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Introducere

„Întreaga lume asistã la creºterea unei miºcãri globale mijlocitã de
tehnologie ºi de reþelele sociale ºi alimentatã de informaþii – una care
conþine un potenþial enorm de a crea guverne ºi companii mai responsa-
bile, eficiente, mai receptive ºi mai eficiente ºi de a stimula creºterea eco-
nomicã” (G8, 2013, p. 1), apare scris în Carta pentru date deschise a grupului
G8. Procesul tehnologic ºi digital, prezent în toate domeniile societãþii, fa-
vorizeazã apariþia ºi dezvoltarea unor noi relaþii între autoritãþi ºi cetãþeni.
Astfel, cetãþenii se transformã din ascultãtori pasivi în parteneri de dis-
cuþie pentru instituþiile publice ºi chiar cu posibilitatea de a se implica în
procesul de decizie ºi guvernare (Linders, Wilson & Bertot, 2010; Lovari
& Valentini, 2020). Altfel spus, dezvoltarea tehnologiilor digitale, cum
este ºi cazul reþelelor sociale, favorizeazã participarea publicã ºi colabo-
rarea dintre cetãþeni ºi autoritãþi. Linders (2012) înglobeazã aceastã trans-
formare sub termenul de we-government, fiind o nouã fazã în relaþia dintre
cetãþeni ºi autoritãþi, o relaþie bazatã pe parteneriat ºi colaborare. În
acelaºi timp, aceastã dezvoltare tehnologicã produce schimbãri în ceea ce
priveºte comunicarea guvernamentalã în sensul cã succesul comunicãrii
guvernamentale trebuie mãsurat prin raportarea la calitatea relaþiilor din-
tre o organizaþie ºi publicurile sale, iar o serie de noþiuni devin semnifica-
tive: încredere, deschidere, satisfacþie, implicare, angajament, înþelegere
reciprocã, simetrie (Canel & Sanders, 2016).

La baza acestor schimbãri relaþionale se aflã principiile Parteneriatului
pentru o guvernare deschisã – participare, colaborare ºi transparenþã.
Schnell (2020) susþine cã asocierea dintre tehnologie, cu dezvoltãrile ei,
ºi guvernarea deschisã reprezintã un mixt care are potenþialul de a con-
solida exercitarea drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti. De asemenea,
aceastã transformare a relaþiei dintre cetãþeni ºi autoritãþi prezintã ºi alte
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beneficii, cum ar fi identificarea idealurilor publice (Nabatchi, 2012) ºi
creºterea calitãþii democraþiei (Chun et al., 2010; Lee & Kwak, 2012; Wirtz
& Daiser, 2017), unde încrederea ocupã un loc central. Astfel, încrederea
este vãzutã ca o componentã fundamentalã a societãþilor democratice ºi
un bun facilitator privind relaþiile dintre instituþii ºi cetãþeni (Ervasti et al.,
2019). Precizãm faptul cã, din perspectiva funcþiilor democratice, literatu-
ra de specialitate aminteºte de utilizarea reþelelor sociale pentru a creºte
transparenþa, colaborarea ºi participarea cetãþenilor (DePaula et al. 2018;
Criado, Sandoval-Almazan & Gil-Garcia, 2013; Mergel, 2012). 

Acest proces de dezvoltare tehnologic ºi comunicaþional a cuprins ºi
spaþiul românesc ºi, începând cu anul 2012, administraþia publicã din
România a început sã adopte în interacþiunea cu cetãþenii instrumentele
oferite de reþelele sociale. De exemplu, instituþiile din România utilizeazã
preponderent reþeaua Facebook în comunicarea cu cetãþenii (Gherheº &
Cismariu, 2017; Mucundorfeanu & Balaban, 2018; Urs, 2015; 2018;
2019). La baza demersului a stat implicarea þãrii noastre în iniþiativa
Parteneriat pentru o guvernare deschisã (OGP România, 2016), aspect ce me-
ritã menþionat pentru importanþa celor trei principii pe care le pro-
moveazã: participare, colaborare ºi transparenþã. Totuºi, existã diferenþe
substanþiale în felul în care aceste reþele sunt utilizate în comunicarea
publicã. De exemplu, statele occidentale înþeleg beneficiile pe care le
aduc reþelele sociale, mai ales din perspectiva încrederii, ºi sunt dispuse sã
ofere servicii publice care sã rãspundã aºteptãrilor cetãþenilor (Bovaird,
2017), în schimb guvernele estice adoptã aceste platforme de comuni-
care, în primul rând pentru a se promova ºi mai puþin pentru a spori
transparenþa sau pentru a promova servicii publice participative (Zheng
& Zheng, 2014). În acest sens, o importanþã aparte o are felul în care aces-
te reþele sociale sunt folosite de cãtre administraþia publicã în procesul de
comunicare. Potrivit lui Bonson et al. (2017), platformele sociale ar tre-
bui privite drept o schimbare de paradigmã, în sensul cã oferã cetãþenilor
posibilitatea de a-ºi spori implicarea ºi participarea în activitatea guverna-
mentalã, iar instituþiilor publice le oferã posibilitatea sã devinã mai trans-
parente, mai responsabile ºi mai colaborative. 

Astfel, utilizarea corectã a reþelelor sociale aduce beneficii de ambele
pãrþi, însã o utilizare incorectã poate sã aducã ºi dezavantaje. De exem-
plu, o utilizare fãrã sã fie cunoscute costurile ºi beneficiile, fãrã sã se ºtie
cu cine sã se comunice ºi cum sã se comunice (Fox et al., 2013), riscã sã
creeze un scurtcircuit în relaþia cu cetãþenii (Zavattaro & Sementelli,
2014). Mai mulþi autori noteazã cã aceste platforme sunt utilizate de
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cãtre autoritãþi în principal pentru a-ºi face publicitate sau pentru a
colecta date. În acest fel, comunicarea devine unidirecþionalã, dinspre
autoritãþi spre cetãþeni, în loc de un dialog în care cetãþenii sã fie impli-
caþi (Feeney & Porumbescu, 2020; Mergel, 2016; Lovari & Parisi, 2015). 

În cartea de faþã am urmãrit sã identificãm modalitatea în care sunt uti-
lizate reþelele sociale de cãtre instituþiile publice din România în procesul
de comunicare ºi dacã prin utilizarea acestor tehnologii instituþiile publice
încurajeazã creºterea participãrii ºi colaborãrii cu cetãþenii. Lucrarea este
împãrþitã în ºapte capitole. În primul capitol, denumit Comunicarea guver-
namentalã online – concepte, evoluþii ºi contexte tehnologice, am urmãrit sã evi-
denþiem procesul tehnologic informaþional ºi comunicaþional ºi
transformãrile aduse spaþiului public. Am abordat componenta Web 2.0 ºi
impactul adus de aceastã tehnologie asupra utilizatorilor ºi spaþiului pu-
blic, dupã care am realizat trecerea cãtre tehnologia Web 3.0 ºi am sublini-
at o serie de aspecte ce au vizat spaþiul românesc. Capitolul se încheie cu
o prezentare extinsã privind conceptul de guvernare deschisã. 

Transformãrile tehnologice ºi impactul acestora asupra relaþiei dintre cetãþeni
ºi autoritãþi este numele celui de-al doilea capitol în care am urmãrit
definirea rolului cetãþenilor în raport cu autoritãþile publice din per-
spectiva schimbãrilor aduse de noile tehnologii. Cum la baza acestor
schimbãri relaþionale se aflã principiile Parteneriatului pentru o guvernare
deschisã – participare, colaborare ºi transparenþã – am explicat fiecare
concept în parte raportat la transformãrile produse de noile dezvoltãri
tehnologice, în special de cele aduse de reþelele sociale.

În al treilea capitol, denumit Reþelele sociale, concepte ºi utilizare, am ex-
plorat relaþia dintre reþelele sociale ºi comunicarea guvernamentalã ºi am
prezentat principalele concepte, evoluþii ºi contexte din jurul acestor
tehnologii. De asemenea, am identificat gradul lor de utilizare în cadrul
comunicãrii guvernamentale ºi am prezentat cele mai utilizate reþele so-
ciale la nivel global, cu trimiteri cãtre comunicarea guvernamentalã. 

În cel de-al patrulea capitol, Transformarea digitalã în administraþia pu-
blicã, reþelele sociale ºi încrederea, am urmãrit, din perspectiva literaturii de
specialitate, sã identificãm relaþia dintre transformarea digitalã, reþelele
sociale ºi încredere. Astfel, în subcapitolul destinat transformãrii digitale
a administraþiilor publice am prezentat situaþia din România plecând de
la nivel european. Conceptul de încredere, pe lângã faptul cã are o legã-
turã directã cu reþelele sociale, a fost prezent în cadrul primelor capitole
în corelaþie cu mai mulþi termeni de bazã, fapt ce a determinat necesi-
tatea unei analize extinse a acestui termen. Ultimul subcapitol prezintã
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oportunitãþile ºi provocãrile privind comunicarea instituþiilor publice
prin intermediul reþelelor sociale. De asemenea, în acest subcapitol am
prezentat ºi o serie de modele ºi ghiduri de utilizare a acestor tehnologii. 

În al cincilea capitol, denumit Metodologie, analiza ºi interpretarea
datelor de cercetare, am prezentat elementele de metodologie cu ajutorul
cãrora am încercat identificarea modului în care administraþia publicã
din România utilizeazã reþelele sociale în procesul de comunicare. Am
propus trei întrebãri de cercetare ºi o grilã de analizã. Urmãtorul pas l-a
reprezentat analiza datelor colectate în funcþie de cele trei întrebãri de
cercetare ºi am urmãrit sã identificãm care sunt liniile dominante în
ceea ce priveºte comunicarea instituþiilor publice prin intermediul Face-
book. Astfel, am identificat frecvenþa, tipul de media ºi postãrile cu cele
mai multe interacþiuni, comentarii ºi distribuiri, cât ºi interacþiunea
generatã de postãrile realizate de cele cinci instituþii. De asemenea, am
identificat ºi modul în care sunt utilizate reþelele sociale de cãtre admi-
nistraþia publicã din România în procesul de comunicare. În final, am
interpretat datele analizate ºi am prezentat limitele ºi concluziile cerce-
tãrii, cât ºi posibilele dezvoltãri ulterioare. 

Ultimul capitol a fost dedicat prezentãrii concluziilor lucrãrii de faþã,
cât ºi o serie de recomandãri pentru instituþiile publice ºi alte pãrþi intere-
sate în ceea ce priveºte comunicarea prin intermediul reþelelor sociale.
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