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NORME DEONTOLOGICE PE RE ELELE  
DE SOCIALIZARE 

Maria GUGULAN 

Internetul joac  un rol determinant în activitatea noastr  de zi cu zi. 
Re elele de socializare reunesc un num r tot mai mare de utilizatori. 
Pentru jurnali ti, acestea sunt un mijloc de interac iune cu publicul, de 
promovare a produselor mass-media, dar i o surs  de documentare.  

Potrivit unui studiu realizat de compania CISION, în anul 2015, în 
rândul jurnali tilor francezi, re elele de socializare constituie pentru ei 
un instrument de lucru esen ial. Mai mult de 91% dintre cei 240 de 
jurnali ti intervieva i utilizeaz  re elele de socializare în cadrul muncii 
lor, iar 70,26% consider  c  acestea le-au ameliorat capacitatea de 

reac ie. Totodat , 64% dintre jurnali ti sus in c  folosesc re elele de 
socializare pentru a- i promova materialele jurnalistice, iar 35% sunt 

de acord c  acestea le permit s - i dezvolte un „brand personal”[1]. 

De i un asemenea studiu nu a fost realizat deocamdat  în rândul jurna-

li tilor din Republica Moldova, aceste date ar fi în mare parte valabile 
i pentru mass-media din ara noastr . În aceste condi ii, întreb rile 

care apar sunt: Cum trebuie s  se comporte jurnali tii pe re elele de 
socializare? Trebuie s  respecte anumite norme deontologice? Cât de 
veridice i sigure sunt informa iile culese din mediul online? 

Chiar dac  interac iunea jurnali tilor cu resursele din re eaua Inter-
net nu sunt reglementate de cadrul legislativ, cercet torii medialogi 
consider  c , indiferent de suportul pe care difuzeaz  informa iile, 
jurnalistul trebuie s  respecte acelea i norme etice i s  ia acelea i 
m suri de precau ie pe care le ia în procesul obi nuit de documentare. 

În acest sens, organiza iile de media au revizuit codurile deontolo-

gice, iar mijloacele de informare în mas  au editat, rând pe rând, 
ghiduri de bune practici pe re elele de socializare, care sunt actualizate 

încontinuu. În anul 2011, American Society of News Editors (ASNE) 

a publicat un Ghid de 10 bune practici pe re elele de socializare, 

destinat jurnali tilor. Documentul preconizeaz  c  etica tradi ional  se 
aplic  i în mediul online; jurnali tii trebuie s  porneasc  de la princi-

piul c  tot ceea ce scriu pe re elele de socializare devine public; 
dialogul cu cititorii trebuie s  fie profesional; informa iile colectate de 
c tre jurnalist (aflându-se la un eveniment) trebuie, în primul rând, 
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difuzate de institu ia media la care lucreaz , apoi pe re elele de 
socializare. Jurnali tilor li se recomand  s  se fereasc  de percep ii, s  
verifice minu ios informa iile colectate din mediul online i s  se 
identifice întotdeauna ca jurnali ti. În ghid se men ioneaz , de 
asemenea, c  re elele de socializare sunt unelte, nu juc rii, i toate 
informa iile eronate trebuie rectificate, iar deliber rile din cadrul 
redac iei trebuie s  fie confiden iale [2]. 

În Ghidul de bune practici ale colaboratorilor France Télévisions 

pe re elele de socializare, se men ioneaz  c  „o bun  utilizare a re ele-

lor de socializare începe prin respectul legii”. Jurnali tii trebuie s  dea 
dovad  de transparen , polite e, responsabilitate i s  nu posteze 

informa ii pe care nu le-ar spune la TV [3]. 

Un astfel de ghid a editat i Agen ia France-Presse: Ghid de parti-

cipare a jurnali tilor AFP pe re elele de socializare”[4]. Jurnali tii 
sunt îndemna i s  se ab in  s  critice alte institu ii media i „chiar dac  
re elele de socializare permit utilizarea unui limbaj mai familiar, 
vulgaritatea este interzis  ”[4]. Ghidul mai recomand  jurnali tilor s  
rezerve agen iei informa iile în exclusivitate adunate în cadrul muncii 
lor i s  nu publice alerte pe o re ea de socializare, ci doar s  le 
posteze pe cele difuzate de agen ie (link-ul tirii). Dac  o postare care 
con inea o eroare a fost pe larg difuzat  i comentat , autorul acesteia 
nu trebuie s  tearg  nimic înainte de a lua leg tura cu redactorul- ef. 
Iar dac  jurnalistul dore te s  se exprime într-un context privat, are 

dreptul s - i deschid  un cont personal, îns  f r  a face referin  la 
calitatea sa de jurnalist la AFP. 

La rândul s u, Associated Press (AP) recomand  jurnali tilor s  se 
identifice corect pe re elele de socializare, s  nu foloseasc  logoul 
agen iei ca poz  de profil sau AP ca nume de utilizator. Ei trebuie s  
indice, în profilurile lor, c  sunt angaja ii acestei agen ii, dar nu tre-

buie s  includ  afilierea politic  sau post ri care exprim  opiniile lor 
politice, pentru a garanta neutralitatea. De asemenea, jurnali tilor li se 
recomand  s  se ab in  s - i exprime opiniile cu privire la subiecte 
publice controversate sau s  participe la diverse ac iuni organizate în 
sus inerea unor cauze. Iar pentru a utiliza fotografii, video sau alt 

con inut multimedia de pe re elele de socializare, jurnali tii trebuie s  
cear  permisiunea celor care de in drepturile de autor [5]. 
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În Belgia, Consiliul de deontotlogie jurnalistic  (mass media fran-

cophone i germanofone) a adoptat, în 2010, un aviz în care se men-

ioneaz  c  i atunci când se exprim  pe re elele de socializare, jurna-

li tii trebuie s  respecte normele deontologice. „Sigur, persoanele care 

exercit  o activitate de informare, ca fiecare individ, are dreptul la o 

sfer  de exprimare privat . Dar când aceste persoane difuzeaz  infor-
ma ii pe un suport digital destinat unui public nedefinit i nelimitat, 
trebuie s  considere c  exercit  o activitate jurnalistic . Prin urmare, 
ele sunt obligate s  respecte deontologia profesional ” [6]. 

În Republica Moldova, un ghid de bune practici jurnalistice care 
vizeaz  interac iunea jurnali tilor cu re elele de socializare i alte 
resurse online a fost editat în 2014 de Consiliul de Pres . Jurnali tilor 
i redac iilor care folosesc re elele de socializare li se recomand  s  

respecte Codul deontologic; s  verifice minu ios contul pe care a fost 
plasat  informa ia, fotografia sau imaginile video pe care inten ionea-

z  s  le preia; s  analizeze când a fost creat contul i cu cine interac-

ioneaz  de in torul de cont; s  verifice veridicitatea informa iei pla-

sate, originalitatea fotografiilor sau a imaginilor video i s  cear  per-
misiunea pentru preluarea acestora. i, nu în ultimul rând, „jurnalistul 

trebuie s  ac ioneze transparent i corect în raport cu ceilal i utilizatori 
ai re elelor de socializare” [7].  

Oamenii nu au destul timp pentru a verifica toate informa iile pe 
care le g sesc pe re elele de socializare. Post rile jurnali tilor cons-

tituie adesea un mijloc rapid de informare. De aceea, jurnali tii trebuie 
s  fie con tien i de importan a corectitudinii i impar ialit ii informa-

iilor pe care le difuzeaz  în mediul online. 
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CERCET RI EMPIRICE ALE NOILOR  
MEDIA: PROBLEME, SOLU II, METODE  

Liliana RUSU 

Elaborarea unor modele sau formularea unor teorii ale noilor me-

dia, de cele mai multe ori, a constituit un proces de cercetare marcat 
de anumite dificult i de ordin metodologic. Conform afirma iilor lui 
Benjamin Barber, în cazul abord rii empirice i cantitative a noilor 
media, natura fluctuant  a spa iului web reprezint  principalul dez-

avantaj. În opinia lui Steven Jones, investigarea mediului on-line este 
o adev rat  provocare pentru cercet torii din domeniul tiin elor uma-

ne. Autorul lucr rii Doing Internet Research a descris spa iul Web 
drept mediu în continu  schimbare i flux de informa ii cu caracter 
efemer [4]. Acelea i probleme metodologice au fost constatate de 
Rosanna De Rosa – teze prezentate în cadrul Conferin ei Anuale a 
Societ ii Italiene din domeniul tiin elor Politice (septembrie 2000, 
or. Napoli). Dup  p rerea sa, perioada precedent  alegerilor preziden-
iale din SUA din 1996 a condi ionat reorientarea cercet rii din do-

meniu spre abordarea coraportului comunicare on-line – sfera politi-

c . În consecin , au fost formulate diverse paradigme, dintre care cel 

mai des discutat  a fost paradigma democratic , în contextul c reia 
reprezentarea avea rol de principiu de baz  al democra iei moderne. 
Tendin a de schimbare de accent de la reprezentare la participare, 
remarcat  în ultima perioad , a fost condi ionat  de dezvoltarea i 
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