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Abstract  

The online social media landscape is an emerging one, with one of the speediest transition from year to 
year, aspects which are largely presented in different social media related statistics and reports. These 
unprecedented technological challenges have affected both particular users and organizations, and also 
national and international policies. In Romania this transition has started later than in other countries and 
therefore, in this paper we will analyze if the Romanian social media environment has catch up the more 
advanced nations, being or not similar and competitive with them. Moreover, the Romanian social media 
state of the art will be also a red signal for those sectors which are (far) behind others, in order to 
motivate them to increase their efforts and actions. 
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Rezumat 

Peisajul online de media socială este unul într-o continuă transformare, având cea mai rapidă tranziție de 
la an la an, aspecte care sunt prezentate pe larg în cadrul a diferite statistici sau rapoarte din domeniu. 
Aceste provocări tehnologice fără precedent au efecte atât pentru utilizatori particulari și organizații, dar 
și pentru politici naționale și internaționale. În România această tranziție a început mai târziu decât în alte 
țări și de aceea, în cadrul acestei lucrări se va analiza dacă peisajul online de media socială din România a 
recuperat și ajuns din urmă cele mai avansate națiuni, fiind sau nu similar și competitiv cu al acestora. Mai 
mult decât atât, contextul actual al mediei sociale din România se va constitui ca un semnal de alarmă 
pentru sectoarele care sunt (mult) în urma altora, pentru a le motiva să-și sporească eforturile și acțiunile.  
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