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Introducere și structura tezei  

 

Uniunea Europeană se confruntă în demersurile sale de consolidare a proiectului și de 

evoluție în plan politic cu încercări, care în ultimul timp par a testa însăși consistența și viabilitatea 

Uniunii. Nedepășirea unor astfel de praguri ar putea aduce chiar eșecul demersurilor europene. 

Criza euro este una dintre cele mai importante provocări curente întrucât solicită măsuri prompte 

și amenință unul dintre pilonii care stau la baza proiectului și anume uniunea economică. UE este 

nevoită să identifice soluții și pentru deficitul democratic și pentru cel de comunicare pentru a 

dobândi legitimitate în plan politic și a beneficia de acordul cetățenilor în demersurile viitoare. 

Uniunea nu poate face pașii următori spre definirea unei identități comune, spre o uniune politică 

fără a deveni un proiect al cetățenilor și nu doar al elitelor. Uniunea Europeană are nevoie de 

dimensiunea sa politică pentru a face față provocărilor globale și a acționa ca un tot, ca un actor 

singular.  

Consolidarea unor sfere publice naționale europenizate, a unei identități europene pot 

susține eforturile Uniunii de a instituționaliza soluții politice comune, proceduri și uneori, 

angajamente foarte scumpe cum sunt cele privind situația Greciei. Există deci mult interes pentru 

formarea unei identități europene care să asigure un fundament, o bază care să permită acceptarea 

mai ușoară a sacrificiilor făcute în vederea evoluției. Un proiect european trainic care să se bucure 

de susținerea cetățenilor necesită existența unui atașament față de un viitor comun sau a unui 

sentiment de afiliere la comunitatea europeană. În acest sens, rolul media în procesul de 

europenizare și de susținere a formării unei identități europene devine esențial. Media au datoria 

de a crește vizibilitatea subiectelor europene, de a oferi o contextualizare europeană, de a promova 

actorii europeni și de a asigura baza informațională necesară dezbaterii și implicării cetățenilor în 

discuții, ajutând astfel la consolidarea procesului de europenizare și la transcenderea sferei publice 

parohiale.  

Uniunea nu mai poate rămâne doar un proiect la nivelul elitelor, mai ales în contextul crizei 

actuale, care are efecte dintre cele mai concrete asupra cetățenilor. Nemulțumirea generală cu 

privire la Uniunea Europeană vine din lipsa unui control popular direct, cetățenii simțind că nu iau 

parte la luarea deciziilor, la conturarea propriului viitor. Situația economică modelează și ea 

atitudinile față de procesul democratic, față de satisfacția cu privire la modul de funcționare a 

Uniunii, evaluările și opiniile cetățenilor fiind influențate de natura costurilor și beneficiilor care 
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decurg din statutul de stat membru al Uniunii. Astfel, atitudinile față de UE pot include sentimente 

de afiliere la identitatea europeană, sentimente de reticență, de teamă cu privire la influența 

europenizării în planul culturii naționale, reacții față de performanța și funcționarea democratică a 

instituțiilor europene, față de aspectele utilitariste ale integrării, aceste atitudini fiind modelate de 

încadrările mediatice și determinând creșterea sau retragerea sprijinului pentru viitorul Uniunii (a 

se vedea Krouwel & Abts, 2007; Vliegenthart et al., 2008; Boomgaarden et al., 2011). 

În acest context, teza de doctorat vizează implicarea media în procesul de europenizare a 

sferei publice naționale și în susținerea formării unei identități europene în paralel cu determinarea 

locului UE pe agenda conversațiilor interpersonale, a interesului cetățenilor pentru tematica 

europeană și a modului în care aceștia înțeleg și experimentează sentimentul de europenitate.  

Teza cuprinde șapte capitole, trei capitole teoretice și patru capitole alocate studiului 

empiric. Primul capitol teoretic, Europenizarea – perspective și evoluții, are în vedere procesul 

europenizării și delimitările conceptuale, viziunile cu privire la dezvoltarea Uniunii și politicile de 

comunicare aferente, precum și factorii care contribuie la susținerea europenizării. Capitolul 

abordează și problematica sferei publice, cu precădere a sferei publice naționale europenizate și a 

implicațiilor sale la nivelul societății. Totodată, sunt luate în considerare și atitudinile cetățenilor 

față de Uniunea Europeană și de procesul europenizării, precum și aspectele problematice și 

efectele crizei europene.  

Conceptul de europenizare beneficiază de o varietate de abordări și definiții, fără a exista 

o definiție unanim recunoscută. Europenizarea influențează procesele și politicile interne, 

determinând schimbări semnificative la nivelul statelor membre. Aceste schimbări pot fi atât la 

nivelul structurilor formale, cât și la nivelul valorilor și normelor răspândite în cadrul statelor 

membre, fiind în fond vorba de o întrepătrundere a societăților europene, de un grad din ce în ce 

mai crescut de convergență (a se vedea Hughes, Sasse & Gordon, 2004; Eder, 2004; Börzel & 

Risse, 2000; Brüggemann & Kleinen-von Königslöw, 2009; Radaelli, 2000; Ladrech, 2002; 

Featherstone, 2003; Radaelli, 2004). Europenizarea este, prin urmare, un proces complex, care 

presupune transformare, fie că ne referim la adaptarea instituțională, la norme, proceduri, la 

implementarea politicilor UE sau la schimbări în ceea ce privește adoptarea valorilor europene 

comune în planul concret al vieții cetățenilor. 

 Comunicarea publică devine esențială pentru legitimarea și consolidarea Uniunii, pentru 

promovarea politicilor sale în vederea obținerii sprijinului popular. Strategiile pentru 
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îmbunătățirea comunicării UE au în vedere europenizarea sferelor publice naționale, proces în care 

media naționale au un rol determinant. Această viziune se încadrează în modelul realist care are în 

vedere un spațiu comun de dezbatere ca rețea de sfere publice europenizate conectate prin fluxuri 

de informații. Una dintre condițiile principale pentru a vorbi de europenizarea sferei publice este 

chiar vizibilitatea ridicată a Uniunii Europene în media naționale, acoperirea subiectelor europene 

și evaluarea acestora dintr-o perspectivă europeană (a se vedea Brüggemann, 2005; Kopper & 

Leppik, 2006; Gripsrud, 2007; de Vreese, 2007; Habermas, 2009; Brüggemann & Kleinen-von 

Königslöw, 2009; Risse, 2010). Ideea unei sfere publice europenizate constituie un obiectiv 

important pentru viitorul Uniunii, permițând consolidarea unei cetățenii europene și dezvoltarea 

unui cadru care să sprijine implicarea populară, ducând totodată la rezolvarea deficitelor de 

legitimitate și democrație la nivel european (Castells, 2008). Este necesară dezvoltarea unui public 

european consolidat fără de care demersurile Uniunii devin irelevante sau direcționate doar către 

un public sectorial specializat. 

Al doilea capitol, Identitatea europeană – de la construct la asumare, abordează conceptul 

de identitate și delimitările sale, identitatea națională și identitatea europeană din perspectiva 

raportului de conflict sau complementaritate, precum și conceptul de identitate europeană cu 

detalierea modelelor identității europene - identitatea europeană culturală, civică și instrumentală. 

Totodată sunt luate în considerare și instrumentele și circumstanțele care influențează sentimentul 

de identitate europeană. Identitatea europeană este un element fundamental în evoluția dimensiunii 

politice a Uniunii, mai ales în condițiile în care acțiunile și inițiativele europene au o influență 

crescută în viața cetățenilor. Cercetările din sfera științelor politice s-au axat mai mult pe atitudinea 

și sprijinul cetățenilor europeni pentru procesul de integrare decât pe identificarea acestora cu noua 

entitate politică (Inglehart, 1997), însă cercetările recente arată că nu se poate vorbi de o 

legitimitate reală, durabilă a proiectului european fără o identitate complementară (Bruter, 2005). 

Deși nu se poate vorbi de un consens cu privire la rolul identității europene, văzută fie ca având 

un rol esențial în dezvoltarea instituțiilor politice europene (Bruter, 2005; Herrmann & Brewer, 

2004), fie ca având un impact redus pentru integrarea socială (Grundy & Jamieson, 2007), 

identitatea europeană în diferitele sale accepțiuni este un concept real a cărui existență nu mai 

poate fi negată (a se vedea Bruter, 2003, 2005, 2009; Diez Medrano, 2003; Habermas & Derrida, 

2003; Eriksen & Fossum, 2004; Delanty & Rumford, 2005; Risse, 2005; Duchesne, 2008), cu 

implicații în felul cetățenilor de a se raporta la procesul integrării. De altfel, sprijinul pentru 
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integrarea europeană și legitimitatea democratică a Uniunii sunt dependente de dezvoltarea unui 

atașament colectiv mai puternic față de Europa (a se vedea Beus, 2001; Decker, 2002). 

Identitatea europeană este o construcție în curs de definire, constând cu precădere într-un 

sentiment de afiliere la Uniunea Europeană. Întrucât nu se poate face abstracție de statul națiune, 

văzută din prisma identităților multiple (Bruter, 2004; Risse, 2003), identificarea cu Uniunea 

Europeană urmează celei naționale, aflându-se într-un raport de complementaritate și dobândind o 

amploare mai mică sau mai mare în funcție de context și de caracteristici individuale (Wiener, 

1998; Duchesne, 2008). Fie ca identitate individuală, fie colectivă, se adaugă astfel identității 

naționale un sentiment de europenitate, de apartenență la comunitatea europeană (a se vedea 

Augoustinos & Walker, 1995; Thompson, 1995; Gripsrud, 2007).  

Reprezentările identității europene sunt multiple, ele fiind în acord cu ideea fiecăruia 

despre Uniune, despre ce înseamnă să fii european, determinând, prin urmare, modalități distincte 

de raportare la comunitatea europeană și la sentimentul identitar conex. Aceste multiple 

reprezentări pot coexista și pot activa sentimente identitare diferite în funcție de context, indivizii 

definindu-și identitatea în mai multe feluri, ținând cont de nevoile particulare, de importanța 

acordată acestora, de fondul social, etnic, de grupurile din care fac parte, de alegerile personale, 

asumându-și multiple identități, succesiv sau în același timp (Fry & Lewis, 2008). Identitatea este 

un construct social, cu mai multe straturi negociate în cadrul interacțiunilor de zi cu zi (Smith, 

2011). Astfel, identitatea europeană este percepută ca una dintre identitățile multiple pe care 

cetățenii le posedă și le manifestă în anumite contexte (Bruter, 2005; Duchesne & Frognier, 2007). 

 Cetățenii pot adera mai mult sau mai puțin la oricare din laturile identității europene, fie 

ea concepută în accepțiunea sa culturală, civică sau instrumentală. Deși aspectele identitare civice 

și instrumentale predomină în rândul cetățenilor (a se vedea Caporaso, 2005; Bruter, 2005; Ruiz 

Jimenez, Gorniak, Kosic, Kiss & Kandulla, 2004), este necesar ca Uniunea să se bazeze pe rezerve 

mai profunde de atașament, de loialitate și susținere care pot deriva din sacrificii comune, din 

scopuri care să susțină interesele tuturor statelor membre, dintr-un sentiment al unui noi comun 

care include și o identitate culturală (Bruter, 2005; Thiel, 2011). Cu cât cetățenii sunt mai angrenați 

în realitatea europeană, cu atât poate crește și nivelul de înțelegere și de implicare privind aspectele 

europene, laolaltă cu sprijinul pentru proiectul european. 

Al treilea capitol, Media – roluri și atribuții în procesul de europenizare, are în vedere 

instrumentele mediatice în susținerea europenizării, încadrarea mediatică, definirea cadrajelor și a 
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efectelor aferente, impactul media la nivelul interesului cetățenilor și al sentimentului de 

apartenență la comunitatea europeană, precum și limitele discursului mediatic europenizat, 

aspectele contradictorii și piedicile care pot interveni în procesul de europenizare. Mass media sunt 

un liant important între politica europeană și cetățeni, consolidând procesul de europenizare prin 

răspândirea de informații și știri referitoare la Uniunea Europeană, la instituțiile, politicile și actorii 

europeni. Se poate discuta despre un discurs europenizat dacă media își îndreaptă atenția asupra 

problematicilor europene, abordându-le dintr-o perspectivă a intereselor europene și nu doar 

locale, sincronizându-se cu spațiile mediatice din alte state membre în care subiectele europene 

sunt acoperite din perspective de dezbatere similare, care să le ofere cetățenilor europeni o bază 

comună de evaluare și interpretare. Numai prin distribuirea mai multor subiecte europene nu se 

poate vorbi despre un sistem de comunicare europenizat sau despre un public european, în special 

în cazul în care mesajele răspândite rămân atașate punctelor de vedere locale, fiind necesară 

prezența unei perspective europene asupra faptelor și întâmplărilor care depășesc interesul național 

și impactul la nivelul unui stat membru (a se vedea Van de Steeg, 2002; Koopmans & Erbe, 2003; 

Machill, Beiler & Fischer, 2006, Lauristin, 2007). 

Media stabilesc agenda publică și locul deținut de UE pe această agendă, determinând 

totodată și locul Uniunii pe agenda dezbaterilor cetățenilor și importanța acordată de aceștia 

tematicilor europene. Pe lângă setarea agendei, utilizarea cadrajelor media ajută la modelarea 

percepțiilor cetățenilor prin influențarea schemelor de interpretare, prin setarea unor tipare de 

interpretare, contribuind la formarea opiniei publice cu privire la subiectele europene. Cadrajele 

au un rol semnificativ în dezvoltarea unui cadru comun de referință, de evaluare, interpretare și 

dezbatere a evenimentelor (Gamson & Modigliani, 1989; Chong & Druckman, 2007; D’Angelo 

& Kuypers, 2010). Contribuția media în procesul de europenizare este una importantă și ca sursă 

a susținerii dezvoltării sentimentului de apartenență la comunitatea europeană, media fiind totodată 

un loc de manifestare a identității naționale în raport cu cea europeană (Gripsrud, 2007). În acest 

context, o analiză a implicării media în procesul de europenizare, de construire a unei identități 

europene prin felul în care sunt acoperite și încadrate subiectele europene ne poate da indicii 

prețioase cu privire la evoluția demersului de europenizare a sferei publice naționale și la felul în 

care se oferă o bază pentru susținerea implicării cetățenilor.  

 Al patrulea capitol, Obiective ale cercetării și aspecte metodologice, are în vedere 

obiectivele care stau la baza cercetării, întrebările de cercetare și metodologia utilizată. Capitolul 
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cinci, Cercetarea cantitativă. Analiza activității mediatice și influența cadrajelor în procesul de 

europenizare a sferei publice naționale și de creare a unei identității europene și capitolul șase, 

Cercetarea calitativă. Analiza interesului pentru problematica europeană, a locului UE pe agenda 

conversațiilor interpersonale și a asumării unei identități europene, au în vedere rezultatele 

studiului empiric și interpretarea datelor. Ultima secțiune a lucrării cuprinde concluziile cercetării 

în care este oferită o abordare comparativă a rezultatelor celor două demersuri investigative, 

limitele cercetării, precum și concluziile tezei de doctorat. 

 Pornind de la considerentele teoretice și de la rezultatele demersului de cercetare, teza 

oferă informații relevante și importante cu privire la implicarea media în procesul de europenizare 

a sferei publice și a influenței la nivelul cetățenilor, precum și cu privire la interesul și implicarea 

acestora în discuții despre tematici europene, evaluarea activității media în legătură cu 

problematica europeană, experimentarea sentimentului de europenitate și perspectiva acestora cu 

privire la identitatea europeană. 

 

Aspecte metodologice 

 

Studiul empiric a urmărit îndeplinirea următoarelor obiective de cercetare: 1. analiza 

activității media în procesul de europenizare a sferei publice, urmărindu-se coordonate precum 

vizibilitatea, proeminența, actorii predominanți și cadrajele media utilizate în cadrul știrilor privind 

UE, la nivelul a două perioade cu evenimente importante pentru Uniune, dintre care, în 2014, fiind 

incluse și alegerile europarlamentare; 2. determinarea locului UE pe agenda conversațiilor 

interpersonale urmărindu-se efectele media care au loc la nivelul opiniilor și dezbaterilor 

cetățenilor și ale formării unei sfere publice europenizate; 3. determinarea factorilor și contextelor 

care facilitează afilierea la o identitate europeană, a modului în care tinerii percep și definesc 

identitatea europeană, precum și a relației dintre identitatea națională și cea europeană în termeni 

de coexistență sau excludere. 

Întrebări de cercetare: 

1. În ce măsura ştirile europene din mass media româneşti contribuie la crearea unei sfere publice 

naționale europenizate și influenţează cetăţenii români cu privire la dezvoltarea unei identităţi 

europene? 
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2. În ce măsură și cu ce încadrare se regăsesc subiectele europene prezentate în media pe agenda 

conversațiilor interpersonale? 

3. Care sunt factorii care facilitează afilierea la o identitate europeană la nivelul cetăţenilor români? 

(factori culturali, civici, instrumentali)  

4. Care sunt contextele/situaţiile în care cetăţenii români îşi asumă sau afirmă o identitate 

europeană? 

5. Care este natura relaţiei dintre identitatea naţională şi cea europeană în termeni de coexistență 

sau excludere? 

 În vederea analizei activității mediatice în procesul de europenizare a sferei publice s-a 

utilizat cercetarea cantitativă și anume analiza de conținut pe baza unei grile prestabilite. Corpusul 

analizat a cuprins 11.310 știri – totalitatea știrilor publicate în două perioade cu evenimente 

importante pentru Uniunea Europeană printre care și campania pentru alegerile europene (1-31 

martie 2013 și 25 aprilie – 25 mai 2014) în cadrul a două portaluri online de știri din România, 

hotnews.ro și ziare.com. În vederea identificării modului în care cetățenii înțeleg și experimentează 

identitatea europeană și a determinării locului UE pe agenda conversațiilor interpersonale, s-a 

utilizat cercetarea calitativă, efectuându-se 39 de interviuri în profunzime, semi-structurate. Un 

prim set de 20 de interviuri a fost condus în perioada 25 martie – 7 aprilie 2013, urmat de un set 

de 19 interviuri în perioada 26 mai – 8 iunie 2014, ambele seturi fiind conduse într-un interval de 

două săptămâni de la încheierea perioadei selectate pentru analiza media, având în vedere durata 

limitată a efectelor cadrajelor (Druckman & Nelson, 2003; de Vreese, 2004; Tewksbury et al., 

2008; de Vreese, 2012).  

Ceea ce aduce nou cercetarea este punerea în oglindă a activității media cu felul în care se 

reflectă aceasta la nivelul cetățenilor. Nu se poate vorbi de analiza sferei publice și a europenizării 

acesteia fără a avea în vedere, pe lângă europenizarea discursului mediatic, raportarea cetățenilor, 

interesul acestora pentru tematica europeană și abordarea subiectelor europene la nivelul 

discuțiilor. Interviul a fost realizat în rândul tinerilor masteranzi, pornindu-se de la premisa că 

tinerii educați, care vorbesc limbi străine, care călătoresc și interacționează cu străini au șanse mai 

ridicate să se perceapă ca fiind europeni și să manifeste un interes mai ridicat pentru Uniunea 

Europeană (Arts & Halman, 2006; Green, 2007; Fligstein, 2009). În special cu privire la campania 

pentru Parlamentul European, cercetarea a adus elemente de noutate privind viziunea tinerilor 

asupra alegerilor, motivațiile care au stat la baza participării la vot, interesul pentru campanie, 
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abordarea subiectului la nivelul discuțiilor și perspectiva asupra activității media în raport cu 

alegerile europene. 

 

Rezultate și concluzii ale lucrării 

 

Teza de doctorat a vizat implicarea media în procesul de europenizare a sferei publice 

naționale și în susținerea formării unei identități europene în paralel cu determinarea locului UE 

pe agenda conversațiilor interpersonale, a interesului cetățenilor pentru tematica europeană și a 

modului în care înțeleg și experimentează sentimentul de europenitate. Un prim obiectiv l-a 

constituit analiza activității media în procesul de europenizare a sferei publice, urmărindu-se 

coordonate precum vizibilitatea, proeminența, actorii predominanți și cadrajele media utilizate în 

cadrul știrilor privind UE la nivelul a două perioade cu evenimente importante pentru Uniune, 

dintre care, în 2014, fiind incluse și alegerile europarlamentare. 

Europenizarea sferelor publice naționale constituie un subiect important la nivelul Uniunii, 

deoarece o astfel de sferă reprezintă un criteriu esențial pentru consolidarea dimensiunii politice a 

proiectului european. Media au un rol activ în modelul sferelor publice naționale europenizate prin 

oferirea suportului informațional necesar la nivelul maselor pentru a se putea vorbi de un interes 

pentru problematica europeană, prin creșterea vizibilității subiectelor europene, a promovării 

perspectivelor europene și a actorilor europeni. Prin susținerea formării unui areal de dezbatere 

care să aibă în vedere aspecte privind Uniunea Europeană, media contribuie la depășirea deficitului 

democratic şi a celui de comunicare. Este adesea menționată la nivelul discursurilor liderilor 

europeni nevoia de „mai multă Europă”, subliniindu-se, de fapt, nevoia de a crește prezența 

aspectelor legate de Uniune în viața de zi cu zi a cetățenilor, determinându-se, totodată, creșterea 

nivelului de interes în rândul cetățenilor în legătură cu problematicile europene și implicațiile 

acestora. Miza o constituie apropierea cetățenilor de proiectul european în vederea câștigării 

încrederii și sprijinului acestora pentru o Uniune politică, care poate fi consolidată prin existența 

unei sfere publice europenizate și a sentimentului afilierii cetățenilor la comunitatea europeană. 

Sprijinul pentru integrarea europeană și legitimitatea democratică a Uniunii sunt dependente de 

dezvoltarea unui atașament colectiv mai puternic față de Europa (Beus, 2001; Decker, 2002).    

 Analiza activității media atât în 2013, cât și în 2014 indică faptul că vizibilitatea 

subiectelor europene în perioade cu evenimente importante pentru Uniunea Europeană sau în 
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timpul alegerilor europarlamentare este sub media europeană. Este astfel necesară o implicare mult 

mai ridicată la nivelul media în activitatea de informare cu privire la aspectele ce țin de Uniunea 

Europeană. Subiectele care domină agenda media cu privire la tematicile europene au în vedere 

evenimente importante pentru Uniunea Europeană, dar totodată evenimente care vizează sau 

afectează planul național, media acordând atenție cu precădere acelor evenimente cu efecte în 

planul intern. Contextualizarea este, de asemenea, preponderent internă. Un discurs mediatic 

europenizat prevede ca subiectele legate de UE să fie abordate dintr-o perspectivă europeană, 

luându-se în considerare implicațiile la nivelul întregului proiect european. Cu toate că predomină 

contextualizarea internă, referirile la impactul deciziilor și evenimentelor europene asupra 

cetățenilor sunt la un nivel scăzut. Dacă cetățenii nu înțeleg modul în care aspectele europene se 

răsfrâng asupra vieții lor, nu-și pot susține interesul pentru tematicile europene. La nivelul actorilor 

prezenți în cadrul știrilor europene, se poate observa o oarecare tendință spre europenizarea 

orizontală, care presupune legături de comunicare mai degrabă la nivelul statelor membre decât un 

accent pus pe Uniune ca ansamblu și pe instituțiile sale. Dată fiind vizibilitatea destul de redusă a 

subiectelor europene, a actorilor europeni sau a contextualizării europene la nivelul subiectelor 

legate de Uniunea Europeană, nu se poate vorbi de europenizarea discursului mediatic, ci doar de 

un proces aflat în stadiu incipient. 

În ceea ce privește modalitatea de încadrare, aspectele de tip atribuirea responsabilității sau 

indicarea vinovaților încă predomină la nivelul media, alături de aspectele economice și cele legate 

de conflict. Analiza cadrajelor specifice indică prezența unor elemente care să susțină formarea 

unei identități europene comune, însă acestea au în vedere aspectele pragmatice ale integrării, și 

mai puțin aspectele culturale. În perioada campaniei electorale media au pus mai mult accent pe 

aspecte legate de identitatea europeană decât în perioada analizată anterior, cadrajele specifice 

înregistrând medii mai mari decât cele generice. Dimensiunile civice și instrumentale ale identității 

rămân predominante. Este însă nevoie și de dezvoltarea dimensiunii culturale a identității, a 

sentimentului de apartenență la o familie europeană. În lipsa acestei dimensiuni, cetățenii sunt mult 

mai predispuși influenței fluctuațiilor contextuale ale avantajelor integrării, sprijinul față de 

Uniune variind în același sens. Din perspectiva modelului realist, care prevede europenizarea 

sferelor publice naționale printr-o acoperire mediatică amplă a subiectelor europene, precum și 

evaluarea și dezbaterea acelor subiecte care depășesc sfera de interes a unei țări, se poate spune că 
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avem de-a face în continuare cu o sferă publică parohială marcată de tendințe de europenizare, mai 

ales la nivelul dimensiunii orizontale.  

Al doilea obiectiv de cercetare a vizat determinarea locului UE pe agenda conversațiilor 

interpersonale, urmărindu-se efectele media care au loc la nivelul opiniilor și dezbaterilor 

cetățenilor. S-a urmărit interesul cetățenilor pentru tematicile europene, implicarea în dezbateri, 

preluarea subiectelor și perspectivelor promovate de media, a cadrajelor preponderente la nivelul 

știrilor în cadrul discuțiilor și evaluărilor. Potrivit cercetării calitative, nu se poate vorbi de o 

prezență ridicată a subiectelor europene pe agenda conversațiilor și nici de un interes crescut 

privind aspectele legate de UE în afara unui impact ridicat la nivel național sau personal. Având 

în vedere nivelul scăzut al dezbaterilor pe teme europene, al interesul pentru problematicile 

europene și al perspectivelor europene de abordare și evaluare a subiectelor, nu se poate vorbi de 

europenizarea sferei publice decât într-un stadiu incipient.  

Deși vizibilitatea ridicată la nivelul media naționale a subiectelor europene este un criteriu 

important pentru a putea vorbi de o sferă publică europenizată sau de premisele facilitării apariției 

unei identități europene, majoritatea intervievaților consideră că subiectele europene beneficiază 

de vizibilitate în media cu precădere când au loc evenimente majore la nivelul Uniunii sau cu un 

impact național ridicat. Vizibilitatea destul de redusă a subiectelor europene este indicată și de 

rezultatele analizei media, fiind necesar un nivel crescut de informare asupra tematicilor europene 

în rândul populației.  

Media influențează atenția acordată de cetățeni subiectelor europene precum și perspectiva 

de evaluare și abordare a acestor subiecte. Se poate vorbi de o corespondență între agenda media 

și agenda cetățenilor, mai ales în contextul campaniei pentru alegerile europene, precum și de un 

transfer al subiectelor cu vizibilitate ridicată din media la nivelul interesului și discuțiilor tinerilor. 

Poate fi identificat și un transfer al cadrajelor preponderente din media la nivelul discuțiilor și 

evaluărilor cetățenilor. Răspunsurile tinerilor privind subiectele cele mai vizibile în media, actorii 

principali, cadrajele, contextualizarea și atitudinea față de subiectele media corespund cu 

rezultatele analizei media a perioadelor monitorizate. Cu toate acestea, interesul pentru aspectele 

europene și preluarea acestora în cadrul discuțiilor vizează cu precădere legătura cu planul național 

sau evenimente majore care se pot răsfrânge asupra cetățenilor. Inclusiv în ceea ce privește 

alegerile europene a primat legătura cu planul național, fiind în centrul atenției tot candidații 

naționali, partidele interne și liderii acestora. Astfel, nu se poate vorbi cu adevărat de europenizarea 



14 
 

sferei publice naționale, mai ales dacă se are în vedere contextualizarea internă a informațiilor și 

interesul pentru implicațiile naționale. Rolul media rămâne însă esențial în procesul de 

europenizare și de formare a unei identități europene prin promovarea simbolurilor europene, prin 

asigurarea vizibilității subiectelor europene pentru a menține sentimentul de afiliere la comunitatea 

europeană, pentru a ajuta la crearea și dezvoltarea unei identități europene și a unei sfere publice 

europenizate, cele două concepte fiind interconectate (a se vedea Koopmans & Erbe, 2003; 

Eriksen, 2005; D’Haenens, 2005; Machill, Beiler & Fischer, 2006; De Vreese, 2007; Lauristin, 

2007). 

Al treilea obiectiv al cercetării a vizat determinarea factorilor și contextelor care facilitează 

afilierea la o identitate europeană, a modului în care tinerii percep și definesc identitatea europeană, 

precum și a relației dintre identitatea națională și cea europeană în termeni de coexistență sau 

excludere. Identitatea europeană este un ingredient cheie în procesul de integrare europeană și de 

evoluție a proiectului european în contextul deficitului democratic la nivelul Uniunii și al influenței 

crescânde a UE în viața de zi cu zi a cetățenilor (Habermas, 2001a; Eriksen, 2005). Fie ca identitate 

individuală, fie colectivă (Augoustinos & Walker, 1995; Thompson, 1995), identificarea cu UE se 

transpune adesea într-un sentiment de europenitate adăugat identității naționale (Gripsrud, 2007). 

Activarea sau asumarea identității europene are loc diferit în funcție de dimensiunea identitară 

predominantă: culturală (are în vedere moștenirea culturală a continentului și valorile împărtățite 

la nivel european), civică (vizează identificarea cetățenilor cu UE în calitatea sa de cadru 

instituțional, politic și economic din care decurg anumite drepturi și obligații), instrumentală 

(vizează avantajele integrării) (Eisenstadt & Giesen, 1995; Ruiz Jiménez, Górniak, Kosic, Kiss & 

Kandulla, 2004; Bruter 2005, 2009). Identitatea europeană în diferitele sale accepțiuni este un 

concept real a cărui existență nu mai poate fi negată, cu implicații în modul cetățenilor de a se 

raporta la procesul integrării (a se vedea Bruter, 2003, 2005, 2009; Diez Medrano, 2003; Habermas 

& Derrida, 2003; Eriksen & Fossum, 2004; Delanty & Rumford, 2005; Risse, 2005; Duchesne, 

2008). 

La nivelul cetățenilor, se poate vorbi de o disjuncție între modul în care aceștia definesc 

identitatea și modul în care o experimentează. Intervievații au în vedere aspectele culturale ale 

identității cum ar fi apartenența la o comunitate cu valori comune, afilierea la o familie europeană 

atunci când descriu identitatea europeană, însă atunci când vine vorba de modul în care au 

experimentat sentimentul de europenitate, respondenții invocă aspectele pragmatice ale identității. 
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O parte din intervievați au în vedere europenitatea în accepțiunea sa culturală, unii înțelegând 

europenitatea ca identitate geografică, asociind statutul de european cu faptul de a trăi pe 

continentul Europa. 

Intervievații consideră că experiențele pe care le-au avut în afara României au contribuit la 

creșterea sentimentului de europenitate, oferindu-le contexte în care să se simtă cetățeni europeni 

și să conștientizeze asemănările care îi apropie de ceilalți. Intervievații au indicat cu precădere o 

serie de factori care au contribuit la sentimentul de europenitate și anume libera circulație, 

utilizarea oportunităților financiare sau a oportunităților legate de studiu și muncă, utilizarea 

monedei unice, simbolurile Uniunii și interacțiunea cu ceilalți. Experiențele din afara țării i-au 

determinat însă pe unii cetățeni să se confrunte și cu aspecte negative precum conștientizarea 

decalajelor la nivel de dezvoltare economică și standarde de viață sau a diferențelor în modul în 

care sunt tratați cetățenii europeni, românii având de-a face cu discriminarea datorată 

stereotipurilor și imaginii negative la nivel european. A fi european este echivalent pentru 

majoritatea și cu a fi occidental, a fi civilizat, Europa Vestică rămânând pentru tineri un ideal de 

dezvoltare și civilizație la care speră să se ajungă în viitor. Cetățenii nu se pot simți cu adevărat 

europeni atâta timp cât vor resimți aceste diferențe și decalaje la nivelul Uniunii, fiind necesare 

măsuri de rezolvare a acestor aspecte. În plus, este nevoie de mult mai multă informare asupra 

tematicilor europene în rândul cetățenilor, de o contextualizare externă, de un accent pus pe 

impactul deciziilor europene la nivelul cetățeanului de rând, dar și pe crearea unei imagini pozitive 

a UE și a României ca stat membru. 

Perspectiva tinerilor cu privire la identitatea europeană este în general una optimistă. Deși 

la momentul actual intervievații au experimentat doar momente episodice de identificare cu ceilalți 

europeni, ei cred că în viitor se va putea vorbi de asumarea unei identități europene. Pentru fiecare 

identitatea europeană înseamnă altceva și presupune în general o identitate accesată în anumite 

circumstanțe și adăugată celei naționale. Identitatea națională și cea europeană se află într-un 

raport de complementaritate sau coexistență, majoritatea tinerilor accesând sentimentul de 

europenitate doar în anumite contexte sau prin prezența unor anumiți factori, neputându-se vorbi 

de o asumare a identității europene în mod constant. Cetățenii susțin că este nevoie de mai multă 

cooperare, înțelegere, implicare și informare, atrăgând atenția cu privire la importanța informării 

în dezvoltarea unui sentiment de identitate europeană și la necesitatea unei implicări crescute la 

nivelul media. Informarea, schimburile interculturale și interacțiunea cu ceilalți cetățeni europeni, 
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accesul la oportunități, la beneficii posibile odată cu integrarea europeană, creșterea nivelului de 

trai și eliminarea discriminării între cetățenii europeni fac posibilă activarea sentimentului de 

europenitate. 

Instituțiile europene și naționale, sistemul mediatic au datoria de a dezvolta acest sentiment 

de afiliere la comunitatea europeană întrucât succesul proiectului european depinde de dezvoltarea 

unei identități împărtășite de cetățenii Uniunii, deși nu se poate vorbi de o reprezentare comună, 

de o identitate comună, fiecare cetățean înțelegând identitatea europeană și experimentând-o în 

mod diferit. Media dețin astfel un rol central în informarea cetățenilor, în construirea la nivel 

discursiv a imaginii Uniunii, în crearea atitudinilor față de Uniunea Europeană și a bazelor care să 

constituie premisele de pornire în formarea sau consolidarea unui sentiment identitar european, 

deși analiza media și evaluarea cetățenilor privind activitatea media în cadrul interviurilor indică 

o slabă implicare în procesul de europenizare, fiind necesară creșterea vizibilității subiectelor 

europene și abordarea acestora dintr-o perspectivă europeană (a se vedea Brüggemann, 2005; 

Kopper & Leppik, 2006; Gripsrud, 2007; de Vreese, 2007; Habermas, 2009; Brüggemann & 

Kleinen-von Königslöw, 2009; Risse, 2010). Creșterea vizibilității subiectelor europene este o 

condiție esențială pentru europenizarea discursului mediatic ca prim pas în procesul de 

europenizare, dar totodată este necesară și prezența sprijinului și interesului din partea cetățenilor. 

Deși la momentul actual nu se poate vorbi de un interes ridicat al cetățenilor pentru tematicile 

europene în afara evenimentelor majore sau cu impact la nivel național sau personal, mai multă 

informare și analiză privind aspectele legate de UE ar ajuta cetățenii să înțeleagă mai bine efectele 

deciziilor și evenimentelor europene și să crească nivelul de interes și dorința de implicare în 

procesele decizionale.  

Teza de doctorat oferă informații relevante și importante cu privire la implicarea media în 

procesul de europenizare a sferei publice și a influenței la nivelul cetățenilor, precum și cu privire 

la interesul și implicarea acestora în discuții despre tematici europene, evaluarea activității media 

în legătură cu problematica europeană, experimentarea sentimentului de europenitate și 

perspectiva cetățenilor cu privire la identitatea europeană. Evoluția în termeni de consolidare a 

identității europene și a unei sfere publice naționale europenizate poate avea loc doar prin inițiative 

concrete atât la nivel european, cât și la nivel național care să vizeze creșterea nivelului de 

informare, introducerea unor programe de educație europeană, rezolvarea aspectelor legate de 

discriminare și decalaje economice, refacerea imaginii românilor la nivel european și promovarea 
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oportunităților oferite de integrarea europeană. Cetățenii au nevoie de un contact crescut cu tot 

ceea ce înseamnă Europa, au nevoie de noi idealuri și perspective care să le dea speranță pentru un 

trai mai bun, care să-i angreneze la nivel de interes și implicare în legătură cu problematica 

europeană. Europa are, de asemenea, nevoie de cetățenii săi, de susținerea acestora ca UE să fie 

percepută ca un tot, ca un actor singular pe scena geopolitică globală, ca o comunitate europeană 

care beneficiază de sprijinul popular. Miza europenizării este, în fond, transformarea Uniunii într-

un actor global care să reprezinte una dintre puterile de seamă ale lumii dincolo de dimensiunea sa 

economică, iar evoluția în plan politic nu poate avea loc fără acordul și sprijinul cetățenilor. 

Cooptarea cetățenilor europeni în susținerea viitoarelor demersuri europene reprezintă un test de 

seamă al Uniunii, laolaltă cu rezolvarea crizei europene și doar în urma promovării acestui test se 

va putea vorbi de viitorul UE, de noile sale direcții de evoluție sau de un nou vis european. 
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