fie aplicat 

tuturor. Cam toate rețelele sau site-urile create cu scopul de a socializa, își stabilesc singure  

regulile. De-a lungul timpului, au fost necesare anumite reguli privind protecția datelor personale 

sau pentru a stabili în linii mari limitele fiecărui utilizator ale unei rețele. 

Un prim exemplu în acest sens este dat chiar de Termenii și condițiile de utilizare sau de 

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) întâlnite în toate rețelele de socializare, 

pe orice site de pe Internet sau la orice stocare și colectare de informații cu caracter personal. 

Desigur, exemplele citate mai sus au rolul de a asigura securitatea utilizatorilor și de a informa cu 

privire la serviciile oferite de creatorul rețelei, dar fiind texte lungi, prea puțini sunt cei care 

acordă timp citirii acestor condiții prestabilite.  

Să trecem, măcar în linii mari, prin Termenii și condițiile de utilizare ale unei rețele de 

socializare. Ne vom folosi pentru exemplificare de normele de la Facebook întrucât este o rețea 

foarte răspândită la nivel global, dar și pentru că și toate celelalte rețele urmează aproximativ 

același tipar în stabilirea termenilor de utilizare. Textul începe cu o descriere generală a activității 
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Facebook Ireland Limited33, urmată de o trecere în revistă a serviciilor și aplicațiilor gratuite pe 

care această rețea le pune la dispoziția utilizatorilor ei. De asemenea, tot în această introducere 

este specificat de ce utilizarea este fără costuri și este menționat că datele personale sunt folosite 

doar pentru o selecție cît mai personalizată a reclamelor.34 Vedem așadar de la bun început cum 

în condițiile de utilizare sunt incluse normele GDPR. Urmează mai apoi abordarea pe capitole a 

diferitelor subiecte referitoare la servicii furnizate, finanțele companiei, angajamente și alte 

prevederi suplimentare privitoare la politica de confidențialitate.  

Serviciile oferite de Facebook sunt ușor de intuit, prin urmare nu le vom acorda un spațiu 

prea mare, ci doar le vom aminti. Scopul principal al aplicației este de a oferi o „experiență 

personalizată”35 interacționând cu oameni și organizații importante pentru fiecare utilizator în 

parte. Totodată, oferă libertatea de a comunica și de a descoperi informații și conținuturi 

preferențiale, asigurând eliminarea și combaterea comportamentelor care ar putea dăuna bunei 

funcționări și dezvoltări a rețelei. Alte servicii privesc folosirea celor mai noi tehnologii și soft-

uri aflate în continuă dezvoltare și răspândire pe tot globul. 

În secțiunea privitoare la metoda de finanțare, fondatorii Facebook țin să asigure 

utilizatorii sau viitorii utilizatori că ceea ce este transmis către firmele cărora ei le asigură spațiu 

publicitar sunt legate strict de preferințele culturale, de timp liber sau curiozități, precum și 

informații de tip sondaj ce includ date geografice sau demografice. Prin urmare, nicio dată cu 

caracter personal nu face obiectul rapoartelor și afacerilor Facebook cu terțe persoane.36 Acest 

punct din Condiții este cel mai dezbătut și cel mai pus la îndoială de către consumatorii rețelei de 

socializare. Riscul ca datele personale să ajungă pe mâinile unor răuvoitori este mare. Cu toate 

acestea, mulți nu îi acordă importanță sau nu consideră a fi în pericol doar din cauza expunerii 

unor date, poze sau preferințe în spațiu public virtual. Desigur, există și utilizatori extremiști care 

riscă să devină paranoici refuzând orice formă de tehnologie pentru a se ști în siguranță departe 

de inamic. Mai multe despre beneficiile și dezavantajele tehnologie vom dezbate în următorul 

subcapitol. 

În orice contract sunt prevăzute drepturi și obligații ale ambelor părți contractante. Ei 

bine, și în cazul rețelelor de socializare se întâmplă la fel. Astfel, în secțiunea Termeni de la 

Facebook găsim o rubrică dedicată angajamentelor pe care utilizatorii le iau față de furnizorul de 

                                                           
33Cf „Condiții de utilizare”, Facebook, <https://www.facebook.com/legal/terms>, accesat la 24.08.2019. 
34

 Ibidem. 
35 „Serviciile pe care le oferim”, Condiții,  Facebook.  
36

 Cf. „Cum sunt finanțate serviciile noastre”, Condiții, Facebook. 

https://www.facebook.com/legal/terms
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servicii și față de comunitatea însăși din care fac sau urmează să facă parte.37 Primul angajament 

prevede criteriile de eligibilitate pentru a putea crea un un cont în rețea pentru ca aceasta din 

urmă să rămână sigură pentru toți actualii și viitorii ei membrii. Începând cu folosirea numelui 

real, a vârstei reale, crearea unui singur cont pentru a nu induce în eroare pe ceilalți membrii ai 

comunității și terminând cu expunerea condițiilor de excludere sau de pierdere a dreptului de a 

avea un cont în rețea. Motivele de excludere sunt serioase și vizează în principal pe cei care au 

încălcat reguli sau legi. Aici însă apare problema verificării celor care își doresc să utilizeze 

rețeaua, lucru care este mai greu de făcut. Fapt valabil și pentru criteriul care impune vârsta 

minimă de 13 ani. Se pot face raportări sau plângeri, dar asta abia după ce persoana este deja 

membru al comunității. Ceea ce înseamnă că nu poate fi asigurată o verificare a trecutului 

persoanei nou intrate în rețea. Eventualele probleme pot fi semnalate după întâmplarea lor, dar ar 

fi mai bine să existe o metodă de prevenție în momentul înregistrării peroanei sau de semnalare a 

acesteia în spațiul public.  

Al doilea angajament cuprinde o listă cu interdicțiile referitoare la postări și distribuiri. 

Aceasta face referire la conținuturi care încalcă drepturile celorlalți consumatori, așa cum sunt 

fake news sau conținuturile discriminatorii, dar și la acele linkuri sau coduri care ar putea avaria 

sau virusa sistemele folosite de întreaga comunitate. În cazul încălcării acestor interdicții, 

furnizorul își rezervă dreptul de a bloca temporar sau definitiv contul utilizatorului. Al treilea 

angajament vizează trei mari permisiuni pe care consumatorii le oferă Facebook: pentru utilizarea 

conținutului creat sau distribuit, pentru utilizarea numelui și pozei de profil în vederea 

eventualelor promovări ale serviciilor oferite, pentru actualizarea software-ului utilizat.38 Primele 

două par să fie invazive și deloc protective, dar în esență se rezumă la a acorda permisiune ca 

furnizorii tăi să le permită prietenilor tăi să vadă ce ai distribuit, ce te interesează pentru a-i 

provoca și pe ei. În acest sens, pentru momentele când profilul este folosit în spații publice se vor 

respecta setările de confidențialitate personalizate de fiecare utilizator. Prin urmare, publicul sau 

străinii, necunoscuții vor putea vizualiza doar numele și fotografia de profil, dacă utilizatorul 

respectiv și-a restricționat celelalte informații și activități doar pentru lista de prieteni. Ultimul 

angajament face apel la drepturile de proprietate intelectuale ale Facebook39 care desigur că sunt 

aceleași ca în orice alt caz: pentru a putea utiliza serviciile lor trebuie respectate Condițiile, iar 

pentru eventuale modificări este necesar un acord scris.  
                                                           
37 Cf. „Angajamentele dvs față de Facebook și față de comunitatea noastră”, Condiții, Facebook. 
38

 Ibidem. 
39 Ibidem. 
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Am acordat mai mult spațiu acestei secțiuni legată de angajamente pentru că, dacă nu este 

omisă în discuții, dezbateri sau informări, este deseori interpretat greșit. Ultimele două subpuncte 

sunt rezervate stabilirii modalităților de actualizare contractuală, de suspendare sau lichidare a 

contului de utilizator precum și o scurtă descriere a anexelor: termenii care au legătură cu 

standardele comunității, metodele de asigurare a securității, de plată a publicității, de aplicare a 

politicilor comunității, de folosire și distribuire a resurselor muzicale, de creare a evenimentelor 

și paginilor publice etc. Aparent, aceste informații din anexe par a fi neimportante, însă noi vom 

acorda o importanță deosebită celor privitoare la standardele comunității40 întrucât sunt în strânsă 

legătură cu tema acestei lucrări. 

Aceste standarde ar putea ele însele constitui o mică cartă a eticii în rețelele de 

socializare. Sunt abordate teme precum: violența și comportamentul infracțional, siguranța, 

conținutul jignitor, integritatea și autenticitatea, respectarea proprietății intelectuale, solicitările 

legate de conținut etc. Pentru fiecare în parte Facebook are o listă cu ce nu este permis. Pornind 

de la o atitudine de opoziție față de atitudinile violente, de instigare la ură sau infracțiuni și față 

de comercializarea substanțelor interzise sau a armelor de foc, trecând printr-o secțiune ce 

cuprinde lista de atacuri la siguranța emoțională, psihică și sexuală a utilizatorilor, dar și printr-o 

serie de principii care promovează autenticitatea și încurajează consumatorii să ofere informații 

cât mai reale și în același timp să ofere surse pentru ceea ce distribuie și răspândesc în mediul 

online.  

Trebuie totuși să recunoaștem că toate aceste norme menționate mai sus, nu asigură o 

protecție totală pentru membrii comunității virtuale. Facebook își rezervă dreptul de a opri din 

publicare sau de a șterge conținuturile licențioase, însă multe dintre aceste conținuturi, în special 

cele legate de hărțuiri rămân nesemnalate și astfel se perpetuează, în special în rândul 

adolescenților.41 Intervine în acest punct vigilența individuală a proprietarului contului de rețea. 

Astfel, utilizatorul trebuie să fie el însuși suficient de matur pentru a ști să facă o selecție între 

ceea ce este productiv sau ceea ce este nociv. Este asemenea legilor unui stat. Există, dar cetățenii 

trebuie să le respecte și să sesizeze încălcarea lor, iar autoritățile să ia măsurile necesare 

menținerii ordinii și bunăstării tuturor. 
 

                                                           
40

 Cf. „Standardele comunității”, Condiții, Facebook. 
41 Ibidem. 
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1.5. Argumente pro și contra utilizării rețelelor de socializare  
 

După cum am văzut și în subcapitolul anterior, când rețele de socializare își prezintă 

normele, fiecare detaliu este luat în calcul și prezentat în forma lui ideală. Este adevărat că nu 

întotdeauna au fost atât de clar exprimate normele, însă datorită multor sesizări, plângeri sau 

chiar procese, aceste reguli au devenit tot mai explicite și mai evidențiate sau mai căutate de către 

membrii comunităților online. De aceea au apărut voci care sunt împotriva folosirii rețelelor de 

socializare sau care, deși le folosesc, păstrează o rezervă în folosirea acestora la capacitatea lor 

maximă. Vom încerca în următoarele rânduri să enumerăm o parte dintre argumentele pro și 

contra utilizării rețelelor de socializare. 

Argumente pentru folosirea rețelelor de socializare:  

1. Aduc oamenii împreună, în pofida distanței. 

2. Rapiditate în comunicare. 

3. Permit păstrarea legăturilor cu prieteni vechi. 

4. Crează oportunități pentru relații noi. 

5. Oferă acces la comunicaerea cu o masă mare de oameni. 

6. Acces rapid la evenimente mondene. 

7. Promovează evenimente culturale. 

8. Sunt o sursă de entertainment.42 

9. Creșterea puterii de influență și a capitalului social.43 

10. Încurajează implementarea și dezvoltarea de proiecte civice.44 

11. Reprezintă un cadru informal pentru întâlnirea dintre persoanele fizice și cele juridice. 

Argumente împotriva folosirii rețelelor de socializare: 

1. Sunt nesigure din punct de vedere al veridicității informațiilor oferite. 

2. Sunt nesigure din punct de vedere al protecției totale a datelor personale. 

3. Încurajează dependențele. 

4. Sunt un mijloc de dezvoltare în secret a cazurilor de hărțuire. 

                                                           
42 R. LaRose-J.Kim-W.Peg, „Social Networking addictive, compulsive, Problematic or Just Another Media Habit?” 
în  Z. Papacharissi, A Networked Self, New York 2011, 59 - 81, aici 67. 
43

 ***„With a Little Help From My Friends”, în Z. Papacharissi, A Networked Self, New York 2011, 124 -145, aici 
130. 
44

 *** „United We Stand?”, în Z. Papacharissi, A Networked Self, New York 2011, 185 - 207, aici 185. 
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5. Încurajează însușirea de obiceiuri mecanice fără filtrul utilității de tipul „dacă tot e în fața 

mea, de ce să nu mă uit?”45 

6. Cauzează o scădere a stimei de sine, diminuează capacitatea de reacție și de autoobservare 

și hrănesc depresia.46 

7. Reduc sau stopează dezvoltarea abilităților de comunicare în viața de zi cu zi.47 

8. Mediu propice pentru exploatarea comercială.48 

9. Creșterea nivelului de narcisism individual și colectiv prin intermediul fotografiilor.49 

 

 Ambele liste pot fi continuate cu diverse argumente. Ne vom opri însă aici cu enumerarea 

întrucât cele mai multe argumente care ar urma sunt condiționate de voința și echilibrul rațional 

al fiecărui utilizator. Rețelele de socializare pot fi de ajutor în aceeași măsură în care pot fi și 

distructive. Mai mult, ceea ce pentru unul dintre consumatori este nociv, pentru un altul este 

inofensiv. Să luăm spre exemplu numărul din lista de prieteni. Cineva care în viața reală se simte 

singur și, neavând prieteni își caută refugiul în relațiile virtuale, va găsi ca fiind descurajator, 

chiar depresiv faptul că are doar 500 de prieteni în lista din rețea și într-un anumit moment nu are 

cu cine să vorbească. O altă persoană, tot cu 500 de prieteni în listă, dar obișnuită să stea cu ea 

însăși sau poate cu mai multe relații în afara comunității online, va reacționa pozitiv atunci când 

nu are cu cine să vorbească în rețea. Pentru cea de-a doua persoană, a avea un cont pe o rețea de 

socializare nu este distructiv deoarece viața ei socială nu se rezumă la lista de prieteni și la atenția 

primită de la aceștia. Pentru prima persoană în schimb, fuga de realitatea din jurul ei nu o poate 

lăsa să fie detașată de ceea ce se petrece în online. Am putea spune că depresia apărută în urma 

utilizării rețelelor de socializare este mai degrabă cauzată de lipsa abilității de a utiliza în mod 

corect acea rețea sau aplicație.50  

                                                           
45 R. LaRose-J.Kim-W.Peg, „Social Networking addictive, compulsive, Problematic or Just Another Media Habit?” 
cit., aici 60. 
46 Ibidem, 63; acest subiect va fi atins mai târziu. 
47 Ibidem, 72. 
48 Cf. M. Andrejevic, „Social Network Exploitation”, în Z. Papacharissi,A Networked Self, New York 2011, 82-102, 
aici 83.  
49

 Cf. A.L. Mendelson-. Papacharissi, „ Look At Us”, în  Z. Papacharissi, A Networked Self, New York 2011, 251 - 
274, aici 255. 
50

 R. LaRose-J.Kim-W.Peg, „Social Networking addictive, compulsive, Problematic or Just Another Media Habit?”, 
cit., aici 65. 
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O altă abordare a argumentelor pro și contra rețelelor de socializare ar putea veni din 

natura, specificul rețelelor sau din conținutul acestora: nonviolente sau violente.51 Adică, dacă 

conținutul este violent, consecințele asupra utilizatorilor vor fi negative: va crește nivelul 

comportamentului agresiv și violent, va scădea capacitatea de a conștientiza și recunoaște 

violența, se va pierde din capacitatea de empatiza, crește riscul de a avea un comportament 

neplăcut și în viața reală și se însușesc anumite stereotipuri legate de femei sau minorități etnice. 

Dacă conținutul este nonviolent sau prosocial, în mod automat și comportamentul consumatorului 

va fi prosocial, va duce la o creștere a empatiei, va înlesni acumularea de informații și abilități în 

domeniul educației media, va reduce comportamentul agresiv.52 Cu alte cuvinte, se aplică aceeași 

regulă ca atunci când spunem „Ești ceea ce mănânci.” Dacă pe plan social omul este hrănit cu 

violență, va avea un comportament violent, dacă este învățat să se hrănească cu atitudini 

prietenoase și principii sănătoase, va avea un comportament agreabil.  

Ceea este interesant și poate de neînțeles la această ultimă abordare, este că nici conținutul 

negativ, nici cel pozitiv nu influențează prea mult gradul de implicare civică al utilizatorilor.53 

Altfel spus, spiritul civic nu este o prioritate în folosirea rețelelor de socializare. Cu toate acestea 

se poate întâmpla ca în momentul trezirii spiritului civic, prin folosirea rețelelor și a relațiilor din 

comunitățile online, utilizatorii să devină cetățeni activi, preocupați și implicați în problemele 

societății reale din care fac parte, indiferent de comunitatea online de care aparțin și cu care se 

identifică.  

Un alt fapt ce trebuie remarcat este categoria de vârstă a celor care folosesc intens rețelele 

de socializare, mai exact cea a liceenilor. Ei au crescut cu obiceiul deja format de a fi activ în cât 

mai multe rețele de socializare fiind în permanentă conexiune cu prietenii și colegii. Se poate 

observa la ei chiar un instinct natural de a fi deschiși la nou și par a avea capacitatea înnăscută de 

a se adapta la noile tehnologii. Nu se poate preciza într-un mod categoric dacă acest context în 

care ei se dezvoltă le face rău sau bine. Se poate însă spune că le face și rău și bine. De altfel, 

această afirmație este valabilă pentru fiecare utilizator al rețelelor de socializare.  

Ceea ce face diferența, ceea ce plasează tehnologia într-o tabără sau alta ține de fapt de 

felul consumatorului de a fi și de a-și gestiona contul. El decide ce urmărește, ce postează, ce 

distribuie, ce prieteni acceptă în listă, cât de coerent este în viața de zi cu zi sau cât de des se 
                                                           
51

 Cf. *** „Media as Agents of Socialization” în J.E. Grusec-P.D. Hastings, Handbook of Socialization, New York, 20152, 296-320, aici 298. 
52

 Ibidem. 
53

 Ibidem. 
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refugiază în mediul online. El alege dacă domină și controlează rețelele de socializare sau dacă se 

lasă dominat și controlat de ele. Pentru aceasta este necesar ca utilizatorul să aibă, cum se spune 

în popor, coloană vertebrală bună sau să aibă niște principii ferme care îl țin ancorat în realitate și 

în prezent. 
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2. Etica și demnitatea persoanei în comunicarea virtuală 

 

2.1. Definirea conceptelor: etica și demnitatea persoanei 
 

 Întotdeauna Biserica a luptat pentru apărarea libertății și demnității omului potrivit cu 

scopul pentru care acesta din urmă a fost creat: spre mai marea slavă a lui Dumnezeu după chipul 

și asemănarea căruia, din iubire, a fost creat. Acest statut al omului este impresionant întrucât 

prin însăși slujirea și slava pe care o aduce Creatorului său el își primește demnitatea și libertatea 

de a fi administrator al pământului. Odată cu această demnitate el dobândește și iubirea care îl 

împlinește și îi dă sens vieții. 

 Din momentul creării omului și până în zilele noastre multe s-au schimbat atât în privința 

modului de a fi al omului, cât și în relația acestuia cu Dumnezeu. Astfel, în ceea ce privește 

raportarea omului la propria demnitate și libertate lucrurile s-au schimbat și chiar îndepărtat de 

ceea ce a fost chemat să fie. Trecând prin diferite etape de decădere și ridicare, în zilele noastre se 

pune un accent mare pe respectul cuvenit fiecărei persoane, însă despărțindu-l pe om de 

Dumnezeu, de cel care i-a dăruit acest statut de fapt și fără de care nu are sens să se străduiască să 

devină liber. În absența unei relații cu El, libertatea este incompletă, fără destinație în cazul în 

care nu a devenit deja haos. 

 Ce presupună însă acest statut al omului creat? Ce înseamnă demnitatea persoanei? 

Dicționarul Explicativ al Limbii Române ne spune că demnitatea face referire la prestigiu și chiar 

la autoritate morală.54 Cuvântul are origini latine dignitas și în traducere liberă înseamnă valoare. 

Așadar, un om demn este un om valoros, prețuit. O definiție asemănătoare găsim și în Cambridge 

Dictionary: importanța și valoarea pe care o persoană le are și care îi fac pe ceilalți să o 

respecte.55 Putem observa că din punct de vedere lumesc, demnitatea presupune a fi sau a face 

ceva remarcabil, a depune un efort sau a reuși să ai un comportament exemplar, de admirat. 

Spre deosebire de respectul uman care vine în urma unei fapte mărețe și care arată 

destoinicia pe care un individ o manifestă, când vine vorba despre demnitatea pe care Dumnezeu 

i-o dă omului, nu mai putem vorbi despre un lucru merituos făcut de om, ci de ceea ce omul este 

prin însăși existența sa. Demnitatea lui nu este câștigată de ceva exterior lui, ci este în el însuși 

mai întâi abia apoi este arătată lumii. Iată, ce frumos ne-a creat Dumnezeu. Drumul acesta de la 
                                                           
54 Cf. „Demnitate”, Dicționarul Explicativ al Limbii Române, 2009, <https://dexonline.ro/definitie/demnitate>, 
accesat la data 30.08.2019. 
55

 Cf.  „Dignity”, Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dignity>, accesat la 
data 30.08.2019. 

https://dexonline.ro/definitie/demnitate
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dignity
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ce este demnitatea omului și modul în care acesta o percepe este îngreunat de înclinarea omului 

spre păcat care îl face să-și justifice statutul, să și-l construiască singur și să se revolte față de 

Dumnezeu, chiar și acum, când prin Cristos mântuirea anulează orice nevoie de justificare.56 Din 

acest motiv, Biserica se folosește de anumite norme de etică pentru a ghida credincioșii în drumul 

lor spre Dumnezeu.  

Desigur, etica este o știință de care și societatea sau statul se slujesc pentru a reglementa 

interacțiunile dintre oameni cu privire la conduita lor morală.57 Însă etica creștină aduce un plus 

întrucât nu urmărește doar bunul mers al evenimentelor de zi cu zi, al liniștii și al ordinii 

societății, lucruri necesare de altfel și pe care Biserica le susține. Mai degrabă, creștinii înțeleg 

prin etică acea normă interioară de a-l respecta pe celălalt pentru că îl iubesc și pentru că fac parte 

din același trup, având astfel o datorie morală față de el. Adică, capacitatea de a vedea în celălalt 

un egal, un frate care merită tot ce merită orice alt om pentru că amândoi sunt creați de 

Dumnezeu. Este cumva scris în gena creștină „să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Mt 

22,39), așa încât demnitatea fiecăruia să fie scoasă la lumină și protejată. Într-adevăr, tot despre o 

formă de respect este vorba, însă fundamentul este în Cristos, nu în capacitatea umană. 

La Conciliul Vatican II s-a abordat și această temă a demnității persoanei umane. În 

Dignitatis humanae se vorbește despre libertatea omului în relație cu el însuși, în relație cu 

Dumnezeu și în relație cu ceilalți.58 Libertatea aceasta născută din credință devine sursa tuturor 

posibilităților întrucât ea permite omului să folosească tot ce are la dispoziție pentru a aduce 

preamărire lui Dumnzezeu cu bucurie. În Gaudium et spes când ne este prezentată viziunea 

Bisericii despre demnitatea persoanei umane, ni se vorbește despre o demnitate a inteligenței, a 

adevărului, a înțelepciunii și a conștiinței morale.59 De aici înțelegem că fiecare pas pe care îl 

facem trebuie să îl facem cu demnitatea acelora care își folosesc inteligența în scopul căutării 

adevărului urmând și ascultând glasul conștiinței, glasul legii pe care Creatorul a pus-o în noi de 

dinainte de ne naște.  

 Prin urmare, este esențial în interacțiunile noastre, să avem în vedere încărcătura spirituală 

a ceea ce numim demnitatea persoanei, mai ales în spațiul virtual unde respectul față de celălalt 

este mult mai ușor de a fi încălcat. În rețelele de socializare, unde utilizatorii își pot ascunde 

identitatea în spatele profilului, dorința de a trăi în adevăr și cu demnitate poate fi considerată 
                                                           
56

 Gaudium et spes, 13. 
57Cf. „Etică”, Dicționarul Explicativ al Limbii Române, 
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dignity>, accesat la data 30.08.2019 
58

 Dignitatis humanae, 2. 
59

 Gaudium et spes, 15-16. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dignity
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doar o altă poruncă religioasă de care credincioșii țin cont doar superficial sau căreia îi încearcă 

limitele atât cât să nu bată la ochi. De multe ori însă, se întâmplă ca atunci când cineva este în 

căutare de sprijin să își exprime în mod indirect nevoia printr-o postare sau imagine. Mulți din cei 

din lista de prieteni vor empatiza cu starea acelei persoane și poate că unii vor încerca să și ajute 

prin diferite mesaje, însă de ce oamenii se refugiază într-o comunitate virtuală care poate ajuta 

doar prin cuvinte, like-uri, emoticoane, stiker etc, când s-ar putea bucura de o îmbrățișare 

primitoare a unui om de lângă el? Probabil din cauză că aproapele a uitat să își mai deschidă 

brațele sau să le desprindă de pe telefon. De fapt, dacă omul devine captiv în aceste rețele de 

socializare va sfârși prin a deveni individualist și a se preocupa doar de imaginea proprie și își va 

proteja în primul rând statul său, demnitatea lui.  

 

2.2. Comunicare și relaționare în rețelele de socializare din prisma documentelor Bisericii.  

În complexitatea și agitația epocii în care trăim, marcată de o dezvoltare tot mai rapidă a 

tehnologiei, Biserica încearcă să țină pasul cu generația aceasta și să fie prezentă și accesibilă și 

în comunicațiile sociale, inclusiv pe rețelele de socializare. Cu toate aceste, nu uită să rămână 

fidelă principiilor sale și să le promoveze în orice mediu apare.  

După cel de-al doilea Conciliu din Vatican, comunicațiile au primit o atenție deosebită din 

partea Bisericii. Tehnologia nouă, folosită în scopuri bune este văzută ca un avantaj pentru 

zidirea sufletelor și răspândirea împărăției lui Dumnezeu.60 Pentru aceasta, Conciliul a stabilit 

anumite norme pentru o „dreaptă folosire a mijloacelor de comunicare socială.”61 Ne vom opri 

asupra lor întrucât rețelele de socializare sunt acum o ramură a mijloacelor de comunicare 

socială, chiar dacă la momentul gândirii acestor îndrumări ale Bisericii ele nu existau.  

Motivul principal pentru care aceste mijloace de socializare sunt folositoare pentru 

Biserică este cel al evanghelizării. Având misiunea de a răspândi vestea mântuirii, Mireasa lui 

Cristos se folosește de orice mijloc care îi permite accesul la un număr cât mai mare de oameni 

pe care să-i educe, să-i îndrume spre mântuirea personală, comunitară și spre împlinirea planului 

divin.62 Astfel, Biserica consideră mijloacele de comunicare în masă ca fiind un dar din partea lui 

Dumnezeu, sunt instrumente menite să înlesnească procesul de răspândire a veștii mântuirii.63  

                                                           
60

 Cf. Inter mirifica, 2. 
61

 Ibidem, 3-12. 
62

 Cf. Ibidem, 3. 
63

 Etica în comunicațiile sociale,  4. 
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Linia dreaptă după care se ghidează Biserica în activitatea de evanghelizare prin social 

media este legea morală. Este foarte important pentru Biserică ca autorul unui mesaj distribuit în 

masă să țină cont de principiile morale, de profilul viitorilor cititori sau ascultători, de pregătirea 

lor în domeniu, de gradul de înțelegere, precum și de mijloc în sine.64 Toate acestea contribuie la 

formarea unei conștiințe drepte a utilizatorilor bazată pe transmiterea adevărului într-o manieră 

edificatoare pentru suflet și comunitate.65 Pe aceeași listă de norme se vorbește și despre 

necesitatea ca ordinea morală să fie cea în funcție de care se prioritizează celelalte activități 

umane, cum ar fi de exemplu arta.66 Transpunând această idee în modul de folosirea al rețelelor 

de socializare, putem spune că fidelitatea față de legea morală ar trebui să fie criteriul de 

discernământ în tot ceea ce postăm, distribuim, susținem prin like-uri și alte reacții și în toate 

interacțiunile cu membrii comunităților online. Comportamentul din viața de creștin să fie vizibil 

și în mediul virtual. Și acolo este nevoie de exemple.  

 Conciliul este de părere că exemplară și educativă ar putea să fie și numirea răului moral 

și prezentarea lui într-un mod care să trezească conștiința publicului, dar în același timp să nu 

dăuneze sufletului.67 Cu privire la public, Biserica îi atribuie o parte din responsabilitate întrucât 

fiecare cititor, spectator sau ascultător trebuie să își selecteze cu atenție sursele de informare 

astfel încât acestea să nu aducă niciun prejudiciu sănătății lor spirituale.68 În aceeași măsură, se 

cere credincioșilor să nu susțină financiar sau în alte moduri nicio acțiune sau mijloc de 

comunicare care nu respectă normele morale. Mai departe, decretul vorbește despre îndatoririle 

autorităților civile, ale autorilor, dar și ale tinerilor. Acestora din urmă li se recomandă să 

folosească cu înțelepciune comunicațiile sociale, evitând ceea ce este în contradicție cu credința 

lor, cerând sfaturi când nu înțeleg subiectul și fiind vigilenți în a nu deveni dependenți de 

mijloacele folosite,69 printre care se numără astăzi și rețelele de socializare.Este de remarcat cum 

încă din timpul Conciliului, Biserica s-a orientat către tineri, către formarea lor, încercând să îi 

implice tot mai mult în evanghelizare.  

 În privința principiilor de urmat în utilizarea comunicațiilor sociale, fie că este vorba de 

furnizorii de informații, fie că este vorba de destinatari, sunt aceleași ca în societatea civilă: 

solidaritatea, subsidiaritatea, justiția, echitatea, o bună folosire a bunurilor publice și continua 
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 Cf. Inter mirifica,  4. 
65

 Ibidem, 5. 
66

 Ibidem, 6. 
67

 Ibidem, 7. 
68

 Ibidem. 
69

 Ibidem, 10. 
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dezvoltare a rolurilor sociale.70 Aceste principii sunt generale. Pentru a face viziune Bisericii mai 

clară, Consiliul Pontifical pentru Comunicațiile Sociale a stabilit ca principii etice fundamentale 

în comunicare:71  

- să se urmărească beneficiul integral al fiecărei persoane; 

- să se aibă în vedere binele comun al comunității. 

 Prin aceasta am putea înțelege că filtrul cel mai important pentru o comunicare în adevăr 

este cel al binelui personal și comun. Bineînțeles că acest filtru poate fi periculos deoarece 

încadrarea la bun sau rău a unui eveniment poate fi subiectivă, însă, privit prin prisma credinței 

creștine, binele pentru om este cel care respectă voința și planului lui Dumnezeu, nu i se opune 

acestuia și nici nu se prezintă cu jumătăți de măsură. Chiar și dreptul la opinie liberă este supus 

acestui filtru pentru a evita situațiile conflictuale sau denigratoare care nu zidesc nici sufletul 

omului, nici societatea. 

 Pentru a marca importanța mijloacelor de comunicare, Suveranul Pontif scrie în fiecare an 

o scrisoare pentru comunicațiile sociale, dar care se adresează nu numai lucrătorilor din domeniu, 

ci și tuturor acelora care se slujesc de aceste instrumente în viața lor de zi cu zi. Temele abordate 

diferă de la an la an, dar au întotdeauna legătură cu problemele sau dificultățile întâmpinate în 

comunicare în toate formele ei. Spre exemplu, din 2014 până în 2017, Papa Francisc a abordat 

teme privitoare la întâlnirile ce au loc în procesul de comunicare.72 În această lucrare vom 

dezbate mesajele din ultimii doi ani, 2018 și 2019. 

 În 2018 tema mesajului a fost cea a adevărului, făcând o paralelă între știrile false și 

„jurnalismul de pace”73 plecând de la afirmația lui Isus: „Adevărul vă va elibera” (In 8,32) . 

Pentru început Papa amintește că scopul comunicării este comuniunea. Omul, fiind creat după 

chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este chemat la comuniune, la a împărtăși binele și frumosul, 

la a vedea lucrurile la adevărata lor valoare. Din egoism sau din orgoliu, omul alterează această 

punere împreună comună și, în mod automat, de aici rezultând știrile false. 

Dar ce sunt aceste știri false sau de ce anumite știri sunt încadrate ca fake news? După 

cum reiese chiar din nume, sunt acele știri cu un conținut neadevărat, inventat sau modificat care 

induc în eroare opinia publică. Noutățile acestea distorsionate se răspândesc rapid pe rețelele de 

socializare. Din acest motiv sunt și greu de verificat sau controlat, dar și riscante întrucât conduc 
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 Cf. Etica în comunicațiile sociale,  20. 
71

 Ibidem, 21-22. 
72

 Cf. Papa Francisc, Mesajele cu ocazia Zilei Mondiale a Comunicațiilor sociale 2014-2017. 
73

 Cf. Papa Francisc, Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Comunicațiilor sociale 2018. 
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la dezinformare, stârnesc neînțelegeri și îndeamnă la ură. De cele mai multe ori știrile false se 

dezvoltă după „logica șarpelui.”74 Da, a acelui șarpe care a ispitit-o pe Eva pornind de la o 

presupunere falsă și sfârșind în minciună (Gen 3, 1-5). La început, șarpele a pus o întrebare 

aparent inofensivă, dar care a sădit în inima Evei prima sămânță de îndoială: „A spus cu adevărat 

Dumnezeu să nu mâncați din niciun pom al grădinii?” Șarpele știa care era porunca, însă 

distrosionând adevărul își pregătește terenul pentru marea minciună: ”Nicidecum nu veți muri. 

(...) Veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele răul” Bulversată, dar atrasă în capcană, femeia 

mănâncă fructul și la scurt timp își dă seama de înșelăciune. Iată că, o dată cu prima știre falsă din 

lume, iese la iveală și lăcomia omului.  

Dorința după mai mult este cea care împinge persoana umană spre minciună, dar și spre a 

nu mai avea răbdare să sorteze ceea ce crede. Atât de grăbit în a afla tot mai multe, avid de 

posesiune și de afirmare, omul nu mai discerne dacă ceea ce spune, crede sau distribuie este 

adevărat. De multe ori, interesele financiare sunt cele care motivează sprijinirea furnizorilor de 

fake news. Rezultatele dezinformării sunt nefavorabile, iar pentru a lupta împotriva acestora este 

necesară o educație continuă cu privire la discernerea adevărului și promovarea binelui.  

Așa cum am experimentat fiecare dintre noi încă din copilărie, o minciună duce la o altă 

minciună, iar de obișnuința de a minți scăpăm greu. Riscul cel mai mare al obișnuinței de a 

ascunde adevărul este degradarea propriei identități într-atât încât persoana în cauză să nu mai 

aibă forță să se îndrepte. 

Pentru purificarea mijloacelor de comunicare și a mesajelor transmise de acestea, Papa 

îndeamnă la a căuta adevărul cu orice preț fiindcă doar acesta eliberează. Numai că, adevărul nu 

este doar un termen filosofic, un simplu principiu, ci este o persoană. Este Isus însuși. Fiind ceea 

ce este, anume Mântuitor, Cristos eliberează lumea din robia păcatului. Prin urmare, jurnalistul 

creștin, dar și ceilalți, sunt îndemnați să caute să fie fideli față de realitatea concretă în care 

trăiesc pentru a edifica societatea și nu pentru a o distruge. Din nou, se pune problema 

identificării a ceea ce este adevărat. Ei bine, așa cum pomul bun se cunoaște după roadele sale la 

fel și adevărul dintr-o afirmație sau publicație se verifică prin roadele aduse: provoacă discordii 

sau adună oamenii împreună, îndeamnă la empatie și iubire sau la ură și gelozie, trezește spiritul 

civic practic sau doar incită la revoltă?  

Potrivit mesajului pentru Comunicațiile Sociale, cel mai vizibil rod este pacea. Dar pacea 

nu este doar un rod, este o știre în sine. Papa Francisc îi îndeamnă pe jurnaliști să fie promotori ai 
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păcii. Ei „străjerii știrilor”75 să țină cont de faptul că prin tot ceea ce fac contribuie la educarea și 

formarea publicului. Cu alte cuvinte, Papa cheamă la a pune accentul pe persoană, și nu pe viteza 

de răspândire a unei știri. În încheiere, este prezentată o rugăciune franciscană care cere harul 

păcii și al slujirii aproapelui căutând comuniunea și iubirea fraternă. Prin aceasta, li se recomandă 

lucrătorilor din mijloacelor de comunicare socială să fie „jurnaliști de pace”76, nu care să 

„îmbuneze realitatea”, dar care să o prezinte în adevăr având în spate o înțelegere profundă față 

de conținutul transmis și de consecințele acestuia asupra publicului. Astfel, se evită situațiile 

conflictuale, bârfele, violențele verbale, amenințările, minciunile etc. 

Raportând acest mesaj la folosirea rețelelor de socializare, putem doar să vedem cât de 

uitl și pacificator este adevărul în momentul în care este lăsat să iasă la suprafață și este acceptat. 

Desigur, adevărul doare, dar eliberează. E ca  atunci când ai o rană și o cureți, e posibil să usture, 

însă doar așa se vindecă. O comunicare care dezinformează, este un act care se opune 

comuniunii, se opune de fapt scopului comunicării.  

Sinceritatea și urmărirea interesului comun, nu au repercursiuni doar asupra entităților 

individuale, ci după cum se va vedea în Mesajul din 2019, au un impact asupra comunităților. În 

acest mesaj, Papa Francisc reamintește că fundamentul pe care a fost creat omul este acela de a fi 

în relație77; în relație cu el însuși, cu Dumnezeu și cu aproapele. La momentul creării omului, 

Dumnezeu a zis „Nu este bine ca omul să fie singur” (Gen 2,18). De aici și dorința omului de a 

avea mereu companie, de a fi în relație, de a nu fi singur. Acest mesaj al Papei face referire chiar 

la rețelele de socializare și îndeamnă utilizatorii la a face trecerea de la „comunitățile din rețelele 

de socializare la comunitatea umană.”78  

Dar să ne întoarcem la ceea ce au fost la început rețelele, anume o structură stabilită pe 

noduri, după cum am amintit și noi în primul capitol al acestei lucrări. Ceea ce era și este evident 

la aceste rețele este că nu au o structură ierarhică. Au cel mult noduri de legături mai aglomerate 

sau noduri mai puțin aglomerate, însă pentru ca ele să reziste este necesară participarea tuturor. 

Ceea ce înseamnă că pot fi foarte ușor asemănate cu micile comunități umane care, animate de 

relații de încredere și iubire, de sentimente de unitate și solidaritate, devin tot mai mari și mai de 

dorit, căci oferă siguranță și apartenență. 
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În zilele noastre însă, deși se tot vorbește despre diferite comunități online, despre norme 

pe care fiecare utilizator să le respecte, despre cât de mulți sunt cei cu care un om poate avea un 

hobby comun, există un grad ridicat de individualism, poate chiar de dorință de putere. Desigur, 

gruparea în funcție de pasiuni, experiențe comune, nevoi asemănătoare, origini, interese poate fi 

considerată o comunitate. Însă putem vorbi și despre despre o luptă în ceea ce privește dorința de 

a deveni cât mai influent, cât mai citat sau „share-uit” în rețelele de socializare. Adică, despre o 

înclinare spre narcisism, spre sine, care poate sfârși prin autoizolare, prin înstrăinarea de 

societate. Astfel, după cum spune și Papa, ceea ce era menit să creeze conexiuni, ajunge să 

izoleze indivizii. Și, afectează în mod special tinerii întrucât ei sunt cei mai îndemânatici și 

însetați de nou dintre toate categoriile de vârstă. Ce se poate face? 

Mesajul din 2019 propune o întoarcere la exemplul comunității creștine. Pornind de la 

îndemnul Sf. Paul către Efeseni, Papa îndeamnă la a fi un trup și în utilizarea rețelelor de 

socializare: „De aceea, îndepărtând falsitatea, fiecare să spună fratelui său adevărul, fiindcă 

suntem membre unii altora” (Ef, 4,25). Fiind membre ale Trupului lui Cristos, suntem legați unul 

de celălalt prin această relație fraternă, iar adevărul și iubirea realizează coeziunea dintre părțile 

trupului. Cum fiecare mădular al trupului este la fel de important, în comunitate nu mai sunt 

motive pentru întreceri, comparații, denigrări sau alte lupte căci fiecare este important, având o 

chemare. Astfel, „se realizează creșterea trupului spre edificarea sa în iubire” (Ef 4,16). Așadar, 

nu mai este nevoie să se demonstreze cine este cel mai mare, cel mai influent, cel mai frumos, cel 

mai apreciat, cel mai capabil, cel mai iubit sau reversul celor enumerate mai sus, întrucât 

creșterea trupului presupune creșterea fiecăruia dintre membre.  

Comuniunea dintre creștini vine din credința lor în Dumnezeu, în mântuirea primită prin 

jertfa lui Cristos. În același timp, ea are ca model comuniunea dintre persoanele Sfintei Treimi. 

Tocmai pentru că este creat după chipul și asemănarea Lui care este în sine relație, omul este 

chemat să se îndrepte spre celălalt, să-i caute compania și să se îngrijească reciproc, chiar și în 

mediul online. Mesajul Papei se încheie cu asemănarea între rețeaua euharistică și rețelele 

sociale, spunând că dacă acestea din urmă sunt folosite ca o pregătire pentru cea dintâi, atunci 

scopul este atins.  

Prin urmare, Biserica nu condamnă folosirea rețelelor de socializare, ci doar 

întrebuințarea neadecvată a acestora urmărind scopuri dăunătoare omului. Atât timp cât sunt 

folosite pentru a ajuta persoanele să rămână în legătură, atât timp cât sunt un pas pregătitor pentru 

întâlnirile în carne și oase și atât timp cât permit întrajutorarea comunităților, rețelele sociale sunt 
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o binecuvântare și un instrument de mângâiere, slujire și manifestare a bucuriei, mai ales în 

rândul tinerilor atât de atrași de noile descoperiri tehnologice. 

 

2.3. Rolul rețelelor de socializare în Biserică 

 Acest capitol s-ar putea intitula și „Rolul Bisericii în rețele de socializare” întrucât 

conținutul ar fi același. Dacă mai devreme, am văzut poziția Bisericii față de rețelele de 

socializare și efectele acestora asupra activității ei și a utilizatorilor, în continuare vom încerca să 

vorbim despre prezența ei pe aceste rețele moderne și laicizate, dar și rolul rețelelor în construirea 

relațiilor din Biserică. 

 Tehnologia este rodul inteligenței umane, iar inteligența este darul lui Dumnezeu pentru 

om. Prin urmare, Biserica a decis, nu fără reticențe la început, că este în ajutorul ei să se 

folosească de orice mijloc pentru a-și îndeplini misiunea pe acest pământ. Așa se face că acum, 

pe lângă cărți creștine, reviste cu specific, conferințe, canale de televiziune și posturi radio,  avem 

și canale de Youtube cu predici, cateheze sau simple răspunsuri la întrebările creștinilor de 

diferite confesiuni, mai mult sau mai puțin practicanți și chiar din partea celor declarați atei. Dar 

nu doar la Youtube s-a rezumat Biserica, ci pe orice altă rețea de socializare. Doar că nu 

întotdeauna este prezentă ea ca entitate, ca instituție, ci mai degrabă prin intermediul persoanelor 

din interiorul ei: tineri activi în parohiile lor, preoți „cu priză la public” sau enoriași conștiincioși 

față de misiunea Bisericii de a evangheliza. De aceea, este binevenită și prezența oficială a 

Bisericii în rețelele de socializare. Astfel, ea oferă claritate asupra credinței și pricipiilor creștine, 

dar și evită situațiile în care părerea unei singure personae este percepută ca fiind poziția 

Bisericii. 

Însă abia în ultimii ani, au început să apară mai multe pagini sau profile ale unor instituții 

ale Bisericii care să reprezinte o imagine oficială a acesteia. Spre exemplu: pagini de Facebook 

oficiale ale diecezelor, ale organelor de presă de pe lângă episcopii, ale parohiilor, ale grupurilor 

de tineri din parohii etc. Această prezență apropie credincioșii de Biserică, dar poate fi și un 

portal pentru fiii rătăciți ai ei. Sfaturile, noutățile, programele și evenimentele pe care aceasta le 

promovează în mediul online pot fi un mod de a-i însoți de utilizatorii în viața de zi cu zi și de-ai 

îmbărbăta în a fi buni creștini în orice dificultate ar înfrunta. 

 Rețelele de socializare sunt un spațiu de evanghelizare vast, însă scopul Bisericii este de 

a-i aduce pe oameni din mediul virtual, de la dezbateri și întrebări despre Dumnezeu în Biserică, 

pentru a fi prezenți fizic și a-l întâlni pe Isus prezent în Euharestie. Totodată, faptul că utilizatorii 
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văd Biserica prezentă în spațiul online, poate fi pentru utilizatori o dovadă a deschiderii acesteia, 

a dorinței de a se face accesibilă pentru toți, fiind dispusă să ofere răspunsuri și ghidare. De multe 

ori, ceea ce transmit paginile oficiale sunt doar cu scop informativ și poate nu atrag prea mult, 

însă sunt un mijloc prin care oamenii sunt invitați și motivați să intre în contact cu realitatea din 

Biserică și cu iubirea fraternă din comunitățile parohiale. Astfel, atât rolul Bisericii în rețelele de 

socializare, cât și viceversa, este de evanghelizare și de însoțire a credincioșilor. 

 

2.4. Efecte pozitive și negative în folosirea rețelelor de socializare în Biserică 

Discuția despre efectele pozitive și negative în legătură cu utilizarea rețelelor de 

socializare în și de către Biserică poate fi și lungă și scurtă, cert este că nimeni nu pune la 

îndoială necesitatea ca aceasta să fie cât mai aproape de persoanele a căror mântuire o urmărește. 

Suntem cu toții de acord că rețelele de socializare au efecte asupra mai multor domenii cum ar fi: 

economic, politic, educație și religie. Le vom lua pe rând deoarece, înainte să vedem strict 

legătura cu Biserica, vrem să menționăm influențele comunicării prin intermediul tehnologiei 

informației și în celelalte domenii de activitate ale omului. 

Pe plan economic mijloacele de comunicare socială contribuie la susținerea și promovarea 

afacerilor prin intermediul publicității pe care o oferă fie că este vorba despre produse sau doar de 

informări.79 Și nu doar agenții comerciali au de câștigat din această situație, ci și publicul 

deoarece piața le este mai aproape, mai accesibilă. Este drept, în mediul online omul poate fi și 

mai ușor înșelat în privința calității produselor sau serviciilor. Deși modernizarea tehnologiei ar 

trebui să permită creșterea nivelului de bunăstare, nu mereu se întâmplă asta. Unele țări sau 

companii sunt atât de prinse în lanțurile lăcomiei încât nu țin cont de degradarea la care îi supun 

pe alți oameni, alte națiuni.80 Mai mult, se folosesc de presă sau de rețelele de socializare pentru a 

ascunde aceste fapte neumane și pentru a atrage consumatori cât mai mulți. Papa Ioan Paul al II-

lea a afirmat că pentru a ține sub control această subjugare a altor națiuni, este necesar un organ 

de conducere care la nivel global să poate controla și dirija economia așa încât, urmărind binele 

comun, nimeni să nu aibă de suferit.81 În același timp, Biserica face apel la jurnaliștii care 
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anchetează sau descoperă discrepanțe sau utilizări neadecvate ale resurselor, să spună tot adevărul 

fără a ține partea niciunuia dintre subiecții implicați.82 

În politică situația este asemănătoare. Mijloacele de comunicare socială pot să înlesnească 

procesul de cunoaștere a liderilor politici, pot ajuta la transmiterea rapidă a informațiilor de 

interes național, pot scoate la iveală cazuri de incompetență, corupție sau abuzuri.83 În același 

timp, comunicarea media poate fi folosită pentru a înșela cetățenii prin discursuri, informații 

false, denigrări la adresa opoziției. Un lucru grav care are loc prin rețelele de socializare și nu 

numai, este manipularea opiniei publice în vederea atingerii unor interese personale și meschine 

ale clasei politice sau ale unei anumite persoane cu funcții politice.84 Astfel de cazuri au fost 

foarte prezente în ultimii ani pe scena politică a României și s-a putut vedea cât de indiferentă 

față de adevăr și dreptate poate fi clasa politică coruptă. Rețelele de socializare au fost astfel în 

slujba a două tabere: una coruptă și una însetată după dreptate. Prima încerca să ascundă 

adevăratele intenții și să mintă opinia publică, a doua să străduia să demaște abuzurile primei și să 

mobilizeze cetățenii pentru a se implica într-un plan de schimbare a clasei politice, inclusiv a 

viitorului țării. Iată așadar, două modalități diferite de folosire a instrumentelor puse la dispoziție 

de  tehnologie. 

Din punct de vedere cultural am putea crede că nimic nu poate fi negativ. Arta este 

frumoasă, evenimentele culturale sunt foarte bine promovate în rețelele de socializare, iar 

tradițiile populare și ale diferitelor grupuri etnice prind foarte bine la public și se păstrează o notă 

de armonie și comuniune față de toate categoriile de vârstă sau sociale. Cu toate acestea, 

activitățile culturale sunt cadrul perfect pentru a propaga o imoralitate aparent inofensivă, dar 

care în loc să rafineze și să educe gustul publicului, mai degrabă îl degradează.85 Sub pretextul 

divertismentului și al libertății de exprimare, teme precum violența, sexul, pornografia și 

ideologia gender sunt strecurate în fața omului care, primindu-le într-un mod amestecat și plăcut 

simțurilor, nu le mai poate conștientiza gravitatea sau consecințele asupra propriei persoane, 

asupra copiilor și tinerilor și în final, asupra societății. Consiliul Pontifical pentru Comunicațiile 

Sociale ridică un semn de întrebare cu privire la maniera în care țările puternic industrializate 
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impun anumite curente culturale țărilor mai sărace fără a le da acestora de ales sau spațiu de 

desfășurare după propriile credințe sau fără a încerca să învețe ceva de la cultura lor nativă.86 

În ceea ce privește educația prin mijloacele de comunicare socială subiectul este sensibil. 

Resursele pentru a oferi educație și formare în mediul online există, iar beneficiarii sunt la fel de 

mulți: de la elevi la profesori, de la persoane pe care distanța le împiedică să facă anumite cursuri 

la persoane consacrate aflate în clauzură. Însă de multe ori utilizatorii sunt atât de distrași de 

boom-ul de activități și informații, încât nu se mai concentrează pe a învăța sau pe a se autoeduca, 

ci pierd timpul urmărind postări sau articole care nu sunt nici constructive și nici nu îi împlinesc 

cu nimic, decât poate că le satisfac curiozitatea. Acest lucru în sine nu este rău, dar deschide o 

poartă către „spălarea pe creier”, către reducerea capacității de a gândi de unul singur și de a 

alege liber informațiile pe care cineva vrea să le asimileze.  

Religia a fost mereu privită de societate cu ochi sceptici. Și așa este privită și în rețelele 

de socializare. Când nu a fost tratată cu dispreț și arătată cu degetul pentru greșelile făcute, a fost 

cu siguranță marginalizată, tratată cu indiferență și superficialitate.87 Multe mijloace de 

comunicare au redus totul la discuții sau implicații spirituale fără să mai fie vorba despre o religie 

anume, iar în alte cazuri, au preferat raționamentele logice și tangibile. Trebuie totuși să spunem 

că și religia are păreri greșite sau „tentații”88 cu privire la ceea ce înseamnă comunicare socială. 

Se poate întâmpla ca, din prea multă pasiune față de credință, unii să adopte o atitudine agasantă, 

de fanatic sau fundamentalist, prin care încalcă drepturile celorlalți la libera opinie și prin care 

îndeamnă la ostilitate sau ură față de cei care nu gândesc la fel. Desigur, există și tendința de a 

ușura jugul credinței pentru ca aceasta să fie pe placul oamenilor. Astfel, omul nu mai este 

motivat să se întreacă pe sine, să se schimbe, să se convertească, ci coborându-se standardul, el se 

plafonează. Și cum în viața spirituală nu există stagnare, el decade. Totuși, cele mai întâlnite 

situații sunt acelea prin care se încearcă manipularea publicului prin pasaje evanghelice 

amenințătoare sau mult prea emotive, dar care în esență nu transmit nimic convingător, ci 

dimpotrivă sperie sau provoacă repulsie. De menționat este și faptul că, în majoritatea cazurilor, 

nu instituțiile Bisericii comit asemenea dezechilibre în transmiterea mesajelor, ci enoriașii, 

credincioșii care înfocați de dorința evanghelizării nu știu să discearnă care este metoda cea mai 

potrivită pentru fiecare situație în parte. În acest sens Biserica trebuie să fie vigilentă și să 
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promoveze paginile oficiale care vorbesc în numele întregului Trup de vocile singurlare care 

provoacă confuzie. 

Cu privire la relația dintre Trupul lui Cristos și rețelele de socializare, se înțelege că 

creștinii sau altfel spus „oamenii de bunăvoință”89 au o datorie morală de a fi activi în apărarea 

legii morale în rețelele de socializare și totodată de a evangheliza, de a vorbi cu bucurie despre 

mântuirea adusă lumii prin Cristos, de a fi în final un model pentru ceilalți. 

Pe oricâte părți am întoarce situațiile și prin oricâte filtre am trece rețelele de socializare și 

mai ales rolul acestora în Biserică, ne dăm seama că de fapt totul se învârte în jurul voinței 

umane. Folosirea în mod constructiv, conform unor principii etic, este „o problemă de alegere.”90 

Ce-l poate face pe om să aleagă binele și nu răul? Ce îl determină să acorde importanță demnității 

celuilalt mai degrabă decât amorului propriu? Ce îl poate motiva să renunțe la narcisism în 

favoarea comuniunii? Răspunsul stă într-o relație autentică a fiecăruia cu Dumnezeu și în 

înțelegerea sau măcar acceptarea planului său cu omenirea. Numai fiind în căutare de adevăr și de 

sens, omul își poate însuși anumite principii după care să își conducă viața. Și astfel, lăsând 

iubirea și dreptatea Lui să discearnă, vom putea trăi într-o lume mai bună, fie ea chiar și virtuală. 
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3. Studiu de caz 

3.1. Descrierea chestionarului și a scopului urmărit 

Utilizarea rețelelor de socializare este foarte răspândită în rândul adolescenților și al 

tinerilor, de aceea ne-am gândit să-i întrebăm chiar pe ei cum percep această realitate și cât de 

mult se raportează la principii etice în momentul folosirii acestor noduri de legături între  oameni. 

Respondenții chestionarului sunt 70 de elevi de liceu (43 de fete și 27 de băieți)  din clasele a IX - 

a, a X - a, a XI - a și a XII -a în cadrul unui liceu cu specific catolic din București. Am ales acest 

liceu întrucât am vrut să observăm părerea și experiențele unor adolescenți care nu sunt doar „ai 

lumii”, ci au parte de o formare spirituală mai amănunțită.  

Scopul urmărit în acest studiu de caz este de a afla cât de preocupați și afectați sunt liceeni 

de probleme ce țin de etică și de demnitatea persoanei atunci când interacționează pe conturile lor 

de pe rețelele de socializare. În această etapă a vieții căutarea de sine, setea de atenție sau de 

prietenii și dorința de a ieși în evidență sunt preocupările cele mai întâlnite. Comunitățile online 

sunt spațiul aparent perfect pentru împlinirea acestor scopuri. Faptul că sunt la îndemână și 

atractive le face populare în rândul adolescenților care tind să prefere lucrurile primite de-a gata 

fără a depune prea mult efort. Totuși, acestei categorii nu îi lipsește agerimea specifică vârstei 

însoțită de o inteligență tehnologică precoce. 

Chestionarul cuprinde 30 de întrebări împărțite în două secțiuni. Prima cuprinde întrebări 

privitoare la activitatea generală a respondenților în mediul online și la câteva criterii de selecție a 

interacțiunilor și a conținutului accesat. Scopul acestor întrebări este de a ne ajuta să ne facem o 

părere despre profilul colectiv al liceenilor implicați în studiu. A doua secțiune cuprinde întrebări 

mai punctuale ce fac referire la experiențe concrete în mediul online. De la cele negative la cele 

pozitive, respondenții au putut să își exprime părerea cu privire la principiile etice mai mult sau 

puțin respectate, la cum ar trebui să fie și dacă există vreun rol pe care Biserica l-ar putea 

îndeplini în aceste context de socializare virtuală. Ultimele două întrebări au caracter informativ 

și privesc sexul și stadiul educațional al celor care au răspuns.  

Rezultatele finale se găsesc în Anexa 1 a prezentei lucrări, însă graficele pe care le vom 

considera esențiale le vom dezbate în continuare. 
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3.2. Interpretarea rezultatelor 

Pentru a putea vorbi despre influența tehnologiei folosite de rețelele de socializare, am 

vrut mai întâi să vedem dacă există vreo legătură între folosirea tehnologiei și cunoașterea 

evoluției acesteia. Potrivit rezultatelor, pentru majoritatea respondenților nivelul de cunoștințe 

este mediu, iar cei care știu foarte puține sau deloc cumulează un procent de 11,4%. Puțini au fost 

și cei care au spus că știu foarte multe, ceea ce ne face să deducem că istoria a ceea ce este folosit 

este importantă în măsura în care ne ajută să știm să folosim corect acel bun, detaliile rămânând 

pentru pasionați.   

Timpul petrecut în mediul virtual de către liceeni intervievați este dedicat în mod special 

relaxării, apoi informării. Pentru 30% dintre ei, rețelele de socializare sunt un mijloc de a-și 

procura și rezolva temele. Alte scopuri pentru care 74,3 % din  adolescenți folosesc mare parte 

din zi aplicațiile includ divertismentul sau simpla umplere cu ceva a timpului mort. Puțini 

recunosc că toate aceste activități virtuale sunt pentru ei doar un refugiu, o fugă din fața 

discuțiilor cu părinții sau din realitatea care nu îi împlinește.  

Tot puțini sunt și cei pentru care rețele de socializare reprezintă doar o pierdere de timp. 

În acest context ne-am aștepta ca văzând variantele de răspuns, marea majoritate să susțină că ele 

sunt constructive, însă constatăm cu surprindere că mai bine de jumătate dintre respondenți le 

cataloghează ca fiind utile, după cum reiese din graficul de mai jos. Diferența între util și 

constructiv este subtilă și constă în însemnătatea psihică a cuvintelor. Constructiv presupune 

edificarea persoanei, util este mai degrabă ceva la îndemnână, practic. 

 
Figura 2. Cum considerați rețelele de socializare? Întrebarea 4. 
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 Putem deja să deducem de aici că adolescenții implicați în acest studiu conștientizează 

eficiența rețelelor în ceea ce privește comunicarea, însă nu le consideră fundamentale pentru 

dezvoltarea lor personală. De remarcat și faptul că niciunul dintre ei nu spune despre ele că ar fi 

nocive. Le percep ca fiind ceea ce sunt, un mijloc de relaționare. Alte motive pentru care sunt 

utilizate mare parte dintre rețele fac referire la conținutul postărilor urmărite sau împărtășite de 

către ei sau prietenii lor. Primul loc este ocupat de muzică și nu ne surprinde întrucât îi vedem 

mereu având agățate de gât sau de urechi căștile.  

 
Figura 3. Domeniile de interes. Întrebarea 6. 

 

 După cum reiese și din Figura 3, ceea ce mai captează atenția liceenilor sunt glumele sau 

ceea ce suscită în ei amuzamentul. La polul opus se află domenii precum religia și politica. Iată 

că, deși vorbim despre persoane care au avut parte tangențial de formare spirituală, dacă nu în 

parohii și familii, sigur la orele de specialitate de la școală, nu putem vorbi despre elevi religioși 

sau credincioși. Nu într-un număr mare cum ne-am aștepta să avem într-un liceu cu specific 

catolic. Desigur, am putea deduce și că nevoia spirituală le este satisfăcută pe deplin în realitatea 

concretă din Biserică și nu mai este nevoie să caute astfel de „hrană” în mediul online. 

 În ceea ce privește încrederea acordată furnizorilor de rețele de socializare, aceasta nu se 

datorează protecției pe care aceștia din urmă o oferă, ci mai degrabă reținerii cu care utilizatorii 

au introdus date personale, după cum afirmă jumătate dintre respondenți. În același timp 32, 9% 

au spus că nu se simt protejați și că nu au încredere în fondatorii rețelelor. În pofida acestei 

neîncrederi, cei mai mulți utilizatori petrec între 3-6 ore comunicând sau împărtășind cu prietenii 

pe diverse rețele de socializare. Numărul celor care depășesc 6 ore activitate în mediu virtual sunt 

puțini, dar depășesc pragul de 15%, după cum se poate observa mai jos. 
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Figura 4. Ore petrecute pe rețelele de socializare. Întrebarea 8. 

 

 Cele mai folosite rețele de socializare în rândul adolescenților sunt Instagram și Facebook, 

fiecare din ele fiind menționate de mai bine de 50 de respondenți. Următoarele două aplicații 

îndrăgite de elevi sunt Whatsapp și Snapchat cu 34 și respectiv 29 de menționări în răspunsurile 

din chestionar. Unele aplicații erau la început specializate pe un singur tip comunicare scrisă, foto 

sau video, însă în scurt timp au ajuns ca toate să împrumute câte puțin de la celelalte. Astfel, 

acum aproape toate asigură servicii de mesagerie vocală sau scrisă, posibilitatea de video-

conferințe și posibilitatea de a distribui la un număr nelimitat conținuturile postate sau 

descoperite. De departe, cele mai dezvoltate sunt Facebook și Instagram întrucât oferă mai mult 

acces la ceea nu este chiar la îndemână și la vedere prin motoarele de căutare. Pe același principiu 

funcționează și Tweeter, însă această rețea nu este foarte populară în rândul celor chestionați, 

doar 9 dintre ei menționând Tweeter printre rețelele în care au cont. O altă rețea, mai puțin 

cunoscută, dar care începe să aibă magnet la liceeni, este TikTok. Celelalte aplicații menționate 

sunt Floca, Houseparty, Pinterest, Skype, Tumblr, Youtube sau site-uri pentru întâlniri, precum 

Tinder sau Badoo. Unii respondenții nu au diferețiat alte aplicații precum cele pentru citit cărți, 

cele pentru jocuri sau cele pentru cumpărături de cele special create pentru socializare sau care 

chiar dacă nu pentru asta au fost concepute, pentru asta sunt folosite. Nu putem spune exact de ce 

sunt preferate unele rețele în detrimentrul celorlalte. Spre exemplu, la nivel internațional, Tweeter 

este o aplicație foarte folosită, însă liceeni intervievați nu sunt foarte atrași de ea. Probabil este o 

chestiune preferențială individuală fondată pe ideea de rețea populară între adolescenți. 

 De menționat ar mai fi și faptul că majoritatea liceenilor care au completat chestionarul au 

conturi pe mai mult 3 rețele de socializare. Tabelul 1 prezintă această observație. Având atât de 
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multe conturi de întreținut și urmărit aproape că devine firesc să petreacă atât de mult timp 

online. 

Tabelul1. Respondenții și numărul de rețele. Întrebarea 7. 

Număr de respondenți Număr de rețele de socializare 

1 0 

6 1 

10 2 

22 3 

9 4 

6 5 

4 6 

4 7 

1 8 

 

 Un alt subiect abordat în chestionar a fost acela al listei de prieteni. Pornind de la numărul 

de prieteni mai mult sau mai puțin cunoscuți în viața reală, am reușit să obținem de la ei o listă de 

criterii de care țin cont în procesul de selectare al prietenilor. Un prim criteriu, logic de altfel, este 

cel al introducerii în lista de prieteni online a celor care le sunt apropiați deja. După cei dragi, 

urmează cei de care nu sunt legați afectiv, dar care intră în categoria celor cunoscuți. Ultimii, dar 

nu cei din urmă, sunt VIP-urile sau liderii de opinie. Mare parte din respondenții susțin că nu prea 

dau cerere sau nu acceptă cereri de prietenie de la necunoscuți cu care să nu aibă prieteni în 

comun. Cei care totuși acceptă, o fac pentru că le place persoana. De asemenea, un criteriu 

important pentru adolescenți este vârsta celor cu care intră în contact, cei mai mulți dintre ei fiind 

atrași de persoane de aceeași vârstă.  

Cu privire la numărul de prieteni, pentru respondenții acestui studiu de caz nu există o 

distribuire majoritară a procentajelor, ci fiecare interval de număr de prieteni pe care am încercat 
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să-l propunem ca variantă are o valoare mai mică de 25%. Graficul din Figura 5 este sugestiv și 

ne arată că liceeni implicați în cercetare au diferite grade de sociabilitate. 

 
Figura 5.  Numărul de prieteni. Întrebarea 9. 

  

Putem observa la mare parte din ei o atenție în a-și păstra sigur contul și cercul, acordând 

spațiu sau încredere cel mult acelora cu care au mai mulți prieteni comuni. După cum trebuie să-i 

remarcăm și pe cei curajoși și foarte sociabili. Este adevărat că în mediul online poate deveni 

riscant să fii prea deschis către ceilalți, însă a avea cont pe o rețea de socializare presupune 

printre altele a fi sau a deveni sociabil. Însă mai mult decât cuvintele, vorbește graficul următor 

care ne arată în procente situația elevilor implicați în studiu. 

 
Figura 6. Persoane din lista de prieteni cunoscute și în afara mediului virtual.Întrebarea 10. 
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 Procentajele de mai sus ne îndeamnă să credem că utilizatorii nu au o coerență între 

modul în care susțin că își aleg prieteniile și cantitatea de de prieteni cunoscuți din lista lor. 

Același lucru se întâmplă cu unii dintre ei și când vine vorba de experiențele neplăcute întâlnite 

în rețelele de socializare. Deși sunt 35 de elevi care au spus că nu au avut parte de situațiile 

descrise în chestionar (Figura 7), la următoarea întrebare care făcea referire la modul în care au 

reacționat, doar 27 au spus că nu au fost într-o asemenea situație (Figura 8). Într-adevăr, această 

discrepanță ar putea fi considerată minoră, însă este posibil să aibă în spate două lucruri: specifica 

lipsa de coerență a adolescenților și capacitatea acestora de a empatiza cu ceilalți. Ambele cauze 

sunt juste, însă nu exclud și alte interpretări, cum ar fi neatenția sau indiferența în momentul 

completării, dar și tendința de a fugi de adevăr sau de a nu-l recunoaște în fața celorlalți.  

 
Figura 7. Exemple de situații neplăcute întâlnite pe rețelele de socializare. Întrebarea 14. 

 
Figura 8. Variante de a reacționa. Întrebarea 15. 
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 Pe lângă discrepanța prezentată mai sus, din figura 7 reies și experiențele neplăcute pe 

care le-au întâmpinat mai des respondenții. Cel mai adesea apar injuriile, urmate de luarea în râs 

și amenințări. Un număr mai mic de elevi au împărtășit că au avut parte de hărțuire și șantaj. De 

remarcat este faptul că 23 dintre răspunsuri sunt „nu am luat în seama”. Această atitudine poate fi 

considerată nesigură, dacă ne gândim la ce am discutat într-un capitol anterior în care vorbeam 

despre necesitatea sesizării acestora și raportării către furnizorii rețelei. Ceea ce au și făcut unii 

dintre cei intervievați, folosindu-și dreptul la a bloca orice tip de relație cu persoanele deranjante. 

Pe de altă parte, să nu iei în seamă micile amenințări sau șicanări din mediul online este o dovadă 

de maturitate. Un număr mare de liceeni s-au folosit de dreptul lor de a bloca, însă nu întotdeauna 

acesta este folosit cu înțelepciune, ci doar din orgoliu sau din supărare copilărească sau ca formă 

de răzbunare în urma unei lupte de idei care altfel nu s-ar sfârși. 

 Observăm din nou că totul ține de echilibrul interior al fiecărei persoane. Găsim însă 

aceste echilibru în rândul elevilor de liceu? Ei bine, după obiectivitatea ce reiese din răspunsurile 

lor, se poate spune că da. Mai bine de 80% din ei consideră că un sistem care să împiedice 

acțiunile de tip bullying și atac la persoană ar fi oportun, însă jumătate din acest procent este 

conștient că sistemul nu va fi respectat de către toți utilizatorii. 

 

 
Figura 9. Dacă ar trebui un sistem împotriva comportamentelor distructive. Întrebarea 16. 

 

Neîncrederea lor se naște din analiza a ceea ce deja experimentează în lumea virtuală, 

precum și în urma constatării faptului că nimic nu se schimbă dacă oamenii nu iau decizia să se 

schimbe. Pentru ca oamenii să schimbe este necesar ca mai întâi să fie ei înșiși în orice contexte 

se află. La întrebarea privitoare la motivul pentru care există tendința de a ne crea un profil ideal 



42 

 

în mediul online și nu așa cum suntem în realitate, aproape o treime dintre participanți au răspuns 

că ei nu se regăsesc în această situație. Celelalte două treimi admit că motivul principal este de a 

atrage atenția și de a impresiona publicul din rețele de socializare. Un procentaj semnificativ 

găsim și la teama de neacceptare de către prietenii virtuali sau însăși neacceptarea personală îi 

face să etaleze o imagine de sine ideală. Iată, așadar cum prin consumul de rețele de socializare se 

adâncește rana provocată de o stimă de sine scăzută, iar utilizatorii în loc să încerce să se accepte 

pe ei înșiși și să vadă ceea ce deja este bun în ei, se întrec în a însuși cât mai repede ceea ce este 

al altora. Iar pentru o bună dezvoltare a adolescenților acceptarea de sine este fundamentală, este 

baza demnității umane. 

Mergem mai departe în drumul nostru de descoperire a lumii celor 70 de adolescenți 

implicați în realizarea acestei cercetări. Am vrut să vedem care sunt plusurile și minusurile 

folosirii rețelelor de socializare din punctul lor de vedere. După cum ne-am aștepta, printre 

avantajele cele mai bine cotate printre respondenți sunt cele referitoare la disponibilitatea 24/24h 

a rețelelor adunând împreună oameni de toate vârstele și categoriile, dar și la informarea 

permanentă cu privire la mondenitățile orice domeniu. Alte avantaje sunt considerate a fi 

posibilitatea de a fi la curent cu campaniile de reduceri și cu evenimentele culturale. În cazul 

celor din urmă, se poate vedea chiar și cine sunt doritori să participe la diferite activități sau 

acțiuni promovate în spațiul virtual. Nu lipsesc nici motive precum boom-ul de informații oferit 

sau simplul fapt de a umple timpul liber al adolescenților.  

 

Figura 10. Punctele tari. Întrebarea 18. 
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Față de minusurile rețelelor de socializare liceenii au fost la fel de sinceri și au admis în 

proporție de 77,1% că cel mai mare minus al aplicațiilor pe care au conturi este faptul că acestea 

provoacă dependență. Următoarele puncte slabe fac referire la lipsa de siguranță și de veridicitate 

ale comunităților online, precum și la ideea că acestea pot deveni foarte ușor un spațiu unde se 

generează conflicte cu răsfrângeri în viața reală în unele cazuri, distrugând prietenii. Alte 

nemulțumiri vizează folosirea greșită a limbii române, răspândirea de zvonuri și informații false, 

oferirea de exemple negative, promovarea comodității etc. În pofida tuturor acestor minusuri, 

utilizatorii continuă să folosească cu aceeași intensitate rețelele. Este adicția prea mare sau ideea 

că „mie nu mi se poate întâmpla” este atât de bine cuibărită în mintea elevilor încât își asumă cu 

lejeritate riscul de a fi înșelați, mințiți sau folosiți. 

 
Figura 11. Puncte slabe. Întrebarea 19. 

 

 Toate aceste carențe ale rețelelor de socializare lovesc în demnitatea omului. Pentru acest 

studiu, elevii au ales diferite definiții pentru a stabili ce înseamnă pentru ei demnitatea. Cu toții o 

percep ca fiind un bun de apărat, chiar dacă nu există un procentaj care să treacă de jumătate 

pentru nicio variantă de răspuns. Fie că este vorba de respect, de acceptare sau fermitate, ei au 

înțeles că este vorba despre acel simțământ ce îi face să rămână cât se poate de verticali până 

după ce a trecut furtuna. În ceea ce privește stabilirea unor reguli care să aducă mai mult respect 

pentru intimitate și pentru respectarea demnității persoanei, mai bine de 80% au răspuns favorabil 

motivând că ar ordona activitatea online și ar crește gradul de încredere în ceilalți utilizatori. 

Doar 15,7% au spus că acest fel de reguli ar îngrădi libertatea de exprimare.  
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Figura 12. Demnitatea persoanei. Întrebarea 20. 

 

 Când vine vorba de a stabili reguli, este nevoie ca acestea să fie rostite de o autoritate în 

domeniu. În acest caz, majoritatea de 80% au spus că această putere decizională revine 

fondatorilor rețelelor de socializare. Restul de 20% sunt de părere că fiecare trebuie să își 

stabilească propriile reguli, unii chiar consideră că nimeni nu trebuie să impună întrucât nu este 

nevoie de ele, iar o singură persoană a optat pentru a lăsa Bisericii această autoritate. 

 Întrebați despre prezența Bisericii în mediul online, 40 % dintre ei afirmă că nu au 

informații cu privire la acest subiect. La polul opus se află cei 4,3 % care consideră că instituțiile 

Bisericii sunt mult prea prezente în mediul virtual. Fiind un procentaj mic, putem considera că nu 

este îngrijorător, dar este interesant de intuit care ar putea fi cauzele. Este foarte posibil că 

respectivii respondenți să fi fost asaltați de prea postări religioase, însă la fel de probabil este și 

faptul că ei fac parte din categoria celor care pur și simplu nu vor ca Biserica să fie implicată în 

rețelele de socializare, după cum vom vedea în următoarele paragrafe. 

 
Figura 13. Prezența Bisericii în rețelele de socializare. Întrebarea 23 
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Ceea ce înseamnă ca aproape jumătate din respondenți nu au noțiuni despre activitatea 

acesteia, iar dacă le au sunt negative. Fiind aici vorba de elevii unui liceu cu specific catolic, am 

putea deduce că în liceele laice procentajul va fi și mai mare. Totuși când a venit timpul să 

numească modul în care ar trebui să fie prezentată, 10% dau răspunsuri precum să nu facă nimic 

sau să nu intervină. Răspunsul favorit al liceenilor la această întrebare a fost ca Biserica să nu 

condamne, ci să să aibă o atitudine de iubire și de primire. Alte așteptări față de activitatea 

Bisericii fac referire la necesitatea de obiectivitate în ceea ce afirmă și postează și totodată se vrea 

a fi împăciuitoare. A se vedea întrebarea 24 din Anexa 1. 

Cât privește ce anume ar trebui să aducă Biserica în rețelele de socializare, cei mai mulți 

liceeni o reduc la a comunica informații generale despre activitatea proprie, cel mult despre 

activitățile cu tinerii și adolescenții. Alte teme care ar putea fi abordate de Biserică în mediu 

online ar putea să conțină mărturii ale tinerilor care au reușit în viață datorită ajutorului divin, 

precum și texte biblice care să însoțească sau să îndrepte adolescenții în diferite situații de viață. 

Pe lângă cei 5% care nu sunt de acord cu implicarea lui Dumnezeu în viața de zi cu zi a omului, 

un procentaj între 7-12% au afirmat că le-ar plăcea să vadă mărturii ale familiilor și/sau preoților, 

conținuturi distractive, dar chiar și discuții serioase pe subiecte sensibile precum sexualitatea sau 

dependențele. În toate aceste propuneri făcute Bisericii, putem întrevedea setea de Dumnezeu, 

dorința de mai mult, de a primi informații și de a fi primiți în comunitățile de credincioși fără a fi 

condamnați sau arătați cu degetul, ci așa cum Tatăl milostiv l-a primit pe fiul risipitor. 

Nu puteam să încheiem chestionarul fără să trecem în revistă exemple concrete ale 

respondenților. În rândul experiențelor negative se află în primul rând șantajul și bârfa. 

 

 
Figura 14. Cea mai neplăcută experiență pe rețelele de socializare. Întrebarea 26. 
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 După cum se poate observa în Figura 14, respondenții au parte aproape la fel de des de 

acțiuni care includ minciuna și divulgarea unor informații delicate. Deducem de aici că ambianța 

din rețelele de socializare nu este întotdeauna plăcută, dar și că neplăcerile ce pot apărea sunt 

strâns legate între ele. Cunoașterea unor informații secrete despre o persoană poate incita șantajul, 

iar minciuna întreține bârfa în aceeași măsură în care bârfa dă naștere la minciuni. Aceste 

răspunsuri confirmă ceea ce 42,9% din respondenți au afirmat la o întrebare anterioară (vezi 

Figura 11), și anume că un punct slab al rețelelor de socializare este distrugerea relațiilor de 

prietenie. Din nou, aici ne dăm seama că aceste aplicații sfârșesc prin a fi folosite pentru opusul a 

ceea ce au fost create. 

Pentru a nu termina într-o notă negativă, am rugat elevii să ne împărtășească și o 

experiență pozitivă de care au avut parte în timpul petrecut online. Deși această listă este mult 

mai bogată și mai diversificată în răspunsuri, au fost totuși 19 persoane care au afirmat că nu au 

avut parte de nici măcar o singură experiență plăcută sau dacă au avut, nu a fost suficient de 

marcantă ca să și-o amintească. În afară de acestea, au mai fost câteva persoane care au înțeles 

întrebarea în sens invers sau au dat răspunsuri abstracte care nu pot fi încadrate în niciuna dintre 

categorii. Prin urmare vom vorbi doar despre cele 40 de răspunsuri pozitive. Printre acestea, cele 

mai multe fac referire la bucuria de a cunoaște oameni noi, a lega prietenii noi și la a ușurința cu 

care se poate ține legătura cu rudele și prietenii de aproape sau de departe. Este interesant cum 

accentul cade pe prietenie, pe dorința de a avea și de a fi prieten. Unii dintre respondenți au fost 

mai personali și au dat răspunsuri mai concrete care se disting de celelalte și din care chiar reiese 

entuziasmul simțit când au avut acele experiențe. De exemplu: 

- urările de ziua mea; 

- masajele de la cineva drag; 

- susținerea; 

- mi-am făcut gagică; 

- mi-am cunoscut mai bine colegii; 

- persoanei pe care o admir ca desenator i-a plăcut un desen pe care l-am făcut 

special pentru ea; 

- cântărețul meu preferat mi-a răspuns la mesaj; 

- distracția; 

- aprecierile primite; 

- am râs mult; 
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- strângerea de fonduri pentru o cauză umanitară; 

- pozele de când eram mici. 

  

 Aceste răspunsuri evidențiază faptul că preocupările liceenilor sunt specifice vârstei, însă 

vrem să apreciem sinceritatea, deschiderea lor față de aceste chestionar, precum și gândirea 

practică de care au dat dovadă la unele răspunsuri.  

 

3.3. Concluziile studiului de caz 

 Analizând cu atenție răspunsurile liceenilor, putem observa o implicare activă a acestora 

în mediul online. Cu sau fără prea multe noțiuni despre modul în care s-a dezvoltat tehnologia 

până a ajuns la nivelul din zilele noastre, mare parte dintre respondenți consideră că este necesară 

și importantă respectarea unor norme generale de etică în folosirea rețelelor de socializare. În 

același timp, este evidentă și neîncrederea acestora în furnizorii de aplicații precum și în softurile 

de protecție a datelor.  

Ce se vrea însă a fi protejat într-un mediu care implică expunere? Însuși statutul persoanei 

expuse. Adolescenții au dat o importanță mare ideii de apărare a identității și demnității 

personale. Ceea ce înseamnă că ei conștientizează riscurile la care se expun, dar nu se opresc la 

riscuri, ci continuă să vadă partea plină a paharului. În cele mai multe cazuri pun prietenia și 

nevoia de fi la curent cu tot ceea ce este nou, la modă sau cool. Atitudinea lor nu este de 

condamnat. S-au născut într-o societate a virtualului și a informației care nu mai stă în loc, ci 

curge de la o sursă la alta. 

După cum am văzut mai sus, ceea ce îi unește pe liceeni îi poate și dezbina. Reiese de aici 

că rețelele de socializare pot fi un fel de sabie cu două tăișuri. Așa cum și Cuvântul Domnului 

este. Asemănarea poate părea îndrăzneață, însă să ne gândim puțin la consecințele pe care o 

utilizare nechibzuită o au aplicațiile atât de răspândite. Urmările fiind de multe ori o lecție de 

încredere sau responsabilitate. Același rol îl are și Cuvântul care îndrumă sau ceartă spre 

îndreptare sufletul care se lasă interpelat. Da, vrem să spunem că tot răul este spre bine pentru că 

am observat că mare parte dintre acești adolescenți au capacitatea de a vedea viața într-o manieră 

obiectivă. Printre lipsuri s-ar putea enumera capacitatea de a acționa, de trece de la cuvinte la 

fapte, de a pune în practică ei ceea ce vor ca ceilalți să facă. 
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Crescuți într-o societate tot mai laicizată, unii respondenții nu au evitat să spună că locul 

Bisericii e la ea în curte și nu pe rețele de socializare. Putem pune această gândire pe seama a 

imaginii greșite despre Biserică și despre activitatea ei pe care și-au format-o singuri în urma 

unor experiențe negative sau care le-a fost doar impusă din familie. Luând în seamă totuși cele 

mai multe răspunsuri, vedem că adolescenții nu urăsc Biserica, ci mai degrabă nu o cunosc. Nu 

așa cum este ea și nu îi cunosc nici rolul. După cum nu cunosc nici de ce în anumite privințe este 

atât de strictă, mai ales pe plan moral. Poate din acest motiv o parte dintre respondenți spun că ar 

vrea să afle mai multe informații despre activitatea acestei instituții care luptă  pentru apărarea 

demnității umane și construirea de relații sănătoase. Aici poate că și Biserica ar trebui să le vină 

în întâmpinare și să prezinte subiectele mai greu de digerat de către tineri într-un mod mai 

accesibil și mai apropiat de limbajul lor. 

Raportându-ne la experiența pozitivă de care au avut parte, rețelele de socializare sunt cel 

mai mult utilizate pentru simplu fapt că adună oamenii împreună și permit păstrarea legăturilor cu 

prietenii aflați în alte orașe. În pofida faptului că  respondenții au apreciat foarte mult accesul la 

capacitatea de a depăși limitările spațio-temporale, nu au putut să omită momentele neplăcute sau 

cele care le-au adus dezamăgire pe plan personal.  

Dacă toți membrii unei comunități online ar respecta standardele stabilite în Termenii și 

condițiile de utilizare ale rețelelor pe care își fac cont (texte pe care prea puțini le citesc în 

întregime), viața în mediul online ar fi decentă, ca să nu exagerăm și să spunem frumoasă. 

Vorbim despre același principiu care dacă și în societate, în spațiul exterior Internetului, s-ar 

respecta, lumea ar fi mai bună. Iată deci, că ceea ce face ca folosirea rețelelor de socializare să fie 

nocive sunt utilizatorii acestora. Așa cum în societate există legi sau un cod al bunelor maniere, 

așa și în mediul online există anumite reguli stabilite de furnizorii și fondatorii de rețele tocmai 

pentru siguranța consumatorilor, însă ține de aceștia din urmă să le respecte, să păstreze un 

echilibru pentru a se putea bucura cu toții de beneficiile unei comunități unite. Desigur, nu 

excludem faptul că furnizorii înșiși trebuie să fie oameni de bună credință și să ofere sentimentul 

de protecție de care utilizatorii au nevoie, dar ar fi nedrept să spunem că pericolul sau neplăcerile 

din mediul online se întâmplă din cauza lipsei lor de profesionalism. 

La una din întrebările din chestionar, mai mulți liceeni au spus că ar fi utilă existența unor 

norme universale de conduită în rețelele de socializare, însă că nu cred că cineva le va respecta. 

Motivul pentru care oamenii nu respectă pe cineva sau ceva stă în lipsa de apreciere față de acea 

persoană sau lucru. Lipsa de apreciere sau necunoașterea valorii reale a celuilalt țin de educație, 
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de stilul de viață, iar aici este locul unde Biserica poate interveni. Nu în mod brutal, ci cum 

propuneau și respondenții în răspunsurile lor, cu o atitudine de iubire și primire. Firește, fiind 

obiectivă și fermă, dar împăciuitoare. Să spună lucrurilor pe nume, dar să o facă din iubire. Nu 

este o misiune ușoară întrucât în acest timp oamenii se simt foarte repede lezați, însă Trupul este 

condus de Duhul care toate le poate împlini. Vrem să menționăm că prin Biserică nu ne referim 

doar la structurile ei clericale, ci și la credincioșii care își trăiesc zilnic menirea și care sunt 

chemați să susțină în mod concret activitățile rodnice de evanghelizare online ale Bisericii.  

Prin urmare, folosirea unor principii etice în rețelele de socializare surâde tinerilor liceeni, 

după cum nici o implicare mai activă a Bisericii nu i-ar deranja în dezvoltarea lor personală, 

spirituală și profesională.  
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Concluzii 
 

          

Iată-ne ajunși la finalul lucrării. După ce am discutat despre istoria tehnologiei informației 

și am încercat să înțelegem procesul de evoluție a acesteia, putem spune fără nicio reținere că 

rolul ei în comunicare este substanțial. Creat pentru a fi în relație și comuniune, omul se folosește 

de mijloacele de comunicare ca de niște rețele umane în care persoanele devin fie noduri, fie 

puncte de legătură între oameni. 

         Dincolo de modul în care s-au creat rețele de socializare, se află identitatea celor care le 

utilizează. Cum nu poți deveni membru fără a avea un profil, crearea unuia echivalează cu un 

proces de construire a identității proprii care nu întotdeauna este o reușită și de puține ori exprimă 

realitatea concretă. Riscul care apare este acelea al conturilor false, precum și cel al confuziei 

personelor care nu reușesc să delimiteze spațiul virtual de lumea reală. Vrem totuși să vedem și 

partea plină a paharului: crearea acestor conturi de prezentare virtuală reprezintă oportunitatea de 

a socializa, de a aduna oamenii împreună și de a transmite informații cu o viteză surprinzătoare. 

 Întrucât utilizatorii sunt expuși la mai multe riscuri în ceea ce privește siguranța datelor 

lor sau chiar protecția demnității lor, furnizorii de rețele de socializare pun la dispoziția 

consumatorilor un set de condiții ce trebuiesc respectate de către toți membrii unei rețele pentru 

păstrarea armoniei și înțelegerii în mediul virtual. Cum spuneam și în textul lucrării, acestea pot fi 

comparate cu legile unui stat, pe care cetățenii fie le respectă, fie nu le respectă. În ambele cazuri, 

oamenii citesc „legislația” doar când întâmpină o problemă. Diferența este că pe rețelele de 

socializare este mai greu să faci rost de un polițist profesionist. Există anumite sesizări automate 

ale platformelor online, dar acestea sunt încă cu aplicabilitate generală, așa că de multe ori 

utilizatorii trebuie să vegheze pentru binele lor comun. 

De asemenea, am putut vedea că se pot găsi argumente și pro și contra utilizării rețelelor 

de socializare, însă discernământul dintre bine și rău nu îl putem face doar privind la ceea ce 

oferă instrumentul de socializare, ci și la cum este folosit, fapt care este mult mai important. 

Folosit în scopuri bune, zidește atât comunitățile virtuale, cât și pe cele concrete. Folosit în 

scopuri mai puțin demne sau doar pentru umplerea timpului gol, el sărăcește omul și în speță 

societatea. Prin urmare, ține strict de voința omului cu ce alege să se hrănească și în consecință 

care sunt rezultatele, beneficiile sau lipsurile pe care rețelele de socializare le aduc în lume. 



51 

 

Din punctul de vedere al Bisericii, aceste mijloace de comunicare socială sunt un bun ce 

trebuie folosit numai spre edificarea sufletului, a comunității umane și pentru a răspândi vestea 

cea bună a mântuirii. Etica creștină despre care am vorbit în această lucrare nu poate să lase la 

voia întâmplării statutul omului și nici datoria fiecăruia față de binele comun al omenirii. Rețelele 

de socializare permit o răspândire a informațiilor privitoare la valoarea unică a fiecărui utilizator, 

iar instituțiile Bisericii încurajează pe toți cei implicați în acest domeniu al comunicării prin 

intermediul tehnologiei informației să promoveze comportamente solidare, autentice și demne de 

statutul omului în raport cu toată creația.  

De altfel, Biserica știe că rețelele de socializare au o influență puternică nu doar în 

relațiile dintre indivizi, ci și în domenii precum economia, politica, educația, cultura și bineînțeles 

religia. Pentru toate aceste recomandă o folosire înțeleaptă bazată pe căutarea adevărului și pe 

asigurarea binelui comun pentru ca nimeni să nu fie discriminat, dat la o parte sau folosit în 

favoarea altuia. Cu alte cuvinte, se propune o atitudine de iubire fraternă, de trăire în lume și în 

spațiul virtual ca într-o comunitate în care toți sunt fii și fiice ale lui Dumnezeu. În această 

imagine ideală a modului în care ar trebui să se întâmple lucrurile, nu ar mai trebui să existe 

discrepanțe între clasele sociale (probabil ar dispărea o astfel de clasificare a oamenilor), între 

bunăstarea unor națiuni puternice și lupta pentru supraviețuire a altora. Însă din nou intră în joc 

voința umană care însetată de putere devine indiferentă față de nevoile celorlalți.  

Cu acest scop al menținerii unui echilibru, instituțiile Bisericii au început să devină tot 

mai active în mediul online, însă nu sunt suficient de vizibile încă. Acest lucru reiese din 

chestionarul aplicat elevilor de liceu. Adolescenții sunt cei mai atrași de dinamica rețelelor de 

socializare și aproape că petrec mai mult timp în mediul virtual decât fiind conectați la realitatea 

exterioară. În pofida acestui fapt, mare parte din ei sunt conștienți de efectele nocive ale 

mijloacelor de comunicare socială și doritori de a se găsi o metodă care se permită mai multă 

protecție în mediul online.  

De asemenea, experiențele lor în mediul online arată că rețelele de socializare nu sunt 

folosite la capacitatea lor maximă. Nu în sens constructiv. Aceste instrumente pot aduce oamenii 

împreună, îi pot ajuta în organizarea de evenimente, de acțiuni civice sau sociale, însă pot și să 

închidă utilizatorii în ei înșiși, îndemnându-i la individualism, invidie, ură etc. 

În ceea ce privește relația acestora cu Biserica sau mai concret spus, cu prezența ei pe 

rețelele de socializare, atitudinea lor este în mare pozitivă și deschisă spre a afla mai mult, spre a 

primii mai multă hrană, poate. Aici ar putea fi cadrul perfect în care Biserica să vină în 
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întâmpinarea lor prin diferite mărturii ale altor tineri, discuții deschise pe subiecte tabu sau 

delicate. Putem deduce că dificultatea în evanghelizarea prin rețelele de socializare a liceenilor și 

nu numai, stă în lipsa contactului între cei care au nevoie și Cea care poate oferi o ghidare 

spirituală și etică care să construiască o societate puternică și totodată să edifice Trupul lui 

Cristos în lume. 

 Ținând cont de toate cele de mai sus, putem concluziona că principiile etice își pot găsi 

loc în rețelele de socializare și chiar sunt necesare întrucât lumea devine tot mai egocentrică și 

mai axată pe a acumula în neștire, fără a mai privi la ceea ce este bun în ea. Prinși în capcana lui a 

a poseda, nu mai reușesc să vadă că dând ceea ce țin pentru ei, nu pierd acel ceva, ci doar îl 

share-uiesc cu cei care au mai puțin decât ei sau au altceva la fel de folositor pentru comunitate. 

Rămâne însă la final o întrebare: cum? Cum se poate creea această legătură adâncă între oameni? 

Cum poate Biserica, prin intermediul rețelelor de socializare, să iasă în întâmpinarea celor care o 

resping? Cum pot tinerii să aplice și să promoveze principii de morală, de etică într-o lume 

saturată de legi prea puțin respectate? Pentru moment, putem doar să sperăm că viitorul, prin 

oameni conduși de Duhul Sfânt, ne va oferi un răspuns și o soluție. 
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Anexa 1 

Chestionar liceeni  

1. Pe o scară de la 1 la 5, ce știi despre evoluția tehnologiei informației? 

 

Majoritatea răspunsurilor (50%) au cunoștințe medii; 28,6% multe, 10% foarte multe, tot 10% 

foarte puține, 1,4% nicio cunoștință despre evoluția tehnologiei informației. 

2. Pe o scară de la 1 la 5, cât de des navighezi pe internet? 

Majoritatea (74,3%) navighează mare parte din zi; 17,1% o bună parte; 8,6% mediu; 0% aproape 

deloc și deloc. 
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3. Cu ce scop? 

Majoritatea (65,7%) cu scop de relaxare; 57,1% informare; 51,4% pentru teme; 44,3% 

divertisment; 28,6% ca să-și umple timpul mort; 25,7% toate răspunsurile; 8,6% ca refugiu. 

4. Cum consideri rețelele de socializare?  

51,4% consideră rețelele de socializare ca utile; 25,7% un mijloc de socializare; 11,4% pierdere 

de timp; 5,7% constructive; 4,3% o metodă de a cunoaște oameni; 1,4% pentru jocuri. 
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5.Te simți protejat sau în siguranță în mediul virtual?  

Majoritatea (51,4%) se consideră protejați sau în siguranță în mediul virtual pentru că nu au dat 

foarte multe detalii despre viața personală; 32,9% nu se simt protejați și nici în siguranță pentru 

că nu au încredere în furnizorii de social media; 8,6% da, pentru că datele lor sunt protejate prin 

GDPR; 5,7% da, pentru că au introdus date eronate despre ei înșiși; 1,4% da, pentru că nu au dat 

foarte multe detalii despre viața personală. 

6. Care sunt domeniile tale de interes? Ce te interesează mai mult? Ce urmărești, cauți, 
share-uiești? 

Majoritatea (78,6%) ca domeniu de interes au muzica; 52,9% glumele; 50% distracția; 45,7% 

cultura generală; 30% școala; 28,6% curiozități științifice; 4,3% religia; 1,4% politica. 
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7. Pe care rețele de socializare ai cont? 

70 răspunsuri. 

instagram 

Facebook, Instagram 

instagram 

Facebook, instagram 

facebook instagram 

Instagram, Snapchat, Whatsapp. 

Instagram, Facebook 

Instagram, Whatsapp, Facebook 

facebook, instagram, snapchat,tik tok, twitter, viber, whatsapp 

Facebook , Instagram , Whats app 

Instagram, Facebook, Snapchat, Reddit,Youtube 

Instagram, Facebook, SnapChat, Pinterest , TikTok, 

instagram, facebook, whatsapp 

instagram, facebook, snapchat, twitter, tik tok, whatsapp 

Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, Snapchat, Pinterest, Wattpad etc. 

instagram, facebokk, snapchat 

Facebook, Instagram, Tweeter, Tumblr 

Instagram,Whatsapp si Facebook 

Instagram, Facebook, Snapchat 

nu am 

Instagram si Facebook 

Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp 

Instagram, Facebook,Snapchat,Whatsapp 

Instagram 

facebook, Instagram, Discord, Snapchat, Whatsapp, Tik Tok, 

whatsapp 

Facebook , Instagram 

Instagram TikTok Facebook WhatsApp 

Instagram, Whatsapp, Snapchat, Facebook, Messenger, Houseparty, Discord 

facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram, tiktok, houseparty, 
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Facebook, WhatsApp 

Discord, WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram 

Facebook, Whatsapp, Instagram 

instagram, facebook, twitter, etc 

Instagram, Facebook , whatsapp etc 

Instagram Whatsapp Facebook Snapchat 

instagram , Facebook , whatsapp 

instagram, whatapp, youtobe, 

Instagram, Facebook si whatsapp 

Instagram,facebook,whatsapp,tik tok 

instagram,facebook,twiter,snapchat,whatsAPP,TIK TOK 

instagram, whatsapp, facebook 

Instagram, whatsapp, snapchat, tiktok, facebook 

Snapchat,Twitter;Tik Tok şi multe altele 

Instagram, Snapchat. Whatsapp 

instagram, facebook, whtasapp 

facebook 

facebook; instagram; skype 

Facebok Instagram 

instagram, youtube, snapchat, tik tok 

Instagram, Snapchat, Facebook 

instagram , snapchat , facebook , whatsupp 

Facebook, Instagram,Gmail 

Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, Snapchat 

instagram, snapchat, 

2 

Instagram, Facebook, Tinder, Badoo, Snapchat, Floca, What s app, Messenger 

Instagram,Facebook,Snapchat,Twitter,TilTok,Youtube,Olx 

facebook; intagram; snapchat 

fb 

Facebook, Instagram, Tik tok, Snapchat, Whatsapp 

Instagram, snapchat, facebook 
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Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger 

Majoritatea aproape exclusivă au cont pe Instagram; o mare parte Facebook, apoi WhatsApp și 

alte rețele. Majoritatea au conturi pe mai mult de 1 rețea de socializare; doar 1 nu are deloc; doar 

6 au cont numai pe o rețea de socializare. Alte rețele folosite: Snapchat; Twitter; Tik Tok; 

Youtube, Houseparty, Discord etc. 

8. Cât timp din zi petreci pe rețelele de socializare? 

41,4% petrec 3-6 ore/zi pe rețelele de socializare; 31,4% 1-3 ore; 10% peste 6 ore; și la egalitate: 

8,6% peste 10 ore și tot 8,6% mai puțin de 1 oră. 

9. Apoximează numărul de prieteni pe care îi ai pe rețelele de socializare: 

 

20% au 1-100 de prieteni; tot 20% au 500-800 de prieteni; 15,7% mult peste 1000; 14,3% 100-

250; tot 14,3% au 250-500 de prieteni; 10% au puțin peste 1000 de prieteni; 5,7% 800-1000 

prieteni. 
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10. Încercând să faci un procentaj, pe câți dintre ei îi cunoști personal și în afara mediului 
virtual? 

31,4% din participanți cunosc 50-70% dintre prieteni personal și în afara mediului virtual; 30% 

cunosc 30-50% dintre prieteni; 25,7% cunosc 70-90% dintre ei; doar 12,9% îi cunosc pe 90-

100% dintre prieteni. 

11. Petreci mai mult timp conversând cu prietenii, postând (fiind activ) sau urmărind 
activitatea celorlalți? 

 

37,1% petrece la fel de mult în toate cele 3 acțiuni; 35,7% mai mult conversează; 20% mai mult 

urmăresc activitatea celorlalți; 7,1% mai mult postează și share-uiesc. 
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12. De care dintre următoarele criterii ții cont, cand accepți sau trimiți o cerere de 
prietenie/follow? 

 

O mare majoritate (72,9%) cunosc acea persoană personal și îi este apropiată; 38,6% cunoaște 

persoana, dar nu-i este apropiată; 27,1% este un VIP/lider de opinie; 22,9% nu au niciun prieten 

comun, dar le place profilul persoanei; 15,7% au mulți prieteni în comun, dar nu cunosc 

persoana; 11,4% au puțini prieteni comuni, dar nu cunosc persoana; 7,1% nu au niciun prieten 

comun, dar vor să aibă câți mai mulți prieteni; 0% nu le place persoana și vor doar s-o 

urmărească. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Există anumite reguli sau principiii morale de care ții cont? 



64 

 

Majoritatea respondenților țin cont de vârstă (62,9%), apoi dau importanță stilului de viață al 

persoanei (45, 7%), cu un procent apropiat se situează lista de prieteni comunic cu 40% și 

domeniul de interes 38,6%, în timp dor 1,4 % țin cont doar de lista de prieteni sau doar de cum 

arată. 

 

14. Ți s-a întâmplat să fi fost: 

  

La 50% dintre respondenți nu li s-a întâmplat pe social media niciunul dintre lucrurile neplăcute 

enumerate; 32,9% au fost înjurați; 22,9% au fost luați în râs; 15,7% au fost amenințați; 10% au 

fost hărțuiți; 8,6% au fost șantajați; tot 8,6% au fost făcuți de rușine; 1,4% i s-a furat un obiect 

dintr-un joc video. 
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15.Cum ai reacționat la situațiile prezentate la punctul anterior? 

 

La egalitate cu câte 38,6% au fost răspunsurile: „am dat block sau am raportat persoana 

respectivă” și „nu am fost în niciuna din acele situații”; 32,9% nu au luat în seamă; 12,9% au 

răspuns cu aceeași monedă; 7,1% au comunicat părinților/altui adult; 1,4% au făcut planuri de 

răzbunare cu prietenii. 

 

16. Crezi că ar trebui gândit un sistem sau niște norme care să împiedice astfel de 

comportamente? 

 

Majoritatea de 44,3% au răspuns „da, dar nu cred că s-ar respecta”; 38,6%: „da”; 10% „ar trebui, 

dar nu cred că este posibil”; 7,1% „nu”. 
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17. Este foarte ușor în mediul virtual să pretindem a fi ceea ce nu suntem, să ne formăm un 

profil ideal, așa cum am vrea să fim și nu cum suntem de fapt. Hai să vedem de ce. 

45,7% au răspuns: „pentru a impresiona”; 41,4% „nu mă regăsesc în situația descrisă”; 32,9% 

„pentru a impresiona”; 21,4% „pentru că îmi este teamă că nu voi fi acceptat de ceilalți așa cum 

sunt”; 15,7% „pentru a mă proteja”; tot 15,7% „pentru că nu îmi place cum sunt în realitate”; 

10% „pentru că și ceilalți fac asta”; 7,1% „pentru a păstra anonimatul”; 5,7% „pentru că pot și 

sunt un boss”; tot 5,7% „pentru că nu mă verifică nimeni”. 

  

18. Din următoarea listă alege care crezi tu că sunt punctele tari sau plusurile folosirii 

rețelelor de socializare: 

 

Majoritatea (55,7%) au considerat ca punct forte faptul că sunt accesibile 24/24h; 52,9% „te țin la 

curent cu mondenitățile”; 51,4% „adună oamenii împreună”; 42,9% „sunt un mijloc de 

promovare a ideilor și evenimentelor”; 37,1% „pot fi personalizate”; 34,3% „oferă un boom de 
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informații”; 32,9% „te informează despre promoții și reduceri”; 27,1% „îmbogățesc vocabularul 

de neologisme”; 25,7% „țin ocupați adolescenții și tinerii”; 22,9% „creează curente de modă”; 

18,6% „influențează viața utilizatorilor”; 14,3% „îndeamnă la comoditate”; 12,9% toate 

răspunsurile; 1,4% „le ocupă timpul liber”. 

19. Din următoarea listă, bifează care crezi tu că sunt punctele slabe sau minusurile 

rețelelor de socializare. 

 

Majoritatea (77,1%) au considerat ca punct slab faptul că ele creează dependență; 52,9% „nu sunt 

sigure”; 48,6% „creează conflicte între oameni”; tot 48,6% „există riscul ca informațiile oferite să 

fie false sau contrafăcute”; 42,9% „distrug prietenii”; 34,3% „sunt prea publice”; 32,9% „sunt o 

ispită”; 31,4% „oferă exemple negative”; 25,7% „încurajează folosirea greșită a limbii române”; 

18,6% „îndeamnă la comoditate”. 
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20. Ce înțelegi prin demnitatea persoanei? 

 

O majoritate de 41,4% au răspuns: „a fi acceptat așa cum ești”; 30% „a fi respectat pentru că ești 

o persoană umană”; 18,6% „a rămâne ferm pe principiile și credințele tale”; 5,7% „a-ți proteja 

viața intimă”; 4,3% „a-ți păstra secretele”. 

21. Crezi că rețelele de socializare au nevoie de niște reguli mai bine definite cu privire la 

respectarea intimității și a demnității persoanei ? 

Majoritatea de 55,7% au răspuns: „da, cred că ar fi oportune asemenea reguli, pentru că ar ordona 

activitatea utilizatorilor”; 28,6% „da, ar putea fi utile pentru că ar crește încrederea în ceilalți 

utilizatori”; 15,7% „nu, nu sunt necesare astfel de reguli. Ele ar îngrădi libertatea de opinie și 

exprimare.” 
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22. Cine ar trebui să stabilească eventualele norme de comportament în rețelele de 

socializare: 

Majoritatea covârșitoare de 80%: „fondatorii rețelei”; 11,4% „fiecare să fie liber să își stabilească 

propriile reguli”; 7,1% „nimeni”; 1,4% „Biserica”. 

23. Dat fiind faptul că studiezi într-un liceu cu specific catolic, consideri că Biserica este 
suficient de prezentă în social media? 

 

O majoritate de 40%: „nu am informații cu privire la acest subiect”; 38,6% „da, este suficient de 

prezentă”, 17,1% „nu, nu este suficient de prezentă”; 4,3% „este mult prea prezentă”. 
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24. Modul în care ți-ar plăcea ca Biserica să intervină în folosirea rețelelor de socializare 

este: 

 

O majoritate de 44,3% au răspuns: „să nu condamne, ci să aibă o atitudine de iubire și de 

primire”; 28,6% „să fie obiectivă”; 22,9% „să fie activă cu postări și mesaje de credință și 

încurajare”; 11,4% „să aibă conturi pe mai multe rețele de socializare”; tot 11,4% „să fie 

împăciuitoare; 7,1% „să fie implicată în politică”; la egalitate de 1,4% au răspuns: „nu mă 

interesează”, „nu ar trebui să fie implicată”, „să nu intervină”; „să nu fie deloc”, „nu vreau să se 

implice”, „niciuna”, „să nu facă nimic”. 

25. Care ai vrea să fie temele de discuție sau mesajele pe care Biserica ar trebui să le 

prezinte sau să le dezbată în rețelele de socializare? 

 

O majoritate de 45,7% au răspuns: „informații generale despre Biserică”; 30% „informații cu 

privire la activitățile pentru adolescenți și tineri”; 27,1% „exemple ale altor tineri care au reușit în 



71 

 

viață și au fost aproape de Dumnezeu”; 24,3% „texte din Biblie potrivite cu diferite situații de 

viață care să ofere o «călăuzire»”; 17,1% „mesaje distractive și atrăgătoare”; 15,7% „diverse 

mărturii ale familiilor, preoților sau persoanelor consacrate”; 10% „teme delicate precum 

dependențele sau sexul”; cel mai mic procent – fiecare cu câte 1,4%: „nu ar trebui să fie 

implicată”, „să nu fie”, „fără”, „niciuna”, „nimic”. 

26. Care este cea mai neplăcută experiență care poate avea loc în social media: 

Primele 4 răspunsuri sunt echilibrate ca procent: 25,7% „șantajul”, 24,3% „bârfa”, 22,9% 

„divulgarea unor informații delicate”, 21,4% „minciuna”; la urmă, în procent minor, fiecare de 

2,9%: „invidia” și „amenințarea”. 

27. Care este cea mai plăcută experiență de care ai avut parte sau pe care ai văzut-o pe 

rețelele de socializare? 

70 răspunsuri. 

niciuna 

nu am patit 

nu stiu 

Urările de ziua mea. 

un mesaj de la cineva drag 

Am creat noi prietenii cu persoane peste care am dat intamplator. 

Nu am avut nicio experianta 

Am cunoscut persoane noi 

nu am 

Ne ajuta sa ne facem multi prieteni noi. 
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Faptul ca am multi prietenii noi 

prietenia 

Cea mai plăcută experienţă a fost că am cunoscut oameni buni. 

Primesc multe mesaje de la oameni mai mari decat mine, in special barbati 

Nu am avut parte de astfel de experiente 

Faptul că pot vorbi şi forma prietenii cu altii oamenii, care nu sunt neaparat din Romania. 

poze 

doar când vorbesc cu familia şi cu prietenii foarte buni 

- 

Cunoaşterea unor persoane bune 

Arta 

Minciuna 

sustinerea 

am cunoscut oameni noi cu care am intemeiat o prietenie foarte buna 

nu prea stiu... 

am cunoscut prietenii noi 

Mi-am făcut gagică. 

mi-am cunoscut colegii mai bine 

nici una 

cunoasterea unor persoane noi 

Nu mă pot gândi la nimic la momentul actual. 

Prieteni noi 

nu am avut 

cum ca persoana pe care o admir ca desenator i.a placut un desen pe care l-am facut special 

pentru acea persoana 

Send nude 

Cantaretul meu preferat mi-a raspuns la mesaj. 

Filmele romantice 

cunoasterea de persoane noi 

intalnirea cu o fata foarte interesanta 

Am fost santajat de catre un prieten foarte bun 

nu am avut deloc 
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NU AM AVUT DIN PACATE 

pozele de cand eram mici 

strangerea de fonduri pentru o cauza umanitara 

Niciuna 

am ras mult 

Mi-am făcut prieteni noi 

Aprecieri primite 

convorbirea cu persoane care au fost plecate în altă ţară 

Mi-am făcut prieteni noi. 

O persoana si-a facut un cont fake pentru a ma hartui si injura 

Convorbirea cu prietenii 

distractia 

nu am avut nicio experienta destul de placuta 

faptul ca am ajuns sa mi fac prietenii 

nu am 

Descoperirea a difeirte informatii 

Nu am avut una. 

sa cunisc persoane noi 

pot tine legatura cu familia si rudele 

Am dat de un trans sexual 

Nu am avut asa ceva. 

nimic 

am cunoscut rude din alta tara 

Atunci cand mi am facut prieteni noi. 

Desconsiderarea deoarece nu mai vorbeam cu fetele din clasa mea 

Că ma pot vedea cu rudele din afara ţări 

 

Remarcabil este că 19 răspunsuri din 70 sunt negative, adică nu au avut nicio experiență pozitivă; 

7 nu au înțeles întrebarea și au răspuns invers; 4 au dat răspunsuri provocatoare; majoritatea de 

40 din 70 se bucură că și-au făcut prieteni ori pot lua legătura cu prietenii și rudele. 
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28. Ai alte completări cu privire la subiectele abordate în acest chestionar? 

Nimeni nu a avut alte completări sau sugestii în privința chestionarului; o singură persoană nu 

știe. 

28. Ai alte completări cu privire la subiectele abordate în acest chestionar? 

 

La egalitate de 34,3% sunt clasa a IX-a și clasa a XI-a; 30% clasa a X-a; 1,4% clasa a XII-a. 

30. Ești... 

 
Fetele sunt majoritare: 61,4%; băieții doar 38,6%. 
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