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INTRODUCERE    

Internetul a apărut cu peste jumătate de secol în 
urmă, fiind rezultatul cercetărilor desfășurate în cad- 
rul Agenției pentru Proiecte de Cercetare Avansată 
(Advanced Research Project Agency – ARPA) a Departa-
mentului Apărării al SUA. Scopul creării acestei agenţii 
a fost de a oferi o soluţie de comunicaţie în cazul unui 
conflict major, când principalele moduri de comuni-
caţie convenţională ar fi fost distruse. Din acest motiv, 
majoritatea protocoalelor pe care se bazează Internetul, 
dezvoltate îndeosebi între anii 1967–1972 și realizate 
în colaborare cu alte centre de cercetare și universitare 
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face referință la un șir de studii în domeniu, examinează principalele direcții ale cercetării academice legate de comu-
nicarea mediată prin computer, evidențiază contribuția în clarificarea particularităților comunicării în spațiul virtual ce 
le revine diverșilor autorii dezvăluie modul în care caracteristicile și impactul social al Internetului au fost analizate și 
argumentate.
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americane, sunt fiabile și rezistă cu succes și astăzi, la un 
nivel al traficului greu de prevăzut la înfiinţare. 

De la primul mesaj transmis de ARPANET în 
1972 și până în 1980 doar 400 de instituţii și circa 10 
000 de persoane aveau acces la această rețea de calcu-
latoare descentralizată. În 1989 numărul calculatoare-
lor conectate la reţea, denumită deja Internet, ajunge 
la 100 000 și deschide accesul pentru furnizori comer-
ciali, pentru ca în 1992, după ce 1 000 000 de calcula-
toare au fost conectate, să fie înfiinţat Internet Society 
pentru gestiunea reţelei. Din acest moment Internetul 
pătrunde în mai mult de 100 de ţări până în 1996, iar 
toate instituţiile importante ale statului și ale mediu-
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lui privat și-au realizat, stabilit și promovat legături  
[1; 2; 3].  

Definiția Internetului, potrivit celei utilizate în le-
gislația SUA, statuează că „termenul Internet înseamnă 
multitudinea de calculatoare și diverse componente 
telecomunicaționale, inclusiv echipamente și software 
de operare care, fiind interconectate, constituie rețeaua 
mondială...” [4]. Această super-rețea mondială unitară 
de calculatoare și alte aparate cu adrese computerizate, 
interconectate conform protocoalelor speciale de co-
municare, a devenit cel mai mare sistem creat de om, 
un fenomen care reflectă în plan știinţific, tehnic și co-
mercial evoluţia societăţii umane la sfârșitul secolului 
XX – începutul secolului XXI. 

Extinderea de la ARPANET la WWW (World 
Wide Web) [5] a determinat ca interacțiunea dintre 
relațiile sociale și inovația tehnologică să dezvolte noi 
politici de informare [6]. Respectiv, a fost argumentată 
multiplu teza potrivit căreia Internetul reprezintă nu 
doar o simplă rețea de comunicare extrem de rapidă, și 
nu doar o extinsă și masivă rețea de calculatoare inter-
conectate, ci se constituie într-un „sistem revoluționar 
care a reinventat modul de a gândi afacerile, educația, 
administrația și guvernarea” [7, p. 64]. Din impactul 
major al Internetului cu societatea în care se manifestă 
s-a născut un nou tip de cultură – Cultura Internetului –  
denumită de Manuel Castells, un reputat cercetător al 
domeniului, „the culture of real virtuality” – „cultura 
virtualității reale” („un sistem în care realitatea însăși 
(adică existența materială/simbolică a oamenilor) este 
pe deplin cufundată într-un cadru de imagine virtu-
ală, într-un univers susceptibil de a fi crezut, în care 
simbolurile nu sunt doar metafore, ci cuprind expe-
riență reală”) [8, p. 386], constituită datorită unui sis-
tem media interconectat, diversificat și omniprezent. 
Astfel, se construiește modelul teoretic de explicare 
a societății informaționale și se pune diagnosticul la 
multe probleme relevante ale societății contemporane. 

RECONCEPTUALIZAREA POLITICILOR  
DE INFORMARE GLOBALE

Dezvoltarea tehnologiilor informațional-comu-
nicaționale, creșterea exponențială a volumului de 
producere și transmitere a informației, accesibilitatea 
echipamentelor utilizate, diversificarea contentului di-
fuzat determină interesul sporit al cercetătorilor pen-
tru problemele evoluției Internetului. La ora actuală se 
constată o avalanșă a studiilor consacrate fenomenului 
respectiv și problemelor pe care le generează. Atenția 
acordată diverselor aspecte ale dezvoltării Internetu-
lui, mai ales la hotarul dintre secole și în primele de-
cenii ale secolului al XXI-lea este justificată, fiecare zi 

adăugând numărul studiilor științifice în diverse prob- 
leme – atât generale, cât și particulare – consacrate 
acestui fenomen.

Specialiștii în cercetarea societății informaționale 
sunt preocupați de studiul rolului noilor tehnologii 
pentru societate și formulează supoziții teoretice în 
contextul schimbărilor sociale și economice produse 
de Internet și de „noua economie”. Dincolo de ele-
mentele de ordin strict tehnologic (care nu constituie 
subiectul prezentului articol), în vizorul cercetătorilor 
tot mai insistent apar problemele impactului social al 
Internetului. 

Astfel, deși noțiunea de „globalizare”, înțeleasă de 
multe ori ca „emblemă a realității” [9, p. 133] (or, con-
ceptele de „globalizare”, „societate informațională”, „co-
municare”, „Internet” se pretează, în condițiile actuale, 
tocmai pentru o analiză conjugată), se referă în special 
la fenomenul economic, impactul său „trebuie extins 
la nivel social, politic și cultural” [10, p. 267]. Manu-
el Castells deloc întâmplător utilizează în scrierile sale 
termenii „networked economy” (economie de rețea) 
[11, p. 32], „information economy” (economie infor-
mațională) [12], caracterizând această nouă economie 
drept una globală, bazată pe cunoaștere. În viziunea lui, 
rețeaua globală reprezintă rezultatul revoluției în do-
meniul tehnologiilor informaționale, care a creat baza 
materială a globalizării economiei, adică a apariției sis-
temului economic nou, deosebit de cel existent mai îna-
inte. La rândul său, Alvin Toffler a evidențiat, în cartea 
sa Al treilea val [13] (fără a se referi direct la conceptul 
de „economie informațională”), principiile de bază ale 
funcționării noii economii: informația reprezintă mijlo-
cul de producere a bunului social;  producerea cunoaș-
terii devine activitatea principală a societății.

În consecință, un șir de studii ulterioare [14; 15; 
16; 17 ș. a.] au accentuat  asocierea economiei infor-
maționale cu utilizarea tehnologiilor informaționale 
care, în opiniile general acceptate, dispun de un po-
tențial imens pentru sporirea PIB-ului societăților și, 
funcționând în calitate de catalizator, contribuie la 
creșterea competitivității economice și a dezvoltării 
societății.

CARACTERISTICA „INFORMAȚIONALĂ”  
A ECONOMIEI 

Caracteristica „informațională” a economiei, a re-
marcat M. Castells, rezidă, în primul rând, în capaci-
tatea de a genera, prelucra și utiliza eficient informația 
bazată pe cunoaștere, astfel, atenția trebuie îndreptată, 
mai ales, asupra noilor modalități de organizare a ac-
tivității în condițiile tehnologice noi, și nu atât asupra 
instrumentelor care o asigură [18, p. 161]. Respectiv, 
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schimbările care apar în societatea de rețea modifică 
semnificativ valoarea economică a informaţiei și, prin 
urmare, au consecinţe importante asupra modului în 
care se realizează producția și distribuția socială.

În scrierile autorului canadian Don Tapscott 
se anunță sosirea economiei globale creative și este 
formulat, cu lux de argumente, îndemnul de a înzestra 
„generația NET cu abilități de gândire, diferite decât 
cele necesare pentru epoca industrială” [19, pp. 122-
123]. Într-o altă lucrare, pornind de la premisa ascen-
siunii comerciale a Internetului, însoțite de „creșterea 
informației integrative, a comunicării și a platformelor 
de internet care construiesc comunități, cum ar fi blo-
gurile, wiki-urile sau site-urile de rețele sociale”, D. Tap- 
scott și A. Williams susțin că acest lucru „nu numai că 
a determinat dezvoltarea de noi concepte – software 
social, social media etc.”, dar a contribuit la manifesta-
rea unui optimism tehno-determinist, iar „noul web” 
aduce „o nouă democrație economică (…) în care toți 
avem un rol principal” [20, p. 15]. 

Caracterizând fenomenul globalizării, acceptat ca 
intensificare a relațiilor sociale mondiale, sociologul 
englez Antony Giddens a remarcat: „globalizarea este 
politică, tehnologică și culturală, precum și economică. 
Ea a fost influențată mai ales de dezvoltarea sistemelor 
de comunicații, care datează de la sfârșitul anilor 1960. 
Schimbările (însumate de globalizare) sunt propulsate 
de o serie de factori, unii structurali, alții mai speci-
fici și istorici. Influențele economice sunt cu siguranță 
printre forțele motrice, în special sistemul financiar 
global. Cu toate acestea, ele nu sunt forțe ale naturii. 
Ele au fost modelate de tehnologie și difuzie cultu-
rală, precum și de deciziile guvernelor de a liberaliza 
și dereglementa economiile lor naționale” [21, p. 8].  
Întrebându-se, dacă globalizarea este „o forță care 
promovează binele genercâștiga mai mult control 
asupra „lumii noastre grăbite”, Giddens constată: 
„globalizarea nu este întâmplătoare pentru viața 
noastră de astăzi. Este o schimbare în circumstanțele 
vieții noastre. Este felul în care trăim acum” [21,  
pp. 11-12]. S-a accentuat, de fapt că „mulți dintre noi 
ne simțim în strânsoarea unor forțe asupra cărora nu 
avem control” [22]. Deci, cu adevărat, „trăim vremuri 
excitante” [23, p. 47].

De altfel, există multe definiții, clasificări și semnifi-
cații ale globalizării, „fiecare urmând făgașul dezbaterii 
în funcție de poziția teoretică a cercetătorului – fie că 
sunt entuziaști globali sau global-sceptici” [24, p. 108]. 
Cert este însă că toți converg în a accentua și dimensiu-
nea culturală a globalizării. Experții indică cu hotărâre 
asupra faptului că „în centrul culturii moderne se află 
globalizarea; în  centrul globalizării se află  practicile 
culturale” [25, p. 10]. 

POTENȚIALUL REFORMATOR  
AL „LOGICII DE REȚEA”

Dacă ne referim, așadar, la „comunicare” în sens 
larg, „incluzând producția, circulația și consumul in-
formației” [26], și raportăm acest postulat la conști-
entizarea necesității de a comunica, de a transmite 
sau recepta informaţii, care este, în accepția lui Serge 
Moscovici, „trăsătura esenţială a omului, o nevoie vi-
tală, și a comunica înseamnă a transmite și a influenţa” 
[27, p. 162], putem deduce, în această ordine de idei, 
că interpretarea in extenso a noțiunii de „comunicare” 
permite reformularea chestiunii despre circumstanțele 
existențiale ale ființării omului în raport cu societate 
în interogația despre condiția și posibilitățile comu-
nicării și găsirii consensului, adică problema comuni-
cării în esența sa este problema înțelegerii reciproce 
între subiecți: persoane, culturi, sociumuri și, deci, 
a posibilității de a ajunge la solidaritate, încredere 
reciprocă, în afara cărora este imposibilă acțiunea 
comună. 

În opinia cercetătorilor, „aceasta este epoca co-
municării, iar revoluția actuală a informațiilor crește 
dramatic potențialul de partajare a informațiilor pe tot 
globul. Revoluția informațională la care asistăm astăzi 
a fost comparată cu inventarea tiparului mobil în se-
colul al XV-lea sau cu trecerea de la o societate agra-
ră la una industrială în secolul al XIX-lea” [28, p. 2].  
Și rolul integrator pentru toate sferele activității uma-
ne revine informației, tehnologiilor informaționale, 
Internetului.

La baza noii comunicări societale se află, ast-
fel, nu doar simpla informație, ci, așa cum a sub-
liniat Manuel Castells, logica de rețea a structurii 
fundamentale a societății, care conferă informați-
ei difuzate calități și funcții deosebite, comportând 
modificări de sistem și transformări ale principa-
lelor sfere ale activității umane – de la economie și 
politică la educație și cultură, o realitate nouă, în 
care „capacitatea de generare a cunoașterii și de 
procesare/gestionare a informației determină pro-
ductivitatea și competitivitatea tuturor structurilor 
la nivel de unitate economică, regiune ori țară” [29,  
p. 10], iar principiul informațional de rețea devine în 
mod consecvent principala tendință de organizare a 
sociumului, contribuind concomitent la sporirea ver-
tiginoasă a numărului actorilor politici. Internetul, 
prin urmare, începe să determine dezvoltarea și parti-
cularitățile interacțiunii structurilor sociale existente, 
orientarea și funcționarea proceselor sociale contem-
porane. Lansarea activă a termenului „societate infor-
mațională” în circuitul științific se datorează, astfel, 
redutabilului cercetător Manuel Castells, care a îna-
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intat ideea prioritizării informației în raport cu teh-
nologia, devenind în condițiile actuale temelia struc-
turală de dezvoltare a societății, subordonate de acum 
înainte „logicii de rețea”. Noua paradigmă, propusă de  
M. Castells, „informationalism as a new technolo-
gical paradigm” [30, p. 10], asigură baza materială 
pentru pătrunderea unei astfel de forme în structura 
societății.

EFECTELE INTERNETULUI

În general, autorii consacrați insistă asupra faptu-
lui că schimbările din infrastructura tehnologică sunt 
inseparabile de dezvoltarea socială, fiindcă multe din-
tre activităţile sociale sunt o consecinţă a dezvoltării 
tehnologice, prin urmare, revoluţia tehnologică trebu-
ie concepută ca un act de punere în aplicare a cunoș-
tinţelor rezultate din cunoaștere pentru generarea de 
dispozitive de prelucrare și de comunicare de infor-
maţii  [18, p. 31].

În ultimii ani s-a conturat o tendinţă de cercetare 
axată pe rolul Internetului în dezvoltarea activismu-
lui civic și în legitimarea așa-numitei informaţii alter-
native [31; 32]. Se analizează contribuția comunicării  
on-line în organizarea unor acţiuni civice şi, în 
general, în formarea unor „contra-discursuri” la cele 
dominante. De regulă, acest fenomen este discutat şi 
în contextul dezvoltării unor medii alternative afiliate 
comunităţilor locale, universităţilor etc.

O altă idee semnificativă este cea referitoare la 
chestiunea utilizării („usage”) Internetului, constatân-
du-se că acesta are ritmul cel mai rapid de răspândire 
dintre toate mijloacele de comunicare. În contextul 
dat, existența decalajelor dintre țările unde a pătruns 
Internetul va avea consecințe grave asupra structurii 
comunicării și culturii în viitor. Modelul lui Van Dijk, 
de exemplu [33, pp.  24-26], este unul complex și mul-
tiaspectual, prin care se încearcă lansarea unui cadru 
teoretic de studiu al decalajului digital. Pornind de la 
abordarea complexă a fenomenului, autorul explorează 
motivațiile și provocările accesului la tehnologiile digi-
tale, examinează, atent și concludent, trei presupuneri:

 ▪ utilizarea media digitală reduce inegalitatea so-
cială;

 ▪ utilizarea mijloacelor digitale nu produce nicio 
diferență; 

 ▪ utilizarea media digitală crește inegalitatea  
socială.

În esență, decalajul digital reprezintă, în viziunea 
cercetătorului, un element, dar și un factor al inega-
lității sociale, iar în cele din urmă, cumularea inega-
lităților de ordin personal și de statut are ca urmare 
distribuirea neuniformă a resurselor, accesul inegal 

la tehnologiile digitale având drept consecință prin-
cipală diferențierea gradului de participare a cetă-
țenilor la viața socială. Astfel, remarcă Van Dijk, 
decalajul digital prezintă o problemă socială reală a 
societății contemporane, întrucât comportă înceti-
nirea creșterii economice și a dezvoltării inovațio-
nale, determină sporirea inegalității și proliferarea 
excluziunii [33, pp. 5-8], concluzionând că „astăzi  
inegalitatea digitală nu numai că reflectă, dar tinde și 
să consolideze inegalitatea socială”.

Pe parcurs, apar cu consecvență studii [34; 35; 36; 
37; 38] ce fortifică ideea semnificației principiale pe 
care o are incluziunea societăților contemporane în 
relațiile sociale, apartenența la rețele, posibilitatea de 
a utiliza tehnologiile contemporane. Respectiv, o ca-
racteristică esențială a Internetului ar consta în fap-
tul că prin intermediul acestuia se creează un mediu 
principial nou al comunicării, elementele căreia în 
anumite privințe coincid, alteori – completează, iar 
unele prezintă o alternativă a mediului social con-
temporan.

Trăim în era informaţională, unde fluxul in-
formaţional este cuprinzător și diversificat și vine 
de pretutindeni. Unii acceptă destul de bine aceas-
tă schimbare, alţii însă se adaptează la ea cu mari 
eforturi, așadar, societatea actuală obligă toate cate-
goriile sociale să ţină pasul cu evoluţia tehnologiei. 
Tehnologia actuală în general și cea informațională 
în special este o componentă a procesului social con-
temporan cu efecte directe asupra tuturor domenii-
lor de activitate din cadrul societăţii contemporane  
[39, p. 47]. 

În acest context, conceptul de user-generated con-
tent (conținut generat de utilizator) este una dintre 
ideile revoluționare în comunicare, dezvoltate de 
Internet/social media. Utilizatorul devine prosumer 
(producător și totodată consumator), conform lui 
Lincoln Dahlberg [40, p. 336]. Acest content se în-
scrie în albia comunicării sociale, răspunzând unor 
criterii ca participare, standardizare, descentraliza-
re, caracter deschis, control din partea utilizatoru-
lui, structură modulară, identitate [41, p. 17]. Astfel, 
informația lansată este convertită prin intermediul 
unor mecanisme, devenind un produs nou, valabil 
pentru întreaga comunitate și obținând calitatea nu 
pur și simplu a unui „produs virtual”, ci de element al 
practicii sociale. 

Contează, în această ordine de idei, flexibilitatea 
contentului, variabilitatea lui (posibilitatea, deci, de a 
reveni, modifica, apelul la multitudinea formelor în 
care poate fi prezentat, opțiunea hipertextualității), de-
terminând șansa utilizatorului de a construi propriul 
spațiu în rețea. Avantajele structurilor de rețea pot fi 
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astfel observate în adaptarea la condițiile în schimbare, 
concentrarea activității proprii pe competențele asimi-
late, partajarea cunoștințelor, valorificarea oportunită-
ților, extinderea conexiunilor, colaborarea socială ș. a.

VALENȚELE ACȚIUNII  
COMUNICAȚIONALE

Conceptul „dialogului” [42, p. 10] formează 
esența noii construcții sociale, determinate de inva-
zia tehnologică, antrenate plenar în trecerea dincolo 
de hotarele statului național pentru a modela comu-
nitatea globală. Esența social-tehnologică a interacti-
vității se caracterizează prin modalitatea dialogică a 
interacțiunii utilizatorilor în timp real, oferind posi-
bilitatea de autoconstruire a modalității individuale 
de căutare, procesare și consum al informației sau de 
producere în comun a noii informații. În opinia ex-
perților, tehnologiile web interactive schimbă modul 
de creare a informației în spațiul public [43, p. 274]. 
Conceptul, considerat central, al auto-comunicării 
de masă, exprimă o nouă formă de comunicare prin 
care utilizatorul se expune în fața publicului larg și, 
astfel, devine atât emițător, cât și receptor.

Totuși, cea mai mare parte a cercetărilor consac- 
rate Internetului acordă o atenție deosebită impactu-
lui acestuia asupra societății, proceselor sociale, lucru 
ilustrat printr-o lucrare colectivă, 19 Key Essays on 
How Internet is Changing our Lives (19 eseuri cheie 
despre cum Internetul ne schimbă viețile) [44] care, 
printr-o abordare multiaspectuală, contribuie la în-
țelegerea complexității fenomenului. Dezvoltând ac-
cepția Internetului drept „motor al schimbărilor” [44,  
p. 15], autorii au prezentat în lucrarea respectivă 
multiplele aspecte ale schimbărilor masive produse 
de afirmarea Internetului (sociologia Internetului, 
influența internetului asupra dezvoltării societății, 
noua economie, oportunitățile cybersferei, audiența 
Internetului, viitorul activității de muncă și alte as-
pecte ale numeroaselor sale ramificații culturale, so-
ciale și politice).

CONCLUZII

Reieșind din cele expuse mai sus, în linii mari, 
cercetările ce au ca obiect interpretarea transformă-
rilor produse în sfera comunicațională odată cu afir-
marea Internetului pot fi clasificate în câteva direcții  
de bază:

 ▪ Prima direcție este datorată circumstanțelor glo-
balizării, care generează emergența unei societăți noi, 
în care Internetul reprezintă un element indispensabil, 
un mijloc care asigură mondializarea informației, co-
municării, economiei, educației, culturii.

 ▪ Cea de-a doua direcție este legată de studiul ca-
racterului de rețea al societății contemporane, baza-
te pe tehnologiile Internetului, cu atenția principală 
acordată societății existente în care este vizibilă influ-
ența structurilor de rețea asupra instituțiilor sociale, se 
produc schimbări în ordinea socială inițiate de proce-
sele în cauză;

 ▪ A treia direcție este axată pe prognozarea și eluci-
darea consecințelor sociale ale dezvoltării Internetului;

 ▪ A patra direcție ține de explicarea caracteristi-
cilor mediului comunicațional universal, în care do-
mină mecanismele de virtualizare a spațiului public, 
ca efect al funcționării noilor tehnologii informațio-
nal-comunicaționale. Internetul devine interpretat ca 
un fenomen social, ca un spațiu virtual al interconexi-
unilor ample, manifeste și accesibile.

 ▪ Un loc aparte revine celei de-a cincea direcții, care 
înglobează cercetările privind impactul Internetului 
asupra unor aspecte particulare ale activității umane, 
considerate atât pe plan local, cât și pe cel global.

În general, Internetul, în majoritatea cercetărilor 
efectuate, a fost văzut ca „o lumină fastuoasă, strălucind 
deasupra preocupărilor de zi cu zi. A fost o minune 
tehnologică, despre care se credea că aduce un nou 
Iluminism pentru a transforma lumea. Comunicarea 
a dominat Internetul, prin e-mail asincron și liste de 
discuții și prin mesaje instantanee sincrone și grupuri 
de chat. Se presupune că toate erau conectate la toți, 
fără limite de timp și spațiu” [45, p. 124].

Abordând chestiunea studiilor consacrate Inter-
netului (de remarcat că începutul acestor studii da-
tează cu anii ’70 ai secolului trecut, printre pionierii 
internetologiei fiind Starr Roxanne Hiltz și Murray 
Turoff prin lucrarea, calificată drept „profetică” [45,  
p. 123], Network Nation [46]), cercetătoarea S. Livin-
gstone se întreba: „Care sunt contururile acestui câmp 
emergent?”, constatându-i rădăcinile disciplinare di-
verse, metodele abia formate și un obiect de studiu în 
continuă evoluție. Cu toate acestea, se pledează pentru 
asocierea schimbărilor tehnologice cu transformările 
fundamentale în societate, legând astfel „studiile in-
ternetului” de „studiile informației” prin concepte 
precum societatea informațională, societatea cunoaș-
terii, era informațională și societatea de rețea. Acest 
lucru, mai mult decât concentrarea asupra tehnologi-
ei, aduce un filon bogat de dezvoltare teoretică și argu-
mente practice, împreună cu necesitatea unui studiu 
multidisciplinar sau, poate mai bine, perspectivă in-
terdisciplinară [47, p. 11]. Și este evident că fiecare zi 
aduce necesitatea unor abordări noi, depășind limitele 
cercetărilor clasice, pentru a clarifica tendințele înre-
gistrate în evoluția Internetului și a elucida problemele 
de cercetare emergente.
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