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CRIZA EDUCAŢIEI ÎN ROMÂNIA: 
O PROBLEMĂ REALĂ SAU O MANIPULARE POLITICĂ ? 

 
                                             Conf. univ. dr. ION BOBOC 
                   Universitatea Creştină « Dimitrie Cantemir » – Bucureşti 

                        Facultatea de Ştiinţe Politice 
 

„Natura umană nu este inerent ostilă schimbării, căci 
oamenii caută noutatea la fel de des cum fug de ea. Dacă reacţiile 
lor vor fi pozitive sau negative – depinde, în mare parte, de natura 
şi măsura participării la procesul de schimbare. Vorbind simplu, 
oamenii de obicei reacţionează pozitiv la acţiunile pe care le percep 
ca făcute de ei înşişi şi negativ – faţă de acţiunile pe care le percep 
ca fiind făcute fără consimţământul lor, Nu schimbarea, ci 
sentimentele de anxietate şi neajutorare în faptul de a fi supuşi unei 
schimbări, asupra căreia ei nu au control sau influenţă, cauzează 
disconfort şi opoziţie”. 

 
     Herbert A. Simon, 2004 – Comportamentul administrativ:  
                         Studiu asupra proceselor de luare a deciziilor  
                                                       în structurile administrative, p. 132 
 

                           « Nu se mai dau premii şi sporuri pentru prezicerea potopului,  
                                       ci numai pentru construcţii de corăbii durabile ». 
 
                                    Principiul lui Noe în managementul noului secol 
 

Rezumat 
 

 Prin lucrarea de faţă intenţionăm să aducem precizări legate de apariţia şi 
soluţionarea unei „crize” reale în domeniul educaţiei, aceasta fiind adesea 
suspectată de implicarea unor factori ideologici, partizani şi neştiinţifici, implicare 
pregnantă în aceste zile de dezbateri publice ocazionate de noua lege a educaţiei 
din România. 
 În acest sens, ne vom limita la identificarea cauzalităţilor (inputuri, 
outputuri şi procese interne), apoi la operarea unei relaţii între acestea (efectuate 
în şcoli şi universităţi) şi criza reală a educaţiei în general, precum şi asupra 
managementului sistemului educaţional. 
 

Cuvinte cheie: finalitate educaţională, ideal educaţional, ideologizarea 
educaţiei, pact social în probleme de educaţie. 
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1. Introducere 
 

In orice ţară unde învăţământul este foarte politizat, politicienii reprezintă 
evident categoria care invocă cel mai des existenţa unei « crize a educaţiei », mai 
ales dacă ei se află în opoziţie politică la guvernare. Tema se politizează cu atât 
mai mult cu cât unii dintre ei nu sunt şi specialişti în domeniul învăţământului. 
Politicii de dragul politicii nu îi sunt solicitate dovezi în argumentarea unei 
« crize » reale la nivelul subsistemului social numit „educaţie”, ci doar să invoce 
anumite situaţii punctuale, în care caz televiziunea este principala unealtă de 
manipulare. În schimb, specialiştii vin cu argumente solide legate de anumite 
componente ale educaţiei, pe plan internaţional sau pe plan naţional, ambele 
niveluri fiind adesea coroborate cu provocările globalizării şi masificării (“criza 
mondială”), aspect recunoscut de toată lumea, mai ales odată cu apariţia celebrei 
lucrări a lui Philip Coombs din 1987 – La crise de l’education1. 

Promotorii propagării ideii că există o „criză a educaţiei”, cu cauzalitate 
externă, sunt puţini în ştiinţele educaţiei: cei mai cunoscuţi sunt Hannah Arendt, 
Ivan Illich, Louis Althuser, Edgar Faure, François Dubet etc. Pentru majoritatea 
acestora „criza educaţiei” ar fi parte a crizei întregii societăţi, ori parte a unor 
aspecte privind fenomenul educaţional mai larg (formal şi informal). 

O altă parte din specialiştii noi, care studiază fenomenul educaţiei în ţările 
lor, cu cauzalităţi şi condiţionalităţi externe, precum Philippe Cadiou, din contra, 
consideră că nu există nici o criză a educaţiei, dacă ţinem cont de introducerea 
principiilor liberalismului şi în învăţământ: ”societăţile liberale părăsesc, pe 
parcursul istoriei, vechile societăţi autoritare şi – în aceste condiţii –, dacă 
educaţia este omogenă la deconstrucţie, nu există o criză a educaţiei” (Philippe 
Cadiou, 2010 – La crise de l’éducation n’existe pas, p. 3). La fel, Claire Fox se 
întreba şi el în 2004 dacă există în mod real o „criză a educaţiei” sau efecte 
vizibile ale acesteia ori ale crizei economice în plan educaţional (Claire Fox, 2004 
– „Crisis ? What Crisis?”, p. 37-39). 
În general, majoritatea specialiştilor sunt de acord cu concluzia că un sistem sau 
subsistem intră în criză datorită unui management deficitar, care fie este acuzat ca 
atare, fie se declară el însuşi în criză, aruncând astfel tot sistemul sau subsistemul, 
de care este responsabil, în criză. Avem de-a face deci mai degrabă cu o “criză de 
management educaţional”, cu condiţionalitate sau cauzalitate multiplă, mai 
ales internă, decât cu o « criză de sistem educaţional ». În acest din urmă caz, 
dacă o criză ar exista, ea ar trebui observată în toate cele trei subsisteme ale sale:  
 la « intrarea în sistem » (input, cu determinantele lui externe): tarele 

societăţii care pătrund în sistem odată cu subiecţii care urmează a fi educaţi; 

                                                 
1 În text, trimiterile bibliografice vor fi prezentată pe scurt. Bibliografia completă se găseşte la 
finele lucrării. 
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 în câmpul operaţional al desfăşurării propriu-zise a procesului de 
învăţământ  (instruire şi educaţie, ca determinante interne): diminuarea 
calităţii procesului instructiv-educativ comparativ cu situaţia din alte ţări 
dezvoltate în acest plan; 

 la « ieşirea în sistem » (output, prefigurat prin operaţionalizarea idealului 
educaţional şi realizarea finalităţilor concrete): mai ales vizând integrarea 
elevilor şi tinerilor în societate în general şi pe piaţa muncii în special. 
Privită ca efect al unor factori externi, criza educaţiei ar trebui considerată 

mai degrabă ca o „criză de adaptare” la determinanţii economici, socio-politici şi 
culturali. Soluţia în acest caz ar putea fi găsită în opţiunea pentru una din 
alternativele de răspuns adecvate din partea benefiarilor de servicii educaţionale, 
coordonate de un management educaţional de un anumit nivel: ori prin refuzul 
faţă de managementul educaţional respectiv, la nivel de sistem, sau de sub-sistem, 
cum a fi o anumită şcoală sau universitate (opţiune numită de sociologul Albert O. 
Hirschman « exit »), ori prin protestul faţă de acel management educaţional, 
manifestat prin criticarea lui (« voice »), ori prin aderarea la soluţiile oficiale 
propuse de acel management educaţional (« loialitate »2) (Albert O. Hirschman, 
1970 – Exit, Voice and Loyalty: Responses do Decline in Firms, Organizations 
and States). 

Un exemplu de răspuns contra determinanţilor care urmăresc “aruncarea” 
învăţământului în criză, în mod intenţionat, este reprezentat de inducerea a ceea ce  
Hannah Arendt numea „criza tradiţiei conservatoare a educaţiei şi a autorităţii” 
(Arendt, 1961 – Betwen Past and Future, Cap. 5 – „The Crisis in Education”, pp. 
171)3.  

Tendinţa renunţării la tradiţia autorităţii ca linie conservatoare a educaţiei 
din şcoli provine din diverse fapte ale implicării politicului, din exterior, asupra 
educaţiei şi din renunţarea la respectul faţă de ierarhii, practici “aduse” în şcoli 
odată cu masificarea învăţământului sau acceptate în mod tacit, dând astfel naştere 
unei crize şi mai extinse, anume “crizei morale”. Se consideră că societatea 
actuală ar fi mai degrabă într-o criză morală accentuată şi care s-ar repercuta 
asupra relaţiilor inter-generaţionale. 

                                                 
2 Paradigma loialităţii este exprimată sugestiv de Hirschman prin celebra declaraţie universală a 
patriotismului « Ţara noastră-i ţara noastră şi la bune şi la rele » şi prin exemplificarea din Vechiul 
Testament cu fidelitatea faţă de Dumnezeu a lui Avraam, care s-a declarat gata să-l sacrifice pe fiul 
său Isaac (Hirschman, 1970 – Op. cit., p. 78). 
3 Hannah Arendt s-a născută la Hanovra în 14 octobrie 1906 şi a decedat în 4 decembrie 1975, 
fiind fiica unică a unei familii înstărită de evrei germani. Studiile le-a făcut la Universitatea din 
Marbourg. Printre profesori s-a numărat filosoful Heidegger, cu care a avut şi o scurtă legătură, dar 
cu care a întreţinut o corespondenţă până la moartea acestuia. În 1929, a obţinut un doctorat în 
filosofie, sub îndrumarea unui alt filosof celebru, Karl Jaspers, la Universitatea din Heidelberg. 
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Mai aproape de vremurile noastre, Denis Jeffrey va relua problema internă 
a „crizei autorităţii”4, care ar induce bulversări majore în învăţământ (Denis 
Jeffrey, 2010 – Criza autorităţii în învăţământ). Este vorba de „bruiajul reperelor 
de sensuri, de valori care caracterizează societatea contemporană” şi care ar 
supralicita autonomia şi libertatea tineretului, în defavoarea autorităţii 
profesorului. În acest caz am avea de-a face cu factorii interni (endogeni), când 
„şcoala însăşi trebuie să suporte transformări interne ca şi celelalte instituţii de 
socializare chemate să facă muncă educaţională” (Fr. Dubet, 2003 – Éducation: 
pour sortir de l'idée de crise, p. 47). 

Iluzia unei lumi noi viitoare, care s-ar baza pe modul în care creştem şi 
educăm copiii şi tinerii, este alimentată mai degrabă din exterior, de ideologiile de 
stânga sau de dreapta, prima gândindu-se la posibila nivelare a fiinţei umane (în 
numele ideii că toţi suntem egali), cealaltă optând pentru un posibil elitism al 
celor care ne conduc şi care vor întări puterile statului în viitor. 

Christian Laval consideră că „de un secol, stânga politică şi sindicală în 
Europa au considerat că şcoala şi administraţia publică le aparţin”, fiind vorba de 
domenii dependente de stat (Christian Laval, 2006 – Les deux crises de 
l'éducation, p. 96-115). După Laval ar exista de fapt două crize ale educaţiei, 
condiţionate una de alta din exterior: una ar viza masificarea învăţământului, 
cealaltă raporturile dintre generaţii în interiorul instituţiilor şcolare. 

Odată cu intrarea „masei uriaşe de tineri” în şcoli şi universităţi, 
majoritatea problemelor pe care le au aceştia în familiile lor şi în societate pătrund 
şi ele în şcoală: sărăcie şi violenţă în gospodării, consum de alcool ori de droguri, 
huliganism, lipsă de respect faţă de ierarhii etc. 

Aşa cum spun mai mulţi specialişti ai domeniului pedagogic, pe bună 
dreptate, criza educaţiei este de fapt o criză globală a civilizaţiei, care a antrenat 
familia, şcoala, biserica etc. Nu puţini sunt părinţii care trimit copiii la şcoală doar 
pentru că nu mai au timp de ei, caz în care şcoala este chemată să aibă şi misiuni 
care în mod obişnuit ar trebui să aparţină mai mult părinţilor decât şcolii, decim 
mai mult factorilor externi decât celor interni şcolii: îngrijirea sănătăţii, servirea 
mesei şi asigurarea cazării, educarea în timpul liber, consilierea sexuală, 
integrarea în contexte multiculturale etc. 

Deşi se confruntă cu aceste probleme inerente masificării şi ideologizării 
maselor populare, şcoala reformatoare se vede atacată din toate părţile: stânga 
politică de oriunde ar fi ea (inclusiv cea românească) atacă orice lege a educaţiei 
care ar tinde să introducă un tip sau altul de competiţie între şcoli şi universităţi, 
provocând, reproducând sau accentuând o pretinsă egalizate în educaţie, la intrare 
şi pe parcursul şcolarităţii; la rândul ei, dreapta politică de oriunde foloseşte un 

                                                 
4 „Autoritatea” profesorilor – spune Denis Jeffrey – se diferenţiază de constrângere, dar şi de 
practica păguboasă a „negocieri” învăţării cu tinerii din partea profesorilor (Denis Jeffrey, 2010 – 
Criza autorităţii în învăţământ, în http://www.acelf.ca/revueXXX-1/ articles/07-Jeffrey.html).. 
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discurs prin care încearcă să găsească o soluţie de îmbinare a unei componente de 
învăţământ elitist cu una de continuare a învăţământului de masă, fără însă a 
renunţa la principiile calităţii şi competiţiei între şcoli. 

Educaţia este asigurată, în toate ţările lumii, prin intermediul puterilor 
publice, deşi în ultimii ani a început să se dezvolte şi alternativa învăţământului 
privat (dar, în acest din urmă caz, statul continuă să contribuie la cheltuielile cu 
educaţia tinerilor, prin alocaţii şi subvenţii publice pentru învăţământul de 
calitate). 

Ambiguităţile privitoare la conţinutul „crizei educaţiei” se constată şi în 
felul de a înţelege acest fenomen în diferite ţări, care nu au aceleaşi contexte 
politice şi care, nu de puţine ori, se confruntă cu grave crize structurale (în primul 
rând economice). Aşa este cazul actual al Greciei, unde N. Smirni5 vorbeşte chiar 
de „criza permanentă a educaţiei”, luând ca punct de referinţă grevele profesorilor 
din această ţară, aflată în faliment financiar (N. Smirni, 2009 – La crise 
permanente de l’éducation: un point de vue grec). Greva profesorilor de aici a 
început în 18 septembrie 2006 şi a durat 6 săptămâni, pe străzile Atenei (deşi a 
fost organizată pentru a dura 5 zile), pentru ca în aceste zile noile greve să 
provoace inclusiv victime umane6. 

O bună parte din „vina” pentru criză o au cheltuielile publice, din care cele 
vizând educaţia sunt în creştere, iar bugetele sunt mai sărace (mai ales în situaţia 
de criză economică pe care o parcurge şi România de azi). 

Pe de altă parte, există voci care neagă educaţia în ansamblul ei sau felul în 
care se realizează în şcoli, ea fiind învinovăţită de tot felul de „rele” pe care le-ar 
pricinui. Ba că nu ar mai putea ţine pasul cu dezvoltarea noilor tehnologii sau cu 
cerinţele pieţei muncii, apoi că ar frâna democratizarea societăţii sau ar reproduce 
marile inegalităţi de clasă şi de avuţie, iar acuzele continuă la adresa profesorilor 
(care s-ar crede singurii deţinători ai adevărului), la adresa şcolii în general (care 
ar trăi într-un „turn de fildeş”, fără legătură cu lumea reală), sau cu organizarea 
instituţională.  

Cel mai virulent critic al educaţiei tradiţionale, Ivan Illici, va spune că 
şcoala este mai birocratică chiar şi decât armata sau biserica. 

Într-o lucrare pe care a prezentat-o la Asociaţia Americană a Cercetării în 
Educaţie, la New York, în februarie 1971, Ivan Illich spunea următoarele: „Cred 
că actuala criză a educaţiei cere o revizuire a învăţării prescrise în mod public mai 
degrabă decât a metodelor folosite pentru a întări o astfel de educaţie” (Ivan Illich, 
1971 – De-schooling Society, p, 63).  

                                                 
5 A se vedea: http://www.alternatives-economiques.fr/la-crise-de-l-ecole_fr_art_633_48120.html. 
6 În marile manifestaţii din mai-iunie 2010, pe străzi se strigau slogane de genul „vom protesta 
până în anul 3000”. Principalele două revendicări ale greviştilor din 2010 au fost: 1. salariale (se 
cereau creşteri salariale cu încă 500 de euro, media veniturilor profesorilor fiind de circa 900 de 
euro, faţă de media salarială netă din ţară, de circa 700 euro); 2. contra marketizării şcolii, pe 
fondul unei subfinanţări a educaţiei (între 3,5 şi 4 % din PIB, vezi tabelele de mai jos). 
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Declarând existenţa unei crize a educaţiei, Ivan Illich se referea cu 
precădere la un sistem mondial de educaţie, bazat pe reproducerea ideologică a 
unei ordini mondiale şi naţionale prestabilite: „Şcolile sunt desemnate – spunea el 
– să prezerve secretele tuturor lucrurilor despre viaţă, iar calitatea vieţii ar fi 
dependentă de relevarea acestor secrete; aceste secrete trebuie aşadar să fie 
cunoscute într-o ordine de succesiune şi doar profesorii ar fi îndrituiţi să releve 
aceste secrete” (Ivan Illich, 1971 – Op. cit., p. 77). 

Astfel, indivizii cu „mintea şcolită” ajung, pe parcursul şi la sfârşitul 
studiilor, să conceapă lumea ca o piramidă de pachete de cunoştinţe, clasificate şi 
accesibile numai dacă au căpătat aceste pachete doar în cadrele organizate 
ideologic ale unei şcoli. 

Ivan Illich nu este de acord cu instituţia şcolară (publică), dar acceptă o 
formă de organizare complet liberă a activităţii şcolare, în cadrul unor „schimburi 
educaţionale într-un cadru organizat sub forma unor reţele externe legate între ele” 
(Ivan Illich, 1971 – Op. cit., p. 98).  

Actuala formă de şcoală este considerată de el cea mai birocratică dintre 
instituţiile societăţii, mai birocratică chiar decât armata sau biserica. În acest scop, 
el utilizează câteva idei–ţintă: 
 „Şcoala rezervă instrucţiunea unor oameni pentru care fiecare mişcare se 

conformează unor norme sociale prestabilite”; 
 „Şcolile sunt concepute după principiul că totul este secret în viaţă, iar 

calitatea vieţii depinde de cunoaşterea acestui secret, care nu poate fi 
descoperit decât numai într–o ordine dată, profesorii fiind singurii capabili 
de a–l releva”; 

 „Diplomele tind să reducă libertatea educaţiei şi transformă dreptul de a 
împărtăşi cunoştinţele într–un privilegiu de libertate academică rezervată 
angajaţilor şcolii”; 

 „Noua religie a lumii” (cum numeşte el şcoala) este industria de consum a 
cunoaşterii care, în acelaşi timp, asigură opiu şi loc de muncă în cursul unui 
număr tot mai mare de ani din viaţa omului. Deşcolarizarea se află deci la 
baza oricărei mişcări de eliberare umană” (Ivan Illich, 1971 – Op. cit., p, 
63-99; Hubert Hannoun, 1977 – Op. cit., p. 36, 43, 55). 
Soluţia la birocraţia excesivă a organizaţiei şcolare ca instituţie publică nu 

se află totuşi, repetă Illich, în abandonarea oricărei forme organizate de şcoală, ci 
în desfiinţarea formei ei (excesiv de birocratizată), mai exact în 
dezinstituţionalizarea şcolară, în care un rol important l-ar putea avea 
administratorii educaţiei şi consilierii-pedagogi. 

Illich a visat la o desfiinţare a şcolii publice (în forma actuală, ca 
întreprindere politică) şi a definit diferit până şi pe administratorii şcolari, opuşi 
celor clasici. Astfel, un administrator şcolar ar trebui să fie – în concepţia lui – 
„un om ale cărui competenţe sunt cerute astăzi personalului unui muzeu sau al 
unei biblioteci, directorului unei agenţii de plasament sau administratorului unui 
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hotel. El trebuie să se dovedească apt de a croi drum oamenilor, de a înlesni 
întâlnirea dintre elevi şi specialişti, dintre profesori şi obiectele educative” (apud 
Hubert Hannoun, 1977 – Op. cit., p. 75). În fine, profesorul-pedagog ar trebui fie 
un consilier neideologiza(n)t, un profesionist independent, care „să acţioneze ca 
primus inter pares în iniţierea celor interesaţi de a prelucra dificilele călătorii 
intelectuale” (I.Illich, 1971 – Op. cit., p. 98). 

Illich este un caz destul de izolat în peisajul contestatar privind instituţia 
şcolară, dar distincţia dintre şcoală ca instituţie (birocratică) şi ca organizaţie care 
facilitează autocunoaşterea, merită a fi evidenţiată. 

Majoritatea pedagogilor, psihologilor şi sociologilor văd în educaţie o 
latură birocratică, inevitabilă, şi o latură novatoare în esenţa ei, imagine pe care o 
avea Durkheim încă în 1926: pe de o parte ea reprezintă „mijlocul de perpetuare şi 
întărire a omogenităţii, prin care societatea îşi reînnoieşte neîncetat condiţiile 
propriei existenţe” (latură birocratică), pe de altă parte, o formă de „asigurare a 
persistenţei unei diversităţi necesare, diversificându–se şi specializându–se ea 
însăşi” (latură esenţial novatoare – Durkheim, 1980 – Op. cit., p. 68). 

Care ar fi deci „puterile” educaţiei, în sensul de competenţe de care se face 
direct responsabilă ? Aceasta este o întrebare-cheie la care dorim să răspundem 
pornind de la faptul incontestabil că de cel puţin 20 de ani România se află în 
„criză educaţională”. O dovedesc – pentru a da doar două exemple -, din interior, 
rezultatele obţinute de elevii români la testele internaţionale (în plan instrucţional-
cognitiv), iar din exterior gravele deficienţe de comportament ale tinerilor care 
emigrează în lumea occidentală (în plan educaţional-social şi personal, faţă de 
care şi şcoala are o parte din responsabilitate), dar şi rata mare a şomajului cronic 
în rândul tinerelor generaţii din aceşti ultimi 20 de ani. 
 

2. Conceptul de „criză reală a educaţiei” şi cel ideologizat de  
   “criză inventată a educaţiei” 

 
În concepţia profesorului britanic Richard Rumelt, o definiţie generală 

care ar putea fi proprie unei « crize reale » în acest domeniu ar fi următoarea : 
sistem ori sub-sistem instituţional bolnav, care nu mai poate fi susţinut, din 
cauza resurselor precare, drept pentru care el necesită „o ruptură totală faţă de 
trecut, moment când majoritatea opţiunilor care au condus comportamentul şi 
atitudinile oamenilor nu mai sunt considerate corecte sau potrivite” (Richard 
Rumelt, apud François Bouvard, Thomas Dohrmann & Nick Lovegrove, 2009 – 
The Case for Government Reform Now, p. 5). Cu alte cuvinte, o criză reală poate 
deveni un bun prilej de efectuare a unor reforme reale, care altfel nu ar putea avea 
loc, din diverse cauze. 

Termenul grecesc de “crisis”, semnifică, printre altele, “judecată”, 
“decizie”, “alegere”, iar prima utilizare a lui a fost aplicaţia pracică medicală, de 
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“luare a unei decizii de vindecare a unei boli sau de moarte” (vezi explicaţiile în 
lucrarea lui Thomas de Konink, 2007 – La crise de l’éducation, p. 9). 

Conceptul de „criză a educaţiei” este adesea pândit de aspecte ideologizate 
şi ideologizante. 

Întotdeauna cei aflaţi la puterea politică a unei ţări vor declara existenţa 
unei „crize a educaţiei” şi intenţia de a o eradica sau măcar diminua, mai ales prin 
apelul la o legislaţie nouă asupra educaţiei. Cei aflaţi temporar în opoziţie (mai 
ales dacă tocmai au ieşit de la guvernare) vor apăra vechea legislaţie privind 
educaţia (mai ales dacă au contribuit la apariţia şi / sau aplicarea ei), atacând 
evident intenţiile noilor guvernanţi, iar dacă acestea sunt şi aplicate, atunci 
discursurile în legătură cu a „noua criză a educaţiei” se reiau cu şi mai mare 
aplomb.  

Iată de ce se impun precizări terminologice şi mai ales de conţinut legate 
de rosturile şi limitele educaţiei, faţă de care se poate aplica eticheta de „criza 
educaţiei”. 
 
 

3. Indicatorii „crizei reale a educaţiei” 
3.1. „Semnele” obiective ale crizei prin apelul la statisticile privind 

                   sub-sistemul educaţional 
 
 În primul rând trebuie să arătăm că nu există un ansamblu bine precizat de 
indicatori statistici după care un sub-sistem educaţional ar putea fi etichetat ca 
fiind într-o criză reală. 

Totuşi, primele lucrări care au tratat problema „crizei mondiale a 
educaţiei” au avut în analiză un set de indicatori statistici ai “intrărilor” şi 
“ieşirilor” din sistemul mondial al educaţiei, referitor la: 1. afluxul elevilor în 
şcoli (fenomenul de masificare); 2. penuria acută a resurselor din ţările analizate, 
mai ales financiare; 3. creşterea cheltuielile cu educaţia, pe un fond de creştere a 
nevoii de educaţie pe tot parcursul vieţii; 4. inadaptabilitatea produselor şi 
serviciilor educaţionale, la noile cerinţe, mai ales tehnologice; 5. inerţia şi 
ineficacitatea, referitoare la managementul educaţional (Philip Coombs, 1968 – 
Op. cit.; referitor la aceiaşi indicatori, vezi şi Edgar Faure, 1974 – A învăţa să fii, 
p. 65).  

La rândul său, cercetătoarea franceză Viviane Isambert-Jamati s-a referit, 
într-o perspectivă socio-istorică şi statistică, la “ieşirile” din sistemul liceal 
francez în perioada 1860-1960 (V. Isambert-Jamati, 1970 – Crise de la société, 
crise de l`enseignement: Sociologie de l`enseignement secondaire français), 
învinovăţind inechitatea (re)produsă de sistemul politic francez prin intermediul 
şcolilor. 

În legătură tot cu sistemul francez de educaţie, problemele anomice din 
societate, cuplate cu “revolta liceenilor” din anul 1968 au reprezentat semne ale 
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crizei educaţiei în această ţară în acea perioadă, pentru ca situaţia să se repete la 
începutul noului mileniu (Jacques Testaniere, 1972 – Crise scolaire et révolte 
lycéenne). 

Răspunsul la această criză a fost aşa-numita „reformă Faure” asupra 
sistemului educaţional francez. 

Mai aproape de zilele noastre, Louis Althuser va relua problemele « şcolii 
ideologizante ». El a considerat şcoala drept un « aparat ideologic de stat », 
implicat în reproducerea inegalităţilor din societate. Autorul a operat o diferenţiere 
între un « aparat represiv de stat », care funcţionează într-un mod violent şi un 
« aparat ideologic de stat », cum este şi şcoala şi care « dresează prin metode de 
sancţionare, de excludere, de selecţie etc., nu doar cu privire la oficianţii săi, ci şi 
pentru enoriaşii săi » (Louis Althuser – Idéologie et appareils idéologiques d’État: 
Notes pour une recherche, p. 23). 

Apoi, François Dubet va găsi în “schimbarea comportamentului elevilor“ 
faţă de profesori ca un alt semn al « crizei educaţiei » din interior (Dubet, 2003 – 
Op. cit., p. 40). 
 

Există indicatori interni, de proces al învăţământului, care indică un grad 
al calităţii educaţiei ceea ce înseamnă că încadrarea în limitele aflate sub media 
acestora ar putea fi interpretat ca sistem aflat în criză. 
  În unele situaţii, opţiunea de politică educaţională, de exemplu, în cazul 
prelungirii educaţiei, ar trebuie să fie direct legată de posibilităţile financiare ale 
ţării. 

Există mai multe studii care arată că părinţii copiilor ar dori, în mare 
proporţie, să lase copiii lor în seama educaţiei formale, dar subvenţionate, o 
perioadă cât mai îndelungată, până la 20 de ani şi chiar peste. 

Nu puţine sunt şi „vocile societăţii” care laudă societăţile care îşi permit 
acest lux al prelungirii şcolarităţii obligatorii până la limitele liceului, chiar ale 
universităţii gratuite. Totuşi, limitele bugetare îşi vor spune cuvântul, mai 
devreme sau mai târziu. 
 

Sintetizând aspectele analizate de specialiştii invocaţi mai sus, reies 
următoarele “semne obiective ale crizei“ (mai importante): 
 
I. Dimensiunea obiectivă externă (economică şi social-politică) a educaţiei 

(costurile educaţiei şi susţinerea ei politică): se consideră că un cost mai 
redus al educaţiei împiedică dezvoltarea acesteia; în acelaşi timp, s-a 
constatat şi un fenomen pervers: oricât de multe resurse financiare ar fi 
alocate, acestea vor fi insuficiente; 

II. Dimensiunea internă a educaţiei (procesele educaţionale): studiile arată 
că diminuarea calităţii serviciilor publice educaţionale erodează din interior 



 16

sistemul, decredibilizându-l şi vulnerabilizându-l în faţa unei crize actuale 
sau de viitor; 

III. Dimensiunea finalităţilor educaţiei (în primul rând, relaţia educaţiei cu 
piaţa muncii): cercetări mai vechi sau mai noi au concluzionat că cu cât 
creşte rata şomajului juvenil, cu atât creşte şi percepţia publicului că 
sistemul de învăţământ este deficitar ori tinde a intra într-o criză reală. 

 
Prima constatare care iese în evidenţă din statistica economică privind educaţia 
din România este aceea că cheltuielile publice pentru educaţie din 2000 (şi din 
1990) până în 2008 (şi în prezent) s-au dublat, fiind peste cele din majoritatea 
ţărilor post-comuniste (cu excepţia Ungariei), dar şi peste cele alocate în Irlanda, 
Marea Britanie şi Spania (Fig. 1 şi 2), iar costurile per elev s-au triplat (Fig. 3). 
 

I. Dimensiunea economică a educaţiei: costurile educaţiei 
a. Cheltuielile publice pentru educaţie ca procent din PIB 

Fig. 1 
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b. Date comparative privind cheltuielile publice pentru educaţie 
ca procent din PIB 

                                                                                                                 Fig. 2 

 
c. Costul mediu per elev 

                                                                                                                    Fig. 3 

 
Sursa: Ministerul Educaţiei, http://www.edu.ro/index.php/articles/c483/  

                    (accesat în 1 mai 2010). 
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Constatând creşterea cheltuielilor generale pentru învăţământ şi per elev 

ne-am interesat, consultând celelalte statistici, unde se „duc” aceste costuri. 
 În acest fel, am identificat că aceste creşteri de costuri intră în salariile 
cadrelor didactice, în proporţie de peste 70-80% an de an. 
 

d. Cheltuieli de personal ca procent din cheltuielile totale  
    pentru educaţie 

Fig. 4 

 
S-ar părea, la o primă ipoteză de lucru, că avem de-a face cu o 

« obezitate » a sistemului din punct de vedere al încărcării lui cu prea multe cadre 
didactice. Indicatorul care poate verifica această ipoteză este numărul de elevi la 
un cadru didactic, adică se referă la « mărimea clasei de elevi ». Datele statistice 
nu confirmă această ipoteză, dacă avem în vedere efectivele cadrelor didactice 
angajate, coroborate cu normativele de normare în domeniu la indicatorul 
« mărimii clasei de elevi ».  

Totuşi se constată că « încărcătura » pe norme didactice a cadrelor 
didactice este una lejeră faţă de situaţia din ţările post-comuniste (de exemplu, mai 
mică decât în Germania, Austria, dar la nivelul Italiei – Fig. 5). 
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Situaţie comparativă privind mărimea claselor de elevi în 
ţările europene care dispun de reglementări în acest sens 

Fig. 5 

 

Sursa: Key data on Education in Europe (2009), Brussels: Education,  
                      Audiovisual and Culture Executive Agency,  p. 219. 
  

Datele de la Institutul naţional de statistică arată că cea mai mare pondere 
a bugetarilor din totalul acestora o are sub-sistemul educaţional, care deşi a avut o 
uşoară involuţie între 2006 şi 2010, practic a crescut raportat la numărul total de 
angajaţi din România (circa 40 % din total bugetari şi 23% din total angajaţi). 
 

Efective şi ponderi ale angajaţilor din domeniul bugetar 
Tabel 1 

Domenii bugetare 31.12. 06 31.12. 07 31.12. 08 31.12. 09 31.01. 10 
Învăţământ 402.500 401.300 404.100 395.100 395.300 

% din total bugetari   41,58 41,58 40,82 39,24 39,24 
% din total salariaţi   20,15 20,46 20,89 23,05 23,24 

Sănătate/asist. soc. 336.100 356.400 368.600 382.400 383.500 
% din total buget 36,47 36,92 37,24 37,98 38,07 

Adm. publ./apărare 183.100 207.500 217.200 229.400 228.500 
% din total buget 19,87 21,50 21,94 22,79 22,68 

Nr. total bugetari 921.700 965.200 989.900 1.006.900 1.007.300 
Nr. total salariaţi (mii) 4.575,0 4.717,2 4.738,6 4.367,7 4.333,8 

 

Surse: http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2008/bsl_12.pdf. 
            http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2009/bsl_12.pdf; 
            http://www.insse.ro/cms/rw/pages/arhivabuletine2010.ro.do 
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Recent vicepreşedintele Michael Weiss, de la compania de consultanţă 

A.T. Kearney afirma: „România avea, la sfârşitul anului 2008, 80 de angajaţi în 
sistemul public, raportat la mia de locuitori, cu 19 mai mult decât in Italia, cu 15 
mai mult faţă de Spania şi cu 11 mai mult decât in Germania. Sectorul public din 
România  nu suferă din cauza numărului de salariaţi, ci de pe urma calităţii şi a 
productivităţii. O reducere numerică a bugetarilor nu va duce la eliminarea 
problemelor” (http://www.wall-street.ro/articol/Economie/70569.html). 
 

Susţinerea politică a educaţiei nu trebuie confundată cu politizarea 
subsistemului educaţional, ci din contra se referă fundamentarea socio-economică 
a politicii educaţionale, mai ales prin acţiuni cum ar fi: 
 
 O legislaţie favorabilă care să facă din educaţie un domeniu prioritar 

naţional: s-a constatat însă că modificările dese ale legii educaţiei au 
demonstrat contrariul, confirmând o dată în plus implicarea politicului, 
nefavorabilă acestui domeniu. Astfel, în ţara noastră, Legea învăţământului 
de după Revoluţie (Legea Nr. 84 din 24 iulie 1995) a fost modificată, până 
în prezent, de 59 de ori, iar Statutul personalului didactic de 14 ori: aceste 
modificări indică faptul că legea a fost una necorespunzătoare pe termen 
lung pentru sub-sistemul pe care îl administra; 

 O relaţie corespunzătoare între “actorii educaţionali“ implicaţi 
(stakeholders): elevi / studenţi, părinţi, reprezentanţi ai guvernului, 
sindicatelor şi patronatelor din educaţie; 

 Anticiparea efectelor previzibile negative asupra educaţiei copiilor şi 
tinerilor din partea crizei economice: din acest punct de vedere studiile au 
arătat că aceste efecte colaterale nu există. 

 
Direcţia pentru Strategii Guvernamentale a efectuat un studiu în 2009 care 

să verifice efectele economice asupra educaţiei. La întrebarea pusă cetăţenilor în 
gospodăriile lor: „În ultimele 6 luni gospodăria  dvs. a simţit efecte asupra 
educaţiei copiilor din cauza crize economice?”, răspunsurile au arătat că la 
debutul crizei economice în România aceasta practic nu a fost resimţită aproape 
deloc asupra educaţiei. Vom vedea mai jos că nici în prezent, mai ales studenţii, 
nu resimt existenţa unui efect negativ al crizei asupra lor ca persoane. 
 



 21

Lipsa efectelor crizei economice asupra educaţiei tineretului din România 
Fig. 6 

 

Sursa: xxx, 2009 – Impactul crizei economice, Guvernul României, p. 13. 
 

Diverse studii care se fac în Europa de Vest au arătat o nesustenabilitate a 
sub-sistemului de învăţământ reflectată şi în conflictualitatea ridicată între 
factorii decidenţi din învăţământ şi aşa numiţii stakeholderi (deţinători de interese 
în învăţământ): sindicate, patronate, ONG-uri din educaţie, cum ar fi asociaţiile 
profesionale, asociaţiile părinţilor, ale elevilor etc., nu s-a confirmat până la data 
studiului de faţă. 

Datele statistice vizând acest fenomen ăn România arată şi faptul că nu 
există un grad suficient de înţelegere între partenerii sociali implicaţi în educaţie, 
mai ales în reforma acesteia, mai ales în situaţii excepţionale, precum cele de criză 
reală ca cea de astăzi. 

Situaţia profesionalizării conflictelor colective de muncă în învăţământ 
este relativ diferită de cea din alte domenii de activitate, prin raportare la situaţia 
generală a conflictualităţii colective. Ea arată că spre deosebire de alte ramuri ale 
economiei naţionale (şi la nivel naţional), gradul de conflictualitate din sub-
sistemul de învăţământ a rămas redus în perioada 2000-2009, dar accentuată 
astăzi. 
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Numărul conflictelor colective de muncă din învăţământ 
raportat la numărul total de conflicte colective 

                                                                                                                     Fig. 7 

 
      Sursa: Buletinele statistice ale Ministerului Muncii, 1992-2010  
     (Situaţia conflictelor din 2009 vizează doar perioada ianuarie-septembrie). 
 

Numărul total de conflicte colective de muncă reprezintă un indicator al 
stării conflictuale, dar mai important decât el este numărul de participanţi la aceste 
conflicte, pe care îl prezentăm în continuare. 
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Participanţii la conflictele colective de muncă  
la nivel naţional din care în învăţământ 

Fig. 8 

 
      Sursa: Buletinele statistice ale Ministerului Muncii, 1992-2010  
     (Situaţia conflictelor din 2009 vizează doar perioada ianuarie-septembrie). 
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2. o primă perioadă de descaladare: 1996 –1997 (mai ales după alegerile din 
noiembrie 1996 şi pe tot parcursul guvernării Ciorbea şi Vasile); 

3. al doilea val de conflicte, 1998 – 1999, culminând cu mitingul din 28 martie 
1999, la care au participat circa 400.000 sindicalişti, de la toate cele patru 
mari centrale sindicale (inclusiv din partea sindicatelor din învăţământ), 
până în toamna anului 1999. 

4. Procesul conflictual concret este descris astfel: mai întâi a avut loc refuzul 
confederaţiilor sindicale de a semna un moratoriu cu Guvernul Vasile şi 
apoi prin conflictele dure cu guvernul Isărescu din partea profesorilor, 
avocaţilor, notarilor publici, finanţiştilor şi vameşilor (în primăvara anului 
2000); 

5. a doua perioadă de descaladare: începând cu anul 2000 până în zilele 
noastre, perioadă propice descaladării conflictuale, mai ales a încheierii 
unor serii de acorduri de „pace socială” între sindicate şi Guvern (în speţă 
Ministerul Educaţiei); 

6. al treilea val de conflicte, prefigurate înainte de alegerile prezidenţiale, dar 
puse în aplicare odată cu prezentarea proiectului noi legi a educaţiei, în 
martie-aprilie 2010, deşi principiile acesteia au fost convenite între toţi 
factorii politici şi sociali (partidele principale, sindicate, asociaţii 
profesionale etc.). 

7. Acest proces conflictual, „în dinţi de ferăstrău”, cum se poate consta din 
Fig. 7 şi 8, se păstrează în privinţa conflictualităţii colective din învăţământ, 
cu următoarele diferenţieri: 

 conflictualitatea cea mai mare în învăţământ este în anul 1998 (şi nu în 
1999, aşa cum este cazul general); ea a rămas relativ ridicată până în anul 
2000, deşi păstra o constantă conflictuală, spre deosebire de situaţia 
generală a conflictualităţii în ţară care descreştea evident după 1999, pentru 
ca după 2002 conflictualitatea în învăţământ, cel puţin până în 2010, practic 
să dispară („cei 8 ani de pace”; 

 prima escaladare a conflictelor colective de muncă din învăţământ a existat 
în perioada 1994-1995; 

 a urmat o perioadă de descaladare, în perioada 1996 şi parţial 1997; 
 a doua escaladare a conflictelor colective de muncă din învăţământ a existat 

în perioada dintre a II-a parte a anului 1997, devenind maximă în 1998 şi a 
continuat încă 4 ani (a se vedea greva din aprilie 2002). 
Este de remarcat aici că cea mai mare conflictualitate în învăţământ a 

coincis cu perioada celor mai evidente semnale de reformă a sistemului 
educaţional de după 1989, ceea ce demonstrează că actualele structuri sindicale, 
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pot deveni „frâne” în drumul reformei (în fapt au devenit deja “frâne” evidente ale 
reformei în educaţie)7.  

Este evident că la acţiunile conflictuale de proporţii organizate de 
sindicatele din învăţământul preuniversitar rata anuală de participare a fost destul 
de scăzută dacă avem în vedere numărul de participanţi cadre didactice din total 
efective în învăţământ. Dacă avem în vedere media efectivelor din învăţământ, nu 
rata de participare la conflicte aferentă unităţilor în care au avut loc aceste 
conflicte, constatăm că evidenţa unui foarte mic grad de conflictualitate în 
învăţământ între decidenţii din vârful managementului educaţional şi operaţionalii 
sistemului (cadrele didactice, chiar şi sindicalizate). 

Considerăm că rata anuală de participare a cadrelor didactice sindicaliste 
va creşte în viitor, ca urmare a trei factori: 
1. re-solidarizarea sindicatelor cu alte ramuri apropiate (în speţă bugetarii, în 

noua confederaţie a acestora)8;  
2. relativa stabilizare a gradului de sindicalizare în învăţământ, care este 

printre cele mai înalte faţă de celelalte ramuri9;  
3. situaţia de destabilizare pe care o va induce aplicarea proiectului de reformă 

propusă prin noua lege a învăţământului.  
 

În legătură cu noua Lege a educaţiei, sindicatele exprimă insatisfacţie faţă 
de probleme colaterale reformei şi anume (website Internet al Federaţiei sindicale 
„Spiru Haret” – http://www.fsiispiruharet.ro/news/Com_comun_14.04.2010.pdf): 

                                                 
7 Un exemplu în imobilismul sindicatelor din învăţământ îl constatăm şi în faptul că liderii acestora 
s-au perpetuat la conducere timp de aproape 20 de ani: putem da ca exemple cazurile unor 
persoane precum Izvoranu Gheorghe (preşedinte al Federaţiei sindicale Spiru Haret, care trebuia să 
iasă la pensie dar şi-a prelungit şederea în această funcţie poate şi pentru că este foarte vocal în 
revendicări), Marius Nistor, lider al aceleaşi federaţii, instigator la revolte populare, Aurel Cornea, 
liderul  Federaţiei sindicale libere din învăţământ (iată o mostră de populism sindical: "Această 
guvernare a eşuat şi ar trebui să plece. Dacă recurge la aceste măsuri şi pensionarii şi bugetarii vor 
muri de foame"). Este o mostră a faptului că sindicatele din învăţământ, prin liderii lor actuali, fac 
politică, cerând nu o reformă reală ori o nouă calitate a sub-sistemului de învăţământ, ci demisia 
guvernului. 
8 Alianţa Bugetarilor a fost creată în 10 septembrie 2009 şi a cuprins iniţial  11 federaţii sindicale: 
trei din educaţie, una din sănătate, cinci din finanţe şi reprezentând administraţia publică centrală 
şi locală, două ale poliţiei şi sistemului penitenciar. De notat că pe lângă aceste federaţii mai 
există: PUBLISIND – Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică (aparţinând BNS), FNSA – 
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie – circa 50.000 de membri (aparţinând 
Cartelului ALFA), SANITAS, federaţiei a salariaţilor din sănătatea (cu 100.00 de membri 
înregistraţi în 42 de organizaţii judeţene, aparţinând Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere 
din România FRAŢIA), late câteva minuscule sindicate, reprezentând administraţia publică locală 
şi poliţia, cum ar fi Sindicatului Administraţiei Publice FORŢA LEGII (afiliat Confederaţiei 
Sindicale Naţionale „MERIDIAN”. 
9 Statisticile internaţionale au înregistrat o creştere a ratei de sindicalizare în România cu 4,2 % 
între 2003 şi 2008 (http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0904019s/tn0904019s.htm). 
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1. desfiinţarea titularizării în sistem; 
2. componenţa Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ; 
3. dispariţia unor drepturi garantate de ani de zile în legislaţie (cum ar fi 

reducerea cu 2 ore a normei didactice pentru personalul didactic cu o 
vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi gradul didactic I); 

4. imposibilitatea negocierii de drepturi (altele decât cele salariale) prin 
contractele colective de muncă. 

 
Semnele crizei au fost simţite de sindicate odată cu apariţia O.G. nr. 

114/2009, prin care – spun ele – se prevedea reducerea cu circa 15.000 a 
numărului de posturi din învăţământul preuniversitar, începând cu data de 1 
septembrie 2010, după ce în anul 2009 s-au mai redus aproximativ 18.000 de 
posturi. Datele satatistice oficiale nu confirmă însă aceste reduceri declarate, ci o 
rată mare a şomajului juvenil (cazul şomerilor cu diplomă de învăţământ mediu şi 
superior – vezi Fig. 9 şi 10). 

Reacţia sindicatelor din sistemul bugetar a fost foarte aspră, ea fiind 
întreţinută de principalele canale media. Coalizarea tuturor federaţiilor din această 
ramură a facilitat o replică dură în legătură cu măsurile guvernamentale anti-criză. 

Un sondaj de opinie efectuat în martie 2009 şi publicat pe site-ul Alianţei 
Sindicatelor Bugetarilor SED LEX (circa 65.000 de membri), dar şi pe site-ul 
Observatorului European al Relaţiilor Industriale, arăta următoarele: „Din 
mesajele primite până în prezent pe site şi la sediul Alianţei SED LEX din partea 
colegilor noştri, a rezultat (http://www.sedlex.ro/ main/arhiva şi http://www. 
eurofound. europa.eu/ eiro/2009/12/ articles/ ro0912029i.htm):  
 70% considerau prioritară protejarea locurilor de muncă; 
 11,5% acceptau reducerea de personal şi mărirea salariilor; 
 9,2% solicitau protejarea locurilor de muncă şi mărirea salariilor mici; 
 3,8% cereau menţinerea sporurilor cu orice preţ; 
 3,5% solicitau protejarea locurilor de muncă, plata în funcţie de competenţă 

şi mărirea tuturor salariilor; 
 2% acceptau cumularea plăţii pensiei şi a salariului. 

Toate nemulţumirile sindicatelor (textul era semnat de toate federaţiile 
sindicale din învăţământ), ca şi semnalul dat de ordonanţa guvernului s-au referit 
strict doar la problemele cadrelor didactice şi conducerilor de şcoli, nu şi la 
problemele de sistem (cum ar fi finanţarea lui) şi mai ales la cele vizând educaţia 
elevilor. 

Conducerile celor patru federaţii avertizau forurile decizionale ale 
Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului: „am hotărât continuarea acţiunilor 
de protest conform calendarului stabilit de comun acord, astfel: recomandăm 
membrilor de sindicat să nu participe la examenele naţionale care vor începe pe 19 
aprilie cu testarea competenţelor digitale; recomandăm membrilor de sindicat să 
nu treacă notele în documentele şcolare oficiale; grevă generală cu durata de o zi, 
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cu încetarea activităţii în toate unităţile şi instituţiile de învăţământ, în data de 22 
aprilie 2010”.   

A urmat greva cu ocazia bacalaureatului, dar şi un fiasco pentru 
demersurile ulterioare, din lunile mai şi iunie 2010. 

Toate aceste reacţii de nemulţumire aveau ca „ţinte” nu factorii decizionali 
(cum ar fi, de exemplu, pichetarea Guvernului ori a ministerului de resort etc.), ci 
pe elevi; o parte (e adevărat, mică) dintre aceştia se vedeau astfel nevoiţi să 
rămână acasă, să piardă din conţinutul didactic şi educaţional la care erau 
îndreptăţiţi să acceadă şi câţiva au pierdut susţinerea bacalaureatului. 

La aceste acţiuni imediat s-au asociat partidele aflate în opoziţie: PSD şi 
PNL, politizând toate problemele puse în discuţie. 

Cu siguranţă că există deficienţe ale noii legi, dar acestea nu vizează decât 
tangenţial problemele de care se plâng sindicatele şi partidele de opoziţie. De 
exemplu, este discutabilă nevoia sistemului de învăţământ din România de a avea 
„angajaţi pe viaţă” (titularizaţi de sistem, nu de şcoli, în mod direct).  

Există şi alte aspecte care cer remedieri urgente: 
 tendinţa naţionalizării fondurilor de la universităţile private; 
 un rol prea mare acordat ministerului de resort în detrimentul unităţilor de 

învăţământ (mai ales atentatul la autonomia universitară) etc. 
Apoi, este foarte utilă introducerea obligativităţii directorilor de şcoli de a 

nu fi angajaţi politic, dar este discutabilă situaţia preşedintelui Consiliului de 
administraţie din şcoli (textul legii, în acest sens, este: „Consiliul de administraţie 
va fi condus de către un preşedinte ales prin vot de jumătate plus unu dintre 
membrii săi, dintre reprezentanţi ai părinţilor şi ai Consiliului local. Directorul 
este membru de drept al consiliului de administraţie, dar nu poate ocupa funcţia de 
preşedinte. Atribuţiile preşedintelui sunt stabilite de consiliul de administraţie, în 
limitele legislaţiei în vigoare, după o metodologie generală stabilită de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Cu alte cuvinte, preşedintele nu are 
condiţionalitatea de a nu fi om politic, deci riscurile politizării rămân intacte în 
noua lege. 

Totuşi, reducerea normei pentru cadrele didactice cu vechime mare nu ni 
se pare a fi de natură să dăuneze învăţământului, ci din contra. 

Este adevărat însă că prin noua lege se creează premisele imposibilităţii de 
a mai negocia diverse drepturi (altele decât cele salariale), prin contracte colective 
de muncă, de aceea, în această problemă, factorii decizionali ar trebui să dea 
dovadă de flexibilitate pentru a acorda sindicatelor din învăţământ acest drept 
stipulat în Convenţiile internaţionale în domeniu. 
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Rata şomajului în România cu diplomă 
de învăţământul universitar şi (total) preuniversitar 

Fig. 9 

 
Rata absolvenţilor învăţământului superior din România 

Fig. 10 
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În alte situaţii, opţiunea de politică educaţională, de exemplu, în cazul 
universităţilor „de masă” ori “de elită”, face trimitere la alt sistem de referinţă 
opţional: dorim să avem cât mai mulţi studenţi (eventual comparativ cu media din 
UE) sau dorim să restrângem subsistemul universitar doar la elite ? 
 

3.2. „Semnele” subiective ale crizei.  
      Studiu de caz: opiniile studenţilor şi cadrelor didactice  
      de la patru universităţi din România 

  
 Pentru a avea o imagine completă asupra crizei ca problemă reală sau / şi 
ca manipulare politică, am folosit un chestionar prin care am solicitat opinia a 130 
de persoane din sub-sistemul educaţional de nivel superior în perioada 31 mai-5 
iunie 2010: 87 studenţi şi 43 de cadre didactice din domeniul ştiinţelor politice şi 
ştiinţelor administrative, de la următoarele universităţi: Universitatea din 
Bucureşti (Facultatea de Ştiinţe Politice), Universitatea Creştină « Dimitrie 
Cantemir » (Facultatea de Ştiinţe Politice şi Facultatea de Ştiinţe Juridice 
şiAdministrative), Universitatea « Lumina » din Bucureşti (Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi Politice) şi Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi (Facultatea de 
Ştiinţe Politice şi Administrative). 

Rezultatele şi concluziile sunt prezentate mai jos (Participanţi: Gen: 1. 
Femei = 21 (48,8%), respectiv 57 (65,5%); 2. Bărbaţi = 22 (51,2%), respectiv 30 
(34,5%), Total / 130). 
 

Întrebarea 1: “Luând ca reper definiţia specialiştilor, plus consideraţiile 
dvs., credeţi că există o criză reală în educaţie în prezent, în România ? a. Da, 
există o criză reală în educaţie; b. Nu, criza în educaţie este inventată”). 

 
Corelate şi cu celelalte răspunsuri, pe care le prezentăm în continuare, este 

evident că subiecţii investigaţi de noi au opinia fermă că există o criză reală şi nu 
una inventată în învăţământul românesc de astăzi. 
 Cauza principală a acestei crize reale este însă în afara sub-sistemului, 
anume datorată „factorilor socio-politici”. Mai precis este vorba de partidele 
politice şi sindicatelor de la nivel central, primele susţinându-le pe celelalte. 

Oferind aceste date şi unui lider politic principal din România (Crin 
Antonescu, preşedinte al PNL, aflat în vizită la UCDC şi vorbind despre criza din 
învăţământ la finele lunii mai 2010), acesta a negat (prewvizibil) legătura dintre 
liderii de sindicate din învăţământ şi liderii partidelor, cel puţin a celui pe care îl 
conduce. 
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                                                                                                              Fig. 11 

 
 Întrebarea 2: „Dacă răspunsul dvs. este „Da” cel puţin la întrebarea 
precedentă, care credeţi că este cauza principală a existenţei crizei reale din cele 
2 instituţii ? 

                                                                                                    Fig. 12 
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Întrebarea 3:  Credeţi că mijloacele de informare în masă (media) din 
România au o contribuţie (interesată) în diminuarea/agravarea unor reale/ 
potenţiale crize din instituţiile de învăţământ româneşti ? 

Fig. 13 

 
 Oricine poate constata că principalele canale de televiziune din România, 
mai ales cu ocazia grevelor bugetarilor, nu numai că sprijină acţiunile greviste de 
tip politic, inclusiv cele ale cadrelor didactice sindicalizate, dar chiar instigă la 
revoltă (s-a ajuns chiar şi în situaţia în care reprezentaţii unor partide ori posturi 
TV să fie violentaţi cu ocazia grevelor).  

În Anexă prezentăm câteva imagini care reliefează implicarea 
televiziunilor de ştiri (în special „Realitatea TV” şi „Antena 3”) în centrul 
grevelor cadrelor didactice sindicalizate, instigând mase de sindicalişti de a 
răsturna guvernul, cu ocazia grevelor din mai-iunie 2010.  
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Întrebarea 4: Dumneavoastră personal, ca profesor / student, resimţiţi 
într-un fel sau altul criza din instituţia de învăţământ unde vă desfăşuraţi 
activitatea ? 

Fig. 14 

 
 

Din Fig. 14 se constată, de această dată, o diferenţă evidentă de opinie 
între cadre didactice şi studenţi în privinţa resimţirii crizei în educaţie, în mod 
concret şi în plan individual. Astfel, majoritatea studenţilor declară că ei personal 
nu resimt efectele crizei, pe când profesorii lor declară contrariul. 

La întrebarea argumentativă „Dacă „Da”, cum ?”, profesorii au răspuns 
astfel: „lipsă resurse materiale pentru învăţământ, care afectează calitatea 
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„lipsă coerenţă în formarea profesională”, „nivel foarte scăzut de cunoştinţe, cu 
care se prezintă actualii studenţi”,  „concurenţa neloială, pe criterii subiective”, 
„entropie atropică”, „prea multă birocraţie”, „deficienţe în promovarea în cariera 
universitară”, „lipsă de comunicare, dotare materială precară”, „restrângerea 
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„nerespectarea unor drepturi elementare ale cetăţenilor”, „dezinteresul faţă de 
educaţie a studenţilor provine de la profesorii care nu-şi mai fac menirea de 
educatori”, „lipsă resurse umane competente”, „incoerenţă în formarea 
profesională a profesorilor”, „o mare parte din studenţi au un nivel scăzut de 
cunoştinţe”, perspectivă ambiguă, nesiguranţă, lipsă reformă etc. 

La aceeaşi întrebare argumentativă, studenţii au răspuns astfel: „sistem 
instituţional bolnav”, „lipsa banilor”, „dezinteresul unor cadre didactice pe care îl 
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constatăm la ore”, „lipsa unor dotări corespunzătoare”, „nu mai găsim de lucru, 
nici măcar pentru munci temporare”, „lipsa devotamentului pentru profesia de 
dascăl”, „tăierile din salarii la profesorii de la stat ne vor afecta indirect şi pe noi”, 
„a scăzut puterea de cumpărare a familiei din care fac parte”, „incompetenţa 
managerilor din învăţământ”, „greve, profesori frustraţi”, „tratare cu 
superficialitate a elevilor / studenţilor” etc. 

O ultimă întrebare a vizat acordul sau dezacordul subiecţilor investigaţi cu 
privire la „pachetul de măsuri” al guvernului Boc, cu care acesta urma să se 
prezinte în faţa Parlamentului, în iunie 2010. 
 

Întrebarea 5: Sunteţi de acord cu măsurile preconizate de guvernul 
român – şi cu care doreşte să-şi asume răspunderea în Parlament – pentru a 
reforma instituţiile Statului ? 

Fig. 15 
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Având în vedere că sub-sistemul de învăţământ din România a rămas 
nereformat, în primul rând din cauza politizării lui, considerăm că o autonomie 
managerială adevărată a şcolilor şi universităţilor ar trebui să reprezinte 
prioritatea numărul 1 în prezent, inclusiv pentru Ministerul Educaţiei, care 
pilotează noua reformă în domeniu. 

Literatura de specialitate a dovedit faptul că în vremurile moderne nici o 
ţară nu-şi mai poate susţine un învăţământ condus exclusiv din birourile 
ministerului de resort, din punct de vedere financiar şi al deciziei legate de 
curriculum. 
 Un studiu recent privind nivelurile descentralizării managementului 
educaţional preuniversitar prezenta modele vechi şi noi, dovedind că modelele 
vechi – cu o autonomie a guvernanţei educaţionale slabe – nu mai au succes 
nicăieri, acestea trecând practic prin mai multe reforme în ultimii 50-60 de ani. 
 

Reforma managementului educaţiei în lume (tipologie) 
Fig. 16 

 
Sursa: Gertler, Patrinos & Rubio-Codina (2007) – Impact Evaluation for 

School-Based Management Reform, p. 6. 
 
 Studiile actuale comparative, între şcoli din aceeaşi ţară şi din ţări diferite 
au mai arătat un adevăr, anume că managementul educaţional joacă un rol mai 
important în creşterea calităţii educaţiei decât chiar resursele educaţionale. 
 Pentru rezolvarea crizei şcolilor americane din anii 1980 din SUA, Carl 
Sommer propunea următoarele soluţii principale (Carl Sommer, 1984 – Schools in 
Crisis: Training for Succes or Failure, p. 275): 
1. Identificarea şi practicarea unui program de realizare şi garantare a obţinerii 

unui minimum de competenţe dobândite de elevi pentru fiecare grad / nivel 
de şcolaritate; 
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2. Instituirea de standarde educaţionale de calitate pentru elevi şi profesori 
care să asigure deplina însuşire a bazelor disciplinelor pentru fiecare grad / 
nivel de şcolaritate; 

3. Adoptarea de indicatori de performanţă rezonabili pentru fiecare nivel de 
învăţământ; 

4. Folosirea învăţării pe grupuri pentru eficientizarea învăţământului de toate 
gradele; 

5. Dezvoltarea de programe practice de tip educaţional care să prezinte 
interes, în vederea pregătirii viitorului elevilor; 

6. Instituirea de soluţii care să asigure discplinarea elevilor. 
În Eurobarometrul din primăvara anului 2009, la întrebarea „care sunt 

măsurile cele mai importante, cărora ar trebui să le ia UE pentru a ajuta oamenii 
să facă faţă crizei economice şi financiare”, românii au răspuns: „investiţii în 
educaţie / formare / cercetare”, acordând locul I acestora (32%), iar europenii, în 
medie, au acordat şi ei acestor investiţii locul al III-lea (26%) 

Direcţia pentru Strategii Guvernamentale, în acelaşi studiu realizat în 2009 
a întrebat actorii educaţionali cine cred ei că ar trebui să rezolve problemele crizei 
în această perioadă, identificând tendinţa majorităţii de a privi din nou către 
guvern şi Ministerul Educaţiei. 

 
Întrebarea 6: „Cine credeţi că poate rezolva eficient consecinţele din 

România ale actualei crize ?”. 
 

Factorii de rezolvare a crizei din România 
Fig. 17 
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 Planul de reformă a învăţământului superior european prevede următoarele 
acţiuni în viitor: 
 Promovarea interacţiunii între învăţământul superior şi economie; 
 Promovarea adecvării economice a programelor de învăţământ; 
 Promovarea calităţii educaţiei cu ajutorul unor indicatori specifici; 
 Promovarea mobilităţii studenţilor şi a personalului academic; 
 Promovarea educaţiei permanente, făcând învăţământul superior accesibil 

la orice vârstă 
 Împărţirea programelor de învăţământ superior pe cicluri distincte (licenţă, 

masterat, doctorat); 
 Perfecţionarea sistemelor de credite pentru recunoaşterea rezultatelor 

studiilor; 
 Întărirea caracterului transferabil al creditelor; 
 Îmbunătăţirea caracterului comparabil al calificărilor din învăţământul 

superior. 
Cu toate criticile pe care le-am adus aici sindicatelor, trebuie să 

recunoaştem importanţa acestora în învăţământ, dar cu o condiţie: ca ele să nu se 
mai implice în politică (de fapt să nu mai accepte să fie angrenate, prin liderii lor 
în politică). 
 Una este greva sindicală, prin care sindicaliştii sunt îşi cer drepturile 
sociale, mai ales legate de veniturile lor şi alta este cerinţa, pur politică, de 
răsturnare a unui guvern. 

Apoi, o reformă necesită în mod obligatoriu o „acceptare a reformei 
educaţiei, de sus în jos, de către cadrele didactice, sindicalizate sau nu” (Sharon C. 
Conley, 1989 – "Who's on First?": School Reform, Teacher Participation, and the 
Decision-Making Process, p. 374). 

În fine, organizaţiile de părinţi, elevii şi studenţii înşişi, la care se adaugă 
factorii de decizie de la nivel local, asociaţiile profesionale şi grupurile de interese 
(aşa-numiţii stakeholders, adică deţinătorii de interese), sunt cu toţii chemaţi să 
participe la efortul naţional, regional şi local de reformă a educaţiei. 
 

Chris Goldspink readucea în discuţie necesitatea regândirii reformei 
educaţionale prin participarea acestor actori educaţionali interesaţi în bunul mers 
al şcolilor la nivel local (sursa: Chris Goldspink, 2007 – Rethinking Educational 
Reform: A Loosely Coupled and Complex Systems Perspective, p. 45, Fig. 18). 

 Oricare din factorii interesaţi (la nivel de organizaţii, dar în primul rând un 
„Centru regional sau local de politici educaţionale”), poate concentra eforturile 
petru a realiza o adevărată reformă a educaţiei, în folosul elevilor şi studenţilor (în 
primul rând), dar şi cu beneficii reciproce pentru fiecare din ceilalţi participanţi, 
pentru depăşirea unor fenomene dificile, aşa cum este şi cel al unei „crize a 
educaţiei”, rezolvabilă la nivel local. 
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Participarea „reţelelor” – tuturor factorilor interesaţi –  
în reforma educaţiei pentru ieşirea din criză 

                                                                                              Fig. 18 

 
 
Abstract 

 

Through the following paper, we intend to bring evidence related to the 
surfacing and solving of certain real crises in the field of education, a field often 
suspected of being influenced by ideologic, partisan and unscientific factors, a 
suspicion overly present in recent public debates started with the occasion of the 
new education law in Romania. 
 In this regard, we will limit ourselves to identifing causes (inputs, outputs 
and internal processes), then establishing a relationship between them (done in 
schools and universities) and the real educational crisis in general, as well as on 
the management of the educational system. 
 

Keywords: educational ends, educational ideal, ideologization of 
education, social pact in educational fields. 
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ANEXE 
Cadre didactice sindicaliste aduse în faţa Parlamentului României din cele  

două sectoare ale Capitalei controlate de lideri politici ai opoziţiei 
(în spatele lor se observă caravana Antenei 3, care filmează şi dirijează 

operaţiunile de instigare la revoltă din oră în oră) 

 
Realitatea TV ţine treaz publicul din toată ţara cu noutăţile grevei  

cadrelor didactice, avându-l ca invitat permanent pe liderul Federaţiei  
Sindicatelor Libere din Invăţământ, Aurel Cornea  

(de 20 de ani în această funcţie) 
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 Din nou, Antena 3, de această dată cu garnitura completă  
de analişti politici şi sindicalişti, comentând din stradă  
demonstraţiile cadrelor didactice şi ale altor bugetari 

 
Marea demonstraţie din faţa Guvernului, unde sindicaliştii  

din învăţământ din diverse judeţe au ocupat un loc de frunte, 
chemaţi la Bucureşti doar pentru a striga sloganul: « Jos Guvernul » 
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Sindicaliştii din învăţământ de la Suceava preferă şi ei să dea jos  
Guvernul, în cazul în care revendicările lor nu vor fi soluţionate.  
Ei au declarat că dacă nu vor reuşi să-l scoată pe primul ministru  

din funcţie, atunci vor apela la alte acţiuni de forţă: de exemplu, nu vor 
participa la susţinerea bacalaureatului (mai 2010) şi nici nu vor încheia 

situaţia şcolară a elevilor pe care îi educă (iunie 2010) 
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COMUNICAREA POLITICĂ ŞI INFLUENŢAREA MASELOR 
 

                                      Lect. dr. SABIN DRĂGULIN 
                     Universitatea Creştină « Dimitrie Cantemir » – Bucureşti 

                        Facultatea de Ştiinţe Politice 
 

Limbajul este cel mai important mijloc de influenţare a opiniilor şi 
deciziilor indivizilor. Oare câţi dintre noi observă şi înţeleg cum prin comunicarea 
ideilor sunt influenţate deciziile pe care le luăm în spaţiul public. Limbajul 
reprezintă o unicitate a modului de a modela cuvintele în funcţie de mesajul care 
se doreşte să fie transmis. Acesta  influenţează opiniile şi deciziile indivizilor. În 
timp, odată cu dezvoltarea relaţiei dintre guvernant şi guvernat, cuvântul a devenit 
regele şi sclavul acelora care înţelegând importanţa şi puterea acestuia,  l-au 
supus, jignit, alienat, reprodus, dilatat, sacralizat, conservat, anulat, în funcţie de 
propriile interese. 

Comunicarea politică are două mari raţiuni de a exista: în primul rând 
constituie o mediere de reprezentare simbolică a puterii iar în al doilea rând 
exercită o influenţă simbolică prin formele şi expresiile pe care le difuzează în 
spaţiul public.10 Acţiunea politică reprezintă un ansamblu de strategii, gesturi, ce 
vizează determinarea evoluţiei unei situaţii instituţionale, a unor raporturi de forţă 
şi organizarea unui stat.11 

De-a lungul istoriei, spaţiul politic a cunoscut o mutaţie importantă. 
Analiza limbajului şi comunicării politice ne poate ajuta la înţelegerea 
mecanismelor care ne guvernează. Prin intermediul acestuia putem identifica care 
sunt iluziile, promisiunile, idealurile sau trucurile eventual minciunile pe care 
„omul politic” le propune publicului cu scopul de a cuceri şi a menţine puterea.  
Cu toate acestea este necesar să aducem câteva clarificări: 
  Într-un regim democratic pluralitatea discursului politic este o garanţie şi 
în acelaşi timp o tradiţie.  În schimb, la nivelul unui stat totalitar câmpul 
discursului politic se restrânge la acele teme preferate de regim. În aceste situaţii 
avem anumite diferenţe importante. În regimurile democratice avem mai mulţi 
„actori” care doresc influenţarea  opiniei publice şi care au interese divergente. La 
nivelul regimurilor de tip totalitar sau autoritar avem un grup de persoane care au 
interese convergente. Voinţa represivă a acestuia se exprimă prin cuvinte care 
trebuiesc ascultate şi urmate. De aceea, tipul de limbaj folosit de un dictator este 
diferit de acela al unui lider democratic. Cu toate că ambii protagonişti folosesc 
tehnici ale limbajului cu scopul de a-şi promova propriile idei, diferenţa constă în 
faptul că într-un regim democratic liderul poate fi ascultat dar nu şi urmat, în 
                                                 
10 Kós Anna, Imagologie şi campanie electorală, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică R.A, 
2008, p.15. 
11 Ibidem, p.16. 
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schimb în cazul totalitar cuvântul dictatorului devine lege prin intermediul 
propagandei şi a aparatului de stat. 
 Cazul italian este sugestiv pentru a înţelege cum limbajul politic devine de 
o fundamentală importanţă în universul comunicaţiei. Schimbarea esenţială la 
nivelul limbajului intervine în momentul în care apare un nou element: 
propaganda.  

Prin propagandă se înţelege totalitatea tehnicilor ce stau la dispoziţia 
puterii politice pentru realizarea unei imagini despre o anumită realitate. Cadrul 
general este dat de afluxul de informaţii venind din partea unui singur emiţător 
către mai mulţi receptori cu scopul construirii unei imagini care nu are legătură cu 
realitatea. Acest aflux de informaţii este în schimb o creaţie de cuvinte care în 
timp, după ce sunt repetate cu regularitate, devin fapte sau se declară fapte. 
Modalitatea de transmitere a acestor „cuvinte” sunt: presa, balconul, piaţa, radioul 
şi cinematograful. Practic, scopul acestui demers este realizarea unui nou tip de 
limbaj. În spatele acestui limbaj alternativ se ascunde intenţia de a capta audienţa, 
concomitent cu ascunderea sărăciei de limbaj şi a ideilor.12 

 Ca tehnică este folosită metoda „bombardării” ascultătorului din partea 
tuturor emiţătorilor cu informaţii despre propria activitate. În practică individul 
este „forţat” să asculte.13 

 Jean Marie Domenach consideră că propaganda politică reprezintă unul 
dintre fenomenele democraţiei sec. XX. Fără aceasta marile răsturnări ale epocii 
noastre ca comunismul, fascimul sau nazismul  nu ar fi fost posibile. Prin 
intermediul propagandei Lenin ar fi putut să creeze o imagine de tip umanitarist 
bolşevismului. În cazul totalitarismlor de dreapta atât la Mussolini cât şi  la Hitler 
propaganda a reprezentat vârful de lance în câştigarea adeziunilor cetăţenilor.14 
  

Modelul fascist 
 

Benito Mussolini este personalitatea care a schimbat la începutul anilor 
’20 modul de exprimare a omului politic prin intermediul unor noi tehnici ale 
limbajului politic. Noutatea introdusă de viitorul Duce consistă în faptul că a 
reuşit să revoluţioneze modul în care se făcea campania electorală şi propaganda 
de până atunci. Fiecare apariţie în public era o „punere în scenă”. Erau folosite un 
întreg arsenal de tehnici menite să impresioneze autorul. Locul preferat este piaţa. 
Mussolini se prezenta în faţa mulţimii cu intenţia de a „vrăji” auditoriul.   

                                                 
12 Enzo Golino, Parola di Duce. Il linguagio totalitario del fascismo, Bologna, Editura Rizoli, 
1994, p. 17. 
13 Mario Insenghi, L’educazione dell’italiano. Il fascismo e l’organizzazione della cultura, 
Bologna, Editura Capelli, 1979, p. 23. 
14 Jean Marie Domenach, „La propagande politique”, P.U.F ,1962, p.5. 
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Prin intermediul cuvintelor, printr-o magie înspăimântătoare, publicul era 
conectat la discursul acestuia. În acelaşi timp părea a fi trei personalităţi într-un 
singur personaj: religiosul, militarul şi revoluţionarul.15 

 Ingredientele „punerii în scenă” sunt: mimica feţei, gesturile, tonalitatea, 
flatarea auditorului cu scopul primirii răspunsului pozitiv. Scopul era acela al 
autoglorificării. Mimica feţei, a buzelor, poziţia corpului, a mâinilor, salutul 
roman sunt elemente   externe prin care se încerca captarea atenţiei publicului. În 
schimb maşina propagandistică fascistă a făcut tot ceea ce era posibil de a 
exploata vechile substraturi ale caracterului italian.16 

 Cu aceste elemente pe un ton răsunător Mussolini declara „... Cine spune 
Alpini, spune forţă, tenacitate, sânge rece, dispreţ faţă de pericol, într-un cuvânt: 
eroism. Menţineţi aceste virtuţi solide şi transmiteţi-le fiilor voştrii. Nu sunt Alpii 
ce fac alpinii, ci alpinii ce fac Alpii”.17 

În mitologia fascistă este realizată apologia violenţei bine camuflată prin 
conceperea unei mitologii a acţiunii. Tipul de limbaj explică mentalitatea de 
întrecere a fascismului dedicat cultului acţiunii şi al actului eroic. Aceste elemente 
stau la baza unei ideologii unde se exaltă cu un lexic adecvat şi funcţional, forţa 
fizică şi tinereţea. Mitologia acţiunii este susţinută de expresiile milităreşti: 
„cutezător”, „siguranţă”, „dinamic”,  „infailibil”, „profetic”, „formidabil”, „ţintă”, 
„îndrăzneţ”, în comparaţie cu lexicul negativ folosit pentru a caracteriza inamicii: 
„burghez”, „comunist”, „subversiv”, „bolşevic”, „prăpădit”, „slab”, „cocoşat”, 
„hidropic”, „creier redus”, „pederast”, „sedentar”, „jumătate de cartuş”.18 
 Umberto Eco analizând limbajul lui Mussolini îl considera o „retorică 
degenerată, adică un limbaj dens în solicitări emotive dar lipsit de argumentaţii”.19 
 Exemplificăm cu o monstră de discurs „...pentru aceşti tineri şi pentru 
ceilalţi, Italia nu este burghezia sau proletariatul, proprietatea privată sau 
proprietatea colectivă, Italia nu este nici măcar aceia care guvernează sau nu 
guvernează naţiunea şi aproape nu ne înţelege. Italia este o rasă, o istorie, un 
orgoliu, o pasiune, o grandoare a trecutului...Eu nu am frică de cuvinte. Dacă 
mâine ar fi necesar mă voi proclama principele reacţionarilor. Pentru mine toate 
ideologiile de dreapta, de stânga, de conservatori, de aristocraţie şi democraţie 
sunt terminologii fade scolastice. Ajută doar pentru a le distinge câteodată şi 
pentru a le confunda adesea”.20 

                                                 
15 Erasmus Leso, Aspetto della lingua del fascismo. Prima linea di una ricerca, text prezentat în 
cadrul unui seminar al Universităţii din Padova , anul academic 1969-1970, text prezentat la 
„Convegno Internazionale della Societta di Linguistica Italiana 1-2 giugno 1971, 6. 
16 Enzo Golino, op.cit, p. 13. 
17 Benito Mussolini, Annali del Fascismo, anno IV, n.4, 1934. 
18 Erasmus Leso, op.cit , p.8. 
19 Umberto Eco, „Il linguagio politico”,  A.A.V.V. „Il linguagio setorialli in Italia”, a cura di Gian 
Luigi Beccaria, Milano, Editura Bompiano,1973, p.68. 
20 Benito Mussolini, Citazioni. Il manuale dell quardienere, XX secole,  Roma, Editrice, 1969. 
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 Este greşit să considerăm că regimul fascist acţiona doar prin persoana 
Ducelui. Începând cu anul 1936 ia fiinţă „Şcoala de Mistică fascistă”, cu sediul la 
Milano. Obiectivul şcolii era de a recruta tineri pentru formarea şi educarea unei 
noi elite. Scopul era realizarea „omului nou”.21 
 Şcoala de Mistică Fascistă este un episod extrem în pedagogia regimului 
care a imaginat un vast proiect de formare a cetăţeanului italian. Terenul fertil 
identificat de fascişti era şcoala, iar motorul era Ministerul Educaţiei Naţionale. 
Obiectivele acestui demers erau: 
1) stabilirea unei forme lingvistice prin intermediul învăţământului italian pentru 
diminuarea importanţei dialectului şi a analfabetismului; 
2) utilizarea limbii latine ca obiect de învăţământ pentru a constitui un model 
lingvistic pentru limba italiană, dar şi pentru limbile străine. 
3) stabilirea unei ierahii între limbile moderne în funcţie de utilitatea lor politică.22 
 Fascismul şi-a propus constituirea  „naţiunii” italiene şi, ca o consecinţă, a 
promovat o limbă oficială luptând împotriva dialectelor şi a regionalismelor 
Dialectele erau considerate un fapt anticoagulant. Astfel problema naţională şi 
problema lingvistică , teme existente în universul cultural italian devin proritare în 
cadrul doctrinei fasciste. Un prim pas fusese făcut în perioada anterioară, 1922-
1924, când a fost realizată reforma învăţământului pe baza unei noi programe 
alcătuită de Giovanni Gentile. Şcoala devine cîmpul de propagandă a noului 
regim, deoarece în viaţa de zi cu zi dialectul era larg răspândit iar o acţiune brutală 
ar fi cauzat recţii adverse. Aşa, prin intermediul şcolii „dialectul” este în mod 
treptat eliminat în numele formării „noului italian”.23 

 Un alt proiect are ca obiect italienizarea tuturor numelor străine. În iulie 
1939 un decret obligă familiile de a nu mai pune nume străine copiilor cetăţenilor 
italieni. Între anii 1939-1940 sunt italienizate nu mai puţin de 18.000 de nume de 
familie de origine franceză. Anul 1931 preanunţase această politică prin faptul că 
se ordonase eliminarea tuturor scenelor vorbite într-o limbă străină în cadrul 
filmelor italiene.24 
 Este înfiinţată o „Comisie pentru italienizarea limbii” alcătuită din 
Antonio Boldini, Emilio Cecchi, Ungo Ojetti etc. care a început, cu rezultate 
lamentabile, de a înlocui tehnologia străină cu expresii autohtone. Exemple: 
parquet – tassellato, coktail – arlequino, charlotte – carlota, bar – barra, choc – 
scossa, plaid – scialle di viaggio. 
 Academia regală Italiană explica în anul 1941 scopul acestei politici 
arătând că atunci „când capriciul sau istoria favorizează răspândirea unui cuvânt 
străin este obigatoriu să se intervină imediat pentru că în materie de lingvistică 
                                                 
21 „Doctrina fascistă”, anul V, iulie 1941. 
22 Gabriela Klein, La Politica linguistica del fascismo, Bologna, Editura Il Mulino, 1986, p.96. 
23 Enzo Golino, op.cit, p. 58, 59. 
24 Sergio Rafaelle, „Il dialeto del cinema Italia (1896-1982)”, Rivista italiana di dialettologie, anno 
VII, 1983. 
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este mult mai uşor să previi decât să suprimi”. Este o perioadă în care cotidianele, 
reviste culturale, publicaţii de orice tip participă la subiectul italienizării limbii de 
pe poziţii raţionale mergând pânâ la fanatism.25 

 Şcoala fascistă nu se limitează doar la a promova proiecte instituţionale 
militând activ în crearea unei religii : religia fascistă. Această poziţie începe să se 
accentueze după „împăcarea “ cu Vaticanul şi tinde să devină religia oficială a 
statului, doctrină axată pe valori religioase pentru coagularea consensului 
catolicilor cu scopul combaterii curentelor culturale laice. Armando Carlini, 
considerat „filosofo della Concilazione”, a trecut de la un idealism la un spiritism 
religios politizat. Acesta identifica în interiorul fascismului trei virtuţi teologice  
încrederea, speranţa şi iubirea de aproape. Erau publicate texte în care apare un 
adevărat fanatism religios care a condus la extreme consecinţe ideologice şi 
lingvistice. Exemplu: „cartea şi muscheta”, fascistul perfect ascultă de triada „A 
crede, a asculta, a lupta”. Acest triplu comandament cu caracter religios şi militar 
reprezenta atributul membrilor Şcolii Fasciste de „vestalele lui Mussolini” sau 
„templieri  de Italia”. 
 Războiul este un alt „câmp de luptă” fiind glorificat, eroicizat. Expresii 
celebre ale timpului: „războiul ca o sărbătoare”, „baie de sânge”, „valoare 
educativă”, „exerciţiu etic”, „renaştere”.26 
 De aceea, putem considera că fascismul, în anumite aspecte ale sale, poate 
fi văzut ca un regim fondat pe cuvinte care propunea un proces alternativ de 
modernizare al celui liberal. 
 Odată cu trecerea timpului, fascizarea societăţii italiene s-a accentuat iar 
Mussolini îşi schimbă stilul. Puterea absolută de care a beneficiat în anii de 
guvernare i-a dezvoltat megalomania de care dăduse dovadă din tinereţe. În aceste 
condiţii discursul „Ducelui” suferă modificări importante. Ulterior se va încetăţeni 
formula de tip stalinist „Mussolini are întotdeauna dreptate”.27 
 Observând cu atenţie întregul arsenal folosit de fascişti în raport cu opinia 
publică nu putem să nu facem următoarea consideraţie: fasciştii reuşesc să 
introducă în spaţiul ideilor elemente noi, revoluţionare care, experimentate pe un 
public nepregătit, au avut succes. Desigur, Mussolini nu este un inovator. Acesta 
nu face altceva decât să-l copieze pe Gabrielle D’Anunnzio. Viitorul Duce nu 
reuşeşte decăt să pună în scenă la un nivel generalizat schemele, uzând de toate 
mijloacele ştiinţei moderne. Însă toate aceste elemente nu fac altceva decât să 
ascundă adevărata impostură a regimului. Comunicarea politică a fost eficientă şi 
şi-a îndeplinit obiectivul; câştigarea adeziunii populaţiei. Cu toate acestea, în faţa 
evidentelor eşecuri pe plan economic, fasciştii încearcă să eludeze realitatea 
inoculând în societate spiritul violenţei. Alegând această soluţie, a violenţei, 

                                                 
25 Mario Insenghi, op.cit, 28 . 
26 Armando Carlini, „Mitica fascistă”,  2 Archivio di studi corporative, vol. XI, 1940. 
27 Léon Poliakov, Les totalitarismes du XX siècle, Fayard, 1987, p. 170. 
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demonstrează că experimentul a fost un eşec. Sunt căutaţi, în continuare, 
vinovaţii. Aceştia nu pot fi alţii decât burghezul sau evreul. Cu trecerea timpului, 
eşecul economic a produs o pauperizare a populaţiei.  

Comunicarea politică şi propaganda nu a putut să suplinească realitatea. 
Italia, a parcurs cei mai bine de 20 de ani de regim fascist bazându-se pe 
rămăşiţele economiei liberale. Introducerea modelului corporatist a demonstrat că 
acesta nu este decât un proiect demagogic care în practică nu poate fi susţinut. 
Odată cu trecerea anilor s-a demonstrat ineficienţa fiecărui element ideologic 
propus de fascism.  
 

Modelul naţional-socialist 
  

Un alt exemplu în folosirea tehnicilor de influenţare a maselor este dat de 
Adolf Hitler. Pentru a înţelege cum  a putut să apară naţional-socialismul şi Hitler 
trebuie să observăm că după 1923 se dezvoltă în Germania un curent ideologic 
intitulat „revoluţia conservatoare”. Respectivul curent dorea declanşarea unei 
revoluţii antidemocratice ca o contrareacţie a revoluţiei franceze şi a efectelor 
sale. Această mişcare se regăseşte în fruntea mişcărilor antidemocratice apărute 
după primul război mondial. Pionierii acestei şcoli militau pentru disoluţia 
societăţii burgheze şi dezvoltarea unui „socialism german” în matrice naţional-
prusacă care avea ca scop apariţia celui de-al III-lea Reich. În gândirea lor existau 
un „ethos” particular german în sensul existenţei unei superiorităţi a 
naţionalismului german care avea o misiune importantă şi anume anularea lumii 
occidentale, a societăţii liberale şi a capitalismului, se ridica împotriva amestecării 
raselor şi al emancipării, socialismului internaţional şi al pacifismului. 
Promovarea acestor idei a avut un important impact mediatic dezvoltând o 
mişcare elitistă care dorea punerea în practică a acestor idei şi fondarea noului 
Reich milenar.28 

 Hitler şi naţional-socialismul se integrau într-o lungă tradiţie de gândire 
germană. Amestecul dintre conceptul unui stat autoritar prusac şi  a unei ideologii 
expansionist-naţionaliste se regăseau în matricea hitleristă.29 

 Elementul catalizator al mişcării a fost doctrina rasială. Încă de la început 
s-a exprimat caracterul terorist al mişcării, prin folosirea forţei cu scopul 
impunerii propriei voinţe politice. Construcţiile teoretice ecletice pseudoştiinţifice 
şi pseudofilozofice ale lui Ferdinand Clauss, Hans F.K. Günter şi Alfred 
Rosenberg au fost traduse în practică. Hitler cu programul său anticapitalist, 
antiproletar şi conservator dar în acelaşi timp revoluţionar, atrăgea simpatia 

                                                 
28 Karl D. Bracher, La dittatura tedesca. Origini, strutture, conseguenze del nazionalsocialismo in 
Germania, titolo originale „Die Deutsche Diktatur. Entschtehung Struktur Folgen des 
Nationalsozialismus”, Bologna, Editura Mulino, 1873,  p.118. 
29 Ibidem, p.333. 
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clasei mijlocii intrată în criză, care se apropia de orice mişcare care îi promitea 
menţinerea poziţiei sociale. Naţional-socialismul promitea un nou sens al 
existenţei, un nou prestigiu social şi naţional. Tinerii care aveau o majoră 
dificultate în a se integra într-o societate bulversată de crize sociale îşi exprimau 
spiritul de revoltă prin aderare la o mişcare care cerea existenţa unui „om total” 
pentru a reuşi să se iasă din criză  şi acuzau  „bătrânii de existenţa crizei 
contemporane”.30 
 Pe acest fond, apare Hitler, un fost caporal de armată, austriac de origine 
purtătorul acelor idei antisemite care vehiculau la Viena. Prima tehnică folosită 
este discursul, care va rămâne modalitatea propagandistă cea mai des folosită de 
viitorul Führer. Unul dintre primii săi biografi arată că Hitler se antrena în faţa 
oglinzii măsurând şi analizând propriile gesturi.31 
 Folosea gesturile teatrale, privirea, poziţia degetului, a pumnului; mişcarea 
braţelor era o  noutate pentru publicul german. Hitler urla, gesticula,  ridica ochii 
la cer, imaginea feţei era desfigurată, plin de transpiraţie şi cu o voce 
transformată. Avea comportamentul unui om isteric. Toate aceste mişcări făceau 
parte dintr-o regie plină de trucuri, deoarece discursurile erau atent pregătite 
dinainte, iar Hitler improviza puţin. Ţinea în mână o hârtie pentru a nu pierde 
firul. În prima parte a discursului, începea cu calm, cu ezitări calculate, dezvolta 
argumentul cu luciditate şi abilitate apelând când era nevoie la glume, era abil în a 
răspunde adversarilor. Folosea trucuri, nu venea niciodată punctual la întîlniri 
lăsând publicul să aştepte pentru a creşte tensiunea şi interesul. Ca mijloace 
externe folosea muzica, simboluri ale mişcării ca steagul cu zvastica, salutul era 
indispensabil şi deriva din salutul fascist, regia era întotdeauna perfectă. Odată cu 
trecerea timpului şi afirmarea propriei poziţii îşi creează o nouă imagine de 
„Führer”. 

Era o tehnică rafinată, discursurile erau melodramatice, intenţia era de a 
suscita emoţie şi pasiuni. Nu se lăsa purtat de entuziasm, apaluzele îl exaltau, dar, 
în acelaşi timp, îl calmau. Tehnica limbajului se baza pe folosirea unui discurs 
piramidal care trecea de la „fortissimo” încheind cu „furioso”. Hitler nu dorea să 
stimuleze inteligenţa, dorea doar ascultători care nutreau fidelitate şi obedienţă. 
Trebuia să fie considerat liderul absolut şi necontestat, iar deciziile sale să fie 
urmate fără crâcnire. Politica era văzută ca o operă a lui Wagner pentru deţinerea 
obedienţei maselor.32 
 În acelaşi timp, era convins că este guvernat de o stea norocoasă ca şi de 
unicitatea sa. Într-un  discurs ţinut la Berlin în 1939 cu ocazia invadării Poloniei 
declara: „... nici un militar sau un civil nu ar putea să mă înlocuiască.... Sunt 

                                                 
30 Ibidem, p.196-198. 
31 K. Heiden, A History of National Socialism, London, 1934, p.140,146. 
32 William Carr, Hitler. Studio sul rapporto tra personalita e politica, Napoli, Liguori Editori, 
1995, p.16,18,19,23. 
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convins de propriile puteri intelectuale decizionale. Nimeni nu a mai obţinut ceea 
ce eu am obţinut.... nu cer generalilor mei să înţeleagă ordinele pe care le impun, 
ci doar să le urmeze”. Cu ocazia cuceririi Norvegiei arată pe 3 aprilie 1940: „...am 
obţinut victoria deoarece un om ca mine nu cunoaşte imposibilul”. În timpul 
campaniei din Franţa declara : „...sunt cel mai mare strateg din toate timpurile”.33 

 După cucerirea puterii Hitler, avea posibilitatea să dispună de resursele 
statului şi să-şi experimenteze tehnica pe plan naţional. A. Speer, referindu-se la 
sărbătoarea naţională de 1 mai 1933 spunea: „Era o întindere imensă. În centrul 
acestui spaţiu, în punctul cel mai înalt l-am aşezat pe Hitler. Toţi trebuiau să-l 
vadă, cu toţii trebuiau să-l audă...piaţa era ca o femeie iar Führer-ul este 
bărbatul.”34 
 Propaganda devine mijlocul prin care masele sunt cucerite şi subjugate. 
Joseph Goebbels descrie astfel masele: „Lumea nu doreşte altceva decât să fie 
guvernată în mod decent.... Indivizii nu sunt altceva decât piatra care este pentru 
sculptor..” .35 
 Principalele „valori” luate în considerare de ministerul propagandei ar fi 
putut fi rezumate în următoarele fraze: „... propaganda nu are nimic cu adevărul”36 

„...oricare minciună dacă este repetată frecvent se transformă în mod gradual într-
un adevăr...” fiind convins că lumea nu dorea altceva decât să fie amăgită.37 
 Contactul cu masele este fundamental pentru moralul cadrelor naziste. 
Obedienţa acestora este izvor de putere şi siguranţă: „Uneori suntem surprinşi şi 
de o profundă depresie. Aceasta poate fi depăşită doar venind în faţa maselor. 
Poporul este izvorul puterii noastre”.38 
 Un alt ingredient necesar în asigurarea moralului era dorinţa, setea de 
putere. Aşa cum arată Erich Fromm era vorba de un progres psihologic. Hitler şi 
birocraţia de partid se bucurau de puterea pe care o aveau asupra maselor. În 
acelaşi fel, poporul german se bucura de sentimentul că stăpâneşte alte popoare. 
Obiectivul final era de a domina lumea.39 
 Idolatria era fundamentală în menţinerea coeziunii interne a elitei naziste. 
Hitler cerea să fie considerat liderul de necontestat. Goebbels, referindu-se la 
Hitler, declara : „ ...ca un astru care răsare, dumneavoastră aţi apărut în faţa 
ochilor noştrii miraţi, aţi îndeplinit miracole pentru a ilumina minţile noastre. Într-
un mod sceptic şi disperat ne-aţi redat încrederea. V-aţi înăţat deasupra maselor, 
plin de încredere, sigur de viitor, pătruns de voinţa de a elibera acele mase cu a 

                                                 
33 Hitler e il terzo Reich, „Il ritratto di Hitler”, nr. 1, Hobby & Work Publishing, 2004, p. 7,17, 52. 
34 Idem., „Albert Speer. L’Architeto del Diavolo”, op.cit,  nr.11, 2006, p.129. 
35 Joseph Goebbels, Michael, op.cit., Monaco, 1933, p. 57,21. 
36 Hitler , „Il ritratto” , op.cit., p.112. 
37 Idem., „Joseph Goebbels – L’agitatore”, Hobby & Work Publishing, nr.9, 2005, p. 61. 
38 Joseph Goebbels, „Vom Keiserhof zur Reichskanzlei”, Monaco, 1934, p.120. 
39 Erich Fromm, Fuga dalla liberta, titolo originale Escape from Freedom,  Milano, Edizioni di 
Comunita, 1975, p.196. 
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voastră dragoste nelimitată pentru toţi cei care cred în noul Reich. Pentru prima 
dată am văzut cu ochii lucizi un om care a smuls masca de pe chipurile 
distorsionate de aviditate, de pe chipul mediocrilor, a parlamentarilor intriganţi. 
Aţi interpretat nerăbdarea unei întregi generaţii, tot ceea ce aţi spus reprezintă 
catehismul unui nou crez politic, născut din dispreţul unei lumi în ruină, fără D-
zeu….. Vă mulţumesc, Germania vă va mulţumi într-o zi…”40 
 Pentru a încheia această apoteoză declara: „… atunci când Führer-ul 
vorbea era ca şi cum deţinea o condiţie divină…”.41 
 Rudolf Hess se întâlneşte cu Hitler în anul 1926 la vârsta de 26 ani şi 
înţelege imediat că a găsit omul care însuma toate aşteptările sale. Referindu-se la 
acest moment crucial din viaţa sa declara: „… mă simţeam copleşit ca de o 
viziune…” iar soţia sa îşi amintea că Hess intrând în casă a început să urle: „ 
…este omul destinului…”. În timpul procesului de la Nürenberg pe 31 august 
1946, declara: „… am avut norocul de a trăi pentru mulţi ani din viaţa mea alături 
de mulţi oameni mari pe care poporul meu i-a avut în cursul unei istorii milenare. 
Sunt fericit şi orgolios de a fi făcut propria datorie ca german, naţional socialist şi 
ca fidel al Führer-ului. Nu regret nimic. Dacă aşi reîncepe voi activa în acelaşi 
mod, chiar dacă aş şti că la sfârşitul vieţii m-ar aştepta rugul. Mă interesează prea 
puţin de  ce ar putea să-mi facă oamenii. Mă voi prezenta în faţa lui D-zeu şi sunt 
sigur că mă va absolvi”.42 
 Declaraţii de acest tip provenite din rândul elitei de prim plan al regimului 
nazist pot părea ciudate, dar ar putea fi înţelese în contestul unui fanatism 
exacerbat şi a unei idolatrii fără limite faţă de Hitler. Dar populaţia? În acest sens 
avem mărturia lui David Lloyd George primul ministru britanic, care, în anul 
1936, vizitează Germania. În contact cu opinia publică germană declara: „… 
Bătrânii au încredere în el în timp ce tinerii îl idolatrizează … nu se tratează de 
admiraţia unui lider popular. Este cultul unui erou naţional care a salvat propria 
populaţie de la disperare şi degradare totală. El este imun în faţa criticilor ca un 
rege într-o ţară monarhică. Este George Washington al Germaniei, omul care a 
reuşit să obţină pentru ţara sa independenţa faţă de opresori. Pentru cei care nu au 
avut posibilitatea de a vedea cum Hitler controlează inima şi mintea poporului 
german această descriere poate fi considerată excesivă, dar este realitatea pură”.43 

 Şcoala devine un alt agent al alienării mentale a germanilor. În momentul 
în care elevii se prezentau la şcoală, înainte de începerea orelor, învăţătorii îi 
puneau pe copii să recite o rugăciune care începea cu „Führer, Führer-ul meu 
trimis de D-zeu”.44 

                                                 
40 Hitler , „Joseph Goebbels- L’ agitatore”, op.cit., p. 76. 
41 Idem., „Il ritratto”, op.cit., p. 56. 
42 Idem.,  „Rudolf Hess – Il Delfino”, nr.7, 2004, p. 9. 
43 Idem., „Il ritratto”, nr. 5, op.cit., 2004, p.65. 
44 Idem., p.14. 
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 Ca efect al educaţiei primite la şcoală mulţi copii încercau să-şi educe 
părinţii pentru a devini „... buni nazişti, să abandoneze ideile marxiste şi să nu mai 
frecventeze evrei”.45 
 Atacul regimului îndreptat împotriva poporului german era generalizat. Pe 
de o parte erau reuniunile politice unde erau ascultate discursurile lui Hitler, 
Goebels, Baldur von Schirach etc., la locul de muncă exista activitatea de 
propagandă internă. Şcoala era un laborator în care trebuia să se nască noul 
german, radiolul, presa şi cinematograful prezentau programe sau articole pe care 
cenzura le aproba. Ultimul refugiu al cetăţeanului era familia, dar în acest timp 
spaţial privat a fost violat de partid. Partidul impunea părinţilor să nu interzică 
propriilor copii să facă parte din organizaţii ale tinerilor hitlerişti sau să interzică 
acestora să poarte uniforme specifice. Un tânăr care făcea parte dintr-o asociaţie, 
„Jung volk” trebuia să participle la exerciţii militare, marşuri, să cunoască 
principiile de bază a ideologiei naziste. Un tânăr îşi amintea  „orice eroare minimă 
în îngrijirea uniformei, orice întârziere la întâlniri, sau orice lipsă era pedepsită cu 
exerciţii suplimentare. Toate aceste practici absurde aveau un sens, educarea 
germanilor, din copilărie la rezistenţă şi obedienţă necondiţionată. Erau plini de 
entuziasm, care băiat nu ar fi fost fericit auzind vorbindu-se de camaraderie, 
fidelitate şi onoare? După care erau uniformele, parade şi jurăminte privind 
Führer-ul fapte ce fascinau un copil…”46 
 Ascensiunea la putere a lui Hitler a apărut pentru multe persoane un 
fenomen particular şi insolit. Cu toate acestea, spaţiul cultural german în 
ansamblul său, luând în considerare şi pe cel austriac, a fost pentru mai bine de 
două secole şi jumătate un laborator în care au apărut idei naţionaliste, xenofobe, 
rasiste şi antisemite. Mişcările naţionaliste doreau crearea unei Germanii unificate, 
un imperiu care să înglobeze teritoriile deţinute de imperiul Austro-Ungar.  

Conceptul de „spaţiu vital” avansat de Hitler reprezenta trecerea în 
practică a ideilor mai multor generaţii de germani care visau în apariţia unui 
„Reich” milenar. Pierderea primului război mondial a exacerbat aceste idei şi în 
acealşi timp, pe fondul crizei economice şi a dezagregării sociale, i-a permis să 
iasă din spaţiul său relativ închis, în spaţiu public şi să catalizeze frustrările unor 
straturi importante ale societăţii. Adolf Hitler era reprezentantul acestui curent 
ideologic, iar prin propria carismă şi voinţa de fier va reuşi să se impună ca lider 
al tuturor celor care nutreau idei rasiste, xenofobe, antiliberale şi antidemocratice. 
Albert Speer declara cu seninătate că, Hitler a fost preimul „care a folosit complet 
toate mijloacele tehnice pentru dominarea propriei ţări”.47 

                                                 
45 Idem., „Baldur von Schirach, Il plagiatore dei giovani”, nr.15, op.cit., 2005, p.77. 
46 Ibidem., p.76. 
47 I. Ciupercă, Totalitarismul-fenomen al secolului XX, Iaşi, Casa editorială Demiurg, 2006, p.85. 
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  Avantajul avut de mişcarea naţional-socialistă a fost că a avut ca exemplu 
mişcarea fascistă şi a înţeles că prin violenţă se poate câştiga voinţa populară şi în 
acelaşi timp să confişte puterea.  

Metodele folosite de nazişti sunt similare cu cele ale fasciştilor, diferenţele 
fiind date de particularităţile naţionale. 

Hitler şi Mussolini, au înţeles că, cuvântul are o putere extraordinară şi 
poate fi folosit pentru a îmblânzi/dresa masele. Pentru realizarea acestui obiectiv 
s-au folosit mijloace moderne de comunicare.  

Propaganda reprezintă rezutatul unei acţiuni focalizate, premeditate , 
voluntare, de răspândire a unor doctrine sau idei, prin manipularea informaţiilor.48  

Cucerirea politică a produs eliminarea tuturor concurenţilor, regimul nazist 
eliminând modelul democratic şi instaurând totalitarismul. Din acest moment, 
germanul cunoaşte un proces de alienare mentală care avea ca scop realizarea 
„omului nou”, fiind folosite toate tehnicile de influenţare a opiniei publice.  

Experienţa nazistă va provoca mutaţii importante în societatea germană şi 
în mentalul colectiv al acesteia.  

Prăbuşirea regimului ca urmare a înfrângerilor suferite pe câmpurile de 
luptă a pus la îndoială justeţea teoriilor naţionaliste. Cu toate acestea, va rămâne, 
până la sfârşit, ca un fir călăuzitor în lupta împotriva „evreului”. 

                                                 
48 Ibidem., p. 94. 
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COMUNICAREA NONVERBALĂ A LIDERILOR POLITICI  
ÎN SPAŢIUL PUBLIC 

 
                                       Lect. dr. HORAŢIU BLIDARU 
                  Universitatea Creştină « Dimitrie Cantemir » – Bucureşti 

              Facultatea de Ştiinţe Politice 
 
 

Generic, comunicarea nonverbală este definită drept „interacţiunea umană 
bazată pe transmiterea de semnale prin prezenţa fizică şi/sau prin 
comportamentul indivizilor într-o situaţie socio-culturală determinată”49. 

De la apariţia lucrării naturalistului britanic Charles Darwin, „Expresia 
emoţiilor la om şi animale” (1872)50, care a fundamentat domeniul de studiu al 
comunicării nonverbale, fără a utiliza termenul ca atare, acest tip de comunicare a 
făcut obiectul unui număr în creştere de preocupări, din perspective diferite: 
lingvistică, semiotică, etologie, sociologie, psihologie socială, ştiinţele 
comunicăriii etc. 

Legătura dintre comunicarea verbală şi cea nonverbală a fost exprimată 
într-un mod extrem de sugestiv de antropologul american Ray Birdwhistell, 
fondatorul kinezicii51: „A studia comunicarea nonverbală separat de cea verbală 
e acelaşi lucru cu a studia fiziologia umană fără a lua în considerare inima”52. 

Importanţa studiului componentei nonverbale a comunicării se datorează 
rolului esenţial ce îi revine în cadrul comunicării interpersonale. Meritul de a fi 
reliefat acest aspect îi revine psihologului american Albert Mehrabian, profesor 
emerit în cadrul Universităţii din California, care în lucrarea „Mesaje tăcute”53 a 
formulat „legea 55-38-7” ori a celor trei „v” (vizual, vocal, verbal), reflectând 
faptul că 55% din conţinutul unui mesaj este transmis prin limbaj corporal, 38% 
prin paralimbaj şi doar 7% prin limbaj verbal. 

Luând în considerare canalul utilizat pentru transmiterea mesajului, se 
disting următoarele modalităţi de comunicare nonverbală: 
a. comunicarea vizuală, prin: gesturi, postură, mers şi expresii faciale, obiect 

de studiu al kinezicii; privire, studiată de oculezică; prezenţă fizică; 

                                                 
49 Chelcea, Septimiu, Ivan, Loredana şi Chelcea, Adina (2008). Comunicarea nonverbală. 
Gesturile şi postura (ediţia a 2-a rev). Bucureşti: Editura Comunicare.ro, p. 25. 
50 Darwin, Charles (1872). The Expression of the Emotions in Man and Animals. London: John 
Murray. 
51 Studiul mişcărilor corpului în relaţie cu aspectele nonverbale ale comunicării interpersonale. 
52 Birdwhistell, Ray (1970). Kinesics and Context: Essay in Body Motion Communication. 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, apud Chelcea, S., Ivan L., Chelcee A. (2008), p. 
18. 
53 Mehrabian, Albert (1971). Silent Messages. Wadsworth, California: Belmont.  
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artefacte; percepţia şi modul de utilizare a distanţei şi timpului, studiate de 
proxemică şi respectiv cronemică;  

b. comunicarea auditivă, prin paralimbaj, obiect de studiu al vocalicii; 
c. comunicarea tactilă, prin contacte cutanate/atingeri, studiate de haptică; 
d. comunicarea olfactivă, prin miros, obiect de analiză al olfacticii. 

În domeniul politic, preocupările de studiere sistematică a comunicării 
nonverbale datează de la începutul anilor 1960, interesul cercetătorilor fiind stârnit 
de impactul acestei componente a comunicării asupra electoratului american, pe 
parcursul primelor dezbateri televizate din istorie ale unor candidaţi la alegerile 
prezidenţiale. După numeroşi autori, rezultatul unei dintre cele mai strânse 
confruntări electorale din istoria Statelor Unite ale Americii, între Richard Nixon 
şi John F. Kennedy, a fost influenţat, într-o manieră decisivă, de manierele diferite 
de comunicare ale celor doi politicieni, inclusiv în ceea ce priveşte componenta 
nonverbală. Contrastul dintre candidatul Nixon palid, obosit, rigid, nemachiat şi 
tânărul şi carismaticul său contracandidat, încrezător, relaxat şi zâmbitor, a 
influenţat, foarte probabil, opţiunile electorale ale unui segment important din cei 
80 de milioane de telespectatori. 

În prezentul articol ne-am propus să analizăm modul în care liderii politici 
utilizează diferitele moduri de comunicare nonverbală în spaţiul public, prin 
prisma adecvării/inadecvării la contextul socio-situaţional, denumită în limbajul 
de specialitate, congruenţă, respectiv necongruenţă, precum şi a efectelor în planul 
imaginii54.  

Vom începe această prezentare succintă cu, „gestica” definită generic 
drept ansamblul gesturilor folosite de un actor în interpretarea unui rol. Zoologul 
şi etologul britanic Desmond Morris, autorul cunoscutei lucrări „Maimuţa 
goală”55, include în categoria gesticii acele acţiuni care transmit un semnal vizual: 
schimbarea poziţiei corpului în spaţiu, mişcarea observabilă a capului, trunchiului, 
mâinilor şi picioarelor etc.  

Cea mai cunoscută tipologie a gesturilor, aparţinând psihologilor 
americani Paul Ekman şi Wallace Friesen, autorii unor studii de pionierat în 
domeniul emoţiilor şi al exteriorizării acestora, distinge: emblemele, ilustratorii, 
expresiile faciale, reglatorii şi adaptorii. 

Emblemele, se referă la o categorie restrânsă de semne nonverbale care 
constituie echivalentul lingvistic al unor cuvinte, propoziţii sau fraze. Una din cele 
mai cunoscute embleme, utilizate şi înţelese pretutindeni în lume, constă în 
atingerea vârfului mare cu vârful arătătorului, formând un cerc, păstrând celelalte 
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degete drepte şi palma orientată spre interior, având semnificaţia „OK” – totul este 
în regulă56.  
 Originea emblemei este una controversată. Dintre sensurile care i se 
atribuie menţionăm: denumirea producătorului unei mărci de biscuiţi cu care erau 
aprovizionaţi militarii în timpul războiului civil, Orinn Kendall, care şi-a stanţat 
pe produs iniţialele, pentru a-l diferenţia de alte produse similare, inferioare 
calitativ; transcrierea greşită a expresiei „all corect” de către al şaptelea preşedinte 
american, Andrew Jackson, în campania electorală din 1828; porecla atribuită 
celui de-al optulea preşedinte american, Martin Van Buren, după locul naşterii, 
Old Kinderhook, ale cărui iniţiale au fost intens vehiculate în timpul campaniei 
electorale din anul 184057. 

Politicieni de toate orientările şi de pe toate continentele, precum liderul 
cubanez Fidel Castro ori preşedintele francez Nicolas Sarkozy, recurg la această 
emblemă în mod curent, în cadrul manifestărilor publice (foto 1 şi 2 din Anexă). 

O emblemă la fel de cunoscută este cea constând în degetul mare ridicat 
vertical şi restul degetelor strânse, semnificând felicitări pentru lucrul bine făcut, o 
realizare etc.  

Originea semnului datează, potrivit tradiţiei, din Imperiul Roman, când pe 
parcursul luptelor cu gladiatorii mulţimea solicita, arătând cu degetul mare în sus 
sau în jos, iertarea şi respectiv uciderea luptătorilor din arenă. Obiceiul a fost adus 
în actualitate de tabloul „Police Verso” al pictorului francez Jean-Leone Gerome, 
datat 1872. 

În Statele Unite ale Americii, utilizarea gestului a aparţinut cu precădere 
piloţilor militari din al doilea război mondial, care semnalau prin intermediul său 
echipelor de la sol că sunt gata de decolare. Mult timp specific spaţiului cultural 
american, gestul este astăzi folosit frecvent de către politicieni, de regulă în finalul 
discursurilor publice. 

Pe 23 noiembrie 2002 preşedintele american George W. Bush încheia la 
Bucureşti turneul în Europa de Est deschis de Summit-ul de la Praga, unde 
România a fost invitată să adere la NATO. 

Întâmpinat cu ovaţii de peste cei 100.000 români adunaţi în Piaţa 
Revoluţiei, înaltul oaspete a răspuns ridicând mâna cu pumnul strâns şi policele 
orientat în sus. Gestul exprima atât aprecierea pentru pasul important realizat în 
direcţia aderării la Organizaţia Atlanticului de Nord, cât şi o încurajare a 
continuării etapelor rămase până la finalizarea integrării (foto 3 din Anexă).  
Funcţie de context, emblema menţionată poate transmite şi un alt mesaj. Pe 1 mai 
2003, aflat la bordul portavionului USS Lincoln, liderul de la Casa Albă anunţa 
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sfârşitul operaţiunilor militare majore în Irak (foto 4 din Anexă). De această dată, 
semnificaţia gestului este „misiune îndeplinită”. 

Utilizată inadecvat, emblemele se pot transforma în gafe de comunicare. 
Aflat în delegaţia care îl însoţea pe preşedintele României într-o vizită oficială în 
Spania, la invitaţia regelui Juan Carlos, în luna noiembrie 2007, pe parcursul 
rigurosului ceremonial de primire al casei regale, ministrul de externe, Adrian 
Cioroianu, i s-a adresat suveranului spaniol într-un limbaj colocvial, cu expresia 
„good point” („bine ţintit”), gest întărit prin emblema „police verso” (foto 5 din 
Anexă). Presa internaţională a amendat prompt o astfel de încălcare a normelor de 
protocol diplomatic, care prevedea ca, în momentul prezentării, interlocutorul să 
încline doar uşor capul. 

Aceeaşi semnificaţie, dar congruentă contextului, este exprimată de către 
preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, în cadrul primei întâlniri cu 
omologul său american George W. Bush, care a avut loc în Slovenia, în luna iunie 
2001 (foto 6 din Anexă). Ulterior întâlnirii, liderul american avea să declare că,    
privindu-şi interlocutorul în ochi, „a fost capabil să îi înţeleagă sufletul” („was 
able to get a sense of his soul”). Iată că dictonul potrivit căruia ochii reprezintă 
„fereastra sufletului” îşi găseşte confirmarea în discursul politic.  

O altă emblemă extrem de răspândită la liderii politici o constituie semnul 
„V” format din arătător şi degetul mijlociu, restul degetelor fiind strânse, iar podul 
palmei orientat spre interlocutor. Paternitatea acestuia îi este atribuită premierului 
britanic Winston Churchill, care l-a utilizat în timpul celui de-al doilea război 
mondial, cu semnificaţia victorie.  Pe 20 iulie 1941 postul de radio BBC a inclus 
transcrierea în morse a semnului la începutul emisiunilor destinate Europei 
ocupate, contribuind la răspândirea rapidă a semnificaţiei acestuia şi la preluarea 
sa de către alţi lideri ai puterilor beligerante. 

Astăzi, gestul este folosit de către politicieni de pe toate continentele, 
pentru a susţine încrederea în reuşita unei cauze, semnificaţie transmisă de liderul 
palestinian Yasser Arafat, surprins în această postură pe parcursul unui miting 
electoral (foto 7 din Anexă), ca reacţie spontană la câştigarea alegerilor, precum 
cea a Cristinei Fernández de Kirchner, primul preşedinte femeie ales din istoria 
Argentinei (foto 8 din Anexă), cât şi sensul iniţial, de victorie militară, de către 
preşedintele american George W. Bush, care l-a utilizat în cadrul unui exerciţiu de 
imagine minuţios regizat, constând în aterizarea la manşa unui avion de luptă pe 
portavionul USS Abraham Lincoln, pentru a anunţa finalul luptelor majore din 
Irak, la 1 mai 2003 (foto 9 din Anexă). 
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 Acelaşi gest, dar cu palma orientată spre vorbitor, are o semnificaţie 
obscenă în unele ţări europene – Franţa, Marea Britanie, Irlanda, dar şi în 
Australia. Aflat într-o vizită oficială în Australia, în luna ianuarie 1992, 
preşedintele american George H. Bush i-a salutat pe locuitorii capitalei Canberra 
în acest mod, necunoaşterea semnificaţiei gestului atrăgându-i un val de critici în 
presa australiană. Şi George Bush junior a recurs la un gest cu semnificaţie 
obscenă (aşa numitul digitus impudicus), atât pe parcursul mandatului de 
guvernator de Texas, cât şi după ce a ajuns la Casa Albă (foto 10 din Anexă). Din 
păcate, gestul în cauză este destul de frecvent în viaţa politică contemporană, 
violenţa limbajului (nu doar verbal, ci şi nonverbal) fiind pe o pantă ascendentă.  
În Canada, spre exemplu, el este descris de jurnalişti sub denumirea „salutul 
Trudeau”, după numele premierului Pierre Elliott Trudeau, figură carismatică ce a 
dominat scena politică a ţării frunzei de arţar pe parcursul unui deceniu şi 
jumătate. Acesta  l-a arătat participanţilor la o manifestare de protest din 
localitatea Salmon Arm, Columbia Britanică iar ulterior a recidivat, în plină 
Cameră a Comunelor (foto 11 din Anexă). 

În categoria emblemelor a căror semnificaţie diferă funcţie de spaţiul 
cultural se numără cea constând din degetul arătător şi cel mic întinse şi restul 
strânse în podul palmei, aşa numita „manu cornuto”. 

Pe 20 ianuarie 2005 preşedintele Statelor Unite, George W. Bush, aflat la 
parada anuală a Universităţii Texas din Austin, îşi exprima afecţiunea cu un semn 
familiar acestora, fanii echipelor reprezentative fiind încurajaţi, din 1955, pe 
parcursul manifestărilor sportive, cu sloganul „Hook 'em, 'horns!” (foto 12 din 
Anexă). Gestul de salut al preşedintelui american a stârnit o avalanşă de 
comentarii negative în presa norvegiană, unde a fost interpretat drept un semn 
satanist, degetul arătător şi indexul simbolizând coarnele. Adaptarea comunicării 
nonverbale la un auditoriu a fost interpretată, în acest caz, total diferit într-un alt 
spaţiu cultural.  

Un gest similiar, tradus în italiană prin „corna”, cu semnificaţia de 
„încornorat”, realizat de premierul italian Silvio Berlusconi cu prilejul unui 
Summit al miniştrilor Uniunii Europene, în februarie 2002, deasupra capului 
fostului ministru spaniol de externe, Josep Pique, a alimentat presa din cele 2 ţări 
pentru o lungă perioadă (foto 13 din Anexă). 

Ilustratorii sunt gesturi care însoţesc mesajul verbal, completându-l, 
putând indica o formă, o dimensiune, o modalitate de acţiune (încet, rapid), o 
direcţie, etc. (foto 14 din Anexă). Ele sunt frecvente la persoanele care nu se 
înscriu în definiţia ludică a gentlemanului vehiculată anii 1960, respectiv „un 
domn care o poate descrie pe Marlin Monroe fără să îşi folosească mâinile”58. 

În aprilie 2008, pe parcursul unei conferinţe de presă a preşedintelui 
Vladimir Putin, un jurnalist i-a adresat acestuia o întrebare legată de intenţia de a 

                                                 
58 Dinu, Mihai (1997), Comunicarea. Repere fundamentale. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, p. 234. 



 60

divorţa şi a se recăsători cu gimnasta Alina Kabaeva. Spre surprinderea 
reprezentanţilor presei, premierul italian Silvio Berlusconi a intervenit cu un gest 
deplasat orientat către autorul întrebării, care imita tragerea unui foc de armă (foto 
15 din Anexă). 

Din categoria ilustratorilor fac parte şi gesturile care însoţesc discursul 
politic, pentru a întări semnificaţia transmisă prin cuvinte. În imaginile de mai jos 
(foto 16-18 din Anexă), preşedintele francez Nikolas Sarkozy apelează la 
comunicarea nonverbală pentru a potenţa mulţumirile adresate alegătorilor care l-
au propulsat în scaunul prezidenţial, gesturile, cu o conotaţie familiară, fiind rar 
întâlnite în apariţiile publice ale politicienilor.  

Expresiile faciale indică starea afectivă: bucuria, furia, surpriza, teama, 
dezgustul, tristeţea, interesul. Ele pot fi consonante cu conţinutul comunicării 
verbale, dar pot exprima şi un mesaj diferit – uneori semnificativ – faţă de acesta. 
Pentru politicieni, controlul expresiilor faciale este esenţial pentru imaginea 
publică. În timp ce unii lideri politici au expresii faciale greu de descifrat, alţii se 
exteriorizează frecvent. Să ne amintim, spre exemplu, că un model de Dacia de la 
jumătatea anilor 1990 a fost poreclit „zâmbetul lui Iliescu”. Fostul preşedinte al 
României a făcut nu doar exces de zâmbet, ci şi de gestică, primele apariţii 
publice fiind însoţite frecvent de sloganul „Nu mai da din mână!” al publicului, în 
a cărui memorie colectivă erau încă proaspete gesturile similare ale ultimului lider 
comunist59.  În cazul politicienilor, unii autori vorbesc despre zâmbet nu doar ca 
expresie a unei emoţii pozitive, ci şi ca obligaţie profesională. 

Să analizăm câteva exemple. Pe 16 octombrie 2003, preşedintele George 
W. Bush efectuează o vizită oficială în Japonia. După dineul oficial, oaspetele 
american participă împreună cu premierul Junichiro Koizumi la o întâlnire cu 
presa. După cum se poate vedea, expresiile faciale ale interlocutorilor exprimă o 
relaxare deplină, atipică pentru specificul cultural japonez (foto 19 din Anexă). În 
luna iulie a aceluiaşi an, pe parcursul summit-ului G8 de la Evian, preşedintele 
francez Jaques Chirac este surprins într-o atitudine vizibil rezervată faţă de 
premierul britanic Tony Blair, zâmbetul fiind forţat iar mâinile ţinute în buzunar, 
spre deosebire de râsul sincer cu care cancelarul german Gerard Schroeder 
apreciază spontaneitatea omologului rus, Vladimir Putin, aprecierea fiind vizibilă 
şi din gestică (foto 20 din Anexă).  

Expresiile faciale sunt puternic legate de context. În situaţii de criză, cu o 
încărcătură tensională excesivă, liderii politici îşi modifică inconştient 
comunicarea nonverbală, care intră în consonanţă cu trăirile afective. Pe 11 
septembrie 2001, pe parcursul vizitei efectuate într-o şcoală generală din 
Saradosa, Florida, preşedintele George W. Bush este informat cu privire la faptul 
că un avion a lovit unul din turnurile clădirii Gemenii din New York. Expresia 
facială indică surprindere şi nelinişte (foto 21 din Anexă). Un an mai târziu, pe 
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parcursul luării de ostatici de la teatrul Dubrovka din Moscova, expresiile faciale 
şi gesturile preşedintelui Vladimir Putin reflectă o puternică trăire internă, dar şi 
fermitate, mânie, ostilitate (foto 22 din Anexă). 

Reglatorii se referă la gesturile care facilitează şi controlează interacţiunea 
cu interlocutorii, exprimând acord, dezacord etc. Ele permit şi reglează schimbul 
verbal dintre persoanele care comunică În această categorie sunt incluse: 
apropierea de partener, contactul vizual reciproc, postura de ascultare, semnalele 
de modificare a ritmului şi intensităţii „ofertelor” verbale etc. Imaginile realizate 
de jurnalişti pe parcursul Summit-ului G8 îi prezintă pe preşedinţii Vladimir Putin 
şi Jacques Chirac într-o postură ce denotă un formalism riguros, completată de un 
control atent al mâinilor şi expresiilor faciale (foto 23 din Anexă). Nu acelaşi 
lucru se poate spune despre relaţia preşedintelui Federaţiei Ruse cu omologul 
german, apropierea fiind vizibilă atât din gestică, cât şi din râsul sincer al 
cancelarului Gerhard Schroeder (foto 24 din Anexă). 

Adaptorii se referă la o categorie de gesturi stereotipe, exprimate în spaţii 
private sau publice, în condiţii de concentrare, disconfort ori tensiune psihică60. În 
această categorie sunt incluse mişcările pentru satisfacţia nevoilor biologice (cum 
ar fi mutarea într-o poziţie mai confortabilă, scărpinatul, muşcatul buzelor etc.) şi 
cele  care utilizează obiecte în alt scop decât cele în care au fost confecţionate (aşa 
numiţii „adaptori obiectuali”). Preocuparea pentru nas, spre exemplu, pare a fi o 
tradiţie în clasa politică britanică. Surpinşi de ziarişi în această postură: regina 
Elisabeta a II-a şi foştii premieri Margaret Thatcher şi Tony Blair (foto 25-27 din 
Anexă). 

În afara gesturilor şi alte elemente ale comunicării nonverbale pot oferi 
informaţii despre personalitatea liderilor politici, ori despre raporturile de putere 
dintre ei. Dintre cele mai relevante, abordate în literatura de specialitate, se 
numără atingerile cutanate, contactul vizual, artefactele, precum şi modul de 
utilizare a spaţiului şi a timpului. 

Contribuţii esenţiale la studiul contactului cutanat a adus psihologul 
canadian Sydney Jourard61, care a realizat o „hărtă” a zonelor de contact cutanat 
ale corpului bărbaţilor şi femeilor. Cercetările în domeniu au relevat că actul de 
atingere corporală implică o relaţie de putere, este strict reglementat social şi 
cultural şi că persoanele cu status superior au privilegiul contactului cutanat. 

Un tip de contact cutanat puternic socializat este strângerea mâinii. În luna 
aprilie 1998 secretarul de stat american Madeleine Albright efectua o vizită în 
Japonia. Camerele de luat vederi care transmiteau în direct ceremonialul de 
primire la care participa premierul nipon au surprins momentul în care oficialul 
american a întins mâna gazdei, zâmbindu-i, în timp ce gazda s-a înclinat adânc, 
privind în pământ şi menţinându-şi mâinile în prelungirea corpului. A fost nevoie 
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de câteva secunde pentru ca şeful guvernului să sesizeze gestul interlocutoarei şi 
să se grăbească să îi strângă mâna. 

În literatura dedicată comunicării nonverbale sunt descrise mai multe 
moduri de a strânge mâna, specifică politicienilor fiind, în opinia australianului 
Allan Pease, cunoscut drept domnul „Body Language”62, maniera „mănuşă” ce 
reflectă încredere, deschidere. Orientarea mâinii, susţine specialistul în 
comunicare nonverbală, reflectă raportul de putere. Astfel, orientarea cu palma în 
jos indică tendinţa de dominare a interlocutorului, în timp ce palma în sus 
acceptarea superiorităţii acestuia.  

În cadrul unei întâlniri israeliano-palestiniene organizate la Washington pe 
13 septembrie 1993,  premierul israelian Yitzak Rabin şi liderul Organizaţiei 
pentru Eliberarea Palestinei, Yaser Arafat, dau mâna într-un gest de reconciliere, 
pentru prima dată după încheierea acordului privind autonomia teritoriilor 
palestiniene, sub privirea binevoitoare a preşedintelui american, Bill Clinton, care 
îi cuprinde simbolic într-un gest larg, în braţele sale (foto 28 din Anexă).  

Funcţie de context, strângerea mâinii poate fi însoţită de alte semnale – 
postura corpului, contact vizual prelungit, expresie facială, atingerea braţului/ 
umărului etc., pentru a adăuga un plus de cordialitate gestului (foto 29 din Anexă). 

Există însă şi situaţii în care nerespectarea normelor de atingere cutanată 
se soldează cu efecte negative în planul imaginii politice. O astfel de situaţie l-a 
avut drept protagonist pe preşedintele George W. Bush care, dincolo de gafele de 
comunicare de limbaj, care au îmbogăţit limba americană cu termenul „bushism”, 
a comis numeroase erori de comunicare nonverbală. Pe 23 februarie 2005, spre 
exemplu, participarea lui George W. Bush la Summit-ul americano-rus de la 
Bratislava debutează cu o strângere de mână fermă, „prezidenţială”, a gazdelor. 
Spre stupoarea celor prezenţi, el nu a luat însă contact direct cu mâinile membrilor 
delegaţiei oficiale slovace, reprezentată la cel mai înalt nivel, pentru simplul motiv 
că... a o omis să îşi scoată mănuşile. Gafa liderului politic american – o violare 
flagrantă a protocolului – a provocat un adevărat scandal mediatic, momentul 
fiind transmis în direct de toate posturile de televiziune. 

Adesea, atingerile cutantate şi ansamblul semnalelor transmise prin 
comunicare nonverbală pot oferi un volum important de informaţii despre relaţia 
dintre interlocutori. Pe 15 ianuarie 2007, la Quito, preşedintele Iranului, 
Mahmoud Ahmadinejad, se întreţine cu omologul său bolivian, Evo Morales, în 
timpul festivităţii de instalare a lui Rafael Corea în funcţia de preşedinte al 
Ecuadorului (foto 30 din Anexă). Din orientarea corpului, expresiile faciale şi 
modul de atingere a mâinilor reiese în mod clar că cei doi şefi de stat se întreţin 
cordial, fără a ţine cont de regulile de protocol.  

                                                 
62 După apariţia, în anul 1981, a best seller-ului „Body Language – How to Read Our Thoughts by 
their Gestures”. 
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Relaţia apropiată dintre preşedintele George W. Bush şi prinţul Abdullah al 
Arabiei Saudite, evidenţiată în repetate rânduri de analiştii politici, este reflectată 
şi de comunicarea nonverbală, pe parcursul unei vizite efectuate pe proprietatea 
familiei Bush din Texas, în luna aprilie 2005. Imaginea a doi bărbaţi ţinându-se de 
mână, în timp ce se deplasează şi stau de vorbă este una obişnuită în lumea arabă, 
spre deosebire de Europa, unde i se atribuie o conotaţie sexuală (foto 31 din 
Anexă).  

Într-o lucrare recentă dedicată comunicării nonverbale se face distincţie 
între „culturi de contact” (arabă, mediteraneană) şi „culturi de noncontact” 
(americană, nord-europeană), specificându-se că în timp ce primele încurajează 
atingerile corporale, atât în spaţiul privat, cât şi în cel public, celelalte le 
descurajează63. 

Şi în cazul unei alte forme a atingerii cutanate, sărutul mâinii, ce constituie 
o formă de manifestare a respectului, se înregistrează diferenţe culturale. Gestul 
este din ce în ce mai rar în zona contactelor diplomatice la nivel înalt. Există însă 
şi excepţii. Ex-preşedintele francez Jacques Chirac îşi făcuse o marcă din a săruta 
mâinile interlocutoarelor. Imaginea selectată îl înfăţişează pe galantul lider politic 
sărutând mâna primei doamne a Statelor Unite, Laura Bush, în curtea palatului 
Elysee, în timpul vizitei oficiale din luna septembrie 2003 (foto 32 din Anexă).  

Jaques Chirac ocupă, de altfel, un loc fruntaş în topul liderilor politici care 
au utilizat excesiv şi adesea inadecvat, comunicarea nonverbală. Pe 5 aprilie 2004, 
spre exemplu, pe parcursul vizitei de stat efectuate în Franţa de către regina 
Elisabeta a II-a a Marii Britanii, pentru a marca 100 de ani de la semnarea 
Antantei Cordiale, oficialul francez a făcut un gest de ghidaj, catalogat de presa 
britanică drept încălcare a normelor de protocol, punând mâna pe umărul reginei 
în timp ce o conducea spre masa unde urma să aibă loc dineul. Mass-media 
franceză a fost mai indulgentă cu locatarul de la Elysee, cunoscut pentru 
„volubilitatea” excesivă a mâinilor, care i-a atras pe parcursul mandatului de 
ministru al agriculturii porecla „ventilatorul”.  

Dacă în unele spaţii culturale se sărută mâna interlocutoarelor, există 
societăţi în care sărutatul mâinilor bătrânilor de ambele sexe ori cel al 
reprezentanţilor bisericii, este un gest larg răspândit. O ipostază plină de 
semnificaţii este cea a liderului palestinian Yaser Arafat, sărutând mâna papei 
Ioan Paul al II-lea, în cadrul vizitei efectuate la Vatican, pe 15 februarie 2000 
(foto 33 din Anexă). 

Inadecvarea gestului la spaţiul cultural, poate genera gafe de comunicare, 
una din cele mai mediatizate avându-l drept protagonist pe premierul italian Silvio 
Berlusconi. Pe 11 august 2003, acesta a fost, alături de omologul său albanez, 
unul din martorii căsătoriei fiului primului ministru turc Tayyip Ergodan, 
eveniment ce a ţinut prima pagină a presei internaţionale nu doar datorită familiei 

                                                 
63 Chelcea, S., Ivan L., Chelcea A. (2008), p. 45 
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mirelui, ci şi a faptului că mireasa era minoră. După ce a dat mâna cu tânărul 
Erdogan, într-un gest de curtoazie specific europeană Berlusconi a sărutat mâna 
miresei (foto 34 din Anexă). Gestul a făcut înconjurul planetei, dat fiind faptul că 
în religia islamică este interzisă atingerea corpului femeii de către o altă persoană 
decât soţul său. Faptul că înaltul oficial nu cunoştea acest element al tradiţiei 
musulmane a fost perceput ca o gravă încălcare a etichetei, impardonabilă la un 
asemenea nivel.  

Încheiem spaţiul dedicat atingerilor cutanate cu un gest inedit al aceluiaşi 
George W. Bush, care, pe 13 iulie 2006, aflat la Summit-ul G8 de la Sankt 
Petersburg,  în timp ce cancelarul german Angela Merkel purta o convorbire cu 
premierul italian Romano Prodi, se apropie de scaunul acesteia şi, sub privirile 
intrigate ale participanţilor, îi masează umerii. Surprinsă, doamna Merkel îşi 
ridică ambele braţe în sus, iar „atentul” preşedinte renunţă la continuarea 
masajului (foto 35 din Anexă). 

Cercetările comparative interculturale au evidenţiat modele diferite ale 
modului de a privi, similare cu cel din cazul atingerilor culturale. Dacă în cultura 
americană, spre exemplu, privitul în ochi este extrem de răspândit, în culturi „de 
noncontact”, precum Japonia, acesta este perceput drept un semn de lipsă de 
respect. 

Pe palierul modalităţilor comunicării nonverbale studiate de oculezică, una 
din cele mai grave erori îi aparţine tot lui George W. Bush. La un dineu oficial dat 
în cinstea reginei Elisabeta a II-a, care efectua o vizită oficială la Washington, pe 
7 mai 2007, liderul de la Casa Albă i-a făcut cu ochiul Majestăţii sale, în faţa unui 
public de peste 7000 de spectatori (foto 36 din Anexă). Într-un alt moment al 
vizitei preşedintele american a susţinut că regina a mai vizitat Statele Unite ale 
Americii în... 1776. Chestionat de ziarişti cu privire la acest gest, preşedintele a 
încercat o glumă care s-a dovedit a fi o nouă gafă, spunând că interlocutoarea  „i-a 
aruncat o privire cum numai o mamă putea să se uite la un copil”. 

Momentul descris are un precedent în istoria contactelor politice la vârf 
americano-britanice. Cu prilejul precedentei vizite în Statele Unite, la invitaţia 
preşedintelui George Bush senior, în luna iunie 1991, pe fondul unei erori 
organizatorice, datorită neadaptării platformei la înălţimea pupitrului Maiestatea 
Sa a ţinut un discurs din care s-a văzut, din spatele microfoanelor, doar... pălăria 
regală, incident descris în presa britanică drept „podiumgate”64. Cu acelaşi prilej, 
juniorul Bush i s-a autoprezentat textual reginei drept „oaia neagră” a familiei, 
întrebând cine este omologul lui în familia Windsdor. 
 Nici specialiştii în studiul posturii nu duc lipsă de materie primă furnizată 
de politicieni. În cadrul vizitei efectuate la Vatican, pe 9 iunie 2007, George W. 
Bush a avut o atitudine extrem de degajată, în timpul discuţiilor cu Suveranul 
Pontif stând picior peste picior în „stil texan”. Odată în plus, gafa de comunicare 

                                                 
64 Stephen, White, Queen: I'm Not Amused, May 8, 2007, http://www.mirror.co.uk/news 
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nonverbală a fost dublată de cea verbală, în cadrul discuţiilor preşedintele 
american folosind în mod repetat atât de cunoscutul apelativ american „Sir”, în loc 
de „Sanctitatea Voastră”, cum prevăd normele de protocol. 
 În domeniul politic prezintă interes şi aspectele relevate de studiul funcţiei 
de comunicare a timpului.  Studiile relevă diferenţe culturale semnificative în ceea 
ce priveşte importanţa acordată timpului. Punctualitatea este o calitate esenţială a 
sistemului temporal informal – ce include regulile şi expectaţiile legate de 
percepţia şi utilizarea timpului, având în vedere că în situaţii oficiale nu se 
întârzie. Absenţa sa poate reflectă incapacitatea de organizare a activităţii,  putând 
fi interpretată ca o desconsiderare a interlocutorului ori drept o încălcare a bunelor 
maniere. Iată un exemplu sugestiv. Pe 5 decembrie 2007 premierul Călin Popescu 
Tăriceanu efectua o vizită oficială la Londra, la invitaţia omologului său britanic, 
Gordon Brown. Ajuns în faţa reşedinţei oficiale a şefului Executivului britanic la 
ora fixată, însoţit de soţie, premierul român a avut surpriza să constate că gazda nu 
se afla în faţa intrării principale a clădirii, aşa cum prevedea protocolul. Vizibil 
stânjenit, el a fost nevoit să aştepte câteva zeci de secunde în faţa uşii închise. 
 În ceea ce priveşte comunicarea prin artefacte, nu vom da curs tentaţiei  de 
a căuta să analizăm motivele pentru care, de la o vreme, tot mai mulţi dintre 
politicienii români abordează printre obiectele de vestimentaţie şi unele având 
culoarea preferată a reginei Cleopatra… violet. Ne vom limita, din constrângeri de 
spaţiu, la a invoca mărturisirile memorialistice ale primei femei care a condus 
diplomaţia americană, ex-secretarului de stat Madeleine Albright, publicate în 
Statele Unite în luna septembrie 2009 sub titlul „Descifraţi-mi broşele: poveştile 
casetei de bijuterii a unui diplomat”65, potrivit cărora broşele purtate în cadrul 
activităţilor oficiale au reprezentat în egală măsură un însemn al puterii şi 
instrumente diplomatice, menite să transmită mesaje interlocutorilor. Să mai 
adăugăm doar că pasiunea pentru broşe a fost moştenită, potrivit presei de peste 
Ocean, de către prima doamnă a Americii, Michelle Obama. 
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COMUNICAREA POLITICĂ ÎN SOCIETATEA MODERNĂ.  
PROMOVAREA IMAGINII OAMENILOR POLITICI  

ÎN MASS MEDIA 
 
                                    Asistent univ. CRISTINA RHEA 
                    Universitatea Creştină « Dimitrie Cantemir » – Bucureşti 
                                       Facultatea de Ştiinţe Politice 
 

După căderea Cortinei de Fier, Europa nu mai este o geografie, ci mai 
degrabă un domeniu al spiritului. „Dacă Europa a rămas, teoretic măcar, sau 
latent, întreagă în ultimii patruzeci şi cinci de ani, este pentru că nici un zid, nici o 
„cortină de fier“  n-a reuşit să anuleze circulaţia valorilor spirituale dintr-o zonă 
într-alta.  

Cultura a fost marea şi fericita subversiune a spiritului european împotriva 
propriei sale atomizări. Ea e emblema însăşi a supravieţuirii noastre“. (Andrei 
Pleşu)66 Orice societate umană, oricât de primitivă, posedă cultura sa, care 
condiţionează dezvoltarea totală a membrilor săi.  

Cultura este aceea care transformă individul într-un tip determinat. Relaţia 
dintre personalitate şi cultură este atât de strânsă încât este posibilă descrierea 
unui tip de mediu de francez, englez, italian, în care regăsim principalele 
caracteristici naţionale ale fiecăruia. Cultura îi dă omului umanitatea sa. 

Revoluţiile europene din 1989 au fost, în primul rând, un fenomen central 
european, atât datorită ariei de pornire, cât şi datorită consecinţelor, a cadrului de 
referinţă pe care îl vor reprezenta pentru evaluarea procesului revoluţionar. Există 
însă un model de regim politic central european? Şi mai ales există o Europă 
Centrală definibilă politic? Europa Centrală este un concept ce revine periodic, 
mai ales în ceea ce am putea considera momentele de criză ale regiunii67. 
Revoluţia de la 1848 ar fi un astfel de moment de criză în care, incipient, ideea de 
Europa Centrală s-a manifestat într-un context impropriu, în care emergenţa 
naţiunii ca entitate culturală şi politică s-a dovedit un obstacol real. Anul 1989 ar 
fi un alt moment important în evoluţia ideii de Europă Centrală. 

Gabriel Almond şi Sidney Verba68 în 1963 au lansat conceptul de cultură 
politică în lucrarea lor Cultura civică şi au orientat cercetarea spre studiul 
atitudinii în raport cu regimul politic, analizând încrederea în sistemul politic, 
cunoaşterea modului de funcţionare şi satisfacţia faţă de procedurile de guvernare, 
pe această bază comparând ţări presupuse a fi democratice.  

                                                 
66 Andrei Pleşu, Chipuri şi măşti ale tranziţiei, Ed. Humanitas, 1996, editia I, p.239 
67 Jacques Le Rider, Mitteleuropa, Iaşi, Ed. Polirom, 1997, p. 19 
68 Gabriel Almond, Sidney Verba, Cultura Civică, Bucureşti, Ed. DUStyle, 1997, p. 44 
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Legătura dintre religie şi cultura politică este facilitată de existenţa setului 
de credinţe şi de scopuri prin care cea dintâi influenţează politicul. 
Întrepătrunderea dintre viaţa religioasă şi cea politică în cazul american, legată de 
puritanismul secolului  al XVII-lea, a ajuns până acolo încât „Crezul American“ 
pastişează pe cel al Apostolilor69. Într-un asemenea spaţiu, rolul liderului politic 
de tip charismatic este important, dezvăluind un model mitic de raportare la 
putere.  

Ideile de schimbare au făcut carieră planetară. Ziariştii şi media au 
contribuit din plin la aceasta. Imaginea publică şi imaginea comercială sunt 
produsul unor specialişti. Ziaristul este doar unul dintre aceştia. Mass media şi 
ziariştii, prin informaţiile pe care le publică, prin mesajele pe care le difuzează, 
dau naştere unor imagini diverse. Ei populează universul cu o lume, mai mult sau 
mai puţin paralelă, de imagini. Din acest punct de vedere, fiecare din noi trăieşte 
în două lumi: una a lucrurilor şi a problemelor reale, alta a imaginilor, a unor 
proiecţii ale primelor. Care este raportul dintre ele, cât de mult trăim în lumea 
realului şi cât în cea a imaginilor constituie teme de dezbateri interminabile.  

Creatorul de imagine publică sau comercială a apărut, ca un grup 
profesionist, în societatea competiţională, în economia de piaţă concurenţială. În 
cazul competiţiilor de pe piaţa politică, fiecare partid sau candidat doreşte să se 
prezinte cât mai credibil şi mai atrăgător, iar electoratul doreşte să ştie cât mai 
multe despre candidatul preferat şi despre adversarii acestuia. Creatorul de 
imagine pune în act un mecanism de creare de imagini, fie că este vorba de 
lansarea unui nou autoturism, fie despre lansarea unui lider sau a unui partid, care 
are la bază un set de principii şi raţionamente bine conturate. El trebuie să facă din 
oameni indiferenţi, din cei care în anchetele sociologice sunt trecuţi la nehotărâţi 
sau care răspund cu „nu ştiu", persoane interesate, atente, cumpărători sau votanţi 
reali. Cel care face imaginea cuiva sau a ceva urmăreşte să transforme 
consumatorul virtual, alegătorul posibil într-unul real. Transformarea posibilului 
în real, a probabilului în certitudine este marea provocare a creatorului de 
imagine: oamenii nu merg la vot, creatorul de imagine trebuie să-i aducă. 

În marketingul politic, imaginea nu se judecă în termeni de adevărat sau 
fals, ci în termeni de popularitate, contradicţie, claritate sau confuzie. Experţii în 
comunicarea politică ştiu, de asemenea, că imaginea nu este cu adevărat formată 
decât atunci când intră în contact cu publicul căruia îi este destinată. În fine, 
imaginea se articulează şi poate fi folosită şi de adversarii politici. Înainte chiar ca 
o adevărată campanie de comunicare politică, de creare a unei imagini pozitive să 
demareze. 

Înainte însă de formarea imaginii dorite, un expert în comunicare politică 
ştie că orice program, partid, om sau idee politică poate avea o imagine formată 
anterior. Imaginea este eminamente subiectivă şi, în special în timpul unei 
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campanii de marketing politic intens, ea scapă deseori de sub controlul celor care 
o creează iniţial. Problema nu se pune numai între compatibilitatea imaginii 
omului politic şi realitatea personalităţii sale, ci şi între strategia promovată şi 
percepţiile schimbătoare, între influenţa mass-media şi reacţiile subiective ale 
publicului. Alegătorii îşi formează destul de greu o opinie despre fondul 
problemelor sau promisiunilor politice ale căror rezultate nu le pot judeca imediat 
pentru că se desfăşoară pe termen lung. Însăşi natura problemelor politice 
principale este de o complexitate atât de mare, încât împiedică răsturnările de 
opinie subite. Percepţia imaginii omului politic sau a unui program politic este, 
din contră, extrem de volatilă şi poate evolua foarte rapid. Astfel, lansarea unei 
campanii de marketing politic trebuie să fie numai prima etapă a gestionării 
imaginii politice. Urmează alte etape în timpul cărora imaginea politică a 
canditatului trebuie reevaluată permanent. Sunt foarte cunoscute cazurile în care 
oameni politici care încercau să-şi promoveze o imagine bazată pe onestitate au 
fost compromişi de un scandal de corupţie izbucnit în anturajul lor. 

În opinia analistului politic Andrei Stoiciu, „Marketingul politic implică 
folosirea diferitelor mijloace de comunicare precum şi adaptarea imaginii şi 
temelor alese la acestea. Astăzi, este bine stabilit că fiecare medium folosit 
imprimă comunicării propriile sale caracteristici, accentuînd uneori forţa 
mesajului, scăzându-i alteori eficienţa, făcându-l complet inoperant sau chiar 
compromiţîndu-l“.70 Care este însă adevărata imagine a partidelor şi a oamenilor 
politici creată de mass-media? În momentul în care ştirile sunt prezentate pe 
posturile de televiziune sau în presa scrisă, ele sunt comentate de analişti pentru a 
se evalua calitatea imaginii partidelor şi a liderilor politici. Selecţia ştirilor şi 
prezentarea lor într-o anumită ordine a priorităţilor contribuie la crearea unei 
imagini a realităţii. Dincolo de fapte şi de evenimente politice, comentarea ştirilor 
de către redacţiile de ziare, radio şi televiziune conduce la crearea şi impunerea 
unei realităţi mediatice. 

În România, televiziunea este considerată drept cea mai importantă media 
de informaţie publică (depăşind radioul şi presa scrisă). În fapt, emisiunile de ştiri 
furnizează materia brută (informaţia), care este apoi dezvătută de către public, 
analişti sau de către instituţii specializate în formarea unor opinii politice. Dar 
această materie brută (informaţia) nu este întotdeauna obiectivă şi nici nu este 
oferită cu echidistanţă: prezentarea ei poate contribui, şi contribuie, la formarea 
opiniilor politice.  

Consilierii de imagine încurajează deseori oamenii politici să participe la 
emisiuni de televiziune populare, care nu au direct un caracter politic. Scopul este 
de a-i face pe oamenii politici să pară mai umani, mai apropiaţi de preocupările 
cetăţenilor, mai amuzanţi. Fiind vorba despre emisiuni populare (ex: „Surprize, 
surprize“, meciuri de fotbal) audienţa este asigurată. Uneori, moderatorul 

                                                 
70 Andrei Stoiciu, Comunicarea politică, Editurile Humanitas-Libra, Bucureşti, 2000, pag.21 



 86

contribuie la demistificarea imaginii omului politic şi la umanizarea acestuia, 
punându-i întrebări intime despre viaţa familială, despre preocupările sale 
vestimentare etc. Oamenii politici trebuie să fie prudenţi pentru a nu deveni 
penibili în cadrul acestor emisiuni. În mod special, pentru politicienii nepopulari 
este o idee proastă să fie prezenţi la astfel de emisiuni, impactul riscând să fie 
negativ pentru imaginea lor. Se pare însă că această lecţie nu a fost nici ea învăţată 
de politicienii români, pentru care orice pretext este bun pentru a ieşi în faţă şi a 
vorbi. O altă greşeală frecventă este ca în cadrul acestui gen de emisiuni omul 
politic să fie prea dezinvolt, prea familiar şi să neglijeze complet mesajul său 
politic, insistând numai pe glume şi probleme superficiale. În acest caz, el devine, 
fără să-şi dea seama, un concurent neîndemânatic pentru animatorii de televiziune 
de divertisment şi îşi pierde o parte din credibilitatea publică. 

Televiziunea are şi un impact mai durabil asupra dezbaterilor politice. Prin 
caracterul efemer şi spectacular al informaţiilor pe care le transmite, prin accentul 
pe care-l pune pe dezbaterile şoc, pe crize, pe inedit, ea contribuie direct la 
pierderea de profunzime a discursului politic. Insuficienţele, contradicţiile, 
superficialitatea unui mesaj politic pot trece neobservate la televiziune, în timp ce 
un joc de cuvinte reuşit, o imagine charismatică pot creşte popularitatea unui om 
politic. 

Televiziunea poate avea un efect pervers asupra unui om politic şi pentru 
că acesta este la cheremul evoluţiilor ulterioare. O dezbatere câştigată sau o 
declaraţie pertinentă pot fi trecute cu tăcerea de un comentator ostil. O imagine de 
arhivă conţinând o declaraţie contrazisă de evoluţia evenimentelor poate deveni o 
povară pentru un om politic. În fine, unele imagini filmate rămân întotdeauna 
legate de cariera unui lider: astfel, Ion Iliescu, mulţumind minerilor din iunie 
1990, sau Victor Ciorbea citind o declaraţie înconjurat de reprezentanţii Băncii 
Mondiale şi ai Uniunii Europene (februarie 1997) rămân în memoria colectivă ca 
etichete durabile de identificare a unui parcurs politic. 

Mărturiile susţinute de celebrităţi în favoarea unei instituţii sau unui lider 
contribuie şi ele la credibilitatea acestora. Dacă legătura sau filiaţiunea ideologică 
între un lider şi a celebritate care-l susţine nu este evidentă, asocierea poate chiar 
să fie dăunătoare. Astfel, un fotbalist care-şi declară simpatia pentru un partid de 
tehnocraţi riscă să nu convingă pe nimeni. Un cântăreţ rebel asociat cu o instituţie 
administrativă într-o campanie pentru creşterea credibilităţii acesteia nu poate 
convinge. Pentru ca mesajul politic să fie consolidat de imaginea unei celebrităţi 
trebuie să existe un minimum de consistenţă între cele două. Celebrităţile care 
susţin prea multe cauze sau care sunt prea vizibile sau prea des prezentate în 
activităţi publice nu contribuie neapărat la imaginea unui candidat. În cel mai bun 
caz o astfel de supra-expunere creează confuzie, în cel mai rău caz degradează 
imaginea celor implicaţi. În fine, trebuie menţionat că celebrităţile nu sunt imune 
la scandaluri de imagine: un fotbalist care joacă prost sau un cântăreţ acuzat de 
plagiat, pot influenţa negativ imaginea unei instituţii cu care este asociat. 
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Marii conducători au o calitate specială care-i face pe oameni să fie atraşi 
de personalităţile lor magnetice. Oamenii extraordinar de sociabili dovedesc că au 
ceva în plus. Cu toţii avem potenţialul de a ne dezvolta această calitate ce face 
diferenţa între personalitate şi personalitate puternică. Ce calităţi îi atrag pe ceilalţi 
la noi? Putem să le rezumăm într-un singur cuvânt: charisma. Poate fi un subiect 
greu de abordat, deoarece majoritatea oamenilor cred că este o calitate mistică, 
ambiguă, nedefinibilă, pe care o ai sau nu o ai. Totuşi, Webster’s Ninth New 
Collegiate Dictionary dă mai multe definiţii ale charismei, dintre care noi o vom 
folosi pe următoarea: „o calitate magică a personalităţii de conducător, care 
trezeşte loialitate şi entuziasm popular“.  

Când examinăm, de exemplu,  personalităţile unora dintre preşedinţii 
Statelor Unite, devine clar de ce unii au mai mult succes decât alţii în a atrage, în 
general, publicul. Ronald Reagan poseda capacitatea de a transmite umor, căldură 
personală şi o stare de relaxare. Ştia cum să-i facă pe ceilalţi să se simtă bine. John 
F. Kennedy ştia cum să le dea celorlalţi sentimentul de speranţă. Iradia o energie 
fără margini şi-i făcea pe mulţi americani să se simtă importanţi şi că sunt oameni 
de care e nevoie. Conducătorii noştri favoriţi vor ieşi în evidenţă întotdeauna 
datorită factorului charismă. Caracteristicile ieşite din comun ale oamenilor 
charismatici sunt: Concentrare asupra nevoilor celorlalţi, Ajutor şi Acţiune, 
Rezultate, Influenţă, Sensibilitate, Motivaţie, Afirmare. Aceste trăsături nu sunt 
doar înnăscute; ele pot fi atinse de orice persoană căreia îi pasă de ceilalţi oameni 
şi vrea să-şi dezvolte abilităţi de relaţionare.  

Mass-media îi promovează cu regularitate pe autorii culturali care captează 
imaginaţia auditoriului, fiindcă modurile lor de a gândi, a acţiona şi a fi sunt 
prezentate atât de atractiv. Spectatorii ajung să se identifice cu ceea ce pot 
însemna aceste imagini şi transpun reprezentările culturale în practica situaţiilor 
lor de viaţă cotdiană Conform teoreticianului american James Lull, „Mass-media 
sunt funcţionale şi disfuncţionale în măsura şi conform modurilor în care le 
folosesc membrii auditoriului“.71 

La fel de importante ca şi instituţiile şi pieţele industriei culturale pentru a 
crea diversitate ideologică este tehnologia comunicaţiilor industriale şi de consum. 
De exemplu, alegerile prezidenţiale americane din 1992 au reprezentat un 
exemplu deosebit de concludent al modului cum poate amplifica tehnologia 
potenţialul democratic. În 1992, peste 60% din domiciile americane era abonate la 
televiziunea prin cablu. În multe oraşe din California, telespectatorii recepţionau 
aproape 100 de canale, număr care a crescut la peste 500 în unele comunităţi, pe la 
jumătatea anilor ’90. Canalele prin cablu oferă publicului un acces mult mai larg 
la toate, inclusiv la candidaţii politici. Uluitoarea campanie a lui Ross Perot a fost 
lansată, anulată şi reactivată într-un talk-show la CNN. Bill Clinton s-a bazat pe 
MTV pentru a câştiga accesul la electoratul tânăr. Toţi cei trei candidaţi au depins 
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de capacitatea interactivă a televiziunii prin cablu şi numerele de telefon naţionale 
1-800 pentru a comunica „personal“ cu alegătorii. Controlul asupra agendei de 
campanie politică, exercitat de principalele reţele comerciale de televiziune a 
devenit deja un element de domeniul trecutului. 

Una dintre dificultăţile importante ale comunicării audio-vizuale este că 
discursul candidaţilor politici poate să fie compromis de aparenţa lor fizică. O 
persoană care are charismă în public poate să nu fie deloc telegenică. În Occident, 
politicienii de carieră fac o distincţie clară între pregătirea pe fond (teme, idei, 
discurs politic) şi cea de formă (la care consilierii sunt oamenii de televiziune, 
specialişti în imagine, etc.). Un politician poate fi prezent într-o emisiune de 
televiziune în cadrul unui interviu sau al unui talk-show. Sunt două genuri 
jurnalistice care presupun o relaţie foarte strânsă între intervievat şi cameră şi, 
implicit, între intervievat şi telespectator. Este o relaţie pe care politicianul 
intervievat are şansa să o stăpânească, cu condiţia să respecte anumite reguli. 
Astfel: 

 
A. Pregătirea pe formă 

 
Fizicul: (ceea ce nu este controlabil). Niciodată un partid nu trebuie să 

promoveze ca lider purtător de opinie un politician care are probleme de dicţie, de 
trac în faţa camerei, de exprimare sau care nu este telegenic. În America sau în 
Franţa politicienii recurg la operaţii estetice pentru a-şi redresa dantura, bărbia sau 
ridurile, dar în România contemporană singurul caz cunsocut este cel al lui Radu 
Vasile care a profitat de o vizită oficială în Israel pentru a-şi îmbunătăţi dantura. 
Vocea este, de asemenea, foarte importantă. Este extrem de uşor ca o imagine 
favorabilă construită prin materialele din presa scrisă să fie, dacă nu dărâmată, 
măcar alterată de o prezenţă fizică dezagreabilă, la televizor. Desigur, politicienii 
pot lua cursuri de dicţie de la actori, dar un lider care nu are o voce convingătoare 
poate deja să se gândească la abandonarea unei cariere de comunicator 
audiovizual. 

Hainele (ceea ce poate fi controlat şi transformat în totalitate). Niciodată 
un politician nu trebuie să apară la televizor îmbrăcat neglijent, nemachiat, 
nepieptănat sau purtând haine în culori care nu se asortează sau care îl 
dezavantajează. Niciodată un politician nu trebuie să poarte bijuterii (lanţ, brăţară, 
inel) în timpul unei apariţii televizate. O expresie devenită deja clasică în 
domeniul Relaţiilor Publice politice este că „Un politician nu trebuie să poarte 
niciodată cravată cu buline“. Şi asta pentru că o cravată cu buline va arăta rău la 
televizor, şi este asociată în plus cu neseriozitate, circ, lipsă de gust. Este, de fapt, 
o expresie generică pentru atenţia deosebită care trebuie acordată fiecărui 
accesoriu, fiecărui detaliu pe care îl afişează un politician la televizor. Astfel, 
pentru apariţiile televizate, culorile recomandate sunt cele închise, iar albul şi 
roşul sunt în general nerecomandate. 
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Gesturile (controlabile, dar necesitând un efort deosebit). Televiziunea nu 
iartă unele gesturi: aplecatul pe scaun, arătatul cu degetul, căscatul, ochii 
semiînchişi. Mâinile nu se ţin ascunse (dovadă că vorbitorul are ceva de ascuns 
sau este nesigur), însă nici o gestică prea largă nu aduce plusuri (expansivitatea 
exagerată poate fi interpretată ca un semn de neseriozitate, superficialitate, agitaţie 
inutilă). Unghiile spun şi ele mult despre un om. Ele trebuie să fie în permanenţă 
îngrijite, curat. Picioarele: dacă sunt la vedere, mare atenţie la pantofi şi la poziţie. 
Picioarele se ţin unul lângă altul.  

Unde trebuie să privească un politician? Consilierii de imagine îi 
încurajează pe politicieni să se identifice (privind lumina roşie aprinsă) cu camera 
care îi filmează atunci când fac declaraţii ferme. Totuşi, nu este recomandat ca un 
politician să îşi întoarcă privirea permanent după camera video, pentru că ar da o 
impresie de superficialitate şi ar da senzaţia că nu-şi respectă interlocutorii sau pe 
moderatorul emisiunii. Răspunsul la o întrebare formulată de realizatorul 
emisiunii se dă privind la realizator, şi nu direct în cameră. La fel, ca în cadrul 
unui talk-show, al unei discuţii cu un interlocutor sau mai mulţi, vorbitorul va 
privi la aceştia, şi nu în cameră. În acest fel, telespectatorul devine martor la 
discuţie. Vorbitorii nu i se adresează lui în mod direct, ci îl iau doar drept maror. 

 
B. Pregătirea pe fond 

 
Discursul: întotdeauna discursul politic, citit sau nu, se va rosti privind în 

cameră. Politicianul se adresează de data aceasta direct telespectatorilor, cu ei 
vorbeşte. De preferat ar fi ca discursul să fie liber şi nu citit, dar dacă se citeşte 
totuşi, privirea va fi cât mai des ridicată din foaie spre cameră. 

Limbajul: indiferent de cât de specializată este discuţia, politicianul trebuie 
să aleagă pe cât posibil un limbaj „tradus“, pe „înţelesul telespectatorului“. 
Indiferent de cât de aprinsă devine discuţia, limbajul nu va scăpa de sub control. 
Replici ca „băi, animalule“, „să le dăm americanilor peste bot“, „ce vă f... grija de 
banii contribuabililor“ au fost şi vor fi exploatate la maximum de adversari, pentru 
capitalul de imagine negativă pe care îl aduc. Perlele de limbaj sunt o altă sursă 
inepuizabilă de atac din partea presei.  

Atitudinea: chiar dacă spiritele se încing, dacă discuţiile sunt în 
contradictoriu, politicianul trebuie să rămână permanent calm. Nici o ridicare de 
ton, nici o întrerupere nejustificată a discursului celorlalţi interlocutori nu va 
îmbunătăţi imaginea, ci îi va aduce deservicii. 

Dacă ne gândim la faptul că dezbaterile, ştirile şi interviurile constituie 
principalele tipuri de emisiuni în care oamenii politici pot fi invitaţi, cu siguranţă 
ne vom da seama că un lider politic trebuie să cumuleze aceste instrumente şi 
tipuri de emisiuni.  

Dezbaterile şi interviurile formează principalul mod de acţiune al 
comunicării politice televizate. Publicitatea directă este o altă formă de 
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comunicare mai puţin eficientă. O campanie de comunicare reuşită trebuie să 
combine toate aceste forme de a transmite un mesaj. Există desigur şi o serie de 
emisiuni care constituie referinţa de credibilitate pentru un om politic, care-l pot 
compromite sau ajuta într-un mod sensibil. Datorită concurenţei existente pe piaţa 
audiovizualului, aceste emisiuni de referinţă variază sau evoluează la rândul lor. 
Nu există încă o singură emisiune care să se bucure de o credibilitate durabilă cum 
este cazul în Canada (Scully rencontre) sau în SUA (Jurnalul de seară de la CBS). 
După euforia talk-show-urilor care dominau piaţa audiovizuală românească între 
1992-2000, numărul lor a scăzut în prezent. În cadrul acestor tipuri de emisiuni, 
decorul din studioul de filmare trebuie să fie complet neutru, pentru a nu favoriza 
anumiţi candidaţi. 

Apariţia liderilor politici la ştiri ridică mai ales probleme de fond. Un lider 
politic cunoscut ştie că orice eveniment important, orice conferinţă de presă 
declanşată de partidul lui va fi mediatizată. Problema este cum? Jurnaliştii care 
vânează ştiri au tendinţa să pună accentul pe latura spectaculară a evenimentelor: 
un conflict în interiorul unui partid, doi lideri care se contrazic, opinii divergente, 
acuzaţii. Toate aceste abordări contribuie la scăderea credibilităţii unui om politic, 
nu la creşterea ei. Un om politic care este consecvent, care nu îşi schimbă opiniile, 
care susţine un singur proiect politic, are mai puţine şanse să fie mediatizat decât 
un altul care este implicat în toate scandalurile. 

Precum se ştie, un slogan este un refren al imaginii publice. El trebuie să 
fie uşor de reţinut, plăcut urechilor, să aibă muzică şi ritm şi mai ales să spună 
ceva mai mult decât enunţă. Ion este un bun primar! nu este un slogan. Ilie la 
primărie! are ritm şi este uşor de reţinut. Ilie soseşte la primărie! poate funcţiona, 
deoarece introduce un sentiment de urgenţă în electorat. Un joc de cuvinte, o 
glumă, pot creşte atractivitatea unui slogan. 

Dar sloganul trebuie să fie coerent cu temele de campanie şi cu imaginea 
candidatului. Un candidat bătrân nu poate folosi un slogan de tipul: Dinamismul 
politicii! 

Pe de altă parte, un slogan nu poate fi axiomatic: Ilie e bun pentru că e 
bun! Cinstea va triumfa pentru că hoţia va fi pedepsită! sunt fraze fără conţinut 
programatic, care nu spun nimic depre un partid sau despre un candidat. 

Un alt element important, sloganurile publicitare cu temă politică. Acestea  
sunt de apariţie relativ recentă în România. Avantajul primordial al utilizării 
spoturilor publicitare politice constă în faptul că sunt dificil de evitat. Spoturile 
publicitare ating un număr foarte important de oameni care nu ar fi niciodată în 
contact cu discursul unui om politic, sau care nu sunt interesaţi de el. Desigur, 
dezavantajul este că mesajul este direct subiectiv, deci publicul va privi cu 
scepticism, dacă nu reuşeşte să-i suscite interesul. Cum poate captiva interesul 
publicului un spot politic? România contemporană cunoaşte prea puţine exemple 
reuşite de spoturi politice. Producţia unui spot politic de efect implică o echipă de 
creaţie puternică, mijloace tehnice moderne, imaginaţie şi cunoaşterea psihologiei. 
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Care este metoda cea mai bună pentru a diferenţia un spot de impact de unul care 
nu va fi eficient? Evident, toţi creatorii şi toţi politicienii vor considera că mesajul 
pe care ei îl doresc să fie transmis în spotul lor este interesant (altfel nu ar fi plătit 
pentru el!). Puţini îşi pun însă întrebarea esenţială: Dacă însemnele partidului sau 
numele liderului nu ar fi prezente în spot, acest spot ar putea oare fi folosit de un 
alt partid/alt lider? Dacă răspunsul este da, înseamnă că spotul în cauză poartă o 
slabă încărcătură de imagine şi este un simplu amalgam de clişee. Dacă răspunsul 
este nu, înseamnă că spotul are potenţial de a funcţiona eficient. 

În al treilea rând, în comunicarea politică un mandat de imagine este un 
mandat prin care un lider sau o organizaţie caută să-şi amelioreze imaginea 
publică, gradul de încredere în acţiunile sale şi poziţionarea în spaţiul social. 
Uneori, din cauza schimbărilor sociale, imaginea unui lider sau a unei organizaţii 
politice poate să se degradeze, chiar dacă aceştia nu sunt implicaţi direct într-un 
scandal. Acordarea unui mandat de imagine poate să fie şi în consecinţa unei 
acţiuni politice (gafe, erori etc.). De cele mai multe ori, capitalul de imagine al 
unei organizaţii se măsoară prin gradul de încredere pe care opinia publică îl 
manifestă faţă de ea. O imagine bună se măsoară şi prin asocierea cu atribute 
pozitive (cinste, generozitate, competenţă etc.). Dar pentru reuşita unei campanii 
de imagine este necesar ca mandatul de comunicare să fie coerent, cu simboluri şi 
aşteptări sociale legate de liderul sau de organizaţia care îl atribuie. 

Dar fără imagine nu există nimic. În campaniile de comunicare, 
notorietatea şi imaginea sunt elemente fundamentale pentru credibilitate. Nu 
opinia unui analist politic face imaginea, ci o analiză bazată pe mai multe surse, 
dintre care remarc: 
— sondajele de opinie; 
— gradul de încredere în instituţia respectivă; 
— focus grup cu mai mulţi lideri de opinie sau cu publicul direct implicat în 
relaţiile cu instituţia respectivă; 
— monitorizarea mass-media. 

Azi, când – în ţările dezvoltate, începând cu SUA – toate marile campanii 
de alegere a vârfurilor decizionale la scară macrosocială se decid prin bătălii 
electorale televizate, chiar selecţia candidaţilor se face în funcţie de calităţile 
charismatice ale acestora, de capacitatea lor de „a trece rampa“ (cum se spune în 
teatru), de a se impune publicului telespectator. Elementele de platformă politică, 
ideile, chiar formulările, retorica discursului electoral – sunt elemente lăsate pe 
mâna consilierilor şi a specialiştilor din staff-ul electoral al candidatului; 
candidatul este, într-o proporţie mult mai mare decât se crede, interpretul 
charismatic al unui rol ce s-a construit cu migală. Mai ales în ţările mai puţin 
divizate politic (SUA, de pildă), în campaniile prezidenţiale nu se înfruntă în 
primul rând platforme politice, ci persoane; înfruntarea se desfăşoară cu precădere 
pe teritoriul audiovizualului, acolo unde charisma aduce sau îndepărtează voturi; 
persoanele trebuie deci să fie „înarmate“ cu charismă pentru a câştiga. 
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Decalajul dintre „realitatea interioară“ a unor persoane publice şi imaginea 
lor mediatică a început să preocupe pe analiştii fenomenului politic internaţional. 
Mulţi dintre comentatori consideră cazul lui John Fitzgerald Kennedy drept 
extrem de concludent din acest punct de vedere. Înţelegerea perfectă a puterilor 
televiziunii, dublată de calităţi charismatice reale, l-a ajutat pe fostul preşedinte al 
SUA să-şi acrediteze în opinia publică o imagine contrazisă de realitate în cel 
puţin două puncte esenţiale: el a apărut ca un bărbat perfect sănătos, puternic – în 
timp ce, în realitate, a fost unul dintre cei mai suferinzi conducători ai Americii, 
după cum publicul a avut imaginea unei familii prezidenţiale unite, armonioase 
(Jacquelinne Kennedy fiind una dintre cele mai simpatizate „prime doamne“ din 
istoria Americii) –, în timp ce viaţa personală a lui John Kennedy şi a cuplului 
prezidenţial a fost mult diferită de ce credea opinia publică americană. 

Iată ce spune tatăl lui John Kennedy, Joe Kennedy, mărturia lui fiind 
consemnată de Ronald Kessler, în recentul best-seller The Sins of the Father 
(Păcatele tatălui), apărut în SUA: „L-am vândut pe John opiniei publice aşa cum 
vinzi o marcă de săpun... Nu importă ce eşti, importă ce pari a fi...“ (aceasta, legat 
de faptul că fostul preşedinte n-a dorit de fapt să candideze, îndoindu-se profund 
că posedă calităţile necesare unui mandat prezidenţial). În aceeaşi carte, autorul 
mai dezvăluie că bătrânul Kennedy a cheltuit o imensă avere pentru alegerea 
fiului său, avere ce îşi are originile în contrabanda cu alcool din timpul prohibiţiei. 

„Cazul Kennedy“ este departe de a fi singurul. Nici nu s-au terminat bine 
alegerile prezidenţiale din Rusia, că „dedesubturile“ mediatice ale campaniei lui 
Elţîn au şi început să iasă la iveală, demonstrând o dată în plus fantastica diferenţă 
dintre realitate şi imagine. Realitatea: un om aflat, din punct de vedere fizic, în 
pragul incapacităţii de muncă (infarct repetat); imaginea – aceea a unui foarte 
vital dansator de rock!   

Desigur, decalajul dintre imagine şi realitate, accentuat de diverşi factori 
distorsionanţi, dintre care charisma este cel mai „nevinovat“, conduce, de cele 
mai multe ori, către concluzia unui pericol major: acela al practicilor 
manipulatoare. Astfel, remarcabil rămâne decalajul periculos dintre valoarea 
intrinsecă a faptelor şi a oamenilor, pe de o parte, şi notorietatea aceloraşi, 
dobândită prin mediatizare, pe de altă parte. Într-un asemenea spaţiu, rolul 
liderului politic de tip charismatic este important, dezvăluind un model mitic de 
raportare la putere.  
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COMUNICAREA POLITICĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

              Asist. univ. drd. Adrian Helstern 
                     Universitatea Creştină « Dimitrie Cantemir » – Bucureşti 

        Facultatea de Ştiinţe Politice 
 

"Oamenii trăiesc în comunitate în virtutea lucrurilor pe care le au în comun,  
               iar comunicarea este modalitatea prin care ei ajung să deţină în comun 

aceste lucruri. Comunicarea e un mod de a exista al comunităţii."  
John Dewey  

 
Comunicarea la nivel european – o comunicare coerentă şi integrată 

 
Ca agenţi principali ai comunicării politice72, la nivelul Uniunii Europene 

şi al parlamentelor naţionale, Parlamentul European, Comisia Europeană şi 
Consiliul Uniunii Europene acordă o importanţă majoră îmbunătăţirii comunicării 
cu privire la chestiuni legate de Uniunea Europeană pentru a permite cetăţenilor 
europeni să îşi exercite dreptul de a participa la viaţa democratică a Uniunii, în 
cadrul căreia deciziile sunt luate în modul cel mai deschis posibil şi cât mai 
aproape cu putinţă de cetăţeni, respectând principiul pluralismului, al participării, 
al deschiderii şi al transparenţei73. Cele trei instituţii au ca scop încurajarea 
convergenţei de opinii cu privire la priorităţile de comunicare ale Uniunii 
Europene în ansamblu, prommovarea valorilor reale ale unei abordări europene a 
comunicării cu privire la chestiuni legate de Uniunea Europeană, facilitarea 
schimburilor de informaţii şi de cele mai bune practici şi dezvoltarea sinergiilor 
între instituţii atunci când se desfăşoară activităţi de comunicare care ţin de aceste 
priorităţi, precum şi facilitarea cooperării între instituţii şi statele membre. 

Cetăţenii europeni, ca destinatari ai politicii comunitare şi ca participanţi 
activi în procesul democraţiei europene, au dreptul la o informare completă, 
imparţială, la un acces sporit, într-un limbaj simplu şi în propria limbă 

Modernizarea politicii de comunicare a Uniunii Europene reprezintă un 
obiectiv central al politicii comunitare şi are drept scop informarea cetăţenilor 
europeni şi crearea unor condiţii pentru ca aceştia să îşi exprime opinia faţă de 
politica europeană. Conform poziţiei Comisiei Europene, exprimate odată cu 
prezentarea publică a Parteneriatului pentru comunicare privind Europa, cetăţenii 
au dreptul de a cunoaşte propunerile instituţiilor din care fac parte proprii lor 
conducători şi de a influenţa aceste decizii74. Problema actuală este legată de 
complexitatea activităţii la nivel comunitar, ceea ce implică o mai bună 
                                                 
72 Gilles Ferreol,  Dicţionarul Uniunii Europene, Iaşi, Editura Polirom, 2001. 
73 Jacques Gerstle, Comunicarea politică, Iaşi, Institutul European, 2002 
74 http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction 
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comunicare cu cetăţenii şi dezbaterea politicilor în diferite domenii. S-a constatat 
însă o dispersie a acestui proces şi o dezbatere insuficientă a problemelor 
europene, la nivel naţional. În acest sens, prin elaborarea documentului mai sus 
menţionat, Comisia Europeană a acţionat în direcţia îmbunătăţirii comunicării cu 
cetăţenii, având nevoie de sprijinul celorlalte instituţii europene şi al statelor 
membre.  

În noul mediu internaţional, desfăşurarea activităţii comunitare implică un 
parteneriat între diferiţii actori ai societăţii europene, astfel încât să se răspundă 
nevoilor cetăţenilor europeni. La Consiliul European din iunie 2007 s-a precizat 
că este crucială comunicarea cu cetăţenii, informarea şi asocierea acestora într-un 
dialog permanent75.  

Politica europeană de comunicare va implica toate instituţiile comunitare 
şi statele membre, mobilizând resurse adecvate, la nivel european şi naţional. Pe 
plan local, se vor lansa iniţiative ce vor viza ascultarea părerii cetăţenilor şi 
comunicarea cu aceştia. 

În aplicarea politicilor europene a funcţionat un sistem de comunicare între 
instituţiile europene şi state, între acestea, public şi beneficiari. Comisia 
Europeană şi-a anunţat intenţia de a coordona mai bine activităţile de comunicare, 
de a evalua şi de a stabili resursele şi mijloacele de realizare ale lor76. 

Comisia Europeană a subliniat că, la acest proces de comunicare, trebuie 
să participe toţi actorii implicaţi la nivel decizional, prin parteneriat. Comisia 
urmăreşte favorizarea schimburilor şi dezbaterilor între instituţiile europene, a 
dialogului cu marele public, societatea civilă şi publicul specializat de la nivel 
european, naţional, regional şi local. Pentru a maximiza eficienţa tuturor 
serviciilor de comunicare, ar trebui crescut gradul de integrare şi exploatarea 
eficientă a resurselor. Un rol important vor avea serviciul "purtătorului de cuvânt" 
al Comisiei Europene şi strategia de comunicare internă. 

Reînnoirea Planului D a avut drept scop participarea tuturor partenerilor 
Uniunii Europene (ONG-uri, asociaţii profesionale, companii etc.). În acest 
context, multilingvismul a fost apreciat drept un factor esenţial şi s-a apreciat că 
se vor face numeroase investiţii în acest sens. 

Comunicarea la nivel regional şi local este un demers esenţial care va 
permite creşterea gradului de participare a cetăţenilor la dezbaterile europene. 
"Reprezentanţele pilot" ale Comisiei Europene în statele membre,  cele peste 400 
centre de informare, precum şi birourile regionale au permis realizarea unor 
schimbări radicale ale activităţii de comunicare. 

Raportul referitor la realizarea Planului de Acţiune de Comunicare privind 
Europa77 a urmărit să evalueze procesul reformei comunicării la nivelul 

                                                 
75 SI (2007) 500 
76 Règlements no. 1828/2006, no.1698/2005 
77 SEC (2005) 985/20.7.2005 
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comunităţii europene şi să se ia măsuri în vederea consolidării şi perfecţionării 
acestuia. Rapoartele de evaluare ale Planului de Acţiune pentru Democraţie, 
Dialog şi Dezbatere78, a Cărţii Albe a Comunicării, adoptate la 1 februarie 2006, 
au pus în evidenţă acţiuni concrete ale instituţiilor europene desfăşurate în acest 
domeniu. Aceste concluzii au stat la baza elaborării Comunicării referitoare la 
Parteneriatul pentru comunicare privind Europa. 

Planul de Acţiune79 pentru Democraţie, Dialog şi Dezbatere a declanşat 
reforma procesului de comunicare, numit Planul D80, a oferit o perspectivă pe 
termen lung dezbaterii referitoare la "Viitorul Europei", iar Cartea Albă a politicii 
de comunicare europeană81 a pus în evidenţă nevoia unei comunicări în dublu 
sens, caracterizate de participarea activă a cetăţenilor. Comisia Europeană a 
adoptat o strategie de comunicare internă, în raportul său cu publicul şi media82. 
Iniţiativa europeană în domeniul transparenţei83 a încercat să asigure cadrul unei 
comunicări eficiente şi deschise, iar aplicarea Proiectului pentru cetăţenia activă a 
dus la desfăşurarea unor acţiuni deosebite la nivel european84. În acest scop, 
programele Europa pentru cetăţeni85 şi O agendă europeană a culturii în era 
mondializării86 au avut un rol deosebit. 

Principiile comunicării europene cuprind, printre altele, colaborarea cu 
parlamentele naţionale şi cu Parlamentul European, prin "reţele de informare 
pilot", pentru a îmbunătăţi comunicarea dintre eurodeputaţi, cetăţeni şi jurnalişti, 
la nivel european şi naţional, colaborarea cu guvernele, în "parteneriate de 
gestionare" de perspectivă, pentru realizarea unor programe de comunicare 
comune, încurajarea societăţii civile de a crea propriile spaţii de dezbatere, prin 
sprijinirea creării unor site-uri pe Internet pe teme europene şi, nu în ultimul rând, 
introducerea în programele şcolare a unor teme europene. 

La începutul anului 2008, a fost elaborată o nouă strategie de comunicare 
în domeniul audiovizual, cu susţinere plurianuală şi cu o reţea de difuzare în toată 
Europa.  

În documentul adoptat de către Comisia Europeană la Bruxelles, la 11 
martie 2009 se stipulează  apropierea instituţiilor europene de cetăţeni, prin 
comunicarea directă cu aceştia. Se presupune informarea detaliată şi explicarea 
specificităţilor instituţiilor europene, a acţiunilor şi politicilor UE, precum şi 
alimentarea dezbaterilor publice asupra politicilor Uniunii.   

                                                 
78 COM (2005) 494/13.10.2005 
79 SEC (2005) 985 
80 COM (2005) 494 
81 COM (2006) 35 
82 SEC (2007) 0912 
83 COM (2006) 194 final 
84 COM (2006) 211 final 
85 Décision no.1904/2006/CE din 27.12 2006 
86 COM (2007)242 final 



 98

Instituţiile europene au considerat esenţială studierea opiniei publice 
pentru a şti ceea ce gândesc şi ce aşteaptă europenii. În acest scop, anchetele 
Eurobarometru constituie un sprijin permanent, oferind date concrete despre 
aşteptările acestora în diferite domenii, despre impactul anumitor politici europene 
asupra vieţii lor cotidiene. Aceste date oferă posibilitatea evaluării activităţii 
comunitare şi elaborarea unor noi politici de comunicare. 

Consultarea publică referitoare la Cartea Albă a comunicării a dus la 
introducerea unor metode noi de comunicare87. Analiza datelor cantitative şi 
calitative va fi perfecţionată, antrenând şi experţi de la nivel naţional. Din 
perspectiva Comisiei Europene, consultarea reprezintă o confruntare necesară cu 
realitatea, dar devine eficientă atunci când este de amploare şi participativă. 

Aplicarea normelor minimale de desfăşurare a consultărilor88 a dus la 
clarificarea şi creşterea eficienţei acestora, mai ales prin folosirea consultărilor 
online (prin site-ul europa.eu/yourvoice). 

Guvernele naţionale definesc orientarea politicii europene în cadrul 
Consiliului şi fac cunoscută această politică cetăţenilor. Sondajele arată că aceştia 
aşteaptă ca guvernele lor să-i informeze despre ceea ce Uniunea Europeană face 
pentru ei şi despre efectele acestei politici asupra vieţii lor cotidiene. În viitor, va 
fi păstrată autonomia comunicării specifice, dar s-a constatat că aceasta se 
desfăşoară doar pe probleme punctuale, limitate. În acest context, în comunicarea 
unor teme comune, ar fi necesară conlucrarea cu instituţiile europene  
 

2007-2013 - Programul "Europa pentru cetăţeni" 
 

Conform opiniei exprimate în documentul elaborat de Comisia Europeană, 
referitor la Parteneriatul pentru comunicarea privind Europa, educarea şi 
formarea cetăţeniei active este o sarcină ce revine statelor membre. În peste 
jumătate din statele membre, în programa şcolară a fost inclusă istoria integrării 
europene89. 

În perioada actuală, crearea unui spaţiu public european devine esenţială în 
luarea deciziilor la nivel comunitar. Consultarea cetăţenilor referitoare la teme 
europene de interes major a constituit dovada interesului pe care instituţiile 
europene îl acordă cetăţenilor săi. În perioada următoare aceste dezbateri şi 
consultări vor fi extinse şi vor avea un rol mai mare în procesul legislativ din 
diferite state membre.  

O atenţie deosebită va fi acordată dimensiunii politice a comunicării, astfel 
încât aceasta să crească rata participării la votul european şi să ducă la integrarea 
politicilor europene în temele campaniilor electorale.  

                                                 
87 Conférence "Comprendre l'opinion publique européenne", 27 octobre 2006 
88 COM (2002) 704 final 
89 L'éducation à la citoyenneté à l'école en Europa - Eurydice 2005 
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În ultimii ani, a crescut interesul publicului faţă de problemele europene 
care au provocat mari dispute, aşa cum au fost dezbaterile referitoare la 
Constituţia europeană, la extindere şi cele referitoare la  directivele legate de 
servicii. 
 

Publicarea Parteneriatului pentru comunicare privind Europa a fost 
însoţită de menţionarea faptului că acest proces nu este doar "o problemă a 
Bruxelles-ului", ci şi o manifestare a cetăţeniei active europene. 

Cetăţenia europeană activă este considerată un element esenţial al 
consolidării procesului de integrare europeană. În acest sens, cetăţenii trebuie să 
devină conştienţi de avantajele oferite de drepturile şi obligaţiile ce decurg din 
decizia de a promova interesele europene90. 

În contextul preocupării pentru creşterea nivelului comunicării între 
cetăţeni şi instituţiile comunitare, Comisia Europeană a propus desfăşurarea unor 
acţiuni cu caracter permanent, prezentate în Cartea Albă referitoare la politica de 
comunicare. Comisia Europeană a iniţiat, de asemenea, un program comun pentru 
activitatea în acest domeniu, în care au fost implicaţi Parlamentul European, 
precum şi statele membre. Scopul acestui program a fost acela de a comunica 
aceleaşi teme, în mod coordonat91. În prima etapă au fost adoptate noi strategii în 
domeniul Internetului şi audiovizualului. Succesul lansării sistemului EuTube 
(peste 1 milion vizitatori în primele trei luni) a dus la elaborarea unor materiale 
video specifice, pe teme europene (ex. "Premiul Sakharov", "100% Uniunea 
Europeană" etc.).  

Programul "Europa pentru cetăţeni" a stabilit obiectivele pentru perioada 
2007-2013 şi este o parte a procesului, mai amplu, de reflecţie asupra viitorului 
Europei (lansat de Consiliul European din 16-17 iunie 2005). La baza acestui 
program stă ideea că adeziunea cetăţenilor la procesul integrării europene 
presupune perceperea valorilor, istoriei şi culturii lor comune92. Proiectele care 
implică cetăţenii europeni au dimensiune transnaţională şi intersectorială, în 
scopul de a  promova conştiinţa europeană, integrarea socială şi înţelegerea 
mutuală. 

În programul "Europa pentru cetăţeni" se menţionează că organizaţiile 
societăţii civile de la nivel european, naţional, regional şi local sunt elemente 
importante ale participării active a cetăţenilor europeni, sunt intermediarii dintre 
Europa şi cetăţenii săi. 
 

                                                 
90M. Vrabie, Cetăţenie şi drepturi europene, Bucureşti, Tritonic, 2007  
91 http://ec.europa.eu/news/ - 10.09.2007 
92 P, Magnette,  Europa politică: cetăţenie, constituţie, democraţie, Iaşi, Institutul European, 2003 



 100

Dezbaterile referitoare la viitorul Europei 
 

Dezbaterile referitoare la viitorul Europei au continuat în cadrul unor 
forumuri de discuţii, iniţiate de Comisia Europeană. Din ansamblul acestor acţiuni 
se detaşează cea intitulată Debate Europe93, menţionată în Planul D (Democraţie-
Dialog-Dezbatere). Forumul a înregistrat, până în prezent, mii de contribuţii şi 
peste 1,3 milioane de opinii. 

Noua variantă a forumului Debate Europe, lansată la începutul anului 
2008, este mult mai accesibilă şi se va orienta spre teme importante, cum ar fi: 
viitorul Europei; energia şi schimbările climatice;  dialogul intercultural (în 
secţiunea Diverse se va putea discuta orice alt subiect legat de Uniunea 
Europeană). Forumul este disponibil în toate cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii 
Europene.  

Noul forum îşi propune să relanseze dezbaterea şi să stabilească un dialog 
constructiv în care Comisia Europeană să cunoască preocupările cetăţeneşti şi să 
ofere răspuns la acestea. Scopul relansării forumului este acela de a contribui la 
dezvoltarea unui spaţiu public european pe Internet şi de a sensibiliza publicul cu 
privire la noua strategie a Comisiei privind Internetul, intitulată "Pentru rezultate 
mondiale, acţiuni locale".  

La lansarea noii forme a forumului, din 25 ianuarie 2008, au participat 
comisari europeni (precum vicepreşedintele Comisiei M. Wallström, 
comisarul Stavros Dimas, Andris Piebalgs, precum şi angajaţi ai Comisiei 
Europene). Aceştia au participat la discuţii online cu cetăţenii despre viitorul 
Europei. 

Din acţiunile naţionale desfăşurate în cadrul acestui program s-au remarcat 
şase proiecte: Tomorrow's Europe, European Citizens' Consultations, Speak up 
Europe!, Our Message to Europe, Radio Web Europe. 

Proiectul Tomorrow's Europe a constat în realizarea unui sondaj 
paneuropean de către fundaţia Notre Europe. Sondajul a creat un spaţiu de discuţii 
între cetăţenii din toate statele membre, a pus în evidenţă opiniile cetăţenilor 
despre activitatea Uniunii Europene. 

Site-ul European Citizens' Consultations a fost realizat de Fundaţia "Roi 
Baudouin". El a încercat să îmbunătăţească procesul comunicării între cetăţeni, 
între cetăţeni şi instituţiile europene şi să facă cunoscute aşteptările cetăţenilor. 
Organizaţia European Movement International a propus proiectul Speak up 
Europe!94, care a avut ca obiectiv organizarea unor dezbateri legate de viitorul 
Europei şi a unui sistem de votare a activităţii Uniunii Europene. Site-ul a propus 
cunoaşterea realizărilor Uniunii Europene din ultimii 50 de ani, europenizarea 

                                                 
93 http://europa.eu/debateeurope/ 
94 http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,ro&lng2= 
bg,cs,da,de, el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=497301:cs&page= 



 101

spaţiului public naţional, participarea la dezbateri a unor cetăţeni "excluşi" din 
dezbaterile obişnuite, punerea în evidenţă a dimensiunii transnaţionale a cetăţeniei 
europene. 

Proiectul Our Message to Europe a fost realizat de Deutsche Gesellschaft. 
El a cuprins 66 de mese rotunde organizate în Germania, Austria, Polonia, Cehia, 
Slovacia, desfăşurate în cooperare cu media. 

Radio Web Europe a fost un proiect iniţiat de CENASCA, Italia. El a avut 
un caracter paneuropean şi a fost realizat printr-un parteneriat cu opt organizaţii 
din şapte state membre: CABA-Portugalia, CECE-Estonia, CESFOR-Italia, 
MPRC-Lituania, Project Office-Austria, Townfield Training-Marea Britanie, 
UHM-Malta.                        

Proiectul Our Europe-Our Debate-Our Contribution a fost propus de 
Europa Haz Egyesulet. El a reuşit să culeagă opiniile a 2500 de cetăţeni originari 
din Austria, Ungaria, Italia, Slovenia, Slovacia, prin crearea unei atmosfere de 
comunicare şi apropiere civilă. Site-ul a fost destinat dezbaterilor pe teme 
europene, între tineri. 

Referitor la contribuţia tinerilor în dezbaterea legată de viitorul Europei, 
este de menţionat summit-ul tinerilor, organizat de instituţiile europene, în luna 
martie 2007. La evenimentul intitulat Your Europe-Your Future au participat 200 
de tineri. El a fost difuzat pe Internet şi, în cadrul lui, s-a transmis o Declaraţie 
oficială a tinerilor către instituţiile europene. Summit-ul a marcat a 50-a 
aniversare a Tratatului de fondare a Uniunii Europene. Tinerii au participat la 
manifestaţiile aniversare organizate cu acest prilej. 

În cadrul noului proiect "Parteneriat pentru comunicare în Europa", la 
sfârşitul anului 2007, Comisia Europeană a lansat iniţiativa Road to Copenhagen 
2009: Your role in a post 2012 climate agreement95. Aceasta va încerca să 
lărgească dezbaterea despre viitorul ecologic al planetei, prin implicarea 
cetăţenilor în elaborarea colectivă a unei politici referitoare la climat96. 

În noiembrie 2007, Parlamentul European a creat un spaţiu public online, 
numit Agora cetăţenească, destinat îmbunătăţirii implicării cetăţenilor în 
dezbaterea referitoare la viitorul Europei. În cadrul programului, cetăţenii 
europeni vor putea intra în legătură cu eurodeputaţii, vor putea interveni în 
dezbaterea unor proiecte de legi, pe teme diverse. 

În perioada 7-9 decembrie 2007, a fost organizată, la Bruxelles, o 
conferinţă intitulată "Viitorul Europei-agenda cetăţenilor". La conferinţă au fost 
dezbătute teme precum: aspecte umane ale globalizării; extinderea şi cetăţenia 
Uniunii Europene; rolul Uniunii Europene pe scena mondială. Participanţii au 
solicitat ca dialogul cu cetăţenii cu privire la problemele europene să fie continuat 
şi aprofundat în viitor.  

                                                 
95 http://www.roadtocopenhagen.org/ 
96 http://www.euractiv.com 
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La închiderea conferinţei, a fost elaborată o Scrisoare deschisă către şefii 
de stat şi de guverne ai Uniunii Europene, către parlamentele naţionale, către 
instituţiile Uniunii Europene şi partidele politice europene. În această scrisoare au 
fost prezentate concluziile conferinţei şi obiectivele implicării viitoare a 
cetăţenilor. Unul din obiectivele importante va fi mobilizarea cetăţenilor pentru 
participarea la alegerilor europene din anul 2009. În acest context, se menţionează 
că liderii politici ar trebui să recâştige încrederea cetăţenilor în proiectul european 
şi să arate că doresc implicarea cetăţenilor în procesul de adoptare a deciziilor la 
nivel comunitar. 
 

Comunicarea internă în cadrul administraţiei parlamentare 
 

În baza politicilor stabilite la nivelul Uniunii Euorpene, parte din statele 
membre au iniţiat sau şi-au dezvoltat politicile şi preocupările strategice 
referitoare la comunicarea internă în cadrul administraţiei proprii97.   

În Austria, în anul 2006 a fost elaborat un “Concept strategic” al 
administraţiei parlamentare, concept care a fost ulterior adoptat şi care conţine 
aspecte privind comunicarea internă. Din toamna anului 2008 a fost demarat un 
nou concept strategic, toate aceste acţiuni fiind coordonate de către Departamentul 
de resurse umane.   

În mod similar, Senatul Belgiei a hotărât ca Departamentul de comunicare 
să aibă competenţe în domeniul comunicării interne; în acest scop a fost elaborată 
o strategie globală privind comunicarea internă, a cărei primă fază a constituit-o 
coordonarea diferitelor canale de comunicare existente. 

În Danemarca, Folketingul are o strategie pentru comunicarea internă, care 
a fost revizuită în anul 200898. Această strategie este parte a politicii generale de 
comunicare şi este a politicii generale  şi este accesebilă întregului personal prin 
intranet şi este gestionată de către conducerea Folketingului.  

Strategia de comunicare internă a Parlamentului finlandez a fost 
reactualizată, ca parte a reînnoirii strategiei de comunicare a Parlamentului, în 
ansamblul său. Un proiect extins de dezvoltare administrativă este în curs de 
aplicare în Parlament şi dezvoltarea comunicării interne face parte din acest 
proiect.  

În Irlanda, Carta privind personalul Camerei 2006-2009 include 
angajamentul de a asigura o comunicare eficientă şi în ambele sensuri cu 
personalul. Compartimentul de dezvoltare publică un buletin trimestrial pentru 
informarea întregului personal cu privire la reuniunile comisiilor din Cameră şi 
ale Comitetului de conducere.  

                                                 
97 Herbert A. Simon, Victor A. Thompson, Donald W. Smithburg, Administraţia publică, 
Chişinău, Cartier, 2003 
98 http://europa.eu/generalreport/ro/rg2007ro.pdf 
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În Marea Britanie, se acordă o atenţie deosebită comunicării interne şi 
aceasta este realizată, în general, în cadrul Strategiei de comunicare internă. 
Există un Birou special al şefului administraţiei  („The Ofice of the Chief 
Executive”), care este un compartiment în afara principalei structuri 
departamentale din administraţia Camerei, având o mică echipă pentru 
comunicare internă. Acest birou răspunde de dezvoltarea şi implementarea 
strategiei de comunicare internă din Camera Comunelor. Consiliul Naţional al 
Slovaciei aprobă, prin intermediul Cancelariei Consiliului Naţional, „Planurile 
de acţiune” speciale cu privire la diferitele aspecte ale comunicării interne. 
Comunicarea internă reprezintă o parte importantă a strategiei Cancelariei 
Consiliului Naţional, aceste aspecte existând şi în formă scrisă. 

În ceea ce priveşte instrumentele şi activităţile utilizate în domeniul 
comunicării interne, în cadrul parlamentelor  naţionale se află intranet-ul, email-
ul, comunicarea directă, întâlnirile oficiale cu caracter regulat (de exemplu, 
întâlnirile săptămânale ale Secretarului general şi ale şefilor de departamente, 
reuniunile interne ale personalului anumitor departamente) şi reuniunile 
informale99. 

Mai multe parlamente au şi monitoare interne, aviziere, „zile ale porţilor 
deschise”, manuale şi instrucţiuni pentru personal precum şi diferite cursuri de 
pregătire profesională.  

Printre exemplele interesante şi mai puţin comune, află Senatul Belgiei, 
care numără, printre instrumentele şi activităţile specifice, utilizarea unor info-
flash-uri (trimise prin e-mail), în scopul de a oferi personalului informaţii cu 
privire la diferite subiecte (evenimente care se petrec în Senat, vizite oficiale, 
activităţi culturale, prezenţa unor noi colegi, a unor cursuri de pregătire etc.); o 
specificare clară în sensul precizării tipului de informaţie, a canalului de 
comunicare prin care se va transmite şi pentru ce grup-ţintă dar şi canale 
alternative pentru anagajaţii care nu utilizează un computer. 

În cadrul Parlamentului European, Intranet-ul cuprinde pagini web 
speciale, numite „Newshound”100. În fiecare zi de marţi este publicată o ediţie on-
line care cuprinde articole privitoare la noutăţile administrative în sens larg 
(hotărâri ale Biroului permanent al Parlamentului European, activităţi noi 
desfăşurate de un anumit serviciu etc.), ştiri politice prezentate într-un asemenea 
mod încât să stimuleze interesul angajaţilor, precum şi diverse ştiri referitoare la 
activitatea Parlamentului European în general. În afară de aceasta, este publicată o 
gazetă bilunară cuprinzând articole din aceleaşi domenii cu articolele on-line.  

                                                 
99 Luminiţa Gabriela Popescu, Comunicarea în administraţia publică, Bucureşti, Editura 
Economică, 2007 
100 Alina Dinu, Cornelia Guşă, Parlamentul European: informare, comunicare, democratizare, în 
„Revista română de drept comunitar”, nr. 4 /2006 
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Trebuie remarcat faptul că ştirile administrative cuprinse în paginile web 
completează, dar nu înlocuiesc, ştirile administrative oficiale prezentate prin 
intermediul email-ului sau intranet-ului. O serie de servicii îşi au propriile pagini 
web, care oferă ştiri interne mai specializate. 

Secretariatul Bundesrat-ului este foarte activ în domeniul sănătăţii la locul 
de muncă. El furnizează personalului, în mod regulat, informaţii şi stimulente 
pentru un stil de viaţă sănătos şi activ (de exemplu, cu privire la o dietă sănătoasă 
sau la exerciţii de relaxare)101. O dată pe an este organizată o „zi a sănătăţii” în 
cadrul Bundesrat-ului, unde experţii în domeniul sănătăţii oferă informaţii cu 
privire la subiecte din domeniu (de exemplu, managementul stressului, prevenirea 
cancerului etc.) şi personalul poate participă la diferite workshop-uri.  

Comunicarea internă este încurajată şi prin aşa-numita iniţiativă „apple 
room”, în care, „contra unei mici contribuţii pentru acoperirea cheltuielilor”, 
administraţia asigură fructe proaspete, iar personalul se poate întâlni în cadrul 
unor mici pauze.  

De două ori pe an au loc întâlniri ale personalului, prin care se oferă 
posibilitatea de a discuta cu conducerea o gamă largă de probleme de interes 
direct pentru Secretariatul Bundesrat-ului şi al personalului (de exemplu, 
probleme legate de salarii, oportunităţi egale, compatibilitate între viaţa de familie 
şi cea lucrativă, pregătire profesională şi resurse umane, asigurarea unui program 
flexibil de lucru, probleme legate de sănătatea şi siguranţa la locul de muncă). 
 
 
 

                                                 
101 German Bundesrat, second legislative body, Bonn, Bundesrat, Public Relations Office 
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MANIPULAREA EMOŢIILOR PRIN MASS-MEDIA ÎN 
CAMPANIILE ELECTORALE.  

STUDIU DE CAZ: „BĂSESCU  LOVEŞTE UN COPIL“ 
 

        Prep. univ. drd.  ILARION ŢIU 
                      Universitatea Creştină « Dimitrie Cantemir » – Bucureşti 
                                       Facultatea de Ştiinţe Politice 
 

26 noiembrie 2009, ora 20.00. În studiourile staţiei TV Realitatea TV 
începea emisiunea Realitatea zilei, moderată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu. 
Invitat: Traian Băsescu, preşedinte în exerciţiu al României şi candidat în turul al 
doilea al alegerilor prezindenţiale. Scrutinul urma să se desfăşoare în zece zile... 
Ediţia din seara zilei de 26 noiembrie 2009 a emisiunii Realitatea zilei  se bucura 
de atenţia opiniei publice şi a analiştilor politici întrucât staţia TV Realitatea TV 
se remarcase în campania electorală printr-o politică ostilă faţă de candidatul 
Traian Băsescu. În opinia preşedintelui, la originea conflictului se afla Sorin-
Ovidiu Vântu, proprietarul trustului de presă Realitatea-Caţavencu (din care făcea 
parte staţia TV). Omul de afaceri era acuzat de Băsescu că urmărea 
compromiterea sa prin mass-media pe care le controlează, în vederea satisfacerii 
unor interese la limita legii, în cazul în care ar fi pierdut alegerile. 
 

Clipul incriminator 
 

După câteva întrebări introductive, de „încălzire“, moderatorul emisiunii, 
Răzvan Dumitrescu, îl anunţă pe preşedinte că posturile de televiziune difuzează 
de câteva minute un clip din care reiese că Traian Băsescu loveşte un copil. 
Respectiva înregistrare fusese postată pe site-ul ziarului Gardianul în jurul orei 
20.00, fiind preluată în câteva momente de staţia TV cu profil de ştiri Antena 3. În 
jurul orei 20.15, pe ecranele monitoarelor din studioul staţiei TV Realitatea TV, 
precum şi pe micile ecrane ale telespectatorilor, a fost difuzat respectivul clip. În 
cele 19 secunde ale înregistrării, se distinge un moment electoral la care participa 
Traian Băsescu, o femeie care venea să-i înmâneze un memoriu, iar la final un 
gest agresiv al preşedintelui: acesta lovea cu palma peste faţă un minor aflat în 
mulţime.  

Trebuie menţionat că ziarul Gardianul avea o structură netransparentă de 
proprietate, fiind controlat de omul de afaceri Sorin-Ovidiu Vântu. Respectivul 
cotidian nu figura printre unităţile media ale trustului Realitatea-Caţavencu. Pe de 
altă parte, încă de la înfiinţare, în 2004, Gardianul s-a remarcat prin subiecte 
controversate, existând zvonul că informaţiile veneau de la serviciile de 
informaţii.  
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Manipulare – agresivitate – emoţii 
 

Având în vedere contextul expus anterior, vom analiza clipul în care 
Traian Băsescu loveşte, aparent, un copil, din perspectiva metodelor şi tehnicilor 
de manipulare a opiniei publice în campaniile electorale. Prezenţa preşedintelui în 
studioul unei staţii TV în momentul lansării clipului pe internet nu a fost 
întâmplătoare. Moderatorul emisiunii la care era invitat avea rolul să-i „culeagă“ 
primele reacţii, în vederea „legitimării“ mesajului manipulator. 

Studiul acestui „incident“ electoral se va face folosind următoarele 
interpretări ale termenilor utilizaţi: 

1. Manipulare – „acţiune de schimbare a opiniilor, atitudinilor şi 
comportamentelor prin expunerea la mesaje a persoanelor şi grupurilor, în vederea 
atingerii unor scopuri dorite de altcineva (persoane sau organizaţii), fără aplicarea 
constrângerii fizice“. În temeiul acestei definiţii, manipularea este un „tip de 
influenţă socială, şi anume influenţă socială negativă, condamnabilă din punct de 
vedere etic, pentru că lezează demnitatea umană“102. 

2. Agresivitate – comportament de tip acţional sau verbal, ofensiv şi nu 
defensiv, utilizat cu scopul prejudicierii fizice, psihologice, morale sau materiale a 
unei persoane103. Vom utiliza modelul psihosociologic al comportamentului 
agresiv, expus în teoria neoasociaţionistă a comportamentului agresiv, 
fundamentată ştiinţific de Michaell W. Eysenck (2004). Cercetătorul propune 
următoarea schemă a comportamentului agresiv: stimul agresiv (posibilul 
comportament irevenţios faţă de o persoană adultă a copilului din clip) – 
experienţă emoţională negativă (mânia lui Traian Băsescu) – activarea reţelelor 
asociative (gânduri, acţiuni) – comportament agresiv104. 

3. Emoţiile negative (ale telespectatorilor / electoratului la vizionarea 
clipului) sunt primele care apar, sunt mai consistente şi mai specifice. 
Psihosociologii Lance Workman şi Will Reader (2004), comparând frica şi furia 
cu bucuria şi iubirea, au constatat că primele două sunt mult mai puternice, 
întrucât sunt generate de evenimente bine determinate. Emoţiile pozitive precum 
bucuria şi iubirea sunt mult mai efemere şi mai generale – poţi fi bucuros în multe 
împrejurări, chiar fără să-ţi dai seama. Însă furia apare numai în urma unor 
evenimente bine determinate. Cei doi cercetători susţin că emoţiile negative, 

                                                 
102 Chelcea, Septimiu, „Influenţa socială“, în Chelcea, Septimiu (coord.), Psihosociologie. Teorii, 
cercetări, aplicaţii, Iaşi, Editura Polirom, 2010, p. 278. 
103 Chelcea, Septimiu, Iluţ, Petre (coord.), Enciclopedie de psihosociologie, Bucureşti, Editura 
Economică, 2003, p. 25, apud  Jderu, Gabriel, „Comportamentul agresiv“, în Chelcea, Septimiu 
(coord.), Psihosociologie. Teorii, cercetări, aplicaţii, Iaşi, Editura Polirom, 2010, p. 209. 
104 Eysenck, Michaell W., Psychology. An International Perspective, New York, Psychology 
Press, 2004, p. 682, apud Jderu, Gabriel, „Comportamentul agresiv“, în Chelcea, Septimiu 
(coord.), Psihosociologie. Teorii, cercetări, aplicaţii, Iaşi, Editura Polirom, 2010, p. 219. 
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precum furia, provoacă impulsul de a trece la atac105 (în cazul nostru, sancţionarea 
lui Traian Băsescu, la urne). 

Manipularea emoţiilor negative prin utilizarea imaginii unui copil este 
ingenioasă şi datorită faptului că agresiunile împotriva minorilor sunt sancţionate 
de societate chiar şi în situaţii extreme. Spre exemplu, în anul 1994, într-un cartier 
al oraşului american Chicago, un băiat în vârstă de 11 ani a împuşcat mortal o 
fetiţă în vârstă de 14 ani. Cazul a şocat locuitorii comunităţii, crescând interesul 
pentru delicvenţa juvenilă. La câteva zile însă, respectivul băiat a fost găsit 
împuşcat. Poliţia a stabilit că responsabili de crimă erau membrii bandei din care 
făcea parte copilul, pentru ca nu cunva, în cazul în care ar fi fost prins, să 
dezvăluie organizarea infracţională a gang-ului. În faţa celei de-a doua agresiuni, 
unii membri ai comunităţii au acţionat compătimitor, susţinând că „era doar un 
copil“. Pentru moment, din memoria socială dispăruse amănuntul că băiatul 
înfăptuise de curând o agresiune, prin împuşcarea unei fetiţe de vârstă 
apropiată106. Iată că, agresiunea împotriva minorilor produce în cadrul societăţii 
compasiune şi în situaţii-limită. Copilul din clipul studiat în lucrarea de faţă putea 
cel mult să-l înjure pe Traian Băsescu. Evident, un astfel de comportament, slab 
agresiv,  l-ar fi prezentat ca victimă absolut inocentă în faţa „corecţiei“ lui 
Băsescu. 
 

Scenariul 
 

Mass-media care au lansat în spaţiul virtual şi audio-vizual clipul cu 
pricina au avut în vedere construirea unei imagini de agresor a lui Traian Băsescu, 
în baza unui scenariu destul de bine pus la punct.  

Evenimentul incriminat s-a desfăşurat în campania electorală pentru 
alegerile generale şi prezidenţiale din anul 2004, la Ploieşti (jud. Prahova). La acel 
moment, Traian Băsescu era primarul în exerciţiu al municipiului Bucureşti şi 
canditatul Alianţei politice D.A. (Dreptate şi Adevăr) pentru funcţia de preşedinte 
al României.  

Teza manipulatorilor a fost că reacţia agresivă a lui Traian Băsescu s-a 
datorat în primul rând încălcării statusului. Studiile de specialitate relevă faptul că 
statusul social presupune nu doar năzuinţa ierarhică, ci şi disponibilitatea la 
supunere107. Imaginea transmisă receptorilor, prin mass-media, a fost că primarul 
Capitalei şi potenţialul preşedinte al ţării nu putea lăsa netaxat comportamentul 

                                                 
105 Workman, Lance, Reader, Will, Evolutionary Psychology. An Introduction, West Nyack, 
Cambridge Univeristy Press, 2004, p. 299 apud Chelcea, Septimiu, Zodieru, Alexandru, „Emoţiile 
– o construţie socială“, în Chelcea, Septimiu (coord.), Psihosociologie. Teorii, cercetări, aplicaţii, 
Iaşi, Editura Polirom, 2010, p. 363. 
106 Corsaro, William A., Sociologia copilăriei, Cluj-Napoca, Editura International Book Acces, 
2008, p. 280-281. 
107 Eibl-Eibesfeldt, Irenaus, Agresivitatea umană, Bucureşti, Editura Trei, 2009, p. 133. 



 108

„nepoliticos“ al unui minor. Iar cea mai la îndemână acţiune de corectare a 
atitudinii „ştrengare“ a copilului a fost lovirea peste faţă cu palma/ pumnul.         
A doua motivaţie a comportamentului corecţional, în opinia manipulatorilor, 
putea fi şi „agresivitatea educativă“ – încălcarea regulilor convieţuirii atrage după 
sine pedeapsa108. Însă Traian Băsescu nu era în măsură să-i aplice tânărului 
„corecţia educativă“ întrucât nu se afla într-o relaţie oficială cu acesta. Deci, din 
nou, atitudinea agresivă putea fi taxată de electorat.  

Antiteza propusă de manipulatori avea în vedere „spargerea“ mitului 
popularităţii lui Traian Băsescu. În general, politicienii pozeză în persoane 
prietenoase, plăcute, dispuse să asculte doleanţele alegătorilor109. În cei cinci ani 
de mandat, preşedintele Băsescu a folosit diverse prilejuri pentru a-şi arăta 
disponibilitatea la dialog cu masele, mai ales cu ocazia binecunoscutelor „băi de 
mulţime“.  

Apariţia clipului urmărea să-l „demaşte“ pe preşedinte, care în momente 
de incertitudine, când nu se afla în raza camerelor foto sau de filmat, era în stare 
să lovească un minor. 
 

Tehnici manipulatorii de investigare a agresiunii 
 

Reacţia „la cald“. Prezentarea clipului în timp ce Traian Băsescu se afla 
într-o emisiune difuzată în direct a urmărit fără îndoială exploatarea reacţiilor 
emoţionale ale acestuia. Aparent, producătorii talk-show-ului şi-au atins scopul, 
întrucât preşedintele Băsescu a părut surprins de imaginile ce le urmărea pe ecran, 
având o atitudine incoerentă:  

„Răzvan Dumitrescu: ...Problema noastră este, ca jurnalişti, care nu putem 
controla apariţiile astea (Traian Băsescu râde, n.n.) … dacă este adevărat sau fals. 
Este singurul lucru pe care eu îl văd... 

Traian Băsescu: Eu văd nişte imagini, nu pot să spun cum sunt. Nu pot 
decât să... Dar trebuie să vedem: m-a-njurat copilul, a spus ceva, a făcut ceva, era 
doamna aceea care avea o problemă, nu-mi dau seama. 

Răzvan Dumitrescu: Domnule Traian Băsescu... 
Traian Băsescu: Nu-mi dau seama! 
Răzvan Dumitrescu: Chiar să vă fi-njurat... 
Traian Băsescu: 2004? 
Răzvan Dumitrescu: Campania pentru locale. 
Traian Băsescu: (Deschide braţele a neştiinţă). 
Răzvan Dumitrescu: Chiar să vă fi înjurat un copil, este totuşi un minor, 

este, după câte îl văd eu, nu cred că este la şcoală. 

                                                 
108 Ibidem, p. 137. 
109 Collet, Peter, Cartea gesturilor: cum putem citi gândurile oamenilor, Bucureşti, Editura Trei, 
2005, p. 116. 
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Traian Băsescu: Hai să vedem despre ce-i vorba. Eu nu-mi dau seama. 
Lăsaţi-mă să mă consult cu cei care au fost cu mine. 

Răzvan Dumitrescu: Bun! Dacă ar fi adevărat... Nu plec de la prezumţia 
că-i adevărat, să ştiţi, în această emisiune. Pentru că nu ştiu dacă e trucaj sau nu. 
Vă spun sincer. Eu nu pot să plec de la prezumţia că-i adevărat. 

Traian Băsescu: Trebuie să vedem... 
Răzvan Dumitrescu: Dacă ar fi adevărat şi s-ar întâmpla în Occident 

chestia asta, ce credeţi că s-ar întâmpla cu oficialul care ar fi într-o astfel de 
ipostază? 

Traian Băsescu: Nu ştiu, greu de spus. Greu de spus. (Pauză) Greu de 
spus, depinde... 

Răzvan Dumitrescu: În Occident greu de spus, sau în România greu de 
spus? 

Traian Băsescu: Oriunde este greu de spus. Nu ştiu dacă acel copil nu 
cumva a vorbit urât femeii, sau ce-a făcut? Nu-mi dau seama...“110. 

Nu doar repetarea unor cuvinte i-a trădat starea de inconfort emoţional, ci 
şi mimica feţei. Traian Băsescu, cunoscut prin capacitatea de a zâmbi în situaţii în 
care este pus în dificultate, nu a reuşit decât de două ori în cursul conversaţiei de 
mai sus să schiţeze o stare relaxată.  

Moderatorul a insistat să-i atragă atenţia că gestul de a lovi copilul era 
inexplicabil, indiferent de contextul în care s-ar fi produs. De asemenea, Răzvan 
Dumitrescu a făcut apel la modelul occidental de politică, conform căruia un lider 
ar fi fost „terminat“ dacă era subiectul unui astfel de scandal. Traian Băsescu a 
preferat să adopte o tactică defensivă, invocând „trădarea memoriei“. Însă, 
important, nu a exclus posibilitatea agresiunii, în contextul unui comportament 
irevenţios al minorului faţă de persoana sa sau de către o persoană terţă, respectiv 
femeia care dorea să-i lase un memoriu. 

De ce a fost Traian Băsescu luat prin surprindere de confruntarea, în 
direct, cu respectivul clip? Întrebarea se numără printre dilemele campaniei 
electorale pentru alegerile prezidenţiale din 2009. Cu o zi înainte, pe 25 noiembrie 
2009, omul de afaceri Dinu Patriciu declarase în emisiunea Ora de foc, difizată de 
staţia TV Realitatea TV, că nu-l place pe Traian Băsescu şi datorită faptului că l-a 
văzut agresând un minor: „Împotriva lui Traian Băsescu am şi o chestiune 
personală. În campania electorală din 2004, la Ploieşti, l-am văzut dând un pumn 
unui copil, care din greşeală strigase «Trăiască Iliescu»“111. Deci, informaţia 
circula de aproximativ douăzeci şi patru de ore. Este imposibil ca staff-ul de 
campanie să nu-l fi anunţat pe Traian Băsescu de afirmaţia lui Patriciu. Este 
adevărat însă că din mărturia omului de afaceri nu reiese că ştia de existenţa 
vreunei înregistrări. 

                                                 
110 Realitatea TV, Realitatea zilei, 26 noiembrie 2009, 20.00-20.50. 
111 Realitatea TV, Ora de foc, 25 noiembrie 2009, 21.30-23.50. 
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Cine a filmat? Greu de spus. Aşa cum menţionam la începutul lucrării, 
ziarul Gardianul, care a postat primul pe internet clipul, era cunoscut în lumea 
presei ca având legături cu serviciile secrete. Să-l fi filmat serviciile secrete în 
2004 pe liderul opoziţiei Traian Băsescu? Dacă da, de ce s-a „scos“ abia în 
noiembrie 2009 clipul? O ocazie la fel de „bună“ ar fi fost şi luna mai 2007, când 
a avut loc referendumul pentru suspendarea preşedintelui! 

Dinu Patriciu s-a prezentat străin de apariţia clipului, chiar în seara zilei de 
26 noiembrie 2009. Într-o interevnţie la emisiunea Ora de foc, de la staţia TV 
Realitatea TV, omul de afaceri a declarat: „Vă mărturisesc că aseară (în seara zilei 
de 25 noiembrie 2009, n.n.), când am spus-o pentru prima oară în public 
(declaraţia privind agresiunea lui Traian Băsescu contra minorului, n.n.) – dar 
prietenii mei cu toţii ştiu că am relatat de foarte multe ori această întâmplare – am 
făcut-o în speranţa că de undeva va apărea această casetă. Habar n-am de unde a 
apărut. Ştiam însă că fusese filmată. Erau doi operatori acolo. Unul nu îmi mai 
amintesc de unde. Al doilea era de la o televiziune locală din Câmpina“112. 

Provenienţa clipului este cu atât mai suspectă cu cât iniţial nici măcar 
moderatorul emisiunii nu a plasat corect în timp incidentul. După difuzarea 
înregistrării, Răzvan Dumitrescu a afirmat că posibila agresiune avusese lor în 
campania pentru alegerile locale din 2004. Studiind vestimentaţia protagoniştilor 
clipului, deducem că evenimentul avusese loc în anotimpul rece, în toamna anului 
2004. Un alt indicator care ne ajută la plasarea în timp a incidentului este culoarea 
portocalie a jachetei în care era îmbrăcat Traian Băsescu113. În campania pentru 
alegerile locale nu fusese adoptată culoarea portocalie ca semn distinctiv al 
alianţei PNL-PD. În concluzie, producătorii emisiunii Realitatea zilei au preluat 
înregistrarea de la colegii lor de la ziarul Gardianul fără a cunoaşte, probabil, 
detalii suplimentare despre contextul acesteia, în afară de afirmaţiile lui Dinu 
Patriciu expuse cu o zi înainte. 

Hărţuirea. După terminarea emisiunii Realitatea zilei, investigaţia 
jurnalistică a posibilei agresiuni a lui Traian Băsescu a continuat pe holul staţiei 
TV Realitatea TV, în timp ce preşedintele părăsea studioul de emisie. La ieşire îl 
aştepta jurnalistul Realităţii TV Cosmin Prelipceanu, având în mână un microfon 
şi fiind înconjurat de cameramani şi alţi colegi de la staţia TV.  

După momentele de ezitare ale lui Traian Băsescu din platoul de emisie, 
jurnaliştii staţiei TV au încercat să „smulgă“ alte declaraţii „incriminatoare“ ale 
lui preşedintelui, folosind însă un comportament nedeontologic, vecin cu 
hărţuirea: 

„Traian Băsescu: ...Vreau să-l văd (clipul, n.n.), pentru că n-am văzut de 
acolo. 

                                                 
112 Realitatea TV, Ora de foc, 26 noiembrie 2009, 21.30-23.50. 
113 Realitatea TV, Realitatea zilei, 26 noiembrie 2009, 20.00-20.50. 
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Cosmin Prelipceanu: Nu vă mai întreb altceva, dar atât, dar acum, înainte 
să vedeţi, dacă ce s-a întâmplat acolo este adevărat, mai există vreun mod în care 
să corectaţi ce s-a întâmplat? 

Traian Băsescu: Staţi să văd despre ce-i vorba, lasaţi-mă. Nu! E incorect 
să mă întrebaţi înainte să văd şi eu imaginile foarte clare. 

Cosmin Prelipceanu: Atunci o să-i întreb eu pe colegii mei dacă nu cumva 
putem să le revedem acum sau să vă trimitem... Aţi văzut ceva? 

Traian Băsescu: (Neinteligibil). 
Cosmin Prelipceanu: Oricum, e pe site la Gardianul. Până la imagini, 

oricum o să vedem şi caseta. Până la imagini, spuneţi-mi dacă în afara campaniei, 
dacă vă mai preocupă ceva, dacă vă mai deranjează ceva în momentul acesta? 

Traian Băsescu: Nu, nu mă deranjează nimic. Am o singură mare 
preocupare: cum să facem ca referendumul să fie implementat. Rezultatul 
referendumului. Asta e esenţial“. 

După ce a ieşit din sediul staţiei TV Realitatea TV, Traian Băsescu a fost 
întâmpinat de un grup de jurnalişti, dintre care se distingea echipa staţiei TV de 
ştiri Antena 3. Între preşedinte şi reporterul Antenei 3 a avut loc următorul dialog: 

„Traian Băsescu: Bună seara! 
Reporter Antena 3: Am o întrebare. A fost un filmuleţ în care 

dumeavoastră loviţi un copil... 
Traian Băsescu: De când este filmuleţul? 
Reporter Antena 3: Din 2004, la Ploieşti. 
Traian Băsescu: Lăsaţi-mă să văd imaginile şi voi da un răspuns“114. 
Din transcriptul de de mai sus reiese clar că după momentele de 

incertitudine apărute imediat după vizionarea clipului, în direct, Traian Băsescu se 
afla deja în ofensivă de imagine. Nu a mai admis că ar fi lovit copilul, solicitând 
jurnaliştilor răgaz până va studia filmul. În dialogul cu jurnalistul Cosmin 
Prelipceanu de pe holul staţiei TV Realitatea TV a schimbat direcţia discuţiei, 
conducând-o pe un teren care-l avantaja – legiferarea Parlamentului unicameral, în 
urma votului pozitiv de la referendum. La mai puţin de o oră de la difuzarea în 
mass-media a clipului incriminator, Traian Băsescu îşi construia deja apărarea! 

Analiza vizuală – „diabolizarea“. Pentru a combate metodele de apărare 
ale lui Traian Băsescu, jurnaliştii angrenaţi în procesul de manipulare a 
incidentului de la Ploieşti din 2004 au trecut la „analiza vizuală“ a clipului. În 
timpul emisiunii Sinteza zilei  de la staţia TV Antena 3, din seara zilei de 26 
noiembrie 2009, s-a derulat următorul dialog: 

„Radu Tudor: E comportament de vagabond. N-am nici un fel de reţinere 
să calific ca atare pentru că în momentul în care foloseşte această parte a mâinii, a 
pumnului strâns, să dai într-un minor, tu fiind deasupra lui, el fiind sub tine. 
Lovitura aceea eu personal am mai văzut-o de-a lungul timpului la tot felul de 

                                                 
114 Realitatea TV, Realitatea de la ora 21, 26 noiembrie 2009, 21.00-21.30. 
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vagabonzi. Am fost martor până la vârsta asta la tot felul de incidente, şi în 
copilărie, şi în adolescenţă. Până astăzi am văzut felul acesta de lovitură pe care o 
dau golanii de cartier, pe care o dau vagabonzii ca să stârnească frica, să 
stârnească panica celui din faţa lui. 

Mircea Badea: Da, da şi-o dau între ei, nu o dau unui copil. 
Radu Tudor: Eu vreau să vă întreb de câte dovezi mai avem nevoie ca să 

înţelegem că avem un vagabond în fruntea ţării, domnule Gâdea? 
Mircea Badea: Ce-i de discutat aici, e limpede, nu mi se pare nici un fel de 

echivoc. Îi dă un dos de palmă în gură. Şi dacă ar fi să faci o presupunere, din 
imaginile pe care le văd, eu cred că Traian Băsescu se duce către femeia cu 
pricina şi pentru a ajunge mai aproape de ăla micu’, care cu siguranţă îl enervase 
foarte rău. Adică foloseşte chestiunea cu documentul... Cred că îi vine numai bine. 
Ştii, ca el să se aplece şi să-l lovească prin surprindere pe ăla mic. Nici nu se uită 
la el. Observi că nici nu se uită la el? 

Radu Tudor: Loveşte scurt, însă loveşte puternic.  
Mihai Gâdea: Adică... 
Mircea Badea: Îl ia şi prin suprindere, tocmai! Se uită în altă parte, copilul 

nu se aşteaptă, şi lovitura este foarte scurtă. A dat foarte profesionist“. 
În opinia jurnaliştilor care participau la discuţia de mai sus, agresiunea lui 

Traian Băsescu asupra copilului era evidentă. Mesajul manipulator pe care-l 
transmiteau telespectatorilor era profund emoţional, cu scopul de a stârni mânia 
alegătorilor faţă de candidatul Traian Băsescu. Radu Tudor construieşte chiar un 
scenariu războinic – Băsescu, cu pumnul strâns, loveşte, de la înălţime, un copil 
neputincios. 
 

Mărturiile 
 

Dinu Patriciu. Referitor la incidentul de la Ploieşti din 2004, omul de 
afaceri Dinu Patriciu a avut două intervenţii. În seara zilei de 25 noiembrie 2009, 
la emisiunea Ora de foc, de la staţia TV Realitatea TV, a anunţat pentru prima 
dată public evenimentul. Patriciu a fost zgârcit în detalii, limitându-se să declare: 
„Împotriva lui Traian Băsescu am şi o chestiune personală. În campania electorală 
din 2004, la Ploieşti, l-am văzut dând un pumn unui copil, care din greşeală 
strigase «Trăiască Iliescu»“115. La douăzeci şi patru de ore distanţă, în cadrul 
aceleiaşi emisiuni, Dinu Patriciu a venit cu noi amăunte despre incident: 
„Secvenţa a fost ceva mai lungă. O spun, deşi imi pare rău că o spun, ştiu că sunt 
un martor lipsit de credibilitate. Acel copil, care nu era un aurolac, era în faţa 
scenei şi, la un moment dat, fâstâcindu-se, a strigat, şi întâmplător chiar peste un 
moment de linişte, «Trăiască Iliescu!»... Au trecut câteva zeci de secunde până la 
episodul pe care îl prezentaţi în imagine. Deci nu se poate spune că a fost un gest 

                                                 
115 Realitatea TV, Ora de foc, 25 noiembrie 2009, 21.30-23.50. 
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întâmplător sau nepremeditat... fără premeditare. Iar Traian Băsescu l-a lovit de 
două ori. În primul episod, l-a lovit în plex, cu dosul mâinii, în al doilea episod,   
l-a lovit aşa cum aţi văzut“116. 

Rata de credibilitate a lui Dinu Patriciu în această „afacere“ era destul de 
scăzută, după cum singur recunoştea. Omul de afaceri se afla în conflict cu 
preşedintele Traian Băsescu încă din luna mai 2005, când a petrecut câteva ore în 
arestul Parchetului General. Procurorii l-au anchetat în dosarul privatizării 
rafinăriei Petromidia, însă Tribunalul Bucureşti a respins reţinerea lui Patriciu, 
dispunând cercetarea în libertate117. La acea vreme, proprietarul Rompetrol a 
calificat încarcerarea sa drept o umilinţă118. Ulterior l-a învinuit pe preşedinte că a 
„orchestrat“ acţiunea, pentru a-l compromite. Ca şi Sorin-Ovidiu Vântu, Patriciu 
era acuzat de Traian Băsescu că practică un „linşaj mediatic“ la adresa sa, prin 
intermediul trustului de presă pe care-l patronează, Adevărul Holding. 

Roberta Anastase. Preşedinta Camerei Deputaţilor a fost martor ocular la 
mitingul electoral din 2004, în calitate de membru al filialei PD Prahova. Anastase 
a fost invitată în studioul staţiei TV Realitatea TV imediat după difuzarea clipului, 
participând la emisiunea Ora de foc. Referiror la incident, deputata a purtat 
următorul dialog: 

„Roberta Anastase: (mitingul) A avut loc la Ploieşti. Într-adevăr, un 
spectacol de lansare a candidaţilor. 

Oana Stancu: Pentru alegerile locale, sau…? 
Roberta Anastase: Pentru alegerile parlamentare. De altfel, singurul la care 

a participat şi Dinu Patriciu. A fost pe scenă, chiar am vorbit la telefon şi cu 
colegul meu, domnul deputat Florin Anghel, care prezenta spectacolul la 
momentul respectiv. Amândoi ne amintim de un copil care la un moment dat a 
cerut microfonul, i s-a dat microfonul, a spus câteva cuvinte urâte la microfon. Nu 
mi-amintesc exact această scenă, dar pot să constat un singur lucru – că avem de a 
face cu o femeie care era extrem de surescitată, e clar că avea o problemă foarte 
serioasă şi cerea cu disperare ajutorul preşedintelui. Dacă este vorba de acel 
moment, probabil că respectivul copil o fi continuat să vorbească urât, şi atunci 
preşedintele, dorind să-i acorde atenţie, l-a dat la o parte. De altfel, se şi vede 
imaginea... 

Adrian Ursu: Dorind să-i acorde atenţie?!? 
Roberta Anastase: Dorind să-i acorde atenţie femeii respective care 

solicita cu disperare acest lucru şi se vede. După aceea, dacă ne uităm iarăşi cu 
obiectivitate la imagini, vedem că copilul în nici un caz nu arată a copil agresat. 
Un copil cu zâmbetul pe buze, uitându-se admirativ la preşedinte. Eu ştiu că un 

                                                 
116 Realitatea TV, Ora de foc, 26 noiembrie 2009, 21.30-23.50. 
117 „Patriciu, pus în libertate“, în Evenimentul zilei, 29 mai 2009. 
118 „Celula de criza a lui Patriciu“, în Evenimentul zilei, 31 mai 2009. 
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copil când îi dai, aşa cum spunea domnul Patriciu, un pumn, începe să plângă, în 
nici un caz nu zâmbeşte şi se uită admirativ la preşedinte“. 

Mărturia Robertei Anastase nu excludea un posibil conflict între copil şi 
Traian Băsescu. Ea reafirma ipoteza lansată cu câteva zeci de minute înainte de 
către preşedinte, privind posibilul comportament irevenţios al minorului. Însă 
respingea cu certitudine agresiunea fizică, argumentând că în clip se putea observa 
că minorul râde după ce Traian Băsescu „îi dă atenţie“. 

Călin Popescu-Tăriceanu. În controversă a intervenit şi fostul prim-
ministru Călin Popescu-Tăriceanu. Într-o postare pe blogul personal, din 27 
noiembrie 2009, a declarat: „Filmul prezentat în aceste zile la televiziunile din 
România reflectă adevărul, chiar dacă nu am vazut exact ce s-a întâmplat între 
Traian Băsescu şi acel copil, în timpul mitingului electoral de la Ploieşti. Ţin 
minte foarte clar ce s-a întâmplat după aceea. Am părăsit locul concertului într-un 
microbuz, împreună cu Traian Băsescu şi cu câţiva lideri ai PNL şi ai PD. Atunci, 
a început o discuţie despre faptul că Traian Băsescu ar fi lovit un copil în timpul 
concertului. Pe acest fond s-a manifestat o preocupare foarte serioasă din partea 
lui Traian Băsescu personal faţă de acest gest al său, la care el s-a referit ca fiind o 
greşeală“119. 

Tăcerea de cinci ani manifestată de Călin Popescu-Tăriceanu este la fel de 
suspectă ca şi în cazul lui Dinu Patriciu. De ce nu a vorbit până la apariţia clipului 
de incidentul de la Ploieşti din 2004? Să nu uităm că în timpul procedurii de 
suspendare a lui Traian Băsescu, din 2007, Popescu-Tăriceanu era preşedintele 
unuia dintre partidele care au votat suspendarea. Un astfel de incident nu ar fi 
ajutat la „demascarea“ lui Băsescu în ochii electoratului, înainte de referendumul 
de suspendare? 

Ana Ghiţă. Femeia care-i înmâna un memoriu lui Traian Băsescu înaintea 
posibiliei agresiuni împotriva minorului, pe nume Ana Ghiţă, a avut o scurtă 
intervenţie în presă, în care şi-a prezentat punctul de vedere: „Nicidecum nu l-a 
lovit, eram între ei în acel moment“120. Prea multe detalii nu a furnizat, deşi este 
un martor-cheie al evenimentului, întrucât şi-a îndreptat privirea spre copil în 
momentul presupusei agresiuni. Nu există informaţii privind eventuale ameninţări 
sau recompense în cazul său. 

Bogdan-Constantin  Istrăţoiu. Copilul din clip, pe nume Bogdan-
Constantin Istrăţoiu, a fost identificat de jurnalişti la puţin timp după difuzarea 
clipului în mass-media. Într-o intervenţie telefonică la staţia TV OTV, în cadrul 
emisiunii Dan Diaconescu Direct, Bogdan Istrăţoiu şi-a amintit că a mers la acel 
miting electoral împreună cu mama sa, pentru a viziona concertul programat la 

                                                 
119 „Frumoasa campanie electorală românească!“, 27 noiembrie 2009, < 
http://www.tariceanu.ro/Blog/ CalinPopescuTariceanu/art/241/ Frumoasa-campanie-electorala-
romaneasca.html> (24 aprilie 2010). 
120 „19 secunde. Filmul care a împărţit România în două“, în Evenimentul zilei, 28 noiembrie 2009. 
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final. Pe atunci avea 10 ani, fiind urcat de organizatori pe scenă, unde a stat timp 
de o oră. În momentul în care a dorit să i se adreseze lui Traian Băsescu, spunând 
ceva despre Ion Iliescu şi Adrian Năstase, deoarece s-a fâsticit, a zis că Iliescu şi 
Băsescu nu sunt buni, în loc de Iliescu şi Năstase nu sunt buni. Conform 
declaraţiilor lui Istrăţoiu, Traian Băsescu a reacţionat amuzant, spunând în 
microfon: „Copii spun lucruri trăznite, nu-i luaţi în seamă“. Drept pedeapsă însă l-
a luat de braţ şi l-a cobotât de pe scenă. Profitând de momentul în care femeia din 
imagini l-a făcut pe Traian Băsescu să se aplece, Bogdan Istrăţoiu, conform 
propriilor declaraţii, s-a apropiat de politician, dorind să-şi ceară scuze şi să obţină 
un autograf din partea acestuia, pe palmă. Dar insistenţa lui l-a iritat pe Băsescu, 
deoarece îi obstrucţiona discuţia cu femeia venită cu memoriul. I-a aplicat o 
palmă, pentru a scăpa de el. Bogdan Istrăţoiu şi-a amintit că „a fost o lovitură ca şi 
cum ar fi vrut să-mi spună «Băi, pleacă, marş!» Pe moment m-am simţit mândru, 
onorat, eram un copil, eram fericit, fusesem băgat în seamă de un om important în 
stat. Nu mi-a zis nimic, dar zâmbea. Am zâmbit la rândul meu. Fizic nu m-a durut, 
m-a dat doar doi-trei paşi înapoi. Pe moment am fost bucuros, am zâmbit, după 
aceea m-a durut sufletul, m-am gândit că aşa ceva nu se poate întâmpla în 
România“. 

În momentul în care a intrat în direct la staţia TV OTV, Bogdan Istrăţoiu 
era în Italia, împreună cu mama sa, care lucra într-un oraş din Peninsulă. A spus 
că a aflat despre clip de la o prietenă, care, într-o discuţie pe internet, i-a zis: „Te-a 
bătut Băsescu!“. După câteva zeci de minute, celebritatea de ocazie l-a bulversat, 
întrucât s-a speriat de numărul mare de apeluri telefonice pe care le-a primit. Mai 
mult, mama sa ar fi primit telefoane de ameninţare din partea unei persoane care 
s-a recomandat a fi ziaristă121.  

În ţară, Bogdan Istrăţoiu a avut un purtător de cuvânt neoficial, în persoana 
mătuşii sale (sora mamei), Cecilia Gheorghe. În dimineaţa zilei de 27 noiembrie 
2009, aceasta a declarat agenţiei de presă Mediafax că atât ea, cât şi sora primesc 
telefoane de ameninţare, în care sunt sfătuite „să-şi vadă de treaba lor“. Mama 
băiatului se temea chiar pentru siguranţa locului de muncă în acel context. Lucra 
ca menajeră în casa unei familii. Cecilia Gheorghe a transmis presei româneşti că 
nepotul său nu mai dorea să vorbească cu nimeni despre incidentul din 2004, 
deoarece „se teme pentru viaţa lui, se teme pentru viaţa mamei lui, se tem pentru 
ei“122. 

Probabil, presiunile la care a fost supus Bogdan Istrăţoiu şi familia sa au 
fost imense, întrucât în după amiaza zilei de 27 noiembrie 2009 a solicitat public 
presei să nu-i mai mediatizeze „cazul“.  

                                                 
121 „A fost o lovitură ca şi cum ar fu vrut să-mi spună" «Băi, pleacă, marş!», în Jurnalul Naţional, 
28 noiembrie 2009, Ediţia I. 
122 „Mătuşa băiatului: «Am primit telefoane de ameninţare», în Jurnalul Naţional, 28 noiembrie 
2009, Ediţia I. 
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Într-o intervenţie la staţia TV Realitatea TV, în cadrul emisiunii Deschide 
lumea, a declarat: „Vreau să-l daţi uitării (incidentul, n.n.)... Pentru că e o prostie, 
credeţi-mă. Nu e nimic adevărat din ceea ce se sunţine la televizor... La imaginile 
de la televizor la care mi-a spus prietena mea că se uită momentan şi chiar vă rog 
frumos să încheiaţi cu acest subiect pentru că nu este absolut nimic adevărat şi cu 
asta basta“123. 

După această intervenţie, Bogdan Istrăţoiu a încetat să mai ia poziţie 
publică faţă de incidentul din 2004. 
 

Poziţia lui Traian Băsescu 
 

După ce a părăsit studioul staţiei TV Realitatea TV (26 noiembrie 2009, în 
jurul orei 21.20), Traian Băsescu s-a retras la sediul său de campanie, pentru a-şi 
construi strategia de apărare, împreună cu ai săi consilieri. În acest timp, în 
studiourile televiziunilor de ştiri au fost invitaţi sau au intervenit telefonic 
majoritatea martorilor incidentului, inclusiv minorul Bogdan Istrăţoiu. Într-o 
perioadă de circa două ore, până la miezul nopţii, când s-au încheiat talk-show-
urile politice, s-au consumat toate resursele de manipulare audio-vizuală pe 
marginea clipului incriminat. Secvenţa posibilei agresiuni a rulat aproape non-stop 
pe ecrane sau în frame-urile acestora, iar comentariile „diabolizante“ au curs 
fluviu. 

În paralel însă, echipa de campanie a lui Traian Băsescu a lucrat la 
„demontarea“ scandalului agresiunii, mizând pe „scenariul“ trucării clipului. Într-
o oră, maxim două, pe internet a fost lansat site-ul 
http://calinionescu1.wordpress.com/, sub forma unui blog, în care un specialist în 
imagine digitală, care nu-şi dezvăluia identitatea, dovedea că filmul postat pe site-
ul ziarului Gardianul era trucat. Se baza pe „reflexiile luminoase de dinainte de 
lovitură“. Acest site este interesat în economia studiului de faţă întrucât a fost 
creat exclusiv pentru a combate autenticitatea clipului. Ca să nu fie nici un dubiu 
privind orientarea politică a proprietarului site-ului, în „blogroll“ a fost introdusă 
o singură adresă: Basescu.ro.  

Filmuleţul creat de proprietarul site-ului 
http://calinionescu1.wordpress.com/ a fost prima variantă a negării autenticităţii 
înregistrării din 2004. Fiind postat pe portalul YouTube.com era la îndemâna 
utilizatorilor de internet, care prin e-mail sau programe de socializare (Yahoo 
Messenger, Google Talk etc.) au primit link-uri de la staff-ul de campanie al lui 
Traian Băsescu. 

După ora 00.00, preşedintele Băsescu a făcut prima declaraţie de presă de 
după apariţia clipului. Avusese răgaz să studieze toate argumentele opozanţilor 
săi, părtaşi la manipularea emoţiilor prin clipul incriminator.  

                                                 
123 Realitatea TV, Deschide lumea, 27 noiembrie 2009, 16.00-18.00. 
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Spre deosebire de „scena“ din platoul staţiei TV Realitatea TV, de această 
dată Traian Băsescu a respins orice gest violent contra minorului Bogdan 
Istrăţoiu: „Niciodată în viaţa mea nu am lovit un copil. Nu mi-am lovit copiii, nu 
mi-am lovit soţia, nu am lovit copiii altora... Nu cred că un copil lovit, aşa cum 
spune domnul Patriciu, întâi în plex şi pe urmă peste faţă, râde şi nu îşi pune 
mâinile la faţă sau la plex“. La finalul intervenţiei de la miezul nopţii, Traian 
Băsescu i-a acuzat pe adversarii său politici că au ajuns prea departe cu „campania 
murdară“, ceea ce „arată disperare“124. 

După declaraţia depresă, preşedintele Băsescu s-a întors în sediul de 
campanie, continuând construcţia apărării sale. La plecare spre casă, în jurul orei 
3.30 dimineaţa, a declarat că a văzut „demontată pe calculator“ scena, pe care o va 
prezenta publicului în după-amiaza zilei. 

În jurul orei 17.00, staff-ul de campanie a organizat o conferinţă de presă, 
însă Traian Băsescu nu a participat. A vorbit purtătorul său de cuvânt, Sever 
Voinescu, care a declarat că „filmarea a fost contrafăcută cu unicul scop de a-l 
opri pe Băsescu din cursă“. Totodată, Voinescu a făcut apel la cei care deţin 
imaginile originale să le prezinte. După această introducere, purtătorul de cuvânt 
al lui Traian Băsescu i-a predat micofonul regizorului Lucian Blaga. Acesta a 
prezentat jurnaliştilor cadre din clipul postat pe site-ul ziarului Gardianul, care 
conţineau elemente trucate, în opinia sa. În rezumat, specialistul în imagine 
susţinea că lumina de pe faţa băiatului nu era normală, poziţia pumnului era 
nefirească, iar mâna părea fracturată125. 

În a treia zi a „scandalului“, pe 28 noiembrie 2009, Traian Băsescu şi-a 
continuat strategia de apărare prin anunţul că va intenta proces în justiţie lui Dinu 
Patriciu şi ziarului Gardianul: „Pentru minciună şi trucarea unor filmări îi dau în 
judecată pe Dinu Patriciu şi cotidianul Gardianul. Fac acest lucru pentru că au 
prezenat un film trucat. Înainte de orice, cred că presa care a introdus în circulaţie 
un film trucat ar trebui să răspundă în mod elementar la câteva întrebări. În primul 
rând, dacă înainte de a introduce filmul în circuitul public acest film a fost 
verificat la Institutul Naţional de Expertiză“126. 

Pentru a dovedi trucajul, Băsescu a înaintat clipul, în varianta de pe site-ul 
ziarului Gardianul, către Institutului Naţional de Expertize Criminalistice. A 
prezentat răspunsul INEC într-o conferinţă de presă din 2 decembrie: „Aş vrea să 
vă arăt ca am primit avizul nr. 181 de la Institutul Naţional de Expertize 
Criminalistice. Obiectul expertizei a fost următorul: prin adresa din 30.11.2009   
s-a solicitat, cu privire la o înregistrare de pe un CD, întocmirea unui aviz de 
specialitate, având ca obiect să se stabilească dacă înregistrarea conţine urme de 
intervenţie tehnică în sensul modificării integrităţii. CD-ul a prezentat fidel 

                                                 
124 „Un pumn cât un mandat“, în Jurnalul Naţional, 28 noiembrie 2009, Ediţia I. 
125 Ibidem. 
126 „Băsescu a trecut la ameninţări cu procese“, în Jurnalul Naţional, 30 noiembrie 2009, Ediţia I. 
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înregistrarea din ziarul Gardianul. Vă citesc concluziile acestui aviz, care are 18 
pagini, pe care îl voi utiliza de altfel şi în procesul cu domnul Dinu Patriciu. Deci, 
concluzii, capitolul 6 al avizului: Înregistrarea contestată conţine elemente de 
editare computerizată în sensul alterării integrităţii, nu este autentică şi nici nu 
reprezintă o copie realizată cu acurateţe a unei înregistrări autentice... Se pare că 
unii încearcă să câştige alegerile prin realizarea unor falsuri şi prin minciună. 
Dincolo de concluziile avizului, eu am... şi eu, cu permisiunea dumneavoastră, o 
concluzie: să-ţi fie ruşine, Dinu Patriciu“127. 

Printr-o atitudine ofensivă şi constantă în direcţia dovedirii trucării clipului 
în care părea că a agresat un minor, Traian Băsescu a reuşit să întoarcă tentativa 
de manipulare a emoţiilor în favoarea sa. Atât prin schimbarea declaraţiilor lui 
Bogdan Istrăţoiu, cât şi prin confirmarea trucajului de către o instituţie a statului, 
Băsescu şi-a dovedit mediatic nevinovăţia, acuzându-i pe adversarii săi că „joacă 
murdar“. A susţinut că n-a lovit copilul până la finalul campaniei electorale, când 
în confruntarea finală cu Mircea Geaoană a jurat pe Biblie: „Jur că nu l-am lovit 
nici în plex cu pumnul, nici în faţă cu pumnul“. Unii analişti au intepretat că a 
jurat strâmb, deoarece a afirmat că nu a lovit cu pumnul, nu că n-ar fi lovit deloc. 
Însă din punct de vedere mediatic, jurământul pe Biblie a fost bine receptat de 
telespectatori, întrucât Băsescu a părut foarte sigur pe el128. 
 

Influenţa noilor media 
 

Scandalul de presă „Băsescu loveşte un copil“ este un exemplu-şcoală 
pentru manipularea opiniei publice prin utilizarea noilor media. „Cazul“ în speţă 
se desfăşoară întocmai după „reţeta“ celor trei cuvinte-cheie ale noilor media: 
manipulare, apropiere, rapiditate129. 

Manipulare. Digitalizarea suporturilor de stocare audio-vizuale nu a 
contribuit doar la distribuţia facilă a informaţiei şi la îmbunătăţirea calităţii 
acesteia. Odată digitalizată, imaginea poate fi uşor de manipulat, la îndemâna unor 
persoane cu pregătire medie de specialitate şi cu echipament relativ ieftin! În 
cazul imaginii digitale, nu ai acces la negativ, fiind din ce în ce mai greu să faci 
proba autenticităţii. Tocmai de aceea, în zilele noastre, nu ne putem asuma 
integritatea a ceea ce vedem sau auzim. 

Clipul în care Traian Băsescu părea că agresează un minor în campania 
electorală din 2004 a apărut în format digital pe internet, pe site-ul unui ziar 
naţional de tiraj scăzut. Încă de la început, cei care au invocat tentativa de 
manipulare a mass-media, au susţinut că filmul respectiv era de proastă calitate, 

                                                 
127 Realitatea TV, Realitatea de la ora 18, 2 decembrie 2009, 18.00-18.10. 
128 Realitatea TV, Dezbaterea, 3 decembrie 2009, 20.00-22.00. 
129 Eadie, William F. (ed.), 21st century communication: a reference handbook, Los 
Angeles/London/New Delhi/Singapore/Washington DC, SAGE Publications, 2009, p. 492-493. 
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neputându-se distinge foarte clar mişcările lui Traian Băsescu. Înregistrările 
difuzate pe interenet au în general o calitate grafică deficitară, din raţiuni de 
comprimare a informaţiei. În primul rând, pentru ca filmele prezentate on-line să 
fie high-definition, site-ul care le găzduieşte trebuie să deţină spaţii mari de 
stocare pe internet. Este destul de scump. În al doilea rând, utilizatorii trebuie să 
dispună de o conexiune foarte bună la internet, ceea ce ar ridica costurile de 
achiziţie a acestui serviciu. Pentru momentul de faţă, comprimarea imaginii audio-
vizuale pe internet este o soluţie de compromis, atât în beneficiul unităţilor mass-
media care emit on-line, cât şi a utilizatorilor. 

În cazul clipului în care Traian Băsescu părea că loveşte un minor, mass-
media nu au utilizat doar varianta extra-comprimată a înregistrării, postată pe 
internet. Chiar în timpul emisiunii Realitatea zilei din 26 noiembrie 2009, pe când 
preşedintele se afla încă în platoul de emisie, staţia TV Realitatea TV a prezentat 
varianta high-definition a filmului, în care posibila agresiune era mai clară130. 
Acest amănunt constituie încă o dovdă că înregistrarea incriminatorie nu a apărut 
întâmplător pe internet, iar postul de televiziune Realitatea TV era părtaş la 
manipulare. Reamintim că atât zairul Gardianul, cât şi staţia TV Realitatea TV 
erau în proprietatea omului de afaceri Sorin-Ovidiu Vântu. 

Varianta high-definition a înregistrării nu a fost utilizată însă şi de Traian 
Băsescu! Atât în postările on-line care „demontau“ trucarea, cât şi în analiza 
regizorală din 27 noiembrie 2009, ora 17.00, s-a utilizat versiunea extra-
comprimată a clipului, descărcată de pe site-ul ziarului Gardianul. Mai mult, 
Institutului Naţional de Expetize Criminalistice i-a fost înaintat, ca probă, un CD 
cu aceiaşi variantă de pe site-ul ziarului Gardianul131. De ce a ales staff-ul de 
campanie a lui Traian Băsescu să utilizeze o înregistrare de calitate slabă? 
Întrebarea se numără printre dilemele acestei manipulări de presă. Cel puţin 
declarativ, jurnalistul Cosmin Prelipceanu a afirmat că staţia TV Realitatea TV îi 
va furniza lui Traian Băsescu versiunea high-definition a înregistrării de la Ploieşti 
din 2004132. 

Apropiere. Modalităţile de acces la informaţiile audio-vizuale s-au 
înmulţit, crescând potenţialul de penetrare al mesajului manipulator. La începutul 
secolului XX, jurnalele de ştiri se urmăreau la cinematografe, având o distibuţie 
săptămânală. Astăzi, prin interemediul televizorului, calculatorului sau a 
telefonului mobil avem acces la informaţia audio-vizuală în regim non-stop.  

Rapiditate. Prin intermediul noilor media, informaţia este transmisă „în 
timp real“, având distribuţie universală. Codificarea digitală permite multiplicarea 
într-un număr infinit de copii a informaţiei. Odată postat pe internet, mesajul 
audio-vizual este la dispoziţia întregului mapamond! 

                                                 
130 Realitatea TV, Realitatea zilei, 26 noiembrie 2009, 20.00-20.50. 
131 Realitatea TV, Realitatea de la ora 18, 2 decembrie 2009, 18.00-18.10. 
132 Realitatea TV, Realitatea  de la ora  21, 26 noiembrie 2009, 21.00-21.30. 
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Clipul în care Traian Băsescu pare că agresează un copil a cunoscut din 
plin beneficiile principiului rapidităţii noilor media. El a fost postat pe site-ul de 
internet al ziarului Gardianul, în ziua de 26 noiembrie 2009, ora 20.00. În câteva 
minute a fost preluat de staţia TV Antena 3, apoi de staţia TV Realitatea TV şi de 
celelalte televiziuni care aveau în grilă programe cu profil politic sau de ştiri. Pe 
internet, prin e-mail sau prin programe de socializare (Yahoo Messenger, Google 
Talk etc.) s-au tranmis link-uri către site-ul ziarului Gardianul. Clipul a fost copiat 
de pe site-ul respectiv şi postat pe alte site-uri, înregistrând zeci de mii de 
accesări, în câteva zeci de minute. Desigur, şi Traian Băsescu a avut la dispoziţie 
aceleaşi mijloace tehnice când şi-a construit strategia de apărare a imaginii! 
 

Reacţia instituţiilor statului 
 

Având în vedere că potenţiala victimă a agresiunii lui Traian Băsescu din 
campania electorală din 2004 era un copil, se cuvine analizată reacţia instituţiilor 
statului faţă de expunerea publică a unui minor.  

Consiliul Naţional al Audiovizualului. Constatând amploarea pe care a 
căpătat-o scandalul „Băsescu loveşte un copil“, prin expunerea mediatică 
excesivă, Consiliul Naţional al Audiovizualului avea datoria legală să ia poziţie. 
Intervenţia se impunea  în baza art. 10, alin. (3), lit. e) din Legea audiovizualului 
nr. 504 din 11 iulie 2002: „Consiliul Naţional al Audiovizualului, în calitate de 
garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, are obligaţia să 
asigure protejarea demnităţii umane şi protejarea minorilor“. 

Întrunit în şedinţă publică la 30 noiembrie 2009, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia de 
Monitorizare a instituţiei în cazul „Băsescu loveşte un copil“. S-au emis 
următoarele sancţiuni: OTV – amendă 20.000133 lei, Realitatea TV – amendă 5.000 
lei134, Antena 3 – amendă 5.000 lei135, B1 TV – amendă 5.000 lei136. Staţiile TV 
Realitatea TV, Antena 3 şi B1 TV au fost sancţionate cu 5.000 lei fiecare întrucât 
au difuzat „repetat şi nejustificat“ clipul în care minorul Bogdan Istrăţoiu părea 
victima unei agresiuni. CNA-ul a considerat că mediatizarea excesivă a deservit 
imaginii publice a copilului şi i-a afectat viaţa privată.  

Staţia TV OTV a primit o amendă de patru ori mai mare întrucât a 
transformat dezbaterea pe marginea clipului respectiv într-un adevărat show de 

                                                 
133 „Decizia nr. 1013 din 30.11.2009“, 30 noiembrie 2009, <http://www.cna.ro/Decizia-nr-1013-
din-30-11-2009.html> (24 aprilie 2010). 
134 „Decizia nr. 1014 din 30.11.2009“, 30 noiembrie 2009, <http://www.cna.ro/Decizia-nr-1014-
din-30-11-2009.html> (24 aprilie 2010). 
135 „Decizia nr. 1015 din 30.11.2009“, 30 noiembrie 2009, <http://www.cna.ro/Decizia-nr-1015-
din-30-11-2009.html> (24 aprilie 2010). 
136 „Decizia nr. 1016 din 30.11.2009“, 30 noiembrie 2009, <http://www.cna.ro/Decizia-nr-1016-
din-30-11-2009.html> (24 aprilie 2010). 
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televiziune. Au intrat în direct, în cadrul emisiunii Dan Diaconescu Direct, Ana 
Ghiţă (femeia care apare în clip înaintându-i un memoriu lui Traian Băsescu), 
Cecilia Gheorghe (mătuşa minorului) şi însuşi Bogdan Istrăţoiu (aflat în Italia).  

În motivaţia cuantumului amenzii, CNA-ul a menţionat: „Potrivt 
prevederilor art. 10 din Codul audiovizualului, interviurile şi declaraţiile copilului 
trebuie luate şi difuzate cu responsabilitate şi discernământ, astfel încât acesta să 
nu fie chestionat pentru a-i fi smulse păreri referitoare la probleme intime de 
familie sau pentru a-i fi cerute opinii în chestiuni care depăşesc puterea lui de 
judecată. 

Consiliul a considerat că o astfel de abordare a fost de natură să lezeze 
interesele minorului, care a fost realmente «asaltat» cu întrebări de către 
moderator şi, pe alocuri, de cei prezenţi în studio, cu o insistenţă care putea 
constitui o veritabilă agresiune psihică asupra acestuia. Dl. Dan Diaconescu nu a 
dat dovadă de responsabilitate atunci când, la o oră înaintată din noapte (discuţia 
s-a purtat în intervalul orar 02.00-03.00, n.n.), insista cu întrebări, pe alocuri 
tendenţioase, să smulgă declaraţii de la un copil obosit, surescitat, luat prin 
surprindere de evenimentele care l-au afectat prin amploarea lor“137. 

Ca şi în alte cazuri când jurnaliştii au încălcat legislaţia în vigoare, sau 
normele deontologiei profesionale, amenda aplicată de CNA poate fi considerată 
modică. Chiar sancţiunea financiară stabilită pentru staţia TV OTV, 20.000 lei, 
poate fi considerată insuficientă, având în vedere veniturile pe care show-ul zilnic 
al lui Dan Diaconescu le înregistrează din publicitate. Operatorii radio-TV din 
România preferă să plătească amenzi mici, acordate cu regularitate de către CNA, 
decât să-şi schimbe politica editorială în sensul respectării legii şi a normelor de 
conduită profesională. 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului. Instituţia, 
care funcţionează în cadrul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în 
baza Hotărârii de Guvern nr. 1432 din 2 septembrie 2004, are în atribuţiile legale 
„respectarea, pe teritoriul României, a drepturilor copilului prin intervenţia, în 
condiţiile legii, în procedurile administrative şi judiciare privind respectarea şi 
promovarea drepturilor copilului“ – art. 2, alin. (2). Ca şi în alte incidente în care 
minorii au fost victime ale abuzurilor mass-media, Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului nu a luat nici o poziţie faţă de cazul „Băsescu 
loveşte un copil“... 
 

Concluzii 
 

Scandalul mediatic „Băsescu loveşte un copil“ a fost o tentativă eşuată de 
manipulare a emoţiilor.  

                                                 
137 „Decizia nr. 1013 din 30.11.2009“, 30 noiembrie 2009, <http://www.cna.ro/Decizia-nr-1013-
din-30-11-2009.html> (24 aprilie 2010). 
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Clipul a fost lansat evident cu scop electoral, la jumătatea campaniei 
pentru turul al doilea la alegerile prezidenţiale. Candidatul opoziţiei, Mircea 
Geoană, nu şi-a afirmat în nici un moment legătura cu difuzare imaginilor în 
mass-media. Este foarte posibil ca Partidul Social Democrat, care-l susţinea pe 
Mircea Geaonă, să nu fi avut cunoştinţă de existenţa şi distribuţia clipului. Existau 
şi alte grupuri de interese (din  mediul de afaceri mai ales) care doreau ca Traian 
Băsescu să piardă alegerile, fără a avea neapărat legătură cu Partidul Social 
Democrat.  

Sondajele electorale prezentate de mass-media în momentul difuzării 
clipului, pe 26 noiembrie 2009, arătau un echilibru în intenţiile de vot faţă de cei 
doi finalişti. Apariţia acestuia nu urmărea neapărat „prăbuşirea“ imaginii lui 
Traian Băsescu, ci mai degrabă captarea interesului nehotărâţilor sau a 
persoanelor care nu doreau să meargă la vot. Cercetările sociologice făcute încă 
din anii ’40 arătau că maxim 8% din electori îşi pot schimba intenţia de vot în 
perioadele pre-electorale138. Având în vedere echilibrul descris mai sus, era 
suficient! Dacă manipularea ar fi reuşit. 

În opinia noastră, cei care au lansat clipul manipulator au făcut o gravă 
eroare de calcul din punctul de vedere al momentului publicării în mass-media. 
Alegerea datei de 26 noiembrie a fost cu totul nefericită, întrucât mai erau zece 
zile până la alegeri. În primul rând, Traian Băsescu avea posibilitatea să-şi 
construiască apărarea. Şi a făcut-o cu brio! În al doilea rând, într-un interval atât 
de mare de timp, puteau fi identificate toate personajele care apar în înregistrare. 
Nu a fost nevoie decât de 2-3 ore! În al treilea rând, suportul video putea ajunge la 
staff-ul de campanie al lui Traian Băsescu, pentru a-l „demonta“. De asemenea, 
prin intermediul noilor media, nu a fost nevoie decât de 1-2 ore pentru a se 
„demonstra“ trucajul. În al patrulea rând, expunerea excesivă a unui eveniment 
prin mass-media poate crea reacţii contrare intereselor manipulatorilor. Nu cumva, 
prin prezentarea repetată pe micile ecrane a secvenţei lovirii copilului, 
telespectatorii l-au compătimit pe Traian Băsescu că era victima „mogulilor“? 

Difuzarea clipului cu zece zile înainte de scrutin se „justifica“ numai dacă 
înregistrarea cu pricina ar fi fost prima „probă“ dintr-un arsenal de materiale 
compromiţătoare la adresa lui Traian Băsescu. O intrare „tare“ în campania 
negativă. Însă mass-media nu au mai prezentat ulterior nimic în acest sens! Mult 
mai eficientă, pentru manipulatori, ar fi fost difuzarea filmului după confruntarea 
dintre Traian Băsescu şi Mircea Geoană, din 3 decembrie 2009. Era joi seara, şi 
doar o zi de campanie în faţă, conform legii. Jurnalele de ştiri de vineri, precum şi 
presa scrisă ar fi mediatizat „în forţă“ agresiunea împotriva minorului, iar Traian 
Băsescu avea puţine resurse să se replieze. În al doilea rând, mass-media nu ar fi 
putut surprinde fluctuaţiile emoţionale ale copilului. Însuşi preşedintele Băsescu a 
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admis după câştigarea alegerilor, într-o ediţie a emisiunii Dan Diaconescu Direct, 
că difuzarea clipului în proximinatea imediată a scrutinului ar fi dus la câştigarea 
funcţiei de către Mircea Geoană. 

Pentru „agenţii“ manipulării, câştigarea alegerilor de către Traian Băsescu 
a avut efect de „şoc“. Astfel, omul de afaceri Sorin-Ovidiu Vântu  a închis ziarele 
Cotidianul, Ziua, Gardianul şi Business Standard, iar în cadrul staţiei TV 
Realitatea TV au avut loc ajustări bugetare. Nu se poate spune că Traian Băsescu 
a făcut presiuni asupra respectivelor unităţi media. Mai degrabă, unele dintre 
acestea erau menţinute artificial de proprietar, pentru a promova o „campanie 
negativă“ împotriva candidatului Traian Băsescu.  

Întrucât investiţiile nu şi-au atins scopul, patronul a decis închiderea 
ziarelor !  
 
 
 
 

 


