
PROFESIONALIZAREA 
DISCURSULUI POLITIC 
ÎN ERA SOCIAL MEDIA

FLORENÞA TOADER

+Profesionalizarea_discursului_politic.qxd  17.10.2017  18:31  Page 3



Redactor: ANCA MILU-VAIDESEGAN

Tehnoredactor: OLGA MACHIN

Toate drepturile asupra prezentei ediþii aparþin Editurii COMUNICARE.RO.

Editura COMUNICARE.RO este departament în cadrul ªcolii Naþionale de 
Studii Politice ºi Administrative, Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice.

Editura COMUNICARE.RO

SNSPA, Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice
Str. Povernei, nr. 6, sector 1
010643 Bucureºti
România
Tel.: 021.310.07.18
www.edituracomunicare.ro
E-mail: editura@comunicare.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României
TOADER, FLORENÞA

Profesionalizarea discursului politic în era social media / 
Florenþa Toader. – Bucureºti: Comunicare.ro, 2017

Conþine bibliografie
ISBN 978-973-711-576-8

32
808.5

+Profesionalizarea_discursului_politic.qxd  17.10.2017  18:31  Page 4



Cuprins

Lista figurilor ºi tabelelor /  9
Mulþumiri /  11
Introducere /  13

I. Profesionalizarea comunicãrii politice – delimitãri conceptuale /  21

I. Profesionalizarea: contexte socio-economice ºi politice  /  22
I.1. Modernizarea societãþii – între standardizare ºi individualizare /  23
I.2. Schimbarea socialã ºi asumarea tradiþiei. Spre o modernitate 

reflexivã? /  26
I.3. Tranziþia spre „capitalismul informaþional”: noi logici 

concurenþiale /  28
I.4. Globalizare ºi americanizare – tensiunea dintre global ºi local /  30

II. Profesionalizarea sferei politice  /  32
II.1. Marketizarea comunicãrii politice – mecanisme, practici, valori /  32
II.2. Consultanþa politicã ºi discursul de tip expert /  34

III. Tendinþe complementare în comunicarea politicã  /  38
III.1. Personalizarea discursului politic /  39
III.2. Campania negativã ca resort al confruntãrii politice /  41

IV. Profesionalizarea comunicãrii politice: concepte ºi modele de 
cercetare  /  44

IV.1. Abordarea normativã /  44
IV.2. Abordarea multidimensionalã /  47
IV.3. Premise pentru un model operaþional al profesionalizãrii /  50

V. Concluzii  /  51

II. Noile media ºi paradigma profesionalizãrii comunicãrii politice /  53

I. Efectele sociale ale noilor media  /  54
I.1. Mediul online ºi solidarizarea relaþiilor dintre indivizi /  55
I.2. Tensiunea dintre interconectivitate ºi individualism /  59
I.3. Noile media ºi profesionalizarea la nivel ocupaþional /  62

+Profesionalizarea_discursului_politic.qxd  17.10.2017  18:31  Page 5



II. Profesionalizarea în contextul web 2.0. Sporeºte inovaþia calitatea
dezbaterii politice?  /  63

II.1. Comunicarea politicã 2.0  /  64
II.2. Emergenþa marketingului politic online ºi profesionalizarea la nivel

instrumental /  67
II.3. Limite ale comunicãrii politice în mediul online /  70

III. Relaþia dintre noile media ºi mass-media. Între convergenþã ºi 
fragmentare  /  72
III.1. Transformãri în economia mass-media /  73
III.2. Noile media ºi hibridizarea condiþiilor de producere a 

agendei electorale /  75
IV. Concluzii  /  79

III. Analiza discursului politic online în campania electoralã pentru
alegerile legislative din 2012 /  83

I. Aspecte metodologice  /  84
I.1. Aria de investigare /  86
I.2. Elemente de context ale ariei empirice /  89
I.3. Contextul politic al anului electoral 2012 /  90
I.4. Aspecte particulare ale comunicãrii pe Facebook /  92

II. Analiza condiþiilor de producere a agendei electorale: 
tipologia temelor de campanie  /  94

III. Analiza de dispozitiv: Facebook ºi talk-show-urile politice  /  98

IV. Sinteza demersului empiric  /  102

IV. Comunicarea politicã online ºi hibridizarea agendei mediatice în 
context electoral /  105

I. Repertoriul tematic al candidaþilor în sfera online  /  105
I.1 Facebook - dispozitiv de (de)legitimare în campania electoralã  /  108
I.2. Facebook ca „jurnal de campanie” /  110
I.3. Facebook ºi construcþia angajamentelor electorale /  112
I.4. Sfera vieþii private ca argument electoral. Demitizarea comunicãrii

politice /  114

II. Repertoriul tematic al candidaþilor în talk-show-urile televizate  /  118
II.1. Conjunctura electoralã ca temã structurantã /  118
II.2. Dezvãluirile – practici recurente în talk-show-urile politice /  120

III. Tipologia temelor electorale în sfera online ºi în sfera televizualã:
elemente explicative  /  123

IV. Concluzii  /  127

+Profesionalizarea_discursului_politic.qxd  17.10.2017  18:31  Page 6



V. Inovare ºi normalizare în discursul politic online /  131

I. Facebook – dispozitiv de comunicare electoralã  /  133

II. Practici de vizibilitate a candidaþilor pe Facebook  /  156

III. Talk-show-urile politice în context electoral  /  161

IV. Personalizarea discursului politic – dispozitivul online versus
dispozitivul televizual  /  172

V. Campania negativã pe Facebook ºi în sfera televizualã: o analizã
comparativã  /  181

VI. Construcþia interactivã a dispozitivului Facebook. Spre un model
web 1.5 al comunicãrii  /  186

VII. Concluzii  /  189

VI. Concluzii. Reconfigurarea conceptului de profesionalizare a 
comunicãrii politice în era web 2.0 /  191

Anexe  /  203
Bibliografie /  215

+Profesionalizarea_discursului_politic.qxd  17.10.2017  18:31  Page 7



I. Profesionalizarea comunicãrii
politice – delimitãri conceptuale

Profesionalizarea comunicãrii politice este un concept care a generat
în literatura de specialitate discuþii ample în ceea ce priveºte semnificaþia
sa. Deºi nu este un concept nou, sensul lui s-a reconfigurat în contexte
socio-istorice diferite sau în domenii diferite. Ideea de profesionalizare a
fost lansatã de Max Weber în 1926 în lucrarea Politica o vocaþie ºi o profesie
(Politik als Beruf), unde este introdusã distincþia între politicienii de ocazie,
politicienii ca ocupaþie secundarã ºi politicienii profesioniºti (Weber, 1926/1992,
pp. 13-23). Politicieni de ocazie pot fi cetãþenii atunci când îºi exercitã
dreptul de vot, când participã la o acþiune de protest, când susþin sau res-
ping un discurs politic. Politicienii ca ocupaþie secundarã sunt aceia care
trãiesc pentru dar nu ºi din politicã, în sensul în care se dedicã luptei
politice, dar îºi asigurã existenþa din alte surse de venit. Cea din urmã
categorie a apãrut ca urmare a transformãrilor survenite odatã cu pro-
cesul de modernizare a societãþii. Politicienii profesioniºti sunt aceia care
trãiesc exclusiv din politicã. Birocratizarea – divizarea funcþiilor ºi a au-
toritãþii la nivel administrativ – a avut un rol important în apariþia politi-
cienilor profesioniºti. Potrivit sociologului german: 

„transformarea politicii într-o «întreprindere» cu cadre calificate
în lupta pentru putere ºi în metodele acestei lupte aºa cum este
ea practicatã de partidele moderne, a dus la împãrþirea funcþiona-
rilor publici în douã categorii, dacã nu chiar net diferite cel puþin
bine delimitate: funcþionarii profesioniºti, pe de-o parte, ºi func-
þionarii politici pe de alta.” (Weber, 1926/1992, p. 19) 
Funcþionarii politici pot fi oricând „transferaþi, destituiþi sau suspendaþi”

(p. 19), iar numirea lor într-o funcþie politicã nu este condiþionatã de
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pregãtirea anterioarã într-un anumit domeniu. Prefect sau ministru poate
fi oricine, potrivit lui Weber, însã în cazul funcþionarilor profesioniºti, im-
portanþa lor pentru buna organizare a aparatului administrativ al statului
este datã de pregãtirea profesionalã îndelungatã precum ºi de o „înaltã
calitate intelectualã ºi o accentuatã demnitate” (p. 17). Aceºtia din urmã
au provenit de-a lungul timpului din rândul clerului, literaþilor de formaþie
umanistã, nobilimii de curte, patriciatului sau juriºtilor. Semnificaþia pro-
fesionalizãrii introdusã de Max Weber a fost preluatã ºi dezvoltatã ulteri-
or în sociologie ºi ºtiinþele politice, conceptul desemnând procesul de
formare a profesiilor ºi transformarea politicii într-o profesie. 

Dacã în domeniile menþionate profesionalizarea are accepþiuni clar
delimitate, cercetãtorii în ºtiinþele comunicãrii discutã acest fenomen în-
tr-un sens mai larg (Negrine & Lilleker, 2002). Interesul pentru concep-
tul de profesionalizare a fost trezit de procesul de modernizare a practicilor
de campanie electoralã începând cu anii 1980 (Beciu, 2011, p. 232). Ast-
fel, pe lângã sensul consacrat, cercetãtorii în domeniul ºtiinþelor comu-
nicãrii adjectiveazã termenul, introducând o valorizare a practicilor de
comunicare politicã actuale, pe care le descriu ca profesioniste. De aici
rezultã o serie de confuzii ºi dificultãþi de definire a conceptului, care
vor fi analizate pe larg în cadrul prezentului capitol. Pentru a depãºi aces-
te dificultãþi, propun abordarea profesionalizãrii comunicãrii politice ca
proces reflexiv, ce introduce grade diferite de specializare a cunoºtinþelor
(Lilleker & Negrine, 2002) în etape distincte de evoluþie a societãþii. În
acest scop, în prima parte voi analiza diversele contexte (sociale, tehno-
logice, culturale etc.) ºi premise teoretice care au fãcut posibilã dezba-
terea despre profesionalizarea comunicãrii politice. Ulterior, voi
prezenta principalele abordãri ale profesionalizãrii în literatura de spe-
cialitate pentru a identifica un model de operaþionalizare a sa. Nu în ul-
timul rând, voi discuta despre profesionalizarea comunicãrii de partid
ºi despre consolidarea domeniului consultanþei politice, plecând de la
transformãrile survenite de-a lungul timpului la nivelul sistemului poli-
tic ºi al competiþiei dintre partide. 

I. Profesionalizarea: 
contexte socio-economice ºi politice

În cele ce urmeazã va fi aprofundatã relaþia dintre profesionalizare
ºi concepte precum modernitatea, post-modernitatea, neoliberalismul, glo-
balizarea ºi americanizarea. Premisa care stã la baza acestei abordãri este

Profesionalizarea discursului politic în era social media
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aceea cã dezbaterea despre profesionalizare a fost influenþatã de o se-
rie de transformãri societale mai ample, care depãºesc sfera comunicãrii
politice. Relaþia dintre aceste concepte a fost ilustratã în Figura 1 ºi va
fi explicatã în cele ce urmeazã. 

Figura 1. Profesionalizarea: contexte socio-economice ºi politice

I.1. Modernizarea societãþii – între standardizare ºi individualizare

Dezbaterea referitoare la profesionalizarea comunicãrii politice este
explicatã în literatura de specialitate din perspectiva unui proces de moder-
nizare a practicilor de comunicare instituþionalã ºi electoralã (ex. Beciu,
2014; Holtz-Bacha, 2004; Swanson, 2004). Abordarea propusã poate ge-
nera însã o confuzie la nivel conceptual deoarece introduce o valorizare
implicitã a practicilor asociate prezentului în raport cu cele specifice tre-
cutului. Hallin ºi Mancini (2004, p. 28) subliniazã înclinaþia teoreticie-
nilor modernizãrii de a echivala schimbarea cu progresul, ºi de a interpreta
global dimensiunile schimbãrii – tehnologice, culturale, politice, eco-
nomice – fãrã a distinge analitic între consecinþele fiecãrei dimensiuni
în parte. Scopul acestui subcapitol este de a clarifica aceastã confuzie teo-
reticã ºi de a identifica principalele condiþii care au fãcut posibilã iniþierea
ºi evoluþia dezbaterii despre profesionalizare. Este util, în acest sens, de
semnalat confuzia care poate apãrea între modernizare ca proces de adap-
tare la cerinþele prezentului sau de înnoire ºi modernitate, ca proces de
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îndepãrtare de societatea tradiþionalã. Discuþia despre profesionalizare
este deopotrivã posibilã ca urmare a voinþei de modernizare a practicilor
de comunicare ca rãspuns la apariþia unor noi condiþii de producere a
discursului politic, dar ºi ca urmare a parcurgerii modernitãþii ca macro-
context structurant al lumii în care trãim.

Potrivit lui Anthony Giddens (1990, pp. 1 – 2), modernitatea se referã
la practicile de organizare a vieþii sociale care s-au impus în Europa, în-
cepând cu secolul al XVII-lea, ºi care ºi-au manifestat ulterior influenþa
la nivel global. Din punct de vedere al genezei spaþiale, dar ºi a caracte-
risticilor distinctive, modernitatea este un concept propus în literatura de
specialitate (Hallin & Mancini, 2004, p. 28) ca opus celui de americanizare,
deoarece aspectele sale caracteristice sunt generate de specificul evoluþiei
statelor europene începând cu secolul al XVII-lea. Pentru a discuta con-
ceptul de modernitate, Giddens (1990) apeleazã la ipoteza discontinuitãþii
istoriei, potrivit cãreia succesiunea diferitelor perioade istorice nu
urmeazã în mod necesar un scop bine definit. Din aceastã perspectivã,
trecerea de la societatea tradiþionalã la cea modernã, este marcatã de o
serie de discontinuitãþi la nivelul ritmului ºi scopului schimbãrii ºi la ni-
velul organizãrii insituþiilor. Pe de-o parte, în societatea modernã, schim-
barea socialã este acceleratã de progresul tehnologic ºi se extinde rapid
la nivel global ca urmare a interconectivitãþii între diferite arii geografice
ºi culturale. Pe de altã parte, societatea modernã introduce forme de or-
ganizare socialã care nu pot fi identificate în nicio altã perioadã, cum ar
fi statul-naþiune, mecanizarea sau apariþia muncii salarizate. 

Realizând o sintezã a teoriilor fondatoare ale modernitãþii, Giddens
(1990, pp. 11 – 12) identificã o serie de particularitãþi ale societãþilor
moderne precum: 

a. emergenþa unei forme de organizare politicã ºi economicã de tip
capitalist;

b. individualizarea, generatã de diviziunea complexã a muncii;
c. raþionalizarea ºi birocratizarea;
d. industrializarea societãþii.
Capitalismul introduce o separare a economicului de politic, prin pro-

movarea competitivitãþii ºi a pieþelor de desfacere. Funcþionalitatea mode-
lului capitalist este asiguratã prin consolidarea instituþiilor laice, care
ocupã un rol central în procesul de socializare a indivizilor, în detrimen-
tul instituþiilor religioase. Chiar dacã cele din urmã nu îºi pierd complet
influenþa la nivelul societãþii, ele se separã de organismele laice de gu-
vernare a statului. Odatã cu industrializarea, a apãrut necesitatea identi-
ficãrii unor noi structuri de organizare, menite sã asigure atingerea
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obiectivelor de producþie. Din acest punct de vedere, modernitatea a fa-
vorizat „o creºtere a diferenþierii funcþionale din societate, prin creºterea
numãrului de subsisteme care satisfac cerinþele specializate ale unor
grupuri particulare sau ale unor actori sociali” (Mancini, 1999, p. 235).
Se contureazã, treptat, o tendinþã de specializare ºi individualizare la nive-
lul societãþii (Hallin & Mancini, 2004). Specializarea este potenþatã de
procesul de birocratizare, ce introduce nevoia pregãtirii profesionale a in-
divizilor în domenii specifice. 

Modernitatea, prin transformãrile pe care le presupune, înglobeazã de-
opotrivã ºi o componentã de modernizare sau de reformare a societãþii.
Ea marcheazã o rupturã faþã de trecut care ar putea justifica, la prima
vedere, o abordare deterministã ce valorizeazã practicile asociate prezen-
tului în detrimentul celor tradiþionale. Cu toate acestea, dupã cum observã
Anthony Giddens (1990, pp. 7-8), efectele modernizãrii nu sunt întotdeau-
na pozitive. Pe de-o parte, standardizarea specificã societãþi industriale îi
înregimenteazã pe oameni în acþiuni anoste ºi repetitive, care suprimã cre-
ativitatea. Pe de altã parte, extinderea activitãþilor industriale are un efect
distructiv asupra mediului înconjurãtor. Nu în ultimul rând, emergenþa
societãþii moderne a permis numeroase episoade de utilizare arbitrarã a
puterii – aºa cum se întâmplã în cazul regimurilor totalitare. 

La nivelul comunicãrii politice, modernitatea îºi manifestã influenþa
în special prin tendinþele de birocratizare ºi specializare. Acest lucru este
realizat prin creºterea diferenþierii funcþionale (Mancini, 1999) la nivelul
partidelor ºi instituþiilor ºi prin apariþia aºa-numiþilor politicieni profesioniºti
(Weber, 1926/1992). Ei transformã politica într-o activitate strategicã, vizând
accesul la resursele de putere ºi cele economice ale societãþii. Profesio-
nalizarea comunicãrii politice presupune la rândul sãu o discontinuitate
în raport cu evoluþiile anterioare ale comunicãrii politice, prin introdu-
cerea unor practici noi de campanie electoralã sau de relaþionare cu mass-
media (apelul la consultanþi politici, utilizarea tehnicilor de marketing,
managementul ºtirilor ºi al relaþiei cu mass-media, pentru a numi doar câte-
va dintre ele). Nu trebuie uitat însã cã practica liderilor politici de a so-
licita sfaturile unor consilieri cu studii specializate nu este o tendinþã
specificã societãþii moderne, ci a existat încã din cele mai vechi timpuri.
În trecut, conducãtorii politici apelau la sfaturile brahmanilor, preoþilor
sau episcopilor cunoscãtori de carte (Weber, 1926/1992, p. 21). În zilele
noastre, aceºtia au fost înlocuiþi de specialiºtii în comunicare politicã. Pe
de altã parte, tehnici de comunicare eficiente, în termenii mobilizãrii
ºi fidelizãrii maselor, erau folosite încã din Antichitate ºi Evul Mediu,
prin legitimarea conducãtorilor politici ca fii ai zeilor sau ca trimiºi ai
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