
B. Sudiu de caz 
 

CAPITOLUL III 
Analiza opiniei publice şi a mass-media din 

românia privind actorii politici 
contemporani şi gradul lor de legitimitate 

 
 

În acest capitol vom utiliza direcţiile teoretice 
precedente privind legitimitatea şi imaginea actorilor în 
România post-decembristă în concordanţă cu rezultatele 
obţinute în cadrul cercetării. Vom încerca să proiectăm un 
tablou complet al situaţiei politice actuale şi al principalilor 
actori, privite prin ochii opiniei publice şi ai mass-media din 
România, astfel încât, la final, să putem trasa direcţiile de 
evoluţie posibile şi probabile în mediul politic român.  

 
3.1 Ipotezele cercetării: 

 
I1:  Actorii politici români post-decembrişti se confruntă 

cu o criză de legitimitate a puterii. 
I2: Legitimitatea preşedintelui Traian Băsescu provine din 

poziţionarea imagologică în opoziţie cu ceilalţi 
actori. 

I3: Dacă mass-media din perioada referendumului pentru 
suspendarea preşedintelui Traian Băsescu scriu 

69Extras din volumul @ Marincea, A. (2010). Rolul imaginii
in legitimarea actorilor politici din Romania

post-decembrista. Abordare comparativa . Iasi, Romania:
Lumen.



Adina MARINCEA 
 

despre actorii politici români, atunci acestea au o 
atitudine părtinitoare. 

I4: Opiniile şi preferinţele politice ale tinerilor sunt 
influenţate de modul în care prezintă mass-media 
actorii politici români.  

 
 3.2 Metodologia: metodele şi tehnicile 

utilizate 
 
Pentru a realiza un tablou complet al situaţiei politice 

actuale din România am utilizat două metode de cercetare 
distincte (chestionar şi analiză de conţinut), ale căror rezultate 
se completează şi verifică validitatea cercetării.  

a) Am utilizat metoda chestionarului pentru a identifica 
opinia publicului ţintă privind politicienii români actuali, 
gradul de încredere şi satisfacţie, raportarea la sfera politică şi 
resursele de legitimitate ale actorilor politici români. Am 
accentuat asupra personalităţii preşedintelui Traian Băsescu în 
raportare cu profilul ideal construit de public. Chestionarul are 
ca suport teoretic primul capitol al lucrării, având drept scop 
verificarea, prin intermediul imaginii induse, a legitimităţii lui 
Traian Băsescu în comparaţie cu ceilalţi actori politici 
importanţi pe scena politică a anului 2008. 

Datele au fost colectate folosind tehnica chestionarului 
autoadministrat (vezi Anexa 1). Chestionarul a fost aplicat 
unui număr de 50 de persoane cu vârste cuprinse între 20 şi 25 
de ani, studenţi şi angajaţi (cu studii superioare în curs sau 
finalizate). Eşantionul este unul aleatoriu (eşantion 
probabilistic). Am ales tinerii ca subiecţi întrucât, potrivit 
sondajelor INSOMAR, aceştia reprezintă unul din targeturile 
principale ale preşedintelui, fapt demonstrat de prezenţa în 
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număr foarte mare la referendumul pentru suspendare95. Am 
încecat să surprind evoluţia opiniilor acestora din momentul 
referendumului până în momentul de faţă.  

Chestionarul a fost aplicat între 1 si 4 iunie, oferind 
informaţii actuale. Distribuţia pe sexe are ca predominant 
genul feminin, în proporţie de 66%. Eşantionul a fost ales 
exclusiv pe Municipiul Bucureşti, întrucât o extindere pe mai 
multe regiuni ar fi putut afecta rezultatele chestionarului. 

 

 

Sex Număr respondenţi Procentul 
Feminin 33 66% 
Masculin 17 34% 
Total 50 100% 

Fig. 3.1 Distribuţia după sex a subiecţilor 
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Fig. 3.1 Distribţia după sex a subiecţilor (N=50) 
 

                                                 
95 Lupea, Ioana, Tinerii, segmentul de vârstă cu cel mai mare procent de 
participare, în “Evenimentul Zilei”, nr. 4810, 22 mai 2007, p. 2.  
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Majoritatea respondenţilor au vârste cuprinse între 21 şi 
22 de ani, vârstă la care, în majoritatea cazurilor, s-au conturat 
deja preferinţele politice.  

 

 

Vârsta Număr de respondenţi Procent 
20 ani 3 6% 
21 ani 16 32% 
22 ani 21 42% 
23 ani 4 8% 
24 ani 3 6% 
25 ani 3 6% 
Total 50 100% 

Fig. 3.2 Distribuţia după vârstă a subiecţilor 
 

Fig. 3.2 Distribuţia după vârstă a subiecţilor  (N=50) 
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b) Am realizat o analiză de conţinut a presei române din 
perioada referendumului pentru suspendarea preşedintelui (19 
mai 2007) pentru a evidenţia poziţia fiecărui ziar vizavi de 
acest subiect, modul în care a fost prezentat şi opiniile 
jurnaliştilor despre actorii poltici implicaţi. Am ales ca material 
de analiză 125 de editoriale din trei cotidiene româneşti: 
Jurnalul Naţional, Evenimentul Zilei şi Adevărul. Alegerea 
ziarelor s-a făcut pe baza cotelor de audienţă a presei scrise de 
calitate din România. Potrivit ziarului Adevărul, la data de 14 
mai 2008 lider de audienţă era ziarul “Jurnalul Naţional”, cu o 
cotă de 810.000 de cititori. (conform Fig. 3.3)96. 

Fig. 3.3 Audienţa ziarelor de calitate
Sursa: Piaţa ziarelor quality bate pasul pe 

loc,  în “Adevărul”, nr. 5546, 14 mai 2008. 

Un alt aspect care a 
influenţat alegerea 
cotidienelor este 
apartenenţa lor la trusurile 
de presă din România. 
Întrucât se speculează 
adesea că patronii trusturilor 
influenţează conţinutul 
ştirilor despre diverşi actori 
în funcţie de propriile 
interese, simpatii sau 
antipatii. Pentru a valida sau 
invalida această ipoteză, am 
ales cele trei cotidiene 

aparţinând 
următoarelor 
trusturi de presă:                                                                                        
1.  “Jurnalul 
Naţional”, trustul Intact, patron Dan Voiculescu (liderul 
Partidului Conservator). 

                                                 
96 Lupu, Andreea, Piaţa ziarelor quality bate pasul pe loc,  în “Adevărul”, 
Bucureşti, nr. 5546, 14 mai 2008, p. 10. 
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2. “Adevărul”, trustul Adevărul Holding, patron Dinu 
Patriciu (om de afaceri). 

3. “Evenimentul Zilei”, trustul internaţional Ringier, 
patron Michael Ringier (om de afaceri). 

 
Unitatea de timp aleasă pentru analiza articolelor este 1 

mai – 31 mai 2007. Am ales acest interval întrucât el include 
atât opiniile pre-, cât şi post-referendum, cu un număr mare de 
ştiri şi editoriale. În plus, în această perioadă există o tendinţă 
de polarizare a întregii societăţi în două tabere, în funcţie de 
preferinţele politice (pro sau contra lui Traian Băsescu).  

Am ales ca material de analiză editorialele întrucât 
acestea sunt mai subiective, permiţând deducerea atiudinii 
autorului vizavi de subiect, spre deosebire de ştiri. Am utilizat 
trei tipuri de analiză de conţinut: analiza frecvenţelor, analiza 
tendinţei şi analiza evaluativă. Direcţiile abordate sunt: temele 
principale regăsite în cele trei cotidiene şi tendinţa pozitivă sau 
negativă de reflectare a lor şi modul în care este descris Taian 
Băsescu în opoziţie cu Coaliţia PSD-PNL-UDMR-PRM-PC.    

În realizarea analizei de conţinut am folosit două unităţi 
de înregistrare distincte. Pentru analiza temelor abordate în 
mass-media am ales ca unitate de înregistrare propoziţia şi ca 
unitate de context articolul întreg, întrucât temele sunt mai 
cuprinzătoare. În ceea ce priveşte actorii politici, pentru o 
analiză mai detaliată şi mai fidelă am ales cuvântul ca unitate de 
înregistrare, având ca unitate de context paragraful.  

Pentru elaborarea studiului de caz am consultat lucrarea 
lui Septimiu Chelcea - “Iniţiere în cercetarea sociologică”, atât 
în cazul chestionarului cât şi al analizei de conţinut97. 

                                                 
97 Chelcea, Septimiu, Iniţiere în cercetarea sociologică, Bucureşti, Comunicare.ro, 
2004, pp. 107-134 şi pp. 272-279.  

74Extras din volumul @ Marincea, A. (2010). Rolul imaginii
in legitimarea actorilor politici din Romania

post-decembrista. Abordare comparativa . Iasi, Romania:
Lumen.


	Cuprins

