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O introducere în relaţiile publice şi
comunicarea specifică administraţiei publice
Volumul de faţă reprezintă o succintă sinteză a
cursului Relaţii publice şi comunicare, susţinut de autor în
cadrul specializării Administraţie Publică a Facultăţii de
Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică a Universităţii
Ştefan cel Mare din Suceava.
În conformitate cu standardele naţionale în
domeniul administraţiei publice, volumul şi-a propus o
serie de obiective, printre care familiarizarea cititorilor cu
principalele paradigme ştiinţifice şi cu terminologia
particulară a domeniului. Studenţii cărora le-a fost destinat
cursul care face obiectul prezentului volum, vor dezvolta
capacitatea de a opera cu principalele concepte de
specialitate, şi de a elabora lucrări originale pornind de la
aplicarea practică a teoriei şi metodologiei specifice
domeniului. Cursul urmăreşte constituirea unor
competenţe specifice şi transversale, după cum urmează:
 C1 Utilizarea conceptelor şi principiilor
fundamentale de organizare şi funcţionare a
structurilor
administrative pentru
inserţia
profesională în instituţii publice şi/sau private.
 C1.1 Descrierea principalelor concepte, teorii,
metodologii şi proceduri utilizate în organizarea
şi funcţionarea structurilor administrative.
 C1.2 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază
ale domeniului pentru cercetarea unui aspect de
complexitate medie din funcţionarea unei
structuri administrative.
 C5 Administrarea activităţilor specifice din
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domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei
profesionale.
C5.1 Explicarea clară, în termeni real descrişi, a
problematicii
manageriale
din
sistemul
Administraţiei publice şi în conformitate cu
managementul resurselor umane, dar şi cu
principiile de etică şi deontologie profesională.
C5.2 Utilizarea instrumentelor şi metodelor
moderne de management şi managementul
resurselor umane, în limitele codului de conduită
a funcţionarului public.
CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros,
eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale,
cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei
profesionale.

Prezenta lucrare are în principal o valoare
educativă, bazându-se pe o sinteză a bibliografiei de
specialitate. Dincolo de dimensiunea didactică, volumul se
adresează specialiştilor în administraţia publică, mai ales
celor care îndeplinesc funcţia de comunicator instituţional
sau au atribuţiuni în domeniul relaţiilor publice şi
comunicării, atât în mediul public, cât şi în cel privat.
Sunt avute în vedere atât dimensiunea comunicării
interpersonale care este tratată dintr-o perspectivă sociosemiotică, cât şi comunicarea publică prin intermediul
mass-media clasică şi a noilor media.
Abordarea
volumului
este
una
social
construcţionistă, plecându-se de la premiza că întreaga
realitate socială este construită comunicaţional. Pentru
ilustrarea unor strategii de comunicare, s-a făcut apel la
câteva elemente specifice de programare neuro-lingvistică,
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adaptate particularităţilor contextului românesc al
comunicării instituţionale.
În primele capitole, accentul cade asupra
perspectivei epistemologice şi în general a filosofiei
comunicării, urmând ca în continuare să fie avută în
vedere dimensiunea practică centrată pe instrumente
concrete de comunicare cu media: comunicatul de presă,
conferinţa de presă, ştirea, reportajul etc.
Un accent deosebit se pune pe campaniile de
comunicare care sunt abordate din perspectiva semioticii
sociale. Dimensiunea etică a comunicării are în vedere
loialitatea ca valoare operaţională a sistemelor de
comunicare publică, funcţională la nivelul sistemelor
administrative. Încrederea este valoarea etică care
legitimează procesul de comunicare, rolul comunicatorului
instituţional fiind, printre altele, acela de a construi
încrederea publică în interiorul şi la nivelul instituţiei. În
elaborarea volumului au fost utilizate o serie de modele de
instrumente utile în comunicarea publică, dar şi fragmente
preluate din lucrări ştiinţifice anterioare.
Fragmentele preluate din lucrările cu caracter
didactic sau științific proprii – inclusiv preluări ad
literam – au fost realizate cu respectarea normelor etice
în vigoare, cu precizarea sursei în conformitate cu
standardele academice.
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Cap. 1. Științele comunicării ca științe sociale.
Comunicare și comunitate
Tematică:
1.1. Natura științelor sociale
1.2. Fundamentări epistemice în
științele comunicării
1.3. Comunicare și construcția socială
a realității
1.4. Încredere și comunicare în
societatea de risc
1.5. Strategii de analiză în relațiile
publice

1.1. Natura ştiinţelor sociale
Construcţia unei paradigme 1 reprezintă pentru
Kuhn (1999) un cadru teoretico-conceptual şi
metodologic, care circumscrie o arie a cercetării
şi care permite cercetătorilor să avanseze idei coerente,
să deducă consecinţe logice, să stabilească ipoteze şi să le
demonstreze experimental. Termenul de paradigmă
provine din limba greacă, semnificând model, mod de
înţelegere, respectiv fundamentul asumat al oricărei
cunoaşteri. Adevărul ştiinţific se subsumează în teorii
coerente, tocmai datorită existenţei unui set de noţiuni a
1

Adaptare după Sandu, A. (2010a). Perspective semiologice asupra
transmodernității. Iași, România: Editura Performantica.
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cărei conotaţie este predefinită. Orice cunoaştere umană,
fie ea comună sau teoretică, are la bază un datum
originar, set de axiome, cunoştinţe apriori, cadre
conceptuale care jalonează gândirea, precum şi un set de
reguli operaţionale, deductive sau inductive, care asigură
din punct de vedere formal adevărul cunoaşterii
respective. Dezvoltarea cunoaşterii este jalonată de
cunoaşterea anterioară, aşa cum subliniază Mircea
Flonta:
„Kuhn se distanţează net de imaginea
idealizată asupra cunoaşterii ştiinţifice pe
care o ofereau scrierile cele mai autorizate de
filosofia ştiinţei, susţinând că baza practică a
cercetării şi a consensului într-o ştiinţă care a
atins stadiul maturităţii nu este teoria
ştiinţifică, ci ceva mai complex, paradigma
(...) Paradigmele înţelese ca realizări
ştiinţifice exemplare, ca exemple concrete de
formulări şi soluţii ale problemelor ştiinţifice,
constituie baza acelui acord al oamenilor de
ştiinţă asupra fundamentelor, ce distinge orice
cercetare ştiinţifică matură” (1997).
Setul de concepte, axiome şi şabloane ale gândirii
împreună cu metodele, standardele ştiinţifice, procedurile
de cercetare şi criteriile adevărului reprezintă structura
internă a unei paradigme. Una dintre descoperirile
fundamentale ale lui Kuhn (1999) este aceea că
semnificaţia noţiunilor este în strânsă legătură cu contextul
cultural şi ştiinţific al epocii în care se realizează analiza,
şi cu modelul paradigmatic adoptat. Semnificaţia
paradigmei ca şi cadru conceptual este dată de faptul că
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dezvoltările ulterioare se realizează în cadrul aceluiaşi
model paradigmatic. Fiecare din aceste „viziuni
ştiinţifice”, cadre interpretative care jalonează cercetarea,
poartă denumirea de paradigmă. Trecerea de la o
paradigmă la alta este, în viziunea lui Kuhn (1999), o
revoluţie ştiinţifică. Kuhn (1999) sesizează tendinţa
istoricilor şi filosofilor ştiinţei de a se raporta la concepte
provenite dintr-o altă paradigmă ştiinţifică (şi eventual
culturală) ataşându-le semnificaţia lor actuală, dintr-un alt
cadru paradigmatic.
Sensurile aceleiaşi noţiuni în două paradigme
ştiinţifice culturale sau sociale diferite, pot diferi radical
datorită faptului că o paradigmă mai nouă poate asocia
unui termen mai multe semnificaţii, spre exemplu fotonul
este înţeles din perspectiva unei teorii cuantice: deşi îşi
păstrează sensul de particulă fundamentală de lumină, are
semnificaţii net diferite faţă de cel de particulă de lumină
din mecanica newtoniană. Michael Polanyi (1958), în
volumul „Personal Knowledge”, afirmă că o parte
semnificativă din „reuşita omului de ştiinţă” este
reprezentată de „cunoaştere tacită”, care nu poate fi
articulată teoretic şi explicit în construcţii teoretice.
Kuhn (1999) consideră că pot exista construcţii
paradigmatice fără a exista un set complet de reguli care să
ghideze dezvoltarea cercetării. În cadrul unei paradigme,
constată autorul, sfera unui concept conţine în ea o serie
de atribute care face ca toţi cei care îmbrăţişează acea
paradigmă să poată recunoaşte un conţinut al unei clase ca
făcând parte din acea clasă, şi să atribuie tuturor
membrilor unei clase proprietăţile respective. Structura
unei revoluţii în cunoaştere necesită ca datele empirice să
contrazică cel puţin parţial construcţiile teoretice ale
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paradigmei acceptate (Flonta, 1997). Când încercarea de a
introduce datele observaţiei factuale în cadrele teoretice
ale vechii paradigme eşuează, noi cadre explicative încep
să apară şi să structureze astfel o nouă paradigmă.
Recurenţa metodelor, modelelor şi regulilor face
obiectul unei discuţii metateoretice, atunci când paradigma
este incapabilă să înglobeze în cadrele sale explicativ
conceptuale datele pe care cercetarea le validează
experimental. Kuhn (1999) arată că datorită interesului
unui cercetător spre o arie dată a unei ştiinţe, chiar dacă el
abordează cadrele conceptuale ale uneia şi aceleiaşi
paradigme cu un alt cercetător care se interesează de o altă
parte a aceleiaşi ştiinţe, ceea ce pentru unul dintre ei
semnifică o revoluţie ştiinţifică, pentru celălalt este doar o
descoperire. Kuhn (1999) evidenţiază aici natura
structurată a paradigmelor.
Modelul paradigmelor poate fi extins din sfera
filosofiei ştiinţei în cea a filosofiei culturii. Cultura
occidentală contemporană poate fi înţeleasă ca o
paradigmă, în sensul că există un set coerent de
semnificaţii ale conceptelor fundamentale, un set de
modele interpretative ale Universului, un set de norme şi
reguli de creare a unor noi bunuri culturale, precum şi
criterii proprii de validare a adevărului unei concepţii
culturale. Modelul cultural european este tributar
paradigmei raţionaliste. Presupoziţiile culturale sunt
practic zone ale metamesajului, şi au o foarte puternică
influenţă în formarea convingerilor, inclusiv a celor
ştiinţifice. Corelaţia dintre legile ştiinţei şi legile
matematice este o presupoziţie a modelului cultural
european, care a făcut ştiinţa să fie privilegiată în faţa altor
modalităţi de cunoaştere. La această presupoziţie s-a
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adăugat desigur dictonul biblic: „Și veți cunoaşte adevărul
şi adevărul vă va face liberi” (Pavel: Corinteni 12).
Singura zonă în care adevărul subzistă prin sine însuşi,
este sistemul logico-matematic. Chiar dacă ştiinţa
contemporană pozitivă este preponderent atee sau
neangajată teist, adevărul a căpătat o valoare cvasieshatologică.
Logica şi matematica sunt privilegiate pentru că
europeanul sau occidentalul au orgoliul absolutului.
Absolutul este întrevăzut în mod cartezian în res cogitans,
pentru că unirea dintre res extensa şi res cogitans apare
post cartezienilor ca dificilă în concept. Ştiinţa a făcut
tocmai ca descoperirile să vină prin aproximări succesive,
deci prin înstăpâniri gradate rex extensa către res cogitans.
Res cogitans în sine operează cu obiecte matematice pe
care le instituie lumii fizice. Anton Dumitriu (1991)
sesizează spiritul heraclitic al culturii europene. Biserica
este o comuniune de persoane, constituind împreună trupul
Domnului. Tot astfel, ştiinţa este o comunitate de
cercetători, înlăuntrul căreia: „Spiritul ştiinţific nu constă
în găsirea unor adevăruri, ci în modalitatea cercetării lor.
Modalitatea aceasta exprimă prin necondiţionarea ei
dinafară libertatea spiritului omenesc” (Dumitriu, 1991).
Acest spirit liber prin sine însuşi este tocmai spiritul
matematic. Spre deosebire de celelalte culturi, spiritul
ştiinţific face din cultura europeană o schimbare, o
reaşezare paradigmatică.
Preceptul biblic: „Și veți cunoaşte adevărul şi
adevărul vă va face liberi!” influenţează spiritul ştiinţific,
teoretic chiar în defavoarea celui mistic. Adevărul este atât
o valoare ontologică cât şi gnoseologică, iar căutarea lui
devine o măsură a libertăţii.
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Sarcină de învățare 1: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a
conceptului de paradigmă științifică, invităm studenții să
lectureze un capitol la alegere din volumul Kuhn, T.
(1999). Structura revoluțiilor științifice. București,
România: Editura Humanitas.
Sarcină de lucru 1:
Realizați o recenzie la volumul: Kuhn, T.
(1999). Structura revoluțiilor științifice.
București, România: Editura Humanitas, insistând asupra
semnificațiilor capitolului selectat pentru lectura
suplimentară menționată anterior.
Temă de verificare pe parcurs tip T2:
Având în vedere gradul de dificultate crescut
al capitolului, invităm studenții să realizeze o
listă a conceptelor cheie din cadrul prezentului capitol
(cel puțin 5 concepte cheie), pe care să le definească cu
ajutorul unui dicționar de specialitate, construind ulterior
un eseu de maxim o pagină care să cuprindă cele 5
cuvinte cheie.
1.2. Fundamentări epistemice în științele comunicării
Ansamblul ştiinţei2 contemporane poate fi
înţeles ca o permanentă întrepătrundere a unor
teorii, idei, soluţii realizate de cercetători din
2

Preluare și adaptare din volumul Sandu, A. (2009). Dimensiuni etice
ale comunicării în postmodernitate. Iași, România: Editura Lumen.
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ramuri de activitate cât mai diverse. Rolul ştiinţei
contemporane nu mai este acela de a prezenta lumea aşa
cum este, ci mai degrabă a crea un model de înţelegere a
acesteia. Conceptul de adevăr este necesar în cadrul
modelelor teoretice, pentru a putea exista progres. În
acest sens adevărul apare doar ca un non fals. Constantin
Sălăvăstru (1997) formulează, urmându-l pe Petre
Botezatu, patru dimensiuni ale adevărului în ştiinţă:
„dimensiunea corespondenţei, dimensiunea reprezentării,
dimensiunea referinţei şi dimensiunea informaţiei”.
Adevărul ca certitudine nu mai este însă deplin adecvat
ştiinţelor. Conceptul de adevăr suferă o mutaţie
epistemică în cadrul epistemologiilor construcţioniste.
Aşa cum precizează Ştefan Cojocaru (2005),
construcţionismul abandonează ideea conform căreia
mintea individului reprezintă oglinda realităţii.
Construcţionismul se bazează pe relaţii şi susţine rolul
individului în construcţia realităţilor semnificative.
Concepte precum cel de verosimilitudine, devin mai
adecvate pentru a descrie caracterul noilor legi, formulate
în interiorul unor ştiinţe care se îndepărtează din ce în ce
mai mult de ceea ce poate fi efectiv experimentat sau
chiar observat în mod direct.
Ştiinţele de vârf vorbesc de modele de Univers,
având valoare de adevăr matematic şi nu de adevăr
corespondenţă.
Chiar
modelarea
matematică
a
Cosmologiei se face pornind de la un Univers axiomatic
care să descrie cât mai bine rezultatele observaţiilor.
Adevărul fiind un apanaj al noilor epistemologii capătă
semnificaţie etică în corelaţie cu metodologia ştiinţei şi
cercetării. Construcţia ştiinţei este o serie nesfârşită de
modele explicative ale realităţii. Pe acestea le putem
19
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
si comunicare in administratia publica.
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Antonio SANDU

accepta la limită ca fiind constructe sociale care facilitează
înţelegerea consensuală a realităţii.
Schimbarea paradigmei ontologice este inevitabil
urmată de modificarea paradigmei epistemice. La nivel
metodologic, apar modele construcţioniste care subliniază
importanţa
integralităţii
sistemice
a
cercetării.
Transdisciplinaritatea este unul dintre fundamentele
epistemice ale transmodernităţii. Modelul gnoseologic, pe
care îl putem numi cunoaşterea integrală, vizează
recuperarea alterităţii ca o componentă absolut necesară în
definirea propriului.
Ken Wilber (1982) propune pentru explicarea
conştiinţei conceptul de holon. Holon-ul (gr. Holos =
întreg + on = entitate) este o noţiune ce desemnează ceva
ce este simultan un întreg şi o parte, iar termenul a fost
propus pentru prima dată de Arthur Koestler (Grof, 2006).
Un holon se referă la un sistem (sau fenomen) care este
întreg în sine însuşi, şi în acelaşi timp este o parte a unui
sistem mai mare (cu adâncime de organizare mai mare).
Caracterizează sistemele imbricate (,,nested”) – unul în
altul. Fiecare sistem poate fi considerat un holon, de la
particulele subatomice la universul ca întreg. Pe plan fizic,
cuvintele, ideile, sunetele, emoţiile, tot ceea ce poate fi
identificat (cu excepţia probabil a creaţiei însăşi) este
simultan parte a ceva şi poate fi văzut ca având părţi.
Deoarece fiecare holon este încorporat în întregi
mai mari, el este influenţat, şi la rându-i influenţează
aceste părţi mai mari. Fiecare holon conţine de asemenea
subsisteme (părţi) şi este influenţat şi influenţează părţile
sale. Informaţia circulă bidirecţional între sistemele mai
mici şi cele mai mari (aici mici şi mari se referă la
adâncimea organizării şi nu la dimensiunea sistemului).
20
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
si comunicare in administratia publica.
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Relaţii publice şi comunicare pentru administraţia publică

Când această bidirecţionalitate a fluxului informaţiei şi
înţelegerea rolului sunt compromise, sistemul începe să
colapseze, întregii nu-şi mai recunosc dependenţa lor în
ceea ce priveşte părţile subsidiare şi părţile nu mai
recunosc autoritatea de organizare a întregilor.
Ierarhia holonilor este denumită holarhie. Ea
reprezintă o ierarhie naturală în sensul că este mai degrabă
obiectivă decât subiectivă. Wilber (1982) spune că ierarhia
holonilor se poate testa astfel: dacă se îndepărtează un tip
de entitate din existenţă (holon), atunci toate celelalte
entităţi (întregi) care sunt formate din acei holoni
încetează să existe.
În mod normal, realitatea acoperă cel puţin trei
domenii:
 ceea ce putem ,,vedea” (observa) cu ajutorul
simţurilor;
 ceea ce putem ,,vedea” cu ,,ochiul interior”;
 ceea ce face posibilă această observare, atât în
interior cât şi în exterior.
Toate cele trei domenii pot fi abordate într-o
manieră ştiinţifică! Dar ce înseamnă ,,ştiinţifică”? Wilber
(1982) spune că ştiinţa în nici un caz nu trebuie să implice
automat materialism. Ştiinţa implică următoarele trei
elemente:
 urmărim un fapt, ridicăm o obiecţie sau o
paradigmă
(engl.
instruction,
injuction,
paradigm);
 percepem o anumită stare de lucruri;
 comparăm rezultatele noastre cu ale altora.
Ştiinţa cuprinde două dimensiuni fundamentale şi
anume descoperirea şi expunerea. Descoperirea reprezintă
o activitate laborioasă de edificare a unor noi concepte,
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modalităţi de gândire, paradigme, soluţii constructive sau
interpretative etc. Această dimensiune presupune
generarea noului şi este deseori denumită ca cercetare
fundamentală.
O altă dimensiune importantă a cercetării o
reprezintă aplicarea rezultatelor provenite din cercetarea
fundamentală în situaţii concrete, la rezolvarea unor
probleme, la construirea unor tehnologii. Aceasta nu aduce
neapărat o noutate în planul cunoaşterii, ci o plus valoare
în cel al acţiunii.
Michael Kirton (2003) realizează o distincţie între
tipurile de creativitate. Aceasta este definită ca fiind
adaptativă, respectiv inovativă. Din punctul nostru de
vedere am putea extinde această distincţie sub forma unei
analize a tipurilor de inteligenţă dominantă, cea teoretică,
respectiv cea socială. În jargonul economic, inovativitatea
poate fi înţeleasă „ca o gândire în afara cutiei” (out of the
box thinking).
Inovativul este descris de Kirton (2003) ca
producând soluţii transparadigmatice. Cercetătorul
inovativ va realiza aşadar mai degrabă o cercetare
fundamentală, care presupune crearea unor noi modele de
înţelegere a realităţii unor noi viziuni, unei noi paradigme.
Cercetătorul adaptativ va avea mai degrabă
tendinţa să realizeze aplicaţii ale unor teorii fundamentale,
la cazuri concrete, în rezolvarea unor probleme în
conceperea unor tehnologii care să aplice descoperirile
produse de cercetarea fundamentală. Ambele tipuri de
cercetare, am spune noi, sunt semnificative, întrucât prima
avansează cunoaşterea, iar cea de a doua formă o
transformă în câmpul social. Analizând cele două forme
ale cunoaşterii din punct de vedere construcţionist, am
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putea aprecia că cercetarea fundamentală, cea care este
menită să producă noi teorii, să adecveze înţelegerea
fenomenelor la rezultatele experimentale, reprezintă o
formă de negociere privilegiată a realităţii, realizată la
nivelul unui grup extrem de restrâns de experţi, care au
caracteristica de a-şi putea reprezenta noua paradigmă şi
deschiderea de a o „negocia”. O teorie ştiinţifică nu are
valoare pragmatică atâta vreme cât rezultatele produse nu
pot fi utilizate pentru o „recadrare” a realităţii. În mod
firesc, astfel de teorii ar trebui să fie accesibile
respectivului grup de experţi în primă instanţă, care să o
recadreze adaptativ în funcţie de teoriile dominante, sau să
aibă capacitatea de a o institui ca teorie dominantă. În
ştiinţa actuală, mai ales în cea fundamentală, vorbim mai
mult de modele teoretice plauzibile decât ipoteze anonim
acceptate. Modelele teoretice sunt cu atât mai
„productive” cu cât pot fi dezvoltate noi teorii şi modele.
Dezvoltarea ulterioară, chiar dacă face parte din corpusul
cercetării fundamentale, are un grad mai mare de
adaptabilitate decât teoria iniţială. Un prim exemplu din
domeniul ştiinţei îl reprezintă teoria relativităţii, care este
o rupere a paradigmei newtoniene, pe care o include ca un
caz particular. Albert Einstein (2005) îşi va depăşi propria
teorie, propunând teoria relativităţii generalizate, care deşi
ţine cont de rezultatele teoriei restrânse a relativităţii, o
include ca pe un caz la limită. Acestea sunt exemple de
abordări inovative ale ştiinţei. Construcţia unui motor care
să permită o deplasare cu o viteză apropiată de cea a
luminii ar fi un exemplu de transfer inovativ a unei
cercetări într-o tehnologie. O situaţie aparte ar presupuneo inventarea unui motor superluminic care ar contrazice
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teoria relativităţii şi ar necesita o construcţie teoretică care
să justifice realitatea tehnologică.
Sarcină de învățare 2: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a
conceptului de adevăr în științele sociale și în filosofie,
invităm studenții să lectureze articolul Sandu, A.
(2010b). O viziune construcţionistă asupra adevărului în
ştiinţă. Analele Universităţii din Craiova, Seria Filosofie,
Nr. 26 (2/2010), pp. 182-196. Disponibil online la adresa:
http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/filosofie/2
010/anale_26_2010.pdf
Sarcină de lucru 2:
Realizați un eseu cu tema: Adevăr în științele
sociale și în filosofie.
Temă de verificare pe parcurs tip T2:
Având în vedere gradul de dificultate crescut
al capitolului, invităm studenții să realizeze o
listă a conceptelor cheie din cadrul prezentului capitol
(cel puțin 5 concepte cheie), pe care să le definească cu
ajutorul unui dicționar de specialitate, construind ulterior
un eseu de maxim o pagină care să cuprindă cele 5
cuvinte cheie.
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1.3. Comunicare şi construcţia socială a realităţii
Construcţionismul3 social are ca punct de
plecare opera lui Gergen, din care definitorii
pot fi considerate articolele: Mişcarea
construcţionismului social în psihologia modernă (1985),
Către o teorie generativă (1978), Afect şi organizare în
societatea postmodernă (1990), O invitaţie la
construcţionism social (1999). Autorul este preocupat în
principal cu explicarea proceselor prin care oamenii
ajung să descrie, să explice şi să ia act de lumea în care
trăiesc şi care-i include (Gergen, 2005). Campbell,
Coldicott şi Kinsella (1994) propun un model prin care
realitatea este creată în procesul de comunicare cu
instrumentele limbajului, fiecare individ influenţând şi
modelând răspunsurile celorlalţi. Fiind o orientare
transmodernă, considerăm noi, acesta destructurează
onticul, sub aspectul unei existenţe de sine stătătoare,
mutând realitatea la nivelul experienţei de limbaj.
Semnificaţia şi sensul cuvintelor nu sunt evaluate
epistemic în baza unei teorii a adevărului corespondenţă,
ci a uneia asupra negocierii sociale a semnificaţiei şi
indirect a înlocuirii conceptului de adevăr cu cel de
adecvare şi verosimilitudine.
Dimensiunea ontologică
Ontologia construcţionistă vizează o realitate
construită pe nivele în maniera propusă de Basarab
Nicolescu (2007). Din punctul de vedere a autorului,
3

Volumul include o serie de fragmente din lucrări publicate anterior
în principal în volumele Dimensiuni etice ale comunicării, Editura
Lumen, 2009, Perspective semiologice asupra transmodernității,
Editura Performantica, 2010a etc. Textele au fost reproduse cu
respectarea legislației în vigoare, și menționate în bibliografie.
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construcţia socială a realităţii este chiar procesul de
identificare a unor zone de transparenţă la cunoaştere pe
care indivizii le decuplează şi a căror semnificaţie o
negociază cu alteritatea. Existenţa este reală pentru
individ, în măsura în care acesta crează limite. Depăşirea
limitelor este procesul de sensificare, adică de instituire a
sensului. Din punct de vedere ontologic, autorul consideră
realitatea ca fiind lipsită de substanţă într-o manieră pur
idealistă. Presupoziţia autorului este aceea că lumea
subiectului este cvasi-independentă de fiinţa în sine a
lumii, realitatea reapărându-i individului ca o pură
construcţie socială. Existenţa unei realităţi în sine care să
nu fie rezultatul unei construcţii sociale este supusă unei
reducţii fenomenologice, rezultând o abordare particulară
a temelor clasice ale metafizicii, reinterpretate din
perspectiva modelelor ştiinţifice curente, denumită de noi
metafizica cuantică.
Dimensiunea epistemologică
Metodologia predilectă în postmodernism şi
poststructuralism porneşte de la ideea de deconstrucţie. A
deconstrui are sensul (Baban, 2010) de a căuta semnificaţii
alternative pentru lucruri, fenomene şi stări. Scopul
declarat al lui Derrida – ne spune Adriana Baban (2010)
este de a elibera intelectualii de constrângerea gândirii
raţionale şi de ideea derivată din raţionalism, că există o
realitate unică, şi aceasta poate fi cunoscută, având o
semnificaţie
unică
şi
adevărată.
În
viziunea
deconstructiviştilor, nimeni nu poate hotărî care
semnificaţie este cea adevărată, interpretarea lumii, mai
ales a celei subiective, putându-se realiza într-o
multitudine de moduri, în corelaţie atât cu observatorul şi
propriile idei, viziuni, background cultural, cât şi cu
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subiecţii şi modurile în care realitatea se construieşte şi
capătă sens pentru aceştia.
Dezbaterea metodologică în poststructuralism se
centrează în jurul înţelegerii, mai degrabă decât a
explicării realităţii. Abordarea semiotică şi hermeneutică
este mai relevantă, din punct de vedere metodologic,
pentru poststructuralism întrucât operăm cu realităţi
subiective, construite printr-un proces de creare de sens.
Nu există o realitate unică susceptibilă de măsurare, ci o
multitudine de realităţi susceptibile de a fi înţelese, şi
cuprinse într-un proces de comunicare.
Curentele construcţioniste sunt derivate din
viziunea postmodernistă de la care preiau caracterul
antirealist şi explicaţia procesului de creare de sensuri ca o
negociere a interpretărilor. Presupoziţia transmodernă este
aceea că Universalul şi individual-contextualul se pot
unifica printr-un relaţionism dinamic şi o negociere
transdisciplinară a interpretărilor. Comunicarea în
postmodernitate este guvernată de presupoziţia diferenţei,
iar în transmodernitate de cea a complementarităţii.
Accentul cade asupra actului comunicării, nu asupra
mesajului. În plus, paradigma comunicaţională
transmodernă aduce centralitatea umanistă a comunicării.
Comunicarea nu este o simplă exprimare de sine, ci o
reconstrucţie subiectivă a realităţii. Actul comunicării, prin
accederea la niveluri semnificative ale realităţii, face
posibilă participarea la Întreg. Actul participării este unul
de comunicare. Tehnicile de comunicare provenind din
paradigma umanist-transpersonală (atât postmoderă cât şi
transmodernă), propun restructurarea lumii subiective.
Abordarea discursivă analizează modul în care
indivizii îşi utilizează limbajul pentru a-şi construi
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propriile realităţi sociale şi perceptuale. Utilizarea
limbajului nu are sens doar în descrierea realităţii, ci şi în
construirea acesteia prin continua renegociere în
comunităţi interpretative a semnificaţiilor atribuite
realităţii.
Pragmatica este identificabilă în noile practici de
restaurare şi restructurare umană, fie ele consiliatorii, fie
reconsiderări ale eticii în universul spiritual post şi transmodern, fie modele ale intervenţiei în spaţiul social
(Sandu, 2012a).
Perspectiva construcţionistă nu admite o
cunoaştere în sine, liberă de orice fundare axiologică şi
nici nu poate conceptualiza o disjuncţie între subiectiv şi
obiectiv care să implice distincţia fără echivoc dintre
cunoaştere şi realitate.

Teoria adevărului consensual - Lectură
suplimentară
Teoria clasică4 a adevărului corespondenţă lasă
spaţii largi indecidabilului. A afirma că o
floare este frumoasă este imposibil de acceptat sau
combătut prin mijloacele logicii clasice. Cu toate acestea,
comerţul cu flori are nevoie de operaţii de clasificare şi
valorizare pentru a putea funcţiona. Argumentarea
florarului va putea fi făcută pornindu-se de la opinia
4

Fragment preluat din articolul: Sandu, A. (2014a). The
Constructionist Theory of Speech as Visual Semiotics. Postmodern
Openings, Volume 5, Issue 3, September, Year 2014, pp. 49-66
(publicat inițial în limba engleză).
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majorităţii cumpărătorilor. Consensul raţional este atunci
când participanţii la o negociere a interpretărilor sunt
motivaţi raţional să considere acceptabilă o anumită
poziţie. Consensul raţional nu are caracterul unui
compromis, ci a unui acord total a participanţilor.
Habermas (2000) distinge cinci categorii de teorii
ale adevărului:
 teoriile adevărului corespondenţă;
 teoriile adevărului coerenţă;
 teoriile pragmatisme ale adevărului;
 teoriile semantice ale adevărului;
 teoriile redundanței.
Habermas (2000) introduce teoria adevărului
consensual ca formă de teorie pragmatistă a adevărului.
Habermas (2000) consideră consensul ca fiind criteriul
fundamental al pretenţiei de adevăr (Truth Claims).
Adevărul consensual este teoria adevărului cea mai
utilizată în practicile discursive. Sensul adevărului ar
trebui identificat în modul de folosire a termenului în
procesul comunicaţional. Pentru Habermas (2000), sensul
ultim al conceptului de adevăr, din punct de vedere social,
este acela de a se creea distincţia dintre cunoaştere şi
ignoranţă, îndeplinindu-se astfel cea mai de bază
necesitate a comunităţii umane, aceea a solidarităţii
fundamentate pe acordul raţional (Vlăduțescu, 2014;
Vlăduțescu, Negrea, Voinea, 2014). Adevărul este corelat
cu competenţa comunicaţională derivând din rolul noţiunii
în îndeplinirea unui scop comunicaţional (Braaten, 1991).
Pragmatica socială ca ştiinţă reconstructivă este
înţeleasă ca operând în spaţiul utilizării actelor de limbaj
în scopul construcţiei unei înţelegeri mutuale. Competenţa
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comunicaţională are drept nucleu competenţa lingvistică.
Actele comunicative (Vlăduțescu, 2013; Frunză, 2011), au
un caracter dialogic, fiind îndreptate către un scop acţional
(Badillo, 1991). În opinia noastră, actul comunicaţional
este o strategie de putere, instituind o poziţie de negociere
pe care subiectul se va situa în contextul negocierilor
generale ale interpretărilor.

Habermas despre construcția comunicativă a
spațiului public - Lectură suplimentară
Jürgen Habermas5 este unul dintre cei mai
influenți gânditori contemporani. Opera sa cuprinde
lucrări în domenii precum filosofia socială și politică,
politologie, teoria democrației, epistemologie, semiotică,
teoria limbajului și comunicării, retorică și teoria
argumentării, filosofia și sociologia religiei. Lucrarea de
față este parte componentă dintr-o cercetare mai amplă
vizând acțiunea comunicativă ca modalitate predilectă de
acțiune socială în postmodernitate. În cadrul acestui
articol urmărim să trecem în revistă în manieră critică
câteva din dimensiunile filosofiei social-politice a lui
Jürgen Habermas, din perspectiva reconstrucției teoriei
democrației, pornind de la acțiunea comunicativă.

5

Lectura suplimentară de față reproduce articolul Sandu, A. (2013).
Deliberative Democracy and Communicative Action of Jürgen
Habermas [Democraţia deliberativă şi acţiunea comunicativă la Jürgen
Habermas], Anuarul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, Fascicula:
Drept, Ştiinţe Economice, Ştiinţe Politice, Year 2013, Issue 12,
pp. 231-243.
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În procesul de construcție a propriei teorii politice,
Habermas pornește de la modelul antic de filosofie
politică, care este văzută în strânsă întrepătrundere cu etica
și cu praxisul pedagogic (Habermas, 1977). Obiectele de
studiu ale filosofiei politice tradiționale, justul și
excelentul (Cuceu, 2012), nu puteau răspunde exigențelor
epistemologice necesare instituirii teoriei politice ca
știință. Germenii științei politice sunt identificați în
instituționismul premodern și modern, precum și în
preocupările unor filosofi precum Machiavelli, Hobbes și
Morus pentru validitate teoretică și pragmatică (Cuceu,
2012). Filosofia sa politică poate fi concepută ca fiind de
factură interdisciplinară și critică (Bohman, Rehg, 2011).
Sfera publică ca fundament al teoriei
democrației contemporane
Necesitatea reflecției asupra dualității dintre sfera
publică și sfera privată este argumentată de Habermas prin
analizele asupra instituționalismului modern, și asupra
societății civile seculare și apolitice. Societatea civilă este
văzută ca o serie reunită de elemente non-statale,
constituite cu caracter voluntar și care structurează opinia
publică (Habermas, 1977). Societatea civilă se originează
în dreptul natural, reprezentând un element constitutiv al
filosofiei sociale cu care Habermas își propune să
înlocuiască tradiționala filosofie politică (Cuceu, 2012).
Habermas atrage atenția asupra centrării modelului
kantian al rațiunii practice pe subiectivitate, în detrimentul
intersubiectivității. Presupoziția universalității eului
rațional la nivel moral și politic permite gândirii social
politice moderne să postuleze universalitatea naturii
umane exprimate sub forma drepturilor omului (Bondor,
2011).
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Teoria lui Habermas cu privire la sfera publică
apare ca un răspuns și o completare la viziunea Hannei
Arendt (1959, 2007). Teoria Hannei Arendt este utilizată
în legătură cu identificarea unui set de criterii normative
ale democrației, care apoi sunt comparate cu situația
politică a unei societăți actuale, în scopul determinării
gradului de democratizare a respectivei societăți (Bondor,
2011). George Bondor (2011) sintetizează cele mai
importante modele ale sferei publice, așa cum apar acestea
la Hannah Arendt (2007) și Jürgen Habermas (1998):
1) modelul reprezentativ liberal vizează necesitatea
unei elite politice instruite și capabile de decizii raționale,
sfera publică propriu-zisă constituind o piață a ideilor;
2) modelul liberal-participativ, centrat pe
maximizarea participării politice și civice, precum și pe
rolul mobilizator al simbolurilor, al sloganurilor
emoţionale şi al intervenţiilor polemice;
3) modelul discursiv (sau deliberativ), teoretizat de
Jürgen Habermas, este văzut ca domeniu de intersecție a
opiniilor publice şi private, bazate pe evidenţe culturale și
care domină viața socială prin intermediul puterii politice
și a influenței;
4)
modelul
constructivist,
centrat
pe
inseparabilitatea dintre discurs și putere, pe recunoașterea
rolului alterității sociale reprezentată de minorități și prin
acceptarea pluralității de status a actorilor sociali (Bondor,
2011). Modelul rațiunii publice arendtiene este de factură
fenomenologică. Domeniul public și realitatea socială în
sine este tratată în manieră fenomenologică ca apariție.
Particularitatea gândirii lui Arendt este (Bondor, 2011)
afirmația că sentimentul și certitudinea realității provine
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din relația cu ceilalți, fiind astfel determinat de domeniul
public.
Habermas (1998) prezintă istoria constituirii și
cristalizării în etape succesive a sferei publice, și în paralel
realizează o analiză a evoluției burgheziei ca și clasă
socială, și a capitalismului ca sistem social, postulându-le
ca origine a constituirii sferei publice ca realitate socială
(Cuceu, 2012). Sfera publică ca realitate socială este un
produs al modernității care liberalizează și democratizează
accesul la Agora. Caracteristica modernității este
extinderea publicurilor participante la deliberare civilă și
politică. Raționalitatea și deliberarea constituie esența
sferei publice moderne. Extinderea drepturilor civile
asupra unor categorii tradițional excluse de la exercitarea
drepturilor și îndatoririlor cetățenești, generează o
redimensionare a practicilor deliberative și a zonelor de
exercitare a puterii. Extinderea publicurilor semnificative
duce la o schimbare semnificativă a receptivității, și a
receptării discursurilor estetice, științifice, politice
(Habermas, 1998). Sfera publică se dezvoltă în interiorul
sferei private, desprinzându-se treptat de aceasta, prin
instituirea comunicării și mediatizarea în creștere a
fenomenelor și faptelor private.
Modificarea publicurilor accentuează diferențele,
creând diferitele voci active în spațiul public. Astfel ia
naștere comunicarea publică ca instanță de construcție a
opiniei publice. Geneza sferei publice este așadar
constituirea publicurilor private, mai exact formate din
persoane private, și reunirea lor (Habermas, 1998) în
grupuri cu interese publice, în special de factură literară,
filosofică și culturală. Afirmarea individualității specifică
modernității impune constituirea unor instanțe de de33
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privatizare a comunicării și de inducere a atitudinii criticeinformate și de facilitare a exprimării individualității în
spațiul public. Apariția sferei publice constituie un
instrument de legitimare politică a democrației liberale, și
a statului de drept. Sfera publică reprezintă un spațiu al
discursivității, care structurează voința unui public
constituit din cetățeni (Habermas, 1998). Modernitatea
este cea care configurează distincția public-privat, în
spațiul juridic, civil și politic. Sfera publică cuprinde trei
componente: societatea civilă, clasa politică și statul
(Cuceu, 2012).
Instituționalizarea sferei publice autentice este
corelată cu apariția opiniei publice independente, vigilente și
consensualiste, aflată într-un permanent schimb de informații
asupra problemelor de interes comun (Cuceu, 2012). Sfera
publică în accepțiunea de societate civilă se află la
interferența dintre sfera privată și domeniul de acțiune a
statului. Constituirea sferei publice este dată de necesitatea
unei instanțe de mediere extrapolitică și extrastatală a
intereselor private (Cuceu, 2012). Sfera publică s-a constituit
(Habermas, 1998) prin utilizarea în mod public a rațiunii de
către persoanele private, în scopul eliminării opresiunii și
tiraniei (Salánki, 2003). Instituționalizarea sferei publice se
realizează prin extinderea conținuturilor agendei publice, de
la teme culturale la teme economice, sociale și politice
(Habermas, 1998).
Pentru Habermas, modelul de funcționare a sferei
publice provine din cel al cafenelelor literare din primele
perioade moderne (Cuceu, 2012).
Funcționalitatea sferei publice este asigurată de o
serie de principii constitutive ale acesteia: egalitatea
participanților la dezbaterea din spațiul public, indiferent
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de statutul social, material și cultural (disregard the status)
al acestora, interesul public, caracterul inclusiv și
apropierea lor de societatea civilă (Habermas, 1998). Sfera
publică se distanțează atât de cea privată cât și de cea
politică, reprezentată de stat, sistem de guvernământ și
clasă politică. Sfera publică se îmbogățește în conținuturi
culturale, iar discursul public devine senzitiv la temele
sociale, politice, și constituind caracterul neexclusiv al
sferei publice (Cuceu, 2012). Sfera publică reprezintă
principalul spațiu de negociere (Gergen, 2005) a
normativității sociale (Salánki, 2003), mai exact a
interpretării pe care grupul ca instanță socializantă o alocă
normelor, valorilor și conceptelor implicate în coexistența
socială a comunității (Sandu, 2012b).
Sfera publică definea inițial spațiul de socializare,
reprezentat la modul propriu de cafenele, locuri de
întâlnire și dezbateri publice, unde membrii societății
discută liber și în mod critic, problemele identificate în
societate și în comunitate. Dezbaterile constituiau astfel de
exerciții de utilizare a rațiunii și discursivității orientate
asupra înțelegerii fenomenelor sociale, identificării unor
practici sociale și politice eficiente, și atingerea
consensului în vederea dezirabilității acestora. Se
constituie astfel un teatru, format din dezbateri, asupra
politicului, dar și a politicilor diverse, având deopotrivă
funcție de spectacol –talk show- cât și de generare a
consensului public. Societatea spectacolului, cum mai este
denumită societatea postmodernă, își găsește în sfera
publică un cadru de funcționare a practicilor discursive de
obținere a consensului.
Un exemplu de practică deliberativă în spațiul
public îl constituie Cafeneaua filosofică. Cafeneaua
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filosofică este o tehnică de facilitare a dezbaterii pe
diverse teme cu impact în actualitate. Cafeneaua filosofică
poate fi utilizată de exemplu în stimularea dezbaterilor
bioetice în rândul publicului larg fără pregătire etică
prealabilă. Modelul de filosofie practică numit philosophy
cafe (cafe-philo) se dovedește a fi un cadru a discuțiilor cu
caracter filosofic general, temele fiind dintre cele mai
variate fără a implica o filosofare profesionistă. Fondatorul
acestei practici filosofice a fost Marc Sautet, prima
cafenea filosofică fiind deschisă de acesta în Paris în 1992
(Chaplin, 2007).
Odată cu dezvoltarea comunicării de masă, sfera
publică se depersonalizează și destructurează. Locul
cafenelelor ca instanțe socializante este luat de massmedia. Aceasta însă nu facilitează individualizarea, ci
dimpotrivă, generează prezența unor directori de
conștiință, și uniformizarea discursului public. Masificarea
societății de consum transformă deliberarea într-o serie de
practici seductive, îndepărtând dezbaterea de la caracterul
său rațional –discursiv. Spațiul public devine un spațiu al
consumului public, informația și comunicarea în sine
(Habermas, 1998) devenind un produs al societății de
masă. Societatea de masă se caracterizează prin
anonimitate, asociativitate uniformă (Salánki, 2003), și
consum depersonalizat (Habermas, 1998).
Dezbaterea cu privire la sfera publică se extinde,
manifestând interes pentru probleme precum: opresiunea,
inegalitățile sociale și de gen, biopolitica etc. Gerard
Hauser (1999) critică ideea originii de clasă a sferei
publice, sugerând originea acesteia în cadrul dialogului
tematic, mai degrabă decât în cadrul proceselor de
construcție identitară.
36
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
si comunicare in administratia publica.
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Relaţii publice şi comunicare pentru administraţia publică

Teoria acțiunii comunicative
Una dintre cele mai importante contribuții ale lui
Habermas la dezvoltarea științelor comunicării, a eticii, a
filosofiei sociale și științelor politice o constituie teoria
acțiunii comunicative. Habermas (2000) consideră
acțiunea comunicativă ca fiind modelul predilect de
exercitare al puterii în societatea contemporană. Teoria
acțiunii comunicative se înscrie pe linia teoriilor critice
asupra societății. Criticismul habermasian reunește doi
poli teoretici distincți: teoriile de nivel micro asupra
raționalității sociale bazate pe structuri comunicative și pe
acte de limbaj, și la nivel macro, teoriile privind teoriile
integrării societății moderne prin intermediul unor
mecanisme sociale de piață. Teoria habermasiană este
articulată pe două niveluri, cel al analizei raționalității
comunicative și cel al modernizării societății (Bohman,
Rehg, 2011).
Acțiunea comunicațională are ca scop înțelegerea
reciprocă a membrilor comunității interpretative, înlocuind
acțiunea strategică, care era îndreptată în sensul obținerii
puterii ca influență, și acțiunea instrumentală, ce viza
puterea sub aspectul material (Maxim, 2010). În opinia
noastră (Sandu, 2012b), acțiunea comunicativă îndreptată
spre obținerea consensului, codifică o strategie a puterii
particulară postmodernității, și anume consensul.
Strategiile puterii devin subtile, seductive, înlocuind
puterea propriu-zisă cu puterea blândă - puterea soft
(Dîrdală, 2013; Nye 1990; Nye 2004; Nye 2011). Jürgen
Habermas (1998) consideră relațiile intersubiective ca
fiind mediate lingvistic și cultural, nu raţionalinstrumental. Exercitarea unei forțe lipsite de coerciție
poate fi un rezultat al acțiunii comunicative. Acordul
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semiotic asigură o unitate interpretativă a lumii. Decizia
politică este produsă prin consens, revenindu-se la o
politică participativă și la un model de democrație
deliberativă.
Teoria acțiunii comunicative se bazează pe analiza
raționalității epistemice, practice și intersubiective,
cuprinse în interiorul structurilor discursive (Bohman,
2011). Competența comunicativă este statuată prin
apartenența interlocutorilor la societate (Vidam, 2010) sau
mai exact la comunitatea interpretativă în care se
construiește sensul comunicării, (Sandu, 2012b). Paul
Dobrescu (2010) arată că înțelegerea într-un proces
comunicativ presupune o negociere prealabilă a definițiilor
situațiilor cu care partenerii de dialog operează. Nici un
participant nu are, în mod apriori, monopolul interpretării,
consensul comunicațional fiind liber consimțit de toți
participanții. Criteriile de validitate (validity claims)
trebuie să fie clar definite și agreate de toți partenerii
implicați în comunicare.
Cu toate că în cadrul dialogului sunt implicate mai
multe accepțiuni ale adevărului printre care teoria adevărul
corespondență, teoria adevărului-sinceritate, înțeleasă ca o
adecvare între aserțiuni și intenții (Dobrescu, 2010),
modelul acțiunii comunicative are ca presupoziție o teorie
consensuală a adevărului (Habermas, 2000). Teodor
Vidam (2010) arată că în teoria acţiunii comunicative,
relația interlocutivă este întemeiată și nu întemeietoare.
Validitatea derivă din conformitatea socială, tocmai de
aceea adevărul nu reprezintă o reflectare a realității, cât un
acord interpretativ asupra acesteia. Raționalitatea formală,
orientată teleologic, este substituită prin activitatea
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orientată axiologic și va reflecta conștient –sau nu–
interesele emitentului.
Acțiunea comunicațională are la bază strategiile
discursive de obținere a acordului interpretativ.
Raționalitatea în viziunea habermasiană este evidențiată în
modalitățile prin care subiectul achiziționează și utilizează
cunoștințele în procesul comunicațional. Cunoașterea
pragmatică este însoțită de o atitudine performativă. Se
urmărește identificarea unor structuri invariante ale
comunicării, denumite pragmatici formale (Bohman,
2011). Atitudinea performativă vizează adoptarea de către
vorbitor a unor strategii de facilitare și îmbogăţire a
înțelegerii sale de către receptor. Atitudinea favorabilă
receptării reprezintă acțiunea comunicativă. Scopurile
urmărite de vorbitori în cadrul acțiunii comunicative sunt
întotdeauna raționale și justificate –meritate. Succesul
acțiunii comunicative este acordul liber al actorilor
(Bohman, Regh, 2011), consensul, ca formă de coordonare
a actorilor comunicaționali, sociali sau politici. Pragmatica
habersiană a comunicării este în același timp o teorie etică
a acesteia.
Modelul democratic deliberativ
Jürgen Habermas (2006) realizează o analiză
critică a modelelor democratice actuale: liberal și
republican, preferând în locul acestora modelul deliberativ
instituționalist. În cadrul modelului liberal, prin
intermediul procesului democratic se transmite aparatului
politic interesele societății civile autonome, aparatul
politic organizând interesele divergente ale particularilor
și prioritizându-le (Țuțui, 2011).
În cadrul modelului republican, funcția politicii
este aceea de asigurare a îndeplinirii binelui comun,
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stabilității și a solidarității sociale, de asigurare a
respectării de către cetățeni a valorilor comune și a unui
model etic al comunității. Modelul se dezvoltă pe baza
unor rețele de parteneriat între cetățeni conștienți de
interdependența funcțională dintre ei (Țuțui, 2011).
Modelul deliberativ susținut de Habermas,
consideră sistemul politic ca fiind unul dintre sistemele
necesare funcționării democrației, alături de cel juridic, de
societatea
civilă
etc.
Democrația
deliberativă
habermasiană are rolul instituționalizării raţiunii publice și
a co-exercitării acesteia de către cetățeni autonomi (Țuțui,
2011). Legitimitatea în cadrul democrației deliberative
este dată de presupozițiile comunicative, și caracterul
argumentării pe de o parte, precum și de procedurile
deliberative și caracterul etic al acestora, pe de cealaltă
parte. Hotărârile generate sunt legitime dacă a fost asigurat
accesul la dezbateri a tuturor celor interesați, și dacă s-a
respectat caracterul argumentativ, fiind aduse în discuție
opinii pro și contra deciziei ce urmează a fi adoptată
(Țuțui, 2011).
Democrația constituțională. Constituționalizarea dreptului internațional
Democrația modernă de tip liberal se bazează pe
ideea de stat de drept, singurul în măsură să asigure
garantarea libertăților individuale. Sistemul legislativ
modern este pozitiv, obligatoriu și individualizat. Legile
sunt emise de un legislator și încălcarea lor este
sancționată de către stat (Habermas, 2001). Problematica
garantării drepturilor omului este, în opinia lui Habermas
corelată cu cea a suveranității poporului, ca surse ale
legitimării puterii. Conceptul de suveranitate a poporului
în societățile democratice are în vedere exprimarea
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juridică
nerestrictivă
a
voinței
cetățenilor.
Constituționalismul pe de altă parte limitează
suveranitatea absolută a poporului în capacitatea de a
încălca drepturile fundamentale ale omului, și în general
principiile fundamentale înscrise în constituție (Habermas,
2001). Democrația constituțională pentru a fi consistentă,
trebuie să codifice atât drepturile fundamentale ale
cetățenilor, cât și suveranitatea populară. Ambele instituții,
supremația legii și a drepturilor omului și respectiv
suveranitatea poporului, sunt intuiții originale, puse astăzi
la baza democrației constituționale.
În acest sens se vorbește de rolul legislator negativ
al curților
constituționale. Asigurând controlul de
constituționalitate, Curtea Constituțională sau alte instanțe
naționale, limitează abuzul de drept (Ignătescu, 2013).
Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, în statele
membre se realizează un control suplimentar de
comunitarietate
a
legii.
În
România,
Curtea
Constituțională și-a exercitat rolul de legiuitor negativ,
declarând neconstituționale o serie de legi sau modificări
legislative, chiar în condițiile în care acestea au fost
adoptate de un parlament în care formațiunea majoritară se
bucură de o largă majoritate și de un larg suport popular.
Mai mult, în 2012 Curtea a invalidat un referendum de
demitere a Președintelui României, motivând neatingerea
pragului electoral de 50% necesar. Practic, decizia Curții
restatuează faptul că democrația constituțională și statul de
drept fac ca sistemul democratic actual să se depărteze de
ideea de tiranie a majorității, pe care o înlocuiește cu ideea
de domnie a legii. Procesul de constituționalizare a
dreptului internațional, de creare și modificare a
documentelor cu valoare constituțională, implică în sine
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un act democratic, de voință suverană a poporului,
reprezentat de legislator. Habermas (2001) sugerează că
modelul democrației deliberative poate sta la baza
unificării teoretice ale celor două intuiții, vizând domnia
legii și suveranitatea absolută a poporului. Democrația
deliberativă, prin intermediul strategiilor de acțiune
comunicativă, pune bazele unei reale autonomii
decizionale a cetățeanului și posibilitatea largii
reprezentări a diferitelor categorii sociale implicate în
procesul de negociere a normativității. Procesul deliberativ
poate asigura astfel legitimitate unui sistem normativ.
Totuși aceasta nu se poate substitui, în opinia noastră, unei
deliberări particulare, exercitată de Curtea Constituțională
în cazul de față, în ceea ce privește garanțiile respectării
cadrului normativ constituțional.
În acord cu problematica globalizării, Habermas
(2013) propune transnaționalizarea cuceririlor democrației
constituționale,
și
constituționalizarea
dreptului
internațional. Autorul își asumă o viziune asupra unei
constituții politice la nivel global, fără necesitatea unui
guvern mondial. Această teorie a constituționalismului
global este emergentă actualei crize politice și
constituționale europene.
Din perspectivă istorică, constituționalismul și ideea
de stat de drept sunt concepute în opoziție cu despotismul.
Tirania este conținută în potențialitate, chiar în interiorul
statului de drept. Procesul de democratizare este un proces
de îmblânzire a puterii, și diminuarea violenței în
exercitarea acesteia. Habermas (2013) evidențiază cele
două cuceriri ale democrațiilor occidentale contemporane:
instituționalizarea egalei libertăţi a fiecărui cetățean și
creșterea eficacității administrative a statului. Domnia legii
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și raționalizarea aparatului administrativ duce la
transformări în substanța puterii statului și implicit în
exercitarea autorității politice. Substanța dreptului
internațional a suferit și ea transformări, trecându-se de la
coordonare la cooperare internațională.
Procesul de constituționalizare a dreptului
internațional a început odată cu fondarea instituțiilor
internaționale majore cum ar fi Națiunile Unite, Banca
Mondială etc., și a sistemelor informale de negociere de
tipul G8, G20. O rețea tot mai mare de organizații
internaționale implicate în guvernanța relațiilor
internaționale fac ca acestea să aibă din ce în ce mai mult
un caracter supranațional și suprastatal. Habermas (2013)
susține existența unui proces de disoluție a caracterului
decizionistic al puterii implicat în exercitarea autorității
politice, fapt ce corespunde unei transformări de structură
a mediului juridic (transformation in the composition of
the medium of law). Deficitul de democrație generat de
schimbările menționate poate fi contrabalansat de
transnaționalizarea democrației.
În viziunea tradițională, suveranitatea statelor
include dreptul la fundamentarea și exercitarea propriei
politici externe. În prezent însă, în condițiile unei extrem
de strânse interdependențe între actorii politici
internaționali, statele, chiar și cele puternice, au pierdut,
sau au transferat unor organisme suprastatale o parte din
suveranitatea proprie. Mediul juridic, dar și cel politic
internațional, au devenit propice constituirii unor instanțe
deliberative extrastatale (Habermas, 2013).
Ritmul dezvoltării elementelor de democrație
deliberativă și a participării directe a publicului în
procesele deliberative la nivel global nu este simetrică cu
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procesul de globalizare în sine și de externalizare a
deciziei
politice.
Îmbunătățirea
funcționării
organizaționale la nivel suprastatal se realizează cu prețul
erodării legitimării la nivel național. Cu toate acestea,
spune Habermas (2013), nu putem să considerăm
raționalizarea proceselor politice internaționale drept un
câștig civilizațional, câtă vreme acestea sunt gestionate pe
baza tratatelor internaționale și nu au un fundament
democratic în sine. Guvernanța globală nu este altceva
decât o instituționalizare a relațiilor internaționale pe baze
nedemocratice (Habermas, 2013) sau extrademocratice.
Procesul
legitimării
democratice
a
instituțiilor
internaționale, după modelul celor europene de exemplu,
poate fi viabil prin acțiunea concentrată a trei actori
politici majori: cetățenii, statele și comunitățile legitime și
legal constituite de cetățeni.
Critici ale viziunii Habermasiene
Teoria habermasiană a atras de-a lungul timpului o
serie de critici. Aceste critici au vizat fie modelul semiotic
care stă la baza teoriei acțiunii comunicative, și în general
al filosofiei sociale habermasiene (Scharp, 2003), fie
atitudinea antihermeneutică (Mendelson, 1979) etc.
Prezentăm în continuare critica lui John Meadowcroft
(2002) asupra viziunii habermasiene despre spațiul public.
Utilizarea teoriei habermasiene asupra spațiului public
independent atât de economic, cât și de politic, și a
modelului democrației deliberative asociate sferei publice
s-a dovedit ineficientă în rezolvarea deficitului de
democrație. Ineficiența identificată pornește tocmai de la
excluderea celor două sfere ale vieții politice și economice
din spațiul deliberativ al sferei publice. Sfera publică, în
înțelesul habermasian, nu ar trebui să fie dominată de elite
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care să-și impună propriile opinii în spațiul public.
Această distanțare a sferei publice face, în opinia lui
Meadowcroft, inoperantă teoria acțiunii comunicative
gestionată la nivelul sferei publice. Rezolvarea deficitului
de democrație existent în UE ar trebui rezolvat tocmai prin
legitimarea elitelor existente, și a ideilor pro-europene
vehiculate de acestea în spațiul public. În locul acesteia
Meadowcroft (2002) ia în considerație modelul
democrației reprezentative liberale clasice. Spațiul
deliberativ prin excelență este însăși piața.
Ca răspuns la această obiecție, trebuie să luăm în
considerație
viziunea
habermasiană
asupra
constituționalizării dreptului internațional – discutată
anterior. Deficitul de democrație ar trebui contrabalansat
de transnaționalizarea democrației (Habermas, 2013) și
constituirea unei sfere publice europene și internaționale,
care să nu rezulte din simpla agregare a sferelor publice
locale. În ceea ce privește includerea pieței în sfera
publică, odată cu globalizarea informației, și cu trecerea
spre economia cunoașterii, piața în sine se modifică prin
dimensiunea etică a responsabilității sociale a
corporațiilor, în sensul înlocuirii acțiunii strategice cu
acțiunea comunicativă.
În loc de concluzii
Filosofia lui Habermas constituie un punct de
referință pentru gândirea socială și politică actuală.
Autorul construiește o punte între filosofia americană,
anglo-saxonă și cea continentală, între filosofia de tip
analitic și pragmatic pe de-o parte și postmodernismul
continental pe de cealaltă parte. Habermas a purtat o serie
de polemici cu cei mai importanți filosofi contemporani
printre care Gadamer, Foucault, Derrida etc. Habermas a
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construit o teorie proprie a democrației de tip deliberativ,
constituțională și postliberală. Democrația așa cum este
văzută de Habermas, cel puțin în scrierile de maturitate,
este tributară viziunii cosmopolite și universaliste,
postnațională, și globalizată.
Logosul seductiv și construcția socială a
realității - Lectură suplimentară
Referindu-ne6 la cartea Comunicare simbolică și
seducție publicată la Editura Tritonic de către
profesor Sandu Frunză (Frunză, 2014) nu putem să nu
observăm plasarea comunicării și a funcției simbolice în
general în centrul procesului de construcție socială a
realității.
Preocuparea principală a autorului este, în opinia
noastră, să demonstreze logocentrismul societății
postmoderne. Deși termenul de logos nu este explicit
prezent în conținutul volumului Comunicare simbolică și
seducție (Frunză, 2014), lectura volumului mi-a permis o
semiotică logocentrică asupra construcției comunicative a
realității. După trei secole de secularizare umanitatea a
reușit să emancipeze logosul de sub imperiul universalului
și absolutului, aducându-l în mijlocul fulgurantului sub
forma procesului de comunicare. Construcția simbolică a
realității în procesul de comunicare este în primul rând o
întemeiere ontologică a lumii.
6

Lectura suplimentară de față reproduce articolul Sandu, A. (2014b)
Seductive Logos and Construction of Reality. A Semiotic Reading on
The Volume: Symbolic Communication and Seduction, Author Sandu
Frunza, Tritonic Publishing. Postmodern Openings, 2014, Volume 5,
Issue 4, December, pp.173-177, (publicat inițial în limba engleză).
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Fractalul existenței (Gavriluță, 2003; Sandu,
2010a) scapă de sub tirania logosului devorator și
uniformizator care pretinde a institui lumea ca pe o datorie
a ființei. Logosul transformat în comunicare (de sine) și
împărtășire (de sensuri) construiește realitatea nu prin
dictat ontologic, ci prin participare seductivă la
constituirea sensului acesteia. Sandu Frunză se preocupă
în carte de modul în care experiența religioasă devine
experiență de comunicare. Canalele prin care sacrul devine
act de comunicare îl constituie ritualul și structurile mitice
care îl compun. Experiența sacrului este una de emitere de
semnificativ (Frunză, 2014). Experiența religioasă ca
experiență simbolică asupra transcendentului în procesul
de deconstrucție a sa, în ritualuri ale construcției realității,
se plasează în imperiul semioticii.
Sandu Frunză (2014) arată că “din analiza plurală a
spațiului median a experienței religioase” se poate deduce
o perspectivă asupra realității ce propune cultura, religia și
ideologia ca sisteme de simboluri. În opinia noastră,
tocmai aceste sisteme de simboluri autorizează creditarea
culturii postmoderne cu o perspectivă logocentrică.
Logosul suferă o derivă interpretativă, din poziția de
transcendență a lucrului în sine în cea de imanență
constitutivă a realității ca act de comunicare. Construcția
comunicativă (socială) a realității poate fi văzută ca o
recuperare a universalului (suprem) care este logosul întrun particular reiterat fractalic în toate fragmentele
realității.
Logos poruncitor și logos seductiv
Structura de monolit a realității în care logosul
poruncitor obligă Ființa să se actualizeze, devine un logos
seductiv care actualizează Fiindul. Procesul de comunicare
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întoarce raportul ontologic al participării. Dacă pentru
platonicieni, Ființele participau la Idee pentru omul
transmodern, care și-a interiorizat experiența de
construcție a Universalului (Sandu, Caras, 2013) în
construcția socială a realității, logosul ca act de
comunicare participă la realitatea ființelor. Realitatea
construită comunicativ posedă valoare ontologică.
Citându-l pe Aurel Codoban care afirmă că “ceea ce nu
comunicăm nu există pentru noi” (Sandu, Caras (Frunză),
2014) putem spune că acesta propune o teorie a adevărului
semnificație. Lumea oamenilor este construită în procesul
de comunicare prin instituirea semnificațiilor. Această
teorie ne permite să legăm din nou logosul de adevăr.
Logosului poruncitor i se poate atașa ideea de adevăr
corespondență. Numai corespondența biunivocă între
semn și semnificat poate substanțializa logosul poruncitor.
Logosul poruncitor este prezent în procesul creației lumii
prin expresiile ”să fie lumină”, adevărul corespondență
prin expresia ”și a fost lumină”, iar adecvarea dintre logos
și adevăr este redată de expresia ”Dumnezeu a văzut că e
bine”. Logosul poruncitor implică transcendență căci
porunca se adresează unui ”înafară de Sine” care o execută
și care este controlat și apreciat de divinitate.
Logosului seductiv i se poate atribui o teorie a
adevărului semnificație (Frunză, 2014). Logosul seductiv
este imanent în procesul creației, comunicarea constituind
chiar textura realității (sociale). Din perspectiva creației,
logosul seductiv poate fi asemănat cu procesul plămădirii
din lut a ființei umane și suflarea duhului de viață a
acesteia. Aceeași triadă logos, adevăr, adecvare o
propunem pentru creația “lumii oamenilor”.
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Logosul seductiv este chiar procesul de plămădire
a omului. Acest proces este ca modalitate tactilă prin
atingerea divină, cel mai aproape de experiența umană a
seducției. Adevărul semnificație poate fi înțeles ca suflul
Divinității care dă viață lutului. El este adevăr tocmai în
calitate de Chip și Asemănare. Logosul seductiv și
adevărul semnificație, chiar dacă al doilea în ordinea
creației, poate fi înțeles ontologic ca plasându-se înaintea
logosului poruncitor. Logosul poruncitor cheamă la Ființă
și obligă Ființele să fie. Logosul seductiv se plasează în
Ființe ca și Chip.
Adecvarea nu mai este supusă unui control
metafizic ci unui repaus al Ființei. După crearea omului,
Dumnezeu se odihnește. Dar el nu se odihnește așa cum sar putea crede, în pura transcendență, ci în pura imanență.
Omul căzut este esența adecvării dintre logosul seductiv și
adevărul semnificație. Testul adevărului semnificație îl
constituie tentația Adamică iar rezultatul, cunoașterea
binelui și răului. Logosul poruncitor și transcendent
generează o lume a formei, iar logosul seductiv o lume a
semnificației.
Concluzie
Forma și semnificația constituie completitudinea
Ființei. Logosul seductiv se exprimă prin iubire pentru că
rostul seducției este iubirea. La nivelul comunicării,
aceasta ia forma consensului, apărând un proces de
deconstrucție a logosului seductiv în acțiune
comunicativă.
Sarcină de învățare 3: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a
conceptului de construcție socială a realității în procesul
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comunicării, invităm studenții să lectureze capitolul:
Comunicarea construiește realitatea? O nouă perspectivă
asupra crizei religiei și dialecticii sacrului (pp. 31-49) din
Frunză, S. (2014). Comunicare simbolică și seducție.
București, România: Editura Tritonic.
Sarcină de lucru 3:
Realizați un eseu cu tema: Comunicare
simbolică și seducție, pornind de la lectura
cărții cu același titlu a autorului Frunză Sandu menționat
la punctul anterior.
Temă de verificare pe parcurs tip T2:
Având în vedere gradul de dificultate crescut
al capitolului, invităm studenții să realizeze o
listă a conceptelor cheie din cadrul prezentului capitol
(cel puțin 5 concepte cheie), pe care să le definească cu
ajutorul unui dicționar de specialitate, construind ulterior
un eseu de maxim o pagină care să cuprindă cele 5
cuvinte cheie.
1.4. Încredere şi comunicare în societatea de risc
Afirmaţia7 că societatea dezvoltată este
societate de risc (O'Neill, 2001) nu semnifică
7

Adaptare pentru specificul prezentului volum a contribuției noastre
la capitolul Cojocaru, D., Sandu, A., Oprea, L. (2013). Încrederea în
relaţia medic-pacient (pp. 95-123). În Oprea. L., Gavrilovici, C.,
Vicol, M. C., Astărăstoae, V. (coord.), (2013). Relaţia medic-pacient.
Iași, România: Editura Polirom.
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faptul că gradul de risc este mai crescut pentru cetăţenii
acestora decât pentru cei ai societăţilor tradiţionale, ci
faptul că riscul este perceput ca atare, societatea
raportându-se la acesta în programarea procesului de
dezvoltare durabilă. Este raportată o îngrijorare generală
şi o lipsă a încrederii în sistemul medical, în programul
ştiinţific şi tehnic etc. ca instanţe de gestionare a
insecurităţii individuale.
În opinia noastră, problema încrederii contrapusă
gestiunii riscului este rezultatul laicizării moderne a
societăţii care transferă îndoiala (dubitoul cartezian) din
presupoziţie a întemeierii cunoaşterii în poziţionare
axiologică faţă de lume. Anxietatea societăţii
contemporane este în general produsul avansului
tehnologic în domenii de vârf precum tehnologia nucleară,
tehnologiile medicale, tehnologia informaţiei etc. Acelaşi
avans tehnologic responsabil de anxietatea populaţiei şi de
stresul generat de societatea modernă a permis în ultimul
secol o creştere fără precedent a speranţei de viaţă şi o
calitate superioară a vieţii (Sztompka, 1999).
Gestiunea riscului conştientizat se face prin
intermediul încrederii, care este acordată diverselor
categorii profesionale responsabile de nivelul calităţii
vieţii subiecţilor.
Încrederea este necesară pentru a permite
decidentului să acţioneze în numele celui pentru care a
luat decizia. Mai concret, decizia etică este o problemă de
evaluare a credibilităţii şi plasarea (investirea încrederii)
(placing trust). Învestirea încrederii sau a neîncrederii
gestionează din punct de vedere etic acţiunea socială.
Pentru ca acţiunea socială să fie eficientă este necesară
cooperarea mai multor indivizi (O'Neill, 2001). Procesul
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de cooperare are la bază oferirea unui capital de încredere
partenerului. În lipsa capacităţii de a oferi încredere şi
tratarea celorlalţi ca fiind aprioric persoane de neîncredere,
generează arbitrarietate în procesul de decizie. Încrederea
(trust) nu este rezultatul unei certitudini asupra
comportamentului moral al celuilalt, ea fiind mai degrabă
rezultatul incertitudinii cu privire la acţiunea persoanei. De
aceea încrederea este în general acordată pentru un set
limitat de acţiuni sociale. Un medic poate fi de încredere
ca profesionist, pacientul acceptând că acesta va lucra în
interesul său, dându-i cel mai bun tratament posibil dar în
acelaşi timp considerându-l de neîncredere în alte privinţe,
de exemplu conducerea unui autovehicul în condiţii de
siguranţă (O'Neill, 2001). Încrederea se bazează pe
acceptarea faptului că persoana de încredere are un minim
de bunăvoinţă faţă de persoana care acordă încrederea şi
că între cele două persoane există cel puţin un set minimal
de valori şi interese comune. Această abordare, spune O`
Neill, este specifică încrederii între relaţiile interpersonale
(O'Neill, 2001). Încrederea instituţională ţine cont de
creditarea instituţiei respective, cu privire la respectarea
unui set minimal de norme, reguli standarde şi proceduri.
În limite rezonabile, simpatia sau antipatia în relaţiile
interpersonale nu ar trebui să afecteze semnificativ
calitatea actului profesional. Obiectivarea relaţiilor
profesionale şi eliminarea elementului personal în relaţia
medic pacient se bazează pe teoria realismului social
conform căreia o relaţie profesională poate fi o realitate
obiectivă înafara relaţiei personale, particulare, a
medicului cu pacientul.
Încrederea este unul dintre elementele principale
acestei relaţii întrucât este un element de atribuire şi
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permite transformarea unui fapt subiectiv individual într-o
relaţie interpersonală. În lipsa creditării partenerului de
discuţie cu un minim de bunăvoinţă, relaţia profesională
ca relaţie interpersonală se bazează pe credibilitatea
indivizilor
în
lumina
experienţelor
anterioare.
Performanţele anterioare îl califică pe individ ca fiind de
încredere
(reliable).
Experienţele
anterioare
şi
credibilitatea nu este singurul criteriu de acordare a
încrederii (O'Neill, 2001). Intervine în general o notă de
subiectivitate în raţiunea morală care nu se mai bazează
exclusiv pe evidenţe. Încrederea este oferită unei persoane
în lipsa unei credibilităţi evidente şi chiar în cazul unor
dovezi că persoana este nedemnă de încredere (O'Neill,
2001). Decizia cu privire la acordarea sau neacordarea
încrederii este un act a subiectului în calitatea sa de agent
moral autonom. Decizia autonomă de alocare sau
nealocare a încrederii are la bază o judecată morală care
nu este o raţiune în baza evidenţei în sens strict kantian. Ea
ţine cont de motivaţii precum: simpatia, sentimentul de
încredere, dorinţa de a avea încredere, credinţă etc.
Mainous şi colaboratorii identifică strategiile
utilizate de profesioniști (autorul se referă în principal la
profesioniștii din domeniul îngrijirii) pentru a câştiga,
menţine şi creşte încrederea clienților (Mainous, et al.
2003).
 O relaţie de încredere se bazează pe onestitate.
Construcţia încrederii reciproce îi conferă
profesionistului accesul la informaţii particulare
despre client şi de intenţiile acestuia, nevoile cu
care se confruntă şi în general poziţia clientului
faţă de situația sa.
 Încrederea are la bază o relaţie bine stabilită şi de
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durată, fiind aşadar un proces cu dezvoltare
continuă.
Continuitatea
relaţiei
permite
personalizarea acesteia şi crearea unei legături de
încredere la nivel interuman care depăşeşte
simpla credibilitate profesională a medicului
(Mainous, et al. 2003).
Un element cheie al relaţiei de încredere identificat
de Mainous şi colaboratorii îl reprezintă cunoaşterea
particularităţilor culturale ale subiectului, a universului de
valori şi de credinţe ale acestuia (Mainous, et al. 2003).
Cunoaşterea particularităţilor culturale dar şi a stării
sociale a subiectului permite medicului construcţia unei
relaţii interpersonale.
Încrederea într-o relaţie interpersonală a fost
definită ca acceptare din partea unei părţi de a se plasa
într-o stare de vulnerabilitate faţă de acţiunile celeilalte
părţi, bazată pe aşteptare ca partea care beneficiază de
încredere să realizeze o anumită acţiune înafara capacităţii
de control a celeilalte părţi. Relaţia de încredere plasează
persoana care oferă încrederea într-o situaţie în care
rezultatul acţiunii este înafara propriului control şi ca atare
este necesară credinţa că persoana în care se investeşte
încredere este o persoană care merită această încredere, o
interesează situaţia şi-i pasă de rezultatele acţiunii sale faţă
de persoana care-i oferă încrederea, acţionând cu
integritate şi competenţă. Încrederea (trust) este definită ca
fiind o relaţie biunivocă între cei doi parteneri în care cel
care are încredere este dispus să accepte propria
vulnerabilitate în faţa comportamentului celui în care
investeşte încrederea. Acceptarea se bazează pe
permisiunea acordată celui în care este investită încrederea
de a realiza o acţiune extrem de importană pentru cel care
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investeşte încrederea şi care se aşteaptă să obţină un
răspuns pozitiv de la cel în care-şi investeşte încrederea
chiar dacă controlul, comportamentul persoanei de
încredere este dificil sau imposibil (Mayer, Davis, &
Schoorman, 1995). Încrederea (trust) rezultă din
evidenţierea comportamentului credibil şi binevoitor pe
care-l recunoaştem la persoana în care investim încredere
(Doney & Cannon, 1997). Nivelul de extindere al
încrederii este corelat cu cel de dependenţă a clientului
faţă de ofertantul de servicii, a pacientului faţă de medic în
situaţia noastră (De Wulf, Odekerken-Schröder &
Iacobucci, 2001).
Angajamentul este definit ca o dorinţă de lungă
durată de a menţine o relaţie care este considerată
importantă, apreciată şi valorizată (Moorman, Zaltman &
Deshpande, 1992). Pentru ca o relaţie să fie considerată
valoroasă, partenerii implicaţi trebuie s-o considere
importantă şi să-şi dorească s-o menţină pe o perioadă
nedefinită, fiind dispuşi să lucreze la menţinerea acestora
sau să acţioneze în sensul acesta. Morgan şi Hunt (1994)
consideră angajamentul ca fiind elementul central al
relaţiilor dintre consumatori şi ofertantul de servicii.
Studiile cu privire la marketingul serviciilor medicale
(Torres, Vasquez-Parraga, Barra, 2009) evidenţiază şi ele
importanţa efectului implicării şi angajamentului în relaţia
medic pacient în obţinerea loialităţii faţă de spital.
Grija faţă de interesele părţii celeilalte ca o
componentă a încrederii generează în viziunea lui eficienţă
colectivă şi eficacitate instituţională a grupului sau a
organizaţiei în care se manifestă relaţii interpersonale
bazate pe încredere. Încrederea şi capacitatea de a accepta
că rezultatele propriei acţiuni şi îndeplinirea propriilor
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obiective sunt dependente de rezultatele acţiunii unei sau
unor alte persoane, constituie un element cheie a lucrului
în echipă.
Autorii Suki Mohd (2011) arată că există o
corelaţie pozitivă între satisfacţia clientilor şi încrederea,
implicarea şi loialitatea acestora în relaţia cu un anume
brand. Satisfacţia este de asemenea afectată de reputaţia
brandului. Reputaţia pozitivă a medicului va genera o
satisfacţie şi o încredere crescută din partea pacientului
ceea ce va duce la implicare şi loialitate crescută (Suki
Mohd & Suki Mohd, 2011).
Loialitatea este văzută ca un angajament faţă de
serviciile oferite de un brand, care generează consecvenţă,
constanţă în selecţia serviciilor oferite de acesta în ciuda
influenţelor situaţionale sau de marketing care acţionează
în sensul schimbării ofertantului de servicii. Un client loial
are tendinţa de a promova serviciile brandului, atrăgând
alţi clienti şi motivându-i să consume produse sau servicii
ale aceluiași provider. Loialitatea reprezintă o atitudine
pozitivă faţă de brand şi este generată printr-un proces de
durată în care sunt cristalizate experienţele de succes şi
satisfacţie în relaţia cu medicul respectiv. Reputaţia
brandului este considerată un element cheie în generarea şi
menţinerea loialităţii clientului (Torres, Vasquez-Parraga
& Barra, 2009), (Oliver, 1999).
Sarcină de învățare 4: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a
conceptului de încredere în societatea de risc, invităm
studenții să lectureze articolul Sandu, A., Cojocaru, D.,
Gavrilovici, C., Oprea. L. (2013). Încrederea-dimensiune
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etică a îngrijirii medicale a condiției cronice. Revista
Română de Bioetică, Vol. 11, No. 1, pp. 88-103.
Disponibil online la adresa:
http://www.bioetica.ro/index.php/arhivabioetica/article/view/265/445
Sarcină de lucru 4:
Realizați un eseu cu tema: Încredere în
societatea de risc, pornind de la lectura
articolului menționat la punctul anterior.
Temă de verificare pe parcurs tip T2:
Având în vedere gradul de dificultate crescut
al capitolului, invităm studenții să realizeze o
listă a conceptelor cheie din cadrul prezentului capitol
(cel puțin 5 concepte cheie), pe care să le definească cu
ajutorul unui dicționar de specialitate, construind ulterior
un eseu de maxim o pagină care să cuprindă cele 5
cuvinte cheie.
1.5. Strategii de analiză a poziționării organizației în
relaţiile publice
Analiza SWOT8 reprezintă identificarea
punctelor tari (S) şi a punctelor slabe (W) ale
unei organizaţii, a oportunităţilor (O) şi
ameninţărilor (T) cu care aceasta se confruntă. Acest
8

Preluare după Sandu, A. (coord.), Ponea, S., Bradu, O. A. (2009).
Manual pentru cursanţii programului de formare profesională:
„Asistent în relații publice şi comunicare” COD COR 342906. Iași,
România: Editura Lumen. ISBN: 978-973-166-190-2.
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instrument este utilizat de specialişti în construcţia
strategiilor de PR a Organizaţiei şi în proiectarea
campanilor de PR. Metoda analizei SWOT porneşte de la
evaluarea mediului intern sub forma punctelor tari şi a
punctelor slabe şi a mediului extern privit ca o serie de
oportunităţi şi ameninţări.
Mediu Intern

Mediu Extern

Puncte tari (S)

Puncte slabe (W)

Mediu Intern +

Mediu Intern +

Oportunităţi (O)

Ameninţări (T)

Mediu Extern +

Mediu Extern -

Punctele tari reprezintă resursele şi capacităţile ce
pot fi mobilizabile efectiv pentru atingerea obiectivelor
campaniei. Se referă la resursele interne atât a Organizaţiei
implementatoare, cât şi a posibililor beneficiari.
Punctele slabe reprezintă insuficienţe sau
neajunsuri care pot obstrucţiona sau limita îndeplinirea
obiectivelor campaniei. Se referă de asemenea la resursele
interne atât a organizaţiei implementatoare, cât şi a
posibililor beneficiari.
Oportunităţile reprezintă situaţiile favorabile,
elementele pozitive din mediul extern ce pot favoriza
îndeplinirea obiectivelor.
Ameninţările sunt constituite de acele elemente
ale mediului extern care pun în pericol derularea
proiectului şi atingerea obiectivelor acestuia.
În practică, proiectul se realizează pornind de la
utilizarea eficientă a punctelor tari, şi eliminând pe cât
posibil punctele slabe, în condiţiile valorizării fructificării
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oportunităţilor şi previziunii şi înlăturării ameninţărilor sau
efectelor acestora. Analiza SWOT se realizează de obicei
sub forma unui proces de brainstorming în care sunt
implicaţi atât echipa de PR a Organizaţiei, şi pe cât posibil
reprezentanţi ai beneficiarilor etc.
Arborele problemelor și diagrama os de peşte
„Arborele problemelor” este un instrument util în
analiza problemelor şi stabilirea problemei reale asupra
căreia campania de PR îşi propune să modifice opinia
publică. Strategia de PR va fi construită ţinându-se cont de
arborele problemelor. Acesta constă în ierarhizarea
diverselor aspecte legate de problemele dintr-un anumit
domeniu şi stabilirea unei relaţii CAUZĂ - EFECT între
diverse probleme. Arborele problemelor este o diagramă
care reprezintă grafic această relaţie cauză - efect.

Diagramă preluată după Suportul de Curs manager de
Proiect, realizat de Fundaţia Ana în cadrul Programului
Dezvoltarea Durabilă a Parteneriatelor Transfrontaliere,
Bucureşti 2008.
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Utilizat atât în construcţia unor strategii de
intervenţie proiective, cât şi în cadrul unor campanii de
modificare a unei imagini sau percepţii publice, autorii
citaţi consideră că trebuie urmaţi următorii paşi:
 Definiţi situaţia nedorită iniţială,
 Identificaţi şi listaţi problemele potenţiale /
interconectate,
 Alegeţi o «Problemă de început»,
 Aşezaţi ierarhic problemele,
 Dacă problema analizată este CAUZA pentru
problema de start, va fi aşezată la nivelul
INFERIOR în construcţia arborelui,
 Dacă aceasta este EFECT al problemei de
început, va fi poziţionată la nivelul SUPERIOR,
 Dacă nu este nici cauză nici efect, ambele
probleme, cea analizată şi problema de referinţă
(cea de început) vor fi amplasate la același nivel
în construcţia arborelui problemelor.
Pornind de la sursa menţionată anterior se
evidenţiază următoarele dificultăţi în elaborarea
„arborelui problemei”:
 Unul sau mai mulți paşi lipsesc din secvenţa
logică (relaţia cauză - efect nu este directă),
 Aceeaşi problemă este menţionată de două ori,
 Mai multe probleme sunt menţionate ca una
singură.
În situaţiile de mai sus, inconsistenţa logică,
consideră autorii citaţi, trebuie înlaturată printr-o
formulare adecvată, iar analiza trebuie continuată în mai
mare detaliu. Fără a înţelege clar natura problemei, nu
putem identifica nici cauzele acesteia.
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Problemele nu sunt specificate în suficient
detaliu (Ex. Management slab - poate fi
control financiar prost, întârzieri în livrări,
abilităţi de planificare slabe etc.) Este
necesară aprofundarea analizei pentru a putea
stabili clar natura problemei şi cauzele
concrete şi apoi pentru a alege soluţiile cele
mai potrivite de ameliorare.
Absenţa soluţiilor este formulată drept
problemă. Absenţa soluţiilor nu este de fapt o
descriere a situaţiei negative actuale, ci o
descriere a inexistenţei situaţiei dorite în
viitor. De exemplu „Lipsa de personal
instruit” nu descrie problema concretă (care
constă în faptul că personalul nu are abilităţi
suficiente sau corespunzătoare). Riscul este că
această formulare a problemei poate orienta
proiectul către lipsa soluţiei şi anume
„instruire” când de fapt problema poate fi
rezolvată prin angajare de personal sau
printr-un management al resurselor umane
mai performant. (Fundaţia Ana, Suportul de
Curs manager de Proiect).
Diagrama os de peşte
Această tehnică utilizată pentru rezolvarea
problemelor reprezintă o modalitate de analiză a
problemelor complexe care par a avea mai multe cauze
interdependente. Unul dintre aspectele cheie ale acestei
tehnici este folosirea diagramei cauză-efect sub formă de
Diagrama Os de Peşte (Fishbone Diagram), de asemenea
cunoscută sub numele de Diagrama Ishikawa. Acest nume
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provine de la Prof. Kaoru Ishikawa, un japonez care a fost
primul utilizator al acestei diagrame, în 1943. Beneficiile
acestei tehnici includ:
 Permite explorarea diferitelor categorii de cauze.
 Încurajează
creativitatea prin intermediul
procesului de brainstorming.
 Furnizează o imagine grafică a problemei şi a
potenţialelor categorii de cauze.
În partea din dreapta a diagramei se trece problema
identificată. O săgeată îndreptată către problemă va
constitui „coloana vertebrală” a analizei cauze-efecte. Dea lungul acestei coloane se vor identifica şi prezenta
cauzele care au dus la efectul identificat, atât cele majore,
cât şi cele considerate minore. Metoda de identificare a
cauzelor este de obicei bainstorming în cadrul unei echipe
multidisciplinare. Fiecare categorie considerată principală
se va explicita la rândul său, selectându-se din cauzele
identificate, cele care sunt considerate cele mai
semnificative, cărora li se analizează impactul. Planul de
acţiune (strategia de campanie) trebuie să ia în considerare
cât mai multe dintre cauzele identificate. Campania de PR
(cu precădere cele de responsabilitate socială corporatistă),
va viza modificarea percepţiei sociale asupra problemei,
pe de o parte, şi respectiv crearea unei imagini pozitive,
dezirabile, pentru soluţia propusă în cadrul campaniei. În
acest sens o campanie cu privire la stoparea accidentelor
rutiere va insista fie pe cauze şi diminuarea acestora, de
exemplu a vitezei excesive, a conducerii sub influenţa
alcoolului, cât şi pe impactul pozitiv al scăderii numărului
de accidente prin mesaje de tipul „viaţa are prioritate”.
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Analiza SOAR în Relaţiile Publice centrate pe
succes şi apreciere
O abordare inovativă a Analizei strategice propusă
în cadrul Appreciative Inquiry de către Catherine
McKenna, Joanne Daykin, Bernard J. Mohr şi Tony
Silbert presupune înlocuirea analizei SWOT cu analiza
SOAR, unde locul oportunităţilor şi a ameninţărilor este
luat de „aspiraţii şi rezultate”. Diagrama SOAR este
propusă în cadrul paradigmei apreciative, propusă original
de Cooperrider, şi care vizezază centrarea pe elementele
de succes, de pozitivitate existente, în locul centrării pe
probleme.

În cadrul analizei SOAR, Cooperrider şi Whitney
(2008) pun în evidenţă punctele tari şi aspiraţiile
identificate în cadrul analizei mediului intern şi a
oportunităţilor şi rezultatelor în sensul de ieşiri, la nivelul
mediului extern. Aplicaţia diagramei SOAR în Relaţiile
Publice poate fi pusă în legătură cu utilizarea „Poveştilor
de succes”, şi a interpretărilor mesajului în funcţie de
aspiraţii, în contextul în care campania propune
identificarea şi valorificarea oportunităţilor în sensul
obţinerii unor rezultate corelate cu acestea.
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Sarcină de învățare 5: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a
conceptului de comunicare instituțională, invităm
studenții
să
lectureze
capitolul
Comunicarea
instituțională. Principii de funcționare din Dinescu, A.
(2010). Ghid al comunicatorului din instituțiile publice.
Iași, România: Editura Lumen.
Sarcină de lucru 5:
Realizați un eseu cu tema: Distanța și
consonanța cognitivă, pornind de la lectura
capitolului menționat la punctul anterior.
Temă de verificare pe parcurs tip T2:
Având în vedere gradul de dificultate crescut
al capitolului, invităm studenții să realizeze o
listă a conceptelor cheie din cadrul prezentului capitol
(cel puțin 5 concepte cheie), pe care să le definească cu
ajutorul unui dicționar de specialitate, construind ulterior
un eseu de maxim o pagină care să cuprindă cele 5
cuvinte cheie.
Test recapitulativ
1. Ce semnifică termenul de paradigmă?
R: Termenul de paradigmă provine din limba
greacă semnificând model, mod de înţelegere, respectiv
fundamentul asumat al oricărei cunoaşteri.
2. Ce reprezintă structura internă a unei
paradigme?
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R: Setul de concepte, axiome şi şabloane ale
gândirii împreună cu metodele, standardele ştiinţifice,
procedurile de cercetare şi criteriile adevărului reprezintă
structura internă a unei paradigme.
3. Prin intermediul cui se face gestiunea riscului
conștientizat?
R: Gestiunea riscului conştientizat se face prin
intermediul încrederii care este acordată diverselor
categorii profesionale responsabile de nivelul calităţii
vieţii subiecţilor.
4. Ce tendință are un client loial?
R: Un client loial are tendinţa de a promova
serviciile brandului atrăgând alţi clienţi şi motivându-i să
consume produse sau servicii ale aceluiași provider.
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Cap. 2. Comunicare și semiotică.
Structura actului comunicațional
Tematică:
2.1. Comunicare și semiotică
2.2. Structura actului comunicațional

2.1. Comunicare și semiotică
Comunicarea9 poate fi considerată un proces ce
implică două sau mai multe persoane, ce
vizează transferul de informaţie între acestea.
Informaţia este codificată în semne, care în general sunt
în întregime arbitrare prin raportare la ceea ce semnifică.
Un cuvânt nu descrie totul, mai rămâne întotdeauna ceva
de spus. Semantica generală este o practică care vizează
eliberarea din constrângerile limbajului formal, guvernat
de legile logicii aristotelice.
Ideea de sorginte kantiană a “incognoscibilităţii
lucrului în sine”, a fost astfel preluată de teoria
comunicării, prin intermediul semanticii generale, şi
adaptată pragmatismului specific ştiinţelor comporta9

Adaptare după Sandu, A. (coord.), Ponea, S., Bradu, O. A. (2009).
Manual pentru cursanţii programului de formare profesională:
„Asistent în relații publice şi comunicare” COD COR 342906. Iași,
România: Editura Lumen. ISBN: 978-973-166-190-2. O mai largă
dezvoltare a subiectului a fost realizată în cadrul volumului Sandu, A.
(2012a). Filosofia socială construcționistă. Direcții epistemice, etice
şi pragmatice. Cluj, România: Editura Presa Universitară Clujeană.
67
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
si comunicare in administratia publica.
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Antonio SANDU

mentului şi a neuroştiinţelor. Se operează astfel cu
distincţia fundamentală dintre “realitate” şi „harta asupra
realităţii”, hartă cu care operează conştiinţa.
Aspectele formale ale gândirii se realizează în
sistemul sintactic al limbii. Sintaxa limbii materne îşi pune
amprenta pe paternurile cognitive ale vorbitorilor nativi,
transformându-se în sintaxa subiectivă a persoanei.
Formalizarea şi axiomatizarea sistemelor logice
contemporane presupune existenţa unei sintaxe unitare
care să permită invarianţa faţă de modelul cultural.
Semnificativ în analiza constituirii limbajului ca sistem
universal de semnificare este posibilitatea unor structuri
semantice invariante.
Cea mai importantă caracteristică biologică a
omului o reprezintă potenţialitatea limbajului. Limbajul
este calea de transmitere a culturii de la o generaţie la alta,
este modalitatea operaţională în care se realizează procesul
socializării. Fiecare civilizaţie îşi perpetuează “valorile
dominante” pe care le generează şi “în structuri cadru
cognitive, plasate la nivelul mentalităţilor, a “adevărurilor
universal valabile” pe care le putem intui ca fiind
“metatextul” culturii care le generează. La aceste cadre ale
gândirii face referire Petru Culianu (1994) când foloseşte
expresia “grila limbajului a generat cotitura lingvistică, ca
mutare a atenţiei de la “realitate” la “reprezentarea
realităţii” în limbaj.
Jean Piaget (1980) identifică din punct de vedere
psihologic stadialitatea dezvoltării cognitive a omului,
descriind procesele cognitive specifice fiecărei etape.
Aceste procese sunt conturate de dezvoltarea limbajului pe
de o parte, şi de posibilitatea operării cu concepte pe de
altă parte.
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Comunicarea presupune interacţiune socială, prin
intermediul modurilor de comportare înnăscute sau
dobândite, precum şi existenţa unor semnale verbale sau
nonverbale care sunt emise şi recepţionate, conştiente sau
inconştiente.
Mioara Burlacu (2001) identifică două dimensiuni
ale comunicării:
1. dimensiunea relaţională:
 un nivel redus de comunicare determină o relaţie
superficială, formală;
 o comunicare eficientă determină o relaţie
profundă, serioasă.
2. dimensiunea comunitară: la şcoală, grupul de
prieteni, locul de muncă, familia, orice formă de
microcomunitate.
Relaţia de comunicare presupune în mod
tradiţional existenţa unui emiţător şi a unui receptor, care
reprezintă cei doi poli ai comunicării, emiţătorul având
rolul activ în timp ce receptorul are un rol pasiv. Între
aceştia are loc procesul de transmitere de informaţie.
Indiferent de accepţiunea termenului de informaţie,
aceasta necesită un vehicul pentru a fi transmisă de
emiţător către receptor. Vehiculul informaţiei este
semnalul, sau semnul în teoria semiotică a informaţiei.
Semnul este un vehicul pentru informaţie, care se
transmite între emiţător şi receptor, având rolul de a se
substitui obiectului sau fenomenului desemnat în contextul
comunicării. Ambele părţi ar trebui în mod normal să
atribuie semnului aceeaşi valoare informaţională, adică
aceeaşi
semnificaţie.
Substituirea
semnificatului
(obiectului desemnat prin semn) prin semnificant poate
introduce erori în procesul de comunicare. Diferenţa dintre
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semn şi semnal este în principal constituită de
intenţionalitatea semnului în comunicare, faţă de semnal,
care nu are o valoare intenţională. Un individ scriind pe o
foaie de hârtie lasă cititorilor o serie de semne (cuvintele
scrise efectiv), în timp ce sunetul unei locomotive este un
semnal al apropierii acesteia.
Cu toate acestea semnalăm că această categorizare
are un grad de imprecizie, semnalul sonor emis de
locomotivă având în spate intenţia mecanicului de a
semnaliza prezenţa locomotivei. Ca atare, o distincţie mai
eficientă între semn şi semnal poate fi pusă în legătură cu
complexitatea informaţională extinsă a semnului faţă de
cea a semnalului, mult mai restrânsă. Semioticieni precum
Thomas Sebbeok (2002) consideră semnalul o formă
particulară a semnului.
Transmiterea semnalului (informaţiei) se realizează
prin intermediul unui canal de transmitere a informaţiei.
Canalul de transmitere poate fi de natură lingvistică, fie
sub formă verbală, sau scrisă, sau utilizându-se alte
modalităţi de codificare a informaţiei (digitală de
exemplu).
Sarcină de învățare 1: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a
conceptului de semiotică, invităm studenții să lectureze
un capitol la alegere din Ferdinand de Saussure (1998).
Curs de lingvistică generală. Iași, România: Editura
Polirom.
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Sarcină de lucru 1:
Realizați o recenzie a volumului Ferdinand de
Saussure (1998). Curs de lingvistică generală.
Iași, România: Editura Polirom, insistând asupra
capitolului ales spre a fi lecturat la punctul anterior.
Temă de verificare pe parcurs tip T2:
Având în vedere gradul de dificultate crescut
al capitolului, invităm studenții să realizeze o
listă a conceptelor cheie din cadrul prezentului capitol
(cel puțin 5 concepte cheie), pe care să le definească cu
ajutorul unui dicționar de specialitate, construind ulterior
un eseu de maxim o pagină care să cuprindă cele 5
cuvinte cheie.
2.2. Structura actului comunicațional
Comunicarea în principal poate fi realizată sub
formă verbală, nonverbală sau paraverbală.
Comunicarea verbală se realizează prin
intermediul limbajului fie în formă orală, fie scrisă prin
transliterarea exactă a spuselor unei persoane (de
exemplu transcrierea unor interviuri). Comunicarea
verbală este structurată în baza unei sintaxe specifice
fiecărei limbi în parte. Comunicarea nonverbală reflectă
stări de spirit în general corelate cu mesajul transmis prin
comunicarea verbală, şi este în mare măsură involuntară.
În general prin comunicare
nonverbală înţelegem
limbajul trupului – totalitatea semnalelor transmise prin
postură, fizionomie, mimică, gestică, privire şi distanţe.
În cazul unei contradicţii între mesajul transmis în cadrul
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comunicării verbale şi semnalele nonverbale transmise,
de regulă aceasta semnifică o încercare de deformare a
comunicării de către emiţător. Comunicarea paraverbală
este reprezentată de modul în care sunt rostite cuvintele,
folosirea caracteristicilor vocii, viteza cu care sunt
exprimate cuvintele, pauzele, sublinierile verbale etc.
Modul de folosire a vocii şi mai ales tonul pot să:
 susţină/întărească mesajul verbal;
 contrazică mesajul;
 deformeze mesajul;
 înlocuiască mesajul.
Pe lângă canalele de transmisie senzorială a
informaţiei, discutăm de canale electronice, digitale etc.
Comunicarea are loc în cadrul unui spaţiu comunicaţional,
emiţătorul şi receptorul fiind în proximitate sau la distanţă.
Transmiterea mesajului prin intermediul canalelor
de comunicaţie presupune un proces de codificare şi
decodificare a mesajului. O serie de distorsiuni ale
comunicării pot fi conexe cu procesul de codificaredecodificare a mesajului. Eroarea poate aparţine
emiţătorului sub forma unei exprimări neadecvate, sau
receptorului sub forma unei înţelegeri greşite sau limitate a
mesajului,
sau
ambilor
parteneri
ai
relaţiei
comunicaţionale.
Procesul de comunicare fiind o relaţie, acesta
implică un feedback care să transmită emiţătorului
informaţii cu privire la gradul de receptare a mesajului şi
distorsiunile mesajului care au apărut în procesul
comunicării.
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Vom reda în cele ce urmează paradigma relaţiei
comunicaţionale sub forma unei reprezentări schematice.

Faţă de schemele tradiţionale ale comunicaţiei, noi
adăugăm ca elemente constituente semnificative contextul
comunicării reprezentat de paradima culturală dominantă,
de presupoziţiile cunoscute sau presupuse a fi cunoscute
de toţi partenerii actului comunicaţional, şi pe de altă parte
de starea psihică şi emoţională a persoanelor implicate în
comunicare.
„Cotitura lingvistică” a secolului XX are ca punct
de plecare conceptul de „structură”. Postmodernismul
porneşte de la deconstrucţia structurilor reprezentării,
tocmai având ca argument ideea jocului de limbaj ca
„gramatică” a înţelegerii realităţii. Postmodernitatea pune
şi ea accent pe puterea cuvântului de a institui lumea.
Florea Lucaci (2005) observă „reducţia la limbaj”
specifică modernităţii târzii şi postmodernităţii. Eliminând
absolutul (în cazul de faţă cuvântul ca logos),
postmodernitatea operează cu posibilul şi în mod natural
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cu pluralul întrucât, cum spune Witgenstein (1991):
„presupoziţia este un model al realităţii aşa cum ne-o
imaginăm”.
Sarcină de învățare 2: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a procesului
comunicării, invităm studenții să lectureze capitolul
Comunicarea ca proces (pp. 41-44), din Rotariu, I.,
Muntean, M., Danciu, L. A. (2010). Comunicare și relații
publice de afaceri. Note de curs. Sibiu, România: Editura
Universităţii Lucian Blaga din Sibiu. Disponibil online la
adresa:
http://www.ilierotariu.ro/documents/books/comunicare%
20si%20relatii%20publice%20de%20afaceri.pdf.
Sarcină de lucru 2:
Analizați o comunicare instituțională, de
exemplu de pe site-ul unei primării, și
identificați structura actului comunicațional la nivelul
primăriei respective.
Temă de verificare pe parcurs tip T2:
Având în vedere gradul de dificultate crescut
al capitolului invităm studenții să realizeze o
listă a conceptelor cheie din cadrul prezentului capitol
(cel puțin 5 concepte cheie), pe care să le definească cu
ajutorul unui dicționar de specialitate, construind ulterior
un eseu de maxim o pagină care să cuprindă cele 5
cuvinte cheie.
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Test recapitulativ
1. Ce implică comunicarea ca proces?
R: Comunicarea poate fi considerată un proces ce
implică două sau mai multe persoane, ce vizează
transferul de informaţie între acestea.
2. Ce este limbajul?
R: Limbajul este calea de transmitere a culturii de
la o generaţie la alta, este modalitatea operaţională în care
se realizează procesul socializării.
3. Ce fel de interacțiune presupune comunicarea?
R: Comunicarea presupune interacţiune socială,
prin intermediul modurilor de comportare înnăscute sau
dobândite, precum şi existenţa unor semnale verbale sau
nonverbale care sunt emise şi recepţionate, conştiente sau
inconştiente.
4. Sub ce forme poate fi realizată în principal
comunicarea?
R: Comunicarea în principal poate fi realizată sub
formă verbală, nonverbală sau paraverbală.
5. Ce presupune transmiterea mesajului?
R: Transmiterea mesajului prin intermediul
canalelor de comunicaţie presupune un proces de
codificare şi decodificare a mesajului.
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Cap. 3. Strategii neuro lingvistice în
comunicarea publică.
Sistemul de reprezentări senzoriale AVK
Tematică:
3.1. Programarea neuro-lingvistică și
comunicarea publică
3.2. Principiile programării neurolingvistice
3.3. Sistemul de reprezentări
senzoriale AVK

3.1. Programarea neuro-lingvistică și
comunicarea publică
Programarea neurolingvistică10 s-a dezvoltat
după cel de al doilea Război Mondial sub
influenţa lui Alfred Korzbysky care a lansat
un curent de gândire numit semantica generală. Un
model semiotic inedit, cu accente asupra corelaţiei dintre
sintaxa gândirii şi particularităţile limbajului natural, a
fost pus la punct de Bandler şi Grinder sub denumirea de
Programare neurolingvistică (NLP).
Denumirea NLP-ului reuneşte trei termeni:
1. Termenul neuro se referă la percepţiile noastre
senzoriale care determină starea noastră lăuntrică, atât în
10

Preluare și adaptare din volumul Sandu, A. (2009). Dimensiuni etice
ale comunicării în postmodernitate. Iași, România: Editura Lumen.
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sens neurologic cât şi în sens figurat, făcând referire la
trăirile noastre afective.
2. Termenul lingvistic se referă la mijloacele de
comunicare umană, vizând atât comunicarea verbală cât şi
non-verbală, oglindite în manifestările noastre exterioare.
3. Termenul programare se referă la capacitatea
noastră de a produce şi aplica diverse programe
comportamentale, în conformitate cu organizarea noastră
cerebrală.
„În esenţă, NLP presupune că putem aproxima, fie
şi într-un sens abstract, creierul uman ca fiind un sistem
computaţional biologic, deosebit de complex, în care
comportamentele noastre s-ar înscrie aidoma unor
programe de calculator. A renunţa la un comportament neecologic pentru noi este echivalent cu a modifica
programul respectiv la nivel cerebral, într-o manieră
specifică. NLP ne oferă tocmai mijloacele de a modifica
aceste programe neuronale şi deci de a înlocui un
comportament ne-benefic cu un altul, mult mai dezirabil
pentru individul respectiv (Şurubaru, 2002).
În NLP fiinţa umană este strâns condiţionată de
factorii neurolingvistici sau neurosomatici care sunt la
originea percepţiei şi reprezentărilor asupra mediului.
Richard Bandler, informatician, şi John Grinder,
psiholog şi lingvist, pun bazele NLP-ului, considerat un
set de metode şi tehnici eficiente de ameliorare a
comunicării interumane şi de dezvoltare personală.
Aceşti doi cercetători au început prin a studia structura a
ceea ce ei numeau “excelenţă în comunicarea
interpersonală” (Bandler, Grinder, 1975). N.L.P-ul este
astăzi sinonim eficacităţii comunicării.
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Sarcină de învățare 1: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a
programării neuro-lingvistice, invităm studenții să
lectureze un capitol la alegere din volumul Bandler, R.,
Dilts, R., Grinder, J. (2014). Ghidul de programare
neurolingvistică. București, România: Vidia.
Alternativ, recomdăm şi lecturarea unui capitol la
alegere din volumul Suciu, R. (2015). Introducere în
programarea neuro-lingvistică. Iaşi, România: Editura
Lumen.
Sarcină de lucru 1:
Prezentați câteva elemente care v-au atras
atenția în mod deosebit din capitolul lecturat la
punctul anterior din volumul Bandler, R., Dilts, R.,
Grinder,
J.
(2014).
Ghidul
de
programare
neurolingvistică. București, România: Vidia.
Temă de verificare pe parcurs tip T2:
Având în vedere gradul de dificultate crescut
al capitolului, invităm studenții să realizeze o
listă a conceptelor cheie din cadrul prezentului capitol
(cel puțin 5 concepte cheie), pe care să le definească cu
ajutorul unui dicționar de specialitate, construind ulterior
un eseu de maxim o pagină care să cuprindă cele 5
cuvinte cheie.
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3.2. Principiile programării neuro-lingvistice
„Fondul axiomatic” al NLP11 îl constituie un
set de aserţiuni fundamentale care coordonează
funcţionalitatea comunicării prin strategii NLP
şi dau totodată congruenţa logică a sistemului. Ele
constituie un set de aserţiuni prealabile, şi nu
presupoziţii, întrucât NLP respinge orice presupoziţie
generalizatoare ca generatoare de disfuncţii ale
comunicării.
Harta nu este tot una cu teritoriul. În sensul
semiotic propriu-zis se afirmă distincţia dintre semnificant
şi semnificat. La nivelul praxiologic de analiză a
comunicării, interpretarea vizează diferenţa considerabilă
şi fundamentală între realitate şi percepţia noastră asupra
realităţii. Individul nu reacţionează în conformitate cu
realitatea ci cu imaginea sa despre realitate. Harta unei
persoane poate diferi uneori fundamental atât de realitate
cât şi de hărţile altor persoane. Fiecare persoană este unică
şi reacţionează în mod unic în cadrul actului comunicării.
Cunoaşterea valorilor semnificative ale unei
persoane înseamnă a ajunge să cunoaştem sistemul
credinţelor, a celor care dictează sistemul său cognitiv,
atitudinal şi de acţiune. Sistemul personal de credinţe se
constituie ca generator al filtrelor perceptuale, iar acesta,
la rândul lor, întreţin sistemul de credinţe.
I. P. Culianu (1994) generaliza la nivel societal
acest sistem propriu al ideilor şi credinţelor, vorbind
despre „grila interpretativă şi voinţa deformatoare,
11

Preluare și adaptare din volumul Sandu, A. (2009). Dimensiuni etice
ale comunicării în postmodernitate. Iași, România: Editura Lumen.
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care constituie contextul cultural al unei epoci
(metamodelul în termeni de NLP). Valorile vin să susţină,
fiecare cu aportul său, edificiul credinţelor individului, iar
acestea
comandă,
într-o
manieră
imperativă,
comportamentele acestuia. Sistemul nostru de reprezentări
se circumscrie unei bucle interactive, ce reprezintă
sectoarele pe care le acoperim, grosso modo, prin
procesele psihice angrenate în cadrul comunicării. Acestea
sunt: comunicarea propriu-zisă cu exteriorul, numită
generic comunicare externă, dialogul interior, şi stările
afective care însoţesc actul comunicării.
Sarcină de învățare 2: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a
programării neuro-lingvistice, invităm studenții să
lectureze un capitol la alegere din volumul Robbins, A.
(2014). Puterea nemărginită. București, România:
Editura Amaltea.
Sarcină de lucru 2:
Prezentați câteva elemente care v-au atras
atenția în mod deosebit din capitolul lecturat la
punctul anterior din volumul Robbins, A. (2014). Puterea
nemărginită. București, România: Editura Amaltea.
Temă de verificare pe parcurs tip T2:
Având în vedere gradul de dificultate crescut
al capitolului, invităm studenții să realizeze o
listă a conceptelor cheie din cadrul prezentului capitol
(cel puțin 5 concepte cheie), pe care să le definească cu
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ajutorul unui dicționar de specialitate, construind ulterior
un eseu de maxim o pagină care să cuprindă cele 5
cuvinte cheie.
3.3. Sistemul de reprezentări senzoriale AVK
Nu putem să nu comunicăm. Semnificaţia unui
mesaj este dată de reacţia pe care acesta o
suscită. Bandler şi Grinder (1975) pornind de
la lucrările lingvistului Noam Chomsky, definesc trei
tendinţe personale prin intermediul limbajului numite
metamodele ale limbajului: omisiuni, generalizări şi
respectiv distorsiuni. Omisiunile marchează „petele
albe” din „harta” noastră despre realitate, generalizările
reprezintă tendinţe de globalizare a unui element
singular, care devine exponentul unei categorii extinse;
iar distorsiunile - distorsiunile şi omisiunile formează
disfuncţiile cognitive care generează vulnerabilitatea
cognitivă (Cojocaru, D., 2003) - permit realizarea de
substituţii în cadrul informaţiilor primate prin diferite
registre senzoriale.
Pentru a comunica este indispensabil să intrăm în
sistemul celuilalt de reprezentări asupra lumii
înconjurătoare. Fiecare individ posedă un sistem de
reprezentare senzorială (SRS) predominant sau primar.
Diferenţele dintre aceste predominanţe intervin ca factori
inhibitori ai comunicării, ducând uneori la adevărate
blocaje în înţelegerea mesajului emis de celălalt.
În NLP se definesc astfel trei sisteme principale de
reprezentare senzorială: sistemul vizual, sistemul auditiv,
sistemul tactil (kinestezic). Fiecare persoană posedă în ea
însăşi toate resursele necesare optimizării propriului
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comportament. Programarea neuro-lingvistică este
interesată de modul cum se produc anumite
comportamente, iar modul de rezolvare al problemelor
este indirect, prin învăţarea persoanei despre modul cum
poate să-şi optimizeze comportamentele.
Ca principal mijloc de transmitere a valorilor şi
credinţelor, a atitudinilor şi cunoştinţelor, a conţinuturilor
informaţionale de orice tip, limbajul joacă un rol
fundamental atât în dezvoltarea personalităţii, cât şi a
societăţii umane. Prin facilitarea vehiculării şi propagării
ideilor, dar şi prin înlesnirea comunicării interumanedirectă („face to face”) şi mediată (tiparul, mass-media) –
limbajul face posibilă interacţiunea simbolică de care
depinde societatea.
În structurarea N.L.P. drept o teorie de sine
stătătoare, un rol important îl deţin conceptele rogersiene
de empatie, contact pozitiv şi perceperea realităţii
celuilalt. De asemenea, N.L.P. este inspirată şi de lucrările
Şcolii de la Palo Alto, din cercetările lui Gregory Bateson
în domeniul antropologiei şi psihologiei, precum şi cele
ale lui Edward T. Hall, care consideră cultura drept un
mijloc de comunicare aplecându-se îndeosebi asupra
percepţiei subiective a timpului şi spaţiului. Teoriile
neurocibernetice care stau la baza constituirii N.L.P-ului
sunt desigur criticabile din perspectivă ontologică.
Aproximarea „creierului”, cu un sistem complex de calcul,
refuză existenţa conştiinţei ca nivel ontologic. Pragmatic
însă putem vorbi de „automatizarea” structurilor cognitive
şi operaţionale, astfel încât la nivelul relaţiilor
interpersonale să putem vorbi despre o funcţionalitate de
tip neuro-cibernetic a proceselor cognitive şi atitudinale.
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Sarcină de învățare 3: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a
programării neuro-lingvistice, invităm studenții să
lectureze un capitol la alegere din volumul Knight, S.
(2004).
Tehnicile
programării
neuro-lingvistice.
Bucureşti, România: Curtea Veche.
Sarcină de lucru 3:
Prezentați câteva elemente care v-au atras
atenția în mod deosebit din capitolul lecturat la
punctul anterior din volumul Knight, S.
(2004).
Tehnicile
programării
neuro-lingvistice.
Bucureşti, România: Curtea Veche.
Temă de verificare pe parcurs tip T2:
Având în vedere gradul de dificultate crescut
al capitolului, invităm studenții să realizeze o
listă a conceptelor cheie din cadrul prezentului capitol
(cel puțin 5 concepte cheie), pe care să le definească cu
ajutorul unui dicționar de specialitate, construind ulterior
un eseu de maxim o pagină care să cuprindă cele 5
cuvinte cheie.
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Despre transa
Suplimentară

de

consens

-

Lectură

Erikson și Rossi (1977) descriu o experienţă12
de reconstrucţie subiectivă a realităţii ca stare de transă.
Fiind imobilizat la pat şi având dureri foarte puternice,
într-un moment în care medicii îi prevedeau iminentul
sfârşit, Erikson, copil fiind, îşi doreşte să privească
pentru ultima oară apusul de soare prin intermediul unei
oglinzi care să-i permită, din poziţia în care se afla, să
vizualizeze cerul (Erikson, Rossi, 1977). Copilul bolnav
reuşeşte să vadă apusul soarelui care umplea tot cerul în
ciuda faptului că un copac care se interpunea între
oglindă şi cer ar fi trebuit să-i obtureze parţial imaginea.
Percepţia selectivă a înlăturat copacul din imagine,
completând imaginea cu elementele din memorie care
reconstituiau apusul şi blocau vederea copacului. Viitorul
psihiatru a identificat această stare cu una de transă pe
care o descrie ca alterare a percepţiei realităţii sub
influenţe sugestive. Starea de transă reprezintă pentru
Erikson un fenomen cotidian, în care omul este absorbit
atunci când aşteaptă autobuzul, citeşte sau ascultă
muzică, este absorbit de exerciţii fizice, izolând atenţia
de stimulii irelevanţi. Starea de transă în viziunea
ericsoniană diferă de cea clasică din psihiatrie, ea
returnându-se mai degrabă la o sumă de stări ale
conştiinţei, care-şi urmează una celeilalte în viaţa
12

Fragment preluat din articolul: Sandu, A. (2014a). The
Constructionist Theory of Speech as Visual Semiotics. Postmodern
Openings, Volume 5, Issue 3, September, Year 2014, pp. 49-66,
(publicat inițial în limba engleză).
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cotidiană, şi caracterizate prin fixarea atenţiei asupra unei
întrebări, experienţe care provoacă uimirea, neobişnuitul,
surpriza, interesul. Starea de veghe este o alternanţă între
atenţia perceptivă asupra mediului înconjurător şi
microtranse.
Charles Tart (1987) identifică starea de veghe cu
una de transă consensuală, individul suprimând apercepţia
realităţii care este înlocuită de consensul interpretativ.
Transa consensuală este indusă de societate prin însăşi
procesele de socializare prin intermediul mass-media, prin
manifestarea relaţiilor de putere/acceptare etc. Din acest
motiv indivizii sunt automate sociale a căror activitate,
paternuri de gândire şi comportamente sunt aproape
mecanice şi dictate de consensul interpretărilor existent în
propriul mediu social. Practicile comunicaţionale, inclusiv
cele argumentative contemporane urmăresc construcţia
consensului apelând la elemente transogene cum ar fi:
apelul la stări emoţionale, la nevoi fundamentale precum
cea de acceptare şi de participare la grup, la tehnici de
persuasiune etc. Logica construcţionistă discutată anterior
este adaptabilă condiţiei transogenice întrucât ea
analizează însăşi gramatica transei consensuale la care
individul a aderat.
Mecanismele specifice Programării NeuroLingvistice au încorporat principiile lui Erikson şi Charles
Tart şi împreună cu tehnici, procedee preluate din alte
practici persuasive au fundamentat un sistem de dezvoltare
personală care permite ameliorarea comunicării
individului prin adecvarea mesajului la universul simbolic
al receptorului.
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Test recapitulativ
1. Cine sunt considerați fondatorii programării
neurolingvistice?
R: Fondatorii programării neurolingvistice sunt
Bandler şi Grinder.
2. Ce reprezintă cei trei termeni din denumirea
programării neurolingvistice?
R: - Termenul neuro se referă la percepţiile
noastre senzoriale care determină starea noastră lăuntrică,
atât în sens neurologic cât şi în sens figurat, făcând referire
la trăirile noastre afective.
- Termenul lingvistic se referă la mijloacele de
comunicare umană, vizând atât comunicarea verbală cât şi
non-verbală, oglindite în manifestările noastre exterioare.
- Termenul programare se referă la capacitatea
noastră de a produce şi aplica diverse programe
comportamentale, în conformitate cu organizarea noastră
cerebrală.
3.
Cum
este
considerată
programarea
neurolingvistică?
R: Programarea neurolingvistică este considerată
ca fiind un set de metode şi tehnici eficiente de ameliorare
a comunicării interumane şi de dezvoltare personală.
4. De ce este dată semnificația unui mesaj?
R: Semnificaţia unui mesaj este dată de reacţia pe
care acesta o suscită.
5. Ce este considerat indispensabil pentru a putea
comunica?
R: Pentru a comunica este indispensabil să intrăm
în sistemul celuilalt de reprezentări asupra lumii
înconjurătoare.
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Cap. 4. Rolul comunicării în PR.
Comunicatorul instituțional
Tematică:
4.1. Comunicatorul instituțional
4.2. Specificul comunicării
instituționale
4.3. Informație publică versus secret
de serviciu
4.4. Rolul comunicării (externe) în PR
4.5. Instrumente utilizate în
campaniile de relații publice

4.1. Comunicatorul instituțional
Comunicatorul instituțional este acea persoană
desemnată de organizație să o reprezinte în fața
publicului și a Media, transmițând în mod
adecvat mesajele organizației.
De obicei comunicatorul instituțional este
reprezentat de purtătorul de cuvânt, care este, sau ar trebui
să fie, singura persoană abilitată să exprime un punct de
vedere oficial al organizației. Alături de acesta,
organizațiile pot avea o întreagă echipă de comunicare,
fiecare membru având responsabilități în construcția și
implementarea strategiei de comunicare.
Comunicatorul instituțional trebuie să fie
familiarizat cu particularitățile activității organizației, cu
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publicurile sale țintă și cu politicile pe care organizația le
implementează.
Sarcină de învățare 1: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a rolului
comunicatorului instituțional, invităm studenții să
lectureze capitolul: O zi de lucru din viața unui
comunicator (pp. 43-68), din Dinescu. A. (2010). Ghid al
comunicatorului din instituțiile publice. Iași, România:
Editura Lumen.
Sarcină de lucru 1:
Construiți un model de fișă de post a unui
comunicator instituțional dintr-o instituție
aparținând administrației publice locale.
4.2. Specificul comunicării instituționale
Ana Dinescu atrage atenția asupra diferențierii
dintre comunicarea instituţională și cea
politică, în ciuda similarităților modului în care
comunicarea instituţională românească este concepută.
Autoarea atrage atenția asupra importanței existenței unei
echipe de comunicare cu experiență care să permită
comunicatorului direct implicat familiarizarea cu temele
de interes ale organizației și cu specificul acesteia
(Dinescu, 2010).
În timp ce comunicarea comercială este orientată
dinspre organizație spre publicul țintă, comunicarea
instituţională este bidirecțională, urmărind să transmită
mesajele organizației către propriul public, cât și opinia
90
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
si comunicare in administratia publica.
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Relaţii publice şi comunicare pentru administraţia publică

publicului către factorii de decizie din organizație
(Dinescu, 2010).
Sarcină de învățare 2: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a rolului
comunicatorului instituțional, invităm studenții să
lectureze capitolul Imagine și identitate (pp. 104-112),
din Dinescu. A. (2010). Ghid al comunicatorului din
instituțiile publice. Iași, România: Editura Lumen.
Sarcină de lucru 2:
Analizați elementele de identitate vizuală
prezente în strategia de comunicare a
Municipiului Suceava.
4.3. Informație publică versus secret de serviciu
Activitatea administrativă fiind una de interes
public, necesită transparență cel puțin pe
următoarele niveluri:
 Deciziile luate și procedurile de luare a deciziei;
 Stadiul implementării proiectelor;
 Eventualele conflicte de interese.
Liberul acces la informațiile de interes public este
reglementat prin Legea 544/2001.
Conform Legii 544/2001 accesul liber și neîngradit
al persoanei la orice informații de interes public, definite
astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile
fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile
publice, în conformitate cu Constituția României și cu
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documentele internaționale ratificate de Parlamentul
României (Art. 1).
Conform Legii 544/2001 asigurarea de către
autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile
de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin
intermediul compartimentului pentru relații publice sau al
persoanei desemnate în acest scop (Art. 3).
Conform Legii 544/2001 orice persoană are dreptul
să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile
publice, în condițiile prezentei legi, informațiile de interes
public (Art. 6, Alin. 1).
Conform Legii 544/2001 se exceptează de la
accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1, următoarele
informații:
a) informațiile din domeniul apărării naționale,
siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile
informațiilor clasificate, potrivit legii;
b) informațiile privind deliberările autorităților,
precum și cele care privesc interesele economice și
politice ale României, dacă fac parte din categoria
informațiilor clasificate, potrivit legii;
c) informațiile privind activitățile comerciale sau
financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere
principiului concurenței loiale, potrivit legii;
d) informațiile cu privire la datele personale,
potrivit legii;
e) informațiile privind procedura în timpul anchetei
penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul
anchetei, se dezvaluie surse confidențiale ori se pune în
pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei
persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de
desfășurare;
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f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă
publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces
echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile
implicate în proces;
g) informațiile a căror publicare prejudiciază
măsurile de protecție a tinerilor (Art. 12, Alin. 1).
Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de
protejare a informațiilor aparținând categoriilor prevăzute
la alin. (1) revine persoanelor și autorităților publice care
dețin astfel de informații, precum și instituțiilor publice
abilitate prin lege să asigure securitatea informațiilor (Art.
12, Alin. 2).
Sarcină de învățare 3: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a liberului
acces la informația de interes public, invităm studenții să
lectureze Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, publicată în Monitorul
Oficial, nr. 663/23 octombrie 2001.
Sarcină de lucru 3:
Prezentați sintetic principalele elemente
normative curpinse în Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public,
publicată în Monitorul Oficial, nr. 663/23 octombrie
2001.
4.4. Rolul comunicării în PR
Aurel Codoban (2014) arată că înțelegerea
sensului contemporan al relațiilor publice (la
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nivelul administrației publice) cel puțin la nivel
European, este legat de comunicarea publică, multă
vreme considerată apanajul statului național. Motivele
acestei opțiuni sunt:
a) Apartenența la tradiția latină și europeană;
b) Comunicarea publică în calitatea de relație
publică care permite un cadru inițial neutru pentru
înțelegerea generală a relațiilor publice (Codoban, 2014).
O dată cu integrarea europeană, apare un nou nivel
al comunicării instituționale și anume cea europeană, care
deocamdată nu a atins potențialul necesar pentru
promovarea corectă a cetățeniei europene în rândul
locuitorilor Europei (Pricopie, 2012).
Comunicarea publică este descrisă de Aurel
Codoban ca fiind una formală și legată de punerea în
acțiune a regulilor fiind strict legată de împărtășirea de
informații, de utilitatea publică și de menținerea liantului
social (Codoban, 2014).
Finalitățile comunicării publice nu pot fi disociate
de cele ale instituțiilor publice, fiind în egală măsură
orientate spre informarea și punerea în valoare a politicilor
publice și obținerea de feed-back cu privire la așteptările
cetățenilor, cu scop final de construire a unui consens
asupra unor problematici de interes general pe baza
dezbaterii publice.
Sarcină de învățare 4: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a rolului
comunicării în situații de criză, invităm studenții să
lectureze un capitol la alegere din volumul Pelea, I. C.
(2010). Gestionarea crizelor de imagine. Criza din Tibet.
2008-2009. Iași, România: Editura Lumen.
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Sarcină de lucru 4:
Realizați o recenzie la volumul: Pelea, I. C.
(2010). Gestionarea crizelor de imagine. Criza
din Tibet. 2008-2009. Iași, România: Editura Lumen,
insistând asupra semnificațiilor capitolului selectat pentru
lectura suplimentară menționată anterior.
4.5. Instrumente utilizate în campaniile de
relaţii publice
Principalul13 instrument al oricărei campanii de
Relaţii Publice este talentul şi creativitatea
comunicatorului instituţional și al echipei
responsabile cu implementarea campaniei de comunicare.
Construcţia şi adecvarea mesajului, canalele de
transmitere, evenimentele, sunt prilejuri de a transmite
mesajul Organizaţiei (Sandu, Ponea, Bradu, 2009).
Printre cele mai semnificative tehnici de comunicare
publică care stau la dispoziţia echipei de PR sunt de două
tipuri:
 Comunicarea directă cu grupurile ţintă;
 Comunicarea mediată cu grupurile ţintă.


În cadrul comunicării directe întâlnim:
Susţinerea unor prezentări a Organizaţiei, sau a
unor produse, servicii sau programe, de exemplu
în cadrul unor seminarii, congrese, conferinţe etc;

13

Capitol adaptat după Sandu, A. (coord.), Ponea, S., Bradu, O. A.
(2009). Manual pentru cursanţii programului de formare
profesională: „Asistent în relații publice şi comunicare” COD COR
342906. Iași, România: Editura Lumen. ISBN: 978-973-166-190-2.
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Discursul public în cadrul unor întâlniri cu
alegătorii sau cu acţionarii, în cadrul unor
evenimente de tipul conferinţă, congres etc.
Discursul diferă faţă de prezentare, întrucât
discursul este menit să transmită un punct de
vedere, în timp ce prezentarea este făcută în
scopul de a informa grupurile ţintă cu privire la
Organizaţie şi activitatea sa.
Organizarea de conferinţe, congrese, seminarii
etc, în cadrul propriilor programe, ceea ce
permite să fie transmis mesajul Organizaţiei atât
în mod direct prin prezentări şi discursuri publice,
cât şi indirect, asociindu-se imaginea Organizaţiei
cu cea a participanţilor, şi obţinând astfel suport
pentru mesajul organizaţiei;
Participarea, organizarea sau sponsorizarea unor
evenimente mondene, care permit transmiterea
mesajului Organizaţiei;
Sponsorizarea unor activităţi cu caracter social,
cultural, sportiv, educativ sau civic, utilizate ca
oportunitate de a transmite mesajul organizaţiei
fără a interfera efectiv în desfăşurarea
evenimentului.
Negocierile, care deşi nu sunt în primul rând
evenimente de PR, permit transmiterea mesajului
Organizaţiei în domeniul în care se organizează
respectivele negocieri;
Participarea la târguri şi expoziţii de profil;
Recrutarea de personal permite informarea
comunităţii cu privire la existenţa şi activitatea
Organizaţiei care efectuează angajări, aplicanţii
informându-se pe de o parte despre activitatea
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Organizaţiei cu ocazia interviului de angajare, şi
pe de altă parte mesajul Organizaţiei putând fi
transmis direct în cadrul interviurilor de angajare
sub forma aşteptărilor Organizaţiei.
În domeniul comunicării indirecte a mesajelor
Organizaţiei, cele mai utilizate tehnici de transmitere a
mesajului sunt:
 ştirea de presă,
 comunicatul de presă,
 articolul de presă,
 articolul ştiinţific – în cazul în care mesajul
vizează modificarea unor idei, norme sau valori,
prin intermediul și în acord cu dezvoltarea
cunoaşterii ştiinţifice,
 biografia – în cazul transmiterii unor informaţii
despre o persoană, activitatea şi punctele sale de
vedere,
 monografia – în cazul transmiterii unor informaţii
despre o organizaţie şi activitatea acesteia,
 scrisoarea către editor,
 publicarea unor cărţi, volume de autor sau
colective, pe o temă de interes în corelaţie cu
mesajul ce se doreşte a fi transmis,
 broşuri/pliante etc.
Sarcină de învățare 5: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a rolului
comunicării în situații de criză, invităm studenții să
lectureze un capitol la alegere din volumul Popa, A. M.
(2005). Secretul președinților. Iași, România: Editura
Lumen.
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Sarcină de lucru 5:
Identificați
particularitățile
campaniei
electorale ale celor doi candidați la alegerile
prezidențiale din turul doi- Victor Ponta și
Klaus Iohannis.
Temă de verificare pe parcurs tip T2:
Având în vedere gradul de dificultate crescut
al capitolului invităm studenții să realizeze o
listă a conceptelor cheie din cadrul prezentului capitol
(cel puțin 5 concepte cheie), pe care să le definească cu
ajutorul unui dicționar de specialitate, construind ulterior
un eseu de maxim o pagină care să cuprindă cele 5
cuvinte cheie.
Test recapitulativ
1. Cu ce trebuie să fie familiarizat
comunicatorul instituțional?
R: Comunicatorul instituțional trebuie să fie familiarizat
cu particularitățile activității organizației, cu publicurile
sale țintă și cu politicile pe care organizația le
implementează.
2. Cum este comunicarea instituțională spre
deosebire de cea comercială?
R: În timp ce comunicarea comercială este
orientată dinspre organizație spre publicul țintă,
comunicarea instituţională este bidirecțională, urmărind să
transmită mesajele organizației către propriul public, cât și
opinia publicului către factorii de decizie din organizație.
3. Care sunt categoriile de informații exceptate de
la accesul liber al cetățenilor conform Legii 544/2001?
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R: Conform Legii 544/2001 se exceptează de la
accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1, următoarele
informații:
a) informațiile din domeniul apărării naționale,
siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile
informațiilor clasificate, potrivit legii;
b) informațiile privind deliberările autorităților,
precum și cele care privesc interesele economice și
politice ale României, dacă fac parte din categoria
informațiilor clasificate, potrivit legii;
c) informațiile privind activitățile comerciale sau
financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere
principiului concurenței loiale, potrivit legii;
d) informațiile cu privire la datele personale,
potrivit legii;
e) informațiile privind procedura în timpul anchetei
penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul
anchetei, se dezvaluie surse confidențiale ori se pun în
pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei
persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de
desfășurare;
f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă
publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces
echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile
implicate în proces;
g) informațiile a căror publicare prejudiciază
măsurile de protecție a tinerilor (Art. 12, Alin. 1).
4. Cum este descrisă de Aurel Codoban
comunicarea publică?
R: Comunicarea publică este descrisă de Aurel
Codoban ca fiind una formală și legată de punerea în
acțiune a regulilor, fiind strict legată de împărtășirea de
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informații de utilitatea publică și de menținerea liantului
social.
5. Care este principalul instrument al oricărei
campanii de relații publice?
R: Principalul instrument al oricărei campanii de
Relaţii
Publice
este
talentul
şi
creativitatea
comunicatorului instituţional și al echipei responsabile cu
implementarea campaniei de comunicare.
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Cap. 5. PR în organizația publică
Tematică:
5.1. Strategia de comunicare

5.1. Strategia de comunicare
Elementul cheie al oricărei comunicări
instuționale îl reprezintă strategia de
comunicare. În cadrul strategiei de comunicare
trebuie formulate scopurile și obiectivele comunicării,
evaluate resursele comunicaționale și realizată o adecvare
dintre obiective și resurse. Activitatea de adecvare a
obiectivelor comunicaționale cu resursele de comunicare
ale organizației constituie proiectarea campaniei de relații
publice.
Proiectarea oricărei strategii de relații publice are
în vedere analiza receptării mesajelor, atât sub aspectul
semanticii, cât și al adecvării conținutului la canalele de
comunicație și publicul țintă vizat de campanie.
Transmiterea unui mesaj trebuie să aibă în vedere
modurile în care acesta ar putea fi receptat inclusiv de un
receptor rău voitor și efectul final pe care mesajul îl va
avea la receptorul individual sau colectiv. Dacă în popor
se spune că sinceritatea este atunci când spui ceea ce
gândești, în comunicarea publică elementul intelectual
constă în a gândi ceea ce spui. A gândi ceea ce spui nu
înseamnă exclusiv a transmite un mesaj ci mai ales a
încerca să te pui în locul receptorului și să urmărești să
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prevezi ce mesaj va recepționa el, cunoscând astfel ce
distorsiuni a suferit mesajul transmis.
Este rolul comunicatorului instituțional să
identifice temele de interes pentru public și pentru presă în
scopul creșterii credibilității organizației în rândul opiniei
publice (Dinescu, 2010). Rolul central al oricărei
comunicări este atingerea unui obiectiv de imagine
publică.
Obiectivele campaniilor de PR sunt reprezentate de
creșterea vizibilității organizațiilor și activităților pe care
acestea le desfășoară. Evenimentele instituționale sunt
puncte cheie în desfășurarea activității instituției care
permit o comunicare directă între mediul instituțional și
publicurile sale țintă. Evenimentele instituționale trebuie
transformate în evenimente de PR, care să asigure
vizibilitatea și notorietatea organizației. De exemplu,
activitatea curentă a unei edituri vizează producerea și
distribuția de carte. Publicarea unei cărți noi constituie un
eveniment instituțional, care trebuie conexat cu un
eveniment de PR, de exemplu o lansare de carte sau cel
puțin un comunicat de presă, o serie de anunțuri pe site-uri
de specialitate etc. În domeniul administrației publice, o
ședință de guvern constituie un eveniment instituțional
care trebuie transformat într-un eveniment de comunicare
prin organizarea unei conferințe de presă în care să se
prezinte principalele decizii și acte normative adoptate la
respectiva ședință.
Mijloacele care vor fi utilizate în strategia de
campanie trebuie să aibă în vedere publicurile țintă și
modurile în care acestea pot fi cel mai direct adresate.
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Sarcină de învățare 1: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a strategiei
de comunicare în instituțiile publice, invităm studenții să
lectureze un capitolul Strategia de comunicare (pp. 100103), din Dinescu. A. (2010). Ghid al comunicatorului
din instituțiile publice. Iași, România: Editura Lumen.
Sarcină de lucru 1:
Construiți o strategie de comunicare ipotetică
pentru promovarea unui eveniment din cadrul
universității.
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Cap. 6. Evenimentul.
Construcția unui eveniment public
Tematică:
6.1. Evenimentul public

6.1. Evenimentul public
Exemple de evenimente organizate de Biroul
de Relații Publice al unei Universități sunt:
conferinţele,
ceremoniile
academice,
seminariile, workshopurile cu audienţă naţională şi
internaţională, concertele şi festivalurile adresate
studenţilor (Biroul de Relații Publice al Universității din
București, 2013).
Lectură obligatorie:
Consultați ghidul privind organizarea unui
eveniment propus de Biroul de Relații Publice al
Universității din București disponibil online la adresa:
http://www.unibuc.ro/n/organizare/biroul-de-relatiipublice/docs/2013/iun/13_17_16_10GHID_PRIVIND_O
RGANIZAREA_UNUI_EVENIMENT.pdf și realizați o
sinteză a informațiilor prezentate în respectivul
document.

105 si comunicare in administratia publica.
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Antonio SANDU

106 si comunicare in administratia publica.
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Cap. 7. Conferința de presă.
Relația instituție publică-presă
Tematică:
7.1. Biroul de presă
7.2. Conferința de presă

7.1. Biroul de presă
În opinia autoarei Dinescu Ana (2010), Biroul
de Presă este considerat elementul de legătură
dintre instituție și jurnalişti. Rolul Biroului de
Presă este de a trimite către presă invitaţiile pentru
diferite evenimente, comunicatele de presă, precum și
înregistrarea cererilor de informații publice formulate de
jurnalişti. Biroul de Presă sau Biroul de Comunicare
Publică, Serviciul de Relații Publice, etc planifică şi
pregătește evenimentele publice pe care organizația le
desfășoară, centralizează acreditările de presă şi în
general listele de persoane invitate să participe la
evenimente, alcătuiește bazele de date cu privire la
participanții la evenimente, jurnaliştii acreditaţi etc.
Într-o organizație publică, Biroul de Presă
activează autonom, avându-l în subordine pe purtătorul de
cuvânt, sau în cadrul unor organizații de dimensiuni medii
sau mari, Biroul este inclus în cadrul unui Departament de
Comunicare, a cărui funcţie principală este aceea de
elaborare a mesajelor și a comunicării instituționale.
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Sarcină de învățare 1: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a
funcționării biroului de presă, invităm studenții să
lectureze capitolul Biroul de presă (pp. 141-148), din
Dinescu. A. (2010). Ghid al comunicatorului din
instituțiile publice. Iași, România: Editura Lumen.

.
Sarcină de lucru 1:
Descrieți funcționarea unui birou de presă
dintr-o instituție publică la alegere.
7.2. Conferința de presă
Conferinţa de presă14 este un instrument de
Relaţii cu Publicul, reunind reprezentanţii
presei pentru a fi împreună informaţi cu
privire la un eveniment, şi de a primi răspunsuri de la
persoanele implicate direct în eveniment.
Durata ideală a unei conferinţe de presă este de
aprox. 20 minute, 5 minute pentru cuvintele de deschidere
şi 15 minute de răspuns la întrebări. Ora la care e cel mai
bine să se ţină o conferinţă este 10.00 a.m. pentru a le da
reporterilor timpul necesar redactării materialelor şi
încadrării în termenele lor limită.
Mulţi profesionişti în Relaţiile Publice implicaţi în
organizarea unor conferinţe de presă recomandă, în scopul
14

Text preluat și adaptat după Sandu, A. (coord.), Ponea, S., Bradu, O.
A. (2009). Manual pentru cursanţii programului de formare
profesională: „Asistent în relații publice şi comunicare” COD COR
342906. Iași, România: Editura Lumen. ISBN: 978-973-166-190-2.
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facilitării activităţii reporterilor prezenţi la Conferinţa de
Presă, oferirea unei mape de presă care să conţină:
 Copie a declaraţiei de deschidere pe care o face
vorbitorul şi care conţine un rezumat al noutăţilor
şi a mesajului transmis (material nu mai lung de 5
minute).
 Informaţii biografice despre persoana sau
persoanele care vor vorbi în cadrul conferinţei de
presă.
 Informaţii generale de tipul datelor statistice
legate de ştirea respectivă, eventual grafice clare,
dacă este cazul.
 Câteva fişe informative despre organizaţie.
Sarcină de învățare 2: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a
modalităților de funcționare a unei conferințe de presă,
invităm studenții să lectureze capitolul Conferinţa de
presă din Coman, C. (2004). Relațiile publice și massmedia. Iași, România: Editura Polirom.
Sarcină de lucru 2:
Prezentați particularitățile unei conferințe de
presă organizată de președenția României. Un
model de astfel de conferință de presă este cea susținută
de Președintele României Klaus Iohannis alături de JeanClaude Juncker (șeful Comisiei Europene), la Bruxelles
și este disponibilă la adresa: http://www.hotnews.ro/stiriesential-19109426-klaus-iohannis-conferinta-presacomuna-jean-claude-juncker-ora-17-30.htm
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Test recapitulativ
1. Cum este considerat Biroul de Presă în
opinia autoarei Dinescu Ana?
R: În opinia autoarei Dinescu Ana, Biroul de Presă
este considerat elementul de legătură dintre instituție și
jurnalişti.
2. Ce este conferința de presă?
R: Conferinţa de presă este un instrument de
Relaţii cu Publicul, reunind reprezentanţii presei pentru a
fi împreună informaţi cu privire la un eveniment, şi de a
primi răspunsuri de la persoanele implicate direct în
eveniment.
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Cap. 8. Comunicatul de presă. Mapa de presă
Tematică:
8.1. Știrea de presă
8.2. Comunicatul de presă
8.3. Reportajul

8.1. Știrea de presă
Unitatea informaţională15 pentru presă este
ştirea. Aceasta transmite cititorului o
informaţie lipsită de comentarii şi neutră faţă
de punctele de vedere particulare ale persoanei care o
redactează. Cu toate acestea, considerăm că este aproape
imposibil să transmitem ştiri cu totul neutre, întrucât
ziaristul fie din presa scrisă, din agenţia de ştiri, sau din
cadrul unei agenţii de relaţii cu publicul, este în fapt
influenţat de propriile opţiuni, idei şi puncte de vedere, şi
aceasta îşi pune amprenta pe ştirile transmise, cel puţin
sub aspectul selecţiei evenimentelor care sunt considerate
demne de a constitui o ştire.
Odată selectat evenimentul, acesta se prezintă sub
aspectul celor 5 W?
 Who- Cine?
15

Text preluat și adaptat după Sandu, A. (coord.), Ponea, S., Bradu, O.
A. (2009). Manual pentru cursanţii programului de formare
profesională: „Asistent în relații publice şi comunicare” COD COR
342906. Iași, România: Editura Lumen. ISBN: 978-973-166-190-2.
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What- Ce a făcut?
When- Când?
Where- Unde?
Why- De ce?
Poate constitui o ştire un eveniment care tocmai s-a
petrecut sau urmează să se producă în perioada imediat
următoare. Ştirile pot fi de imediată actualitate, de
exemplu cele politice, mondene şi respectiv de interes
general, care pot fi prezentate la o anumită perioadă de
timp după producerea evenimentelor cum ar fi cele
sociale, culturale, ştinţifice etc.
În redactarea unei ştiri de presă, George David
consideră recomandabil să se ţină seama de o serie de
reguli:
 ştirea se structurează pe paragrafe scurte (de
regulă, nu mai mult de cinci rânduri), fiecare
paragraf exprimând o singură idee;
 concizia dă mai multă claritate textului.
Amănuntele inutile nu fac decât să estompeze
mesajul pe care doriţi să-l transmiteţi;
 în redactarea ştirii se utilizează limbajul comun,
accesibil publicului larg. Folosirea jargonului
profesional, a prescurtărilor, a stilului birocratic
sunt total contraindicate.
Cu cât exprimarea este mai simplă, mai clară şi
mai apropiată de ceea ce vreţi să transmiteţi cu adevărat,
cu atât efectul asupra destinatarilor va fi mai puternic.
Claritatea, logica şi simplitatea trebuie să fie
regulile esenţiale în redactarea de materiale destinate
difuzării publice (David, 2007). Ştirea de presă trebuie să
fie corectă, obiectivă, clară, să se refere la fapte reale şi
verificabile, prezentată în mod logic, pertinent şi uşor de
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înţeles. Prezentarea unor cifre în susţinerea celor afirmate
oferă credibilitate mesajului transmis.
Anunțul (Știrea): Cursuri online gratuite
oferite de Asociaţia Lumen - Lectură
suplimentară
Cursuri16 online gratuite oferite de Asociaţia
Lumen Iaşi octombrie 2009: În perioada 25 octombrie - 5
decembrie 2009 Asociaţia Lumen, în parteneriat cu SC
Lumen Media SRL, SC Expert Project SRL şi Casa de
Cultură a Studenţilor Iaşi vă invită să participați la
proiectul “Centrul Virtual de Training şi Consultanţă”,
finanţat de MTS şi Direcţia Judeţeană de Tineret Iaşi.
Proiectul presupune o serie de traininguri online pe teme
precum: Brandingul Personal, Dezvoltare organizaţională
centrată pe succes, Relaţii Publice şi Comunicare şi
Formare de Formatori, realizarea unei campanii online
sub sloganul “Este Rândul Tău” şi realizarea unei mese
rotunde pe temele enunţate anterior. Sunt aşteptaţi să
participe tineri din judeţele Iaşi, Vaslui, Neamţ, Suceava
şi Botoşani. Puteţi aplica pentru trainingurile propuse la
adresa de mail prlumen@gmail.com trimiţând un CV şi o
Scrisoare de Intenţie. Persoanele implicate activ în acest
proiect au posibilitatea de a beneficia în mod gratuit de
un curs autorizat CNFPA de Formare de Formatori oferit
de Asociaţia Lumen. Pentru mai multe informaţii accesaţi
www.centruldetraining.ro şi www.edituralumen.ro.
16

Anunț construit de Sandu Antonio și publicat pe site-ul:
www.asociatialumen.ro , si pe alte peste 100 de site-uri de anunțuri, în
perioada septembrie-octombrie 2009.
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“Curs Formare de Formatori oferit de Asociaţia
Lumen“ Iaşi octombrie 2009: Asociaţia Lumen desfăşoară
în Municipiul Iaşi o sesiune de Formare de Formatori cod
COR 241205 autorizat CNFPA în perioada 5 noiembrie –
5 decembrie 2009. Sunt aşteptate persoane tinere,
dinamice, care acceptă provocările noilor metode de
formare destinate adulţilor. Cursurile se vor finaliza cu
diploma recunoscută în comun de Ministerul Muncii,
Familie şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Inovării (CNFPA).
Asociaţia Lumen oferă un număr de 10 locuri
gratuite pentru persoanele deja implicate, sau care
urmează să se implice în programele sale. Pentru
informaţii
suplimentare
puteţi
accesa
site-ul
www.edituralumen.ro sau vă puteți adresa pe email
...@gmail.com. Pentru înscriere sunt necesare un CV şi o
scrisoare de motivaţie ce vor fi trimise pe adresa
..@gmail.com.
Sarcină de învățare 1: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a realizării
știrilor de presă, invităm studenții să lectureze capitolul
Știrea din volumul David, G., Mircea, D. (2015). Partea
plină a paharului. O introducere în tehnicile şi
campaniile de relaţii publice. România: Editura Lumen.
Sarcină de lucru 1:
Formulați o știre de presă referitoare la un
eveniment din activitatea Dumneavoastră
curentă. Știrea se adresează mediului online, dar sunt
vizate organizațiile media generaliste.
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8.2. Comunicatul de presă
Comunicatul17 de presă vizează transmiterea
către Media a unor informaţii de actualitate,
semnificative, clare, concise, care să fie de
interes pentru public. Manualele clasice de jurnalism
descriu formatul ideal al comunicatului de presă sub
forma numită “piramida răsturnată” (David, 2007), care
reprezintă o serie de paragrafe succesive în ordinea
descrescătoare a importanţei. Noţiunea de structură de
piramidă răsturnată este legată de faptul că textul poate fi
tăiat de la bază, paragraf cu paragraf, pentru a se încadra
în limitele de spaţiu dintr-un ziar.
Când un redactor are o ştire, structurată din patru
paragrafe în formatul piramidei răsturnate, le poate publica
pe toate patru, sau pe primele trei, sau pe primele două sau
doar primul paragraf, care este astfel conceput încât poate
comunica ştirea singur.
Primul paragraf (nu mai mult de două propoziţii)
include în mod obligatoriu cinci informaţii conforme celor
cinci elemente ale jurnalisticii (în engleză cele cinci Wuri):
 Who- Cine?
 What- Ce a făcut?
 When- Când?
 Where- Unde?
 Why- De ce?

17

Text preluat și adaptat după Sandu, A. (coord.), Ponea, S., Bradu, O.
A. (2009). Manual pentru cursanţii programului de formare
profesională: „Asistent în relații publice şi comunicare” COD COR
342906. Iași, România: Editura Lumen. ISBN: 978-973-166-190-2.
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Cele 5 elemente se prezintă în cadrul primului
paragraf în ordinea importanţei informaţiei pentru
conţinutul general al comunicatului.
Cel de-al doilea paragraf al comunicatului ar trebui
să reia informaţia, dând informaţii suplimentare care să
ducă la clarificarea mesajului. Tot aici se poate transmite
punctul de vedere al Organizaţiei faţă de informaţia
transmisă. Prezentarea poziţiei oficiale a organizaţiei se
realizează de obicei prin intermediul unui citat, preluat din
cele afirmate de o persoană semnificativă pentru
Organizaţie în corelaţie cu ştirea prezentată. Acelaşi mesaj
trebuie să fie conţinut şi în ultimul paragraf, dar sub o altă
formă, de exemplu de concluzie. Repetarea mesajului sub
diverse forme este semnificativă pentru transmiterea către
public a imaginii vizate. Repetarea elementelor de mesaj
nu trebuie să fie considerată de cititori ca o repetiţie
deplasată şi plictisitoare. Fiecare paragraf trebuie să
informeze cititorii despre acelaşi mesaj, dar privit din
puncte de vedere cât mai variate.
Comunicatul media trebuie redactat într-un limbaj
curat şi simplu:
 evitaţi folosirea inutilă a pronumelui “care”;
 nu introduceţi acele cuvinte care se subînţeleg;
 folosiţi expresii scurte şi familiare pentru a vă
exprima ideile;
 folosiţi puţine articole, prepoziţii şi conjuncţii;
 folosiţi pronume mai degrabă decât să repetaţi
substantivele dacă înţelesul este clar;
 folosiţi verbe mai degrabă decât substantive (de
exemplu “a şti” nu “a avea informaţii”);
 folosiţi punctuaţia pentru a face economie de
cuvinte;
116
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice si comunicare in administratia publica.
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Relaţii publice şi comunicare pentru administraţia publică



folosiţi cuvinte clare, explicite mai degrabă decât
substantive;
 sau adjective (de exemplu, “rechin” nu “fauna
marină”);
 limitaţi numărul propoziţiilor care încep cu un, o;
 prima şi ultima parte a unei propoziţii sunt cele
mai importante, aşa că aveţi grijă să fie
interesante;
 folosiţi nume şi pronume personale.
Nu orice fapt constituie o ştire de presă. Pentru a
constitui o ştire demnă de a fi comunicată presei, un fapt,
o informaţie trebuie să îndeplinească următoarele criterii –
conform lui George David (2007):
 Să fie de actualitate, cu cât este mai apropiat în
timp momentul petrecerii evenimentului de
momentul informării publicului, cu atât va fi mai
interesant pentru cititori;
 Proximitate, evenimentul să fie petrecut în
apropierea fizică a cititorilor, cu cât distanţa este
mai mare între locul producerii evenimentului şi
cititor, cu atât impactul este mai scăzut. Pe lângă
proximitatea geografică, Laggardette (cf. David.
2007)
consideră
importantă
proximitatea
emoţională, afectivă şi vocaţională sau culturală;
 Finalitatea,
consecinţe,
modul
în
care
evenimentul îi poate afecta direct;
 Conflictual, ştirile pot reflecta informaţii despre
conflicte, competiţii, războaie, inclusiv informaţii
cu caracter monden, despărţiri, divorţuri etc.
Informaţiile care cuprind referiri la probleme de
gen sunt mai bine receptate de public, şi ca atare presa
accentuează pe specificul de gen al unei ştiri, chiar dacă
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nu este neapărat reprezentativ pentru public. Sublinierea
laturii sentimentale a unei probleme, dimensiunea afectivă
a unui eveniment constituie o modalitate de a atrage
atenţia cititorilor, şi implicit a mass-mediei asupra
comunicatului. Sublinierea sentimentelor, atât cele
pozitive, de afectivitate, prietenie, eroism etc., cât mai ales
cele negative au calitatea de a dimensiona afectiv ştirea, şi
de a trezi astfel o rezonanţă în conştiinţa cititorilor.
Proeminenţă, excelenţă sau marginalitate extremă
– referirea la persoane semnificative, importante, fie cu
statut de VIP, de vedete, personalităţi ale vieţii politice,
sociale sau culturale, sau de persoane excluse, marginale,
atrag atenţia cititorilor.
Suspansul şi incertitudinea, elementul de misterios
şi chiar de miraculos sunt tot atâtea puncte ce pot atrage
interesul cititorilor cu privire la comunicatul transmis.
Clasificarea adaptată după George David poate fi
completată cu o alta realizată de Jones (1996), care susţine
că există şapte mari categorii de fapte care pot constitui
ştiri de presă (clasificarea după cei 7 C):
 catastrofă;
 criză;
 conflict;
 caracter evolutiv (change);
 criminalitate;
 corupţie;
 culoare (interes uman) (cf David, 2007).
Un text destinat publicării în presă ar trebui să
răspundă următoarelor cerinţe:
 să arate cu claritate ce anume vreţi să spuneţi
(aspectul informaţional, corespunzător funcţiei de
informare a presei);
118
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice si comunicare in administratia publica.
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Relaţii publice şi comunicare pentru administraţia publică



de ce anume vreţi să spuneţi un lucru (motivaţia
care ne determină să facem public un fapt,
precum şi motivaţia care l-ar putea determina pe
cititor să se oprească asupra textului
dumneavoastră);
 bizarerie sau excentricitate, originalitate;
 sex, informaţiile cu referire la sexualitate,
indiferent că sunt prezentate sub forma de ştiri cu
caracter monden, sau informaţii cu privire la
servicii şi produse cu adresabilitate diferite pe
sexe;
 aspectul redacţional, modul de redactare a
textului (David, 2007).
Atragem atenţia asupra existenţei a numeroase
tipuri de comunicate de presă, printre care considerăm
relevante:
 Punctul de vedere - comunicatul este menit să
transmită publicului un punct de vedere al
Organizaţiei faţă de un eveniment, o stare de fapt
din mediul extern, o modificare a reglementărilor,
a cadrului legislativ etc.
 Prezentarea unor proiecte ale Organizaţiei,
rezultate obţinute, sau evenimente semnificative
realizate de Organizaţie care pot constitui puncte
de interes pentru cititori.
Cristina Coman consideră că prin comunicatul de
presă se transmite către toată mass-media, în mod rapid, o
anumită informaţie. Autoarea atrage atenţia asupra
adecvării conţinutului informaţiilor transmise, la
documentarea necesară înainte de publicare, organizarea
mesajului, consultarea bazelor de date etc. Înainte de
redactare, documentaţi-vă prin intervievare sau cercetarea
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bazelor de date ale organizaţiei, minuţios, pentru a obţine
toate informaţiile necesare.
 Titlul
trebuie
să
sintetizeze
subiectul
comunicatului, să fie scurt, simplu, factual şi
acroşant.
 Lead-ul trebuie să răspundă la întrebările
esenţiale: CINE?, CE?, CÂND?, UNDE?
 Dezvoltarea comunicatului aduce informaţii
suplimentare:
 CUM? - evenimente, fapte, cifre;
 DE CE? - în ce context se înscrie
evenimentul;
 CU CE URMĂRI?
 Stilul comunicatului trebuie să fie clar, concis,
precis, neutru şi accesibil.
 Nu uitaţi să semnaţi textul, precizând numele şi
numărul de telefon, adresa de e-mail ale
persoanei care răspunde de comunicarea cu presa.
 Folosiţi hârtie cu logo-ul instituţiei, cu însemne
colorate şi atrăgătoare;
 împărţiţi corpul textului în alineate;
 nu folosiţi sublinieri, pasaje cu litere capitale sau
bold, prescurtări şi termeni tehnici;
 Comunicatul se poate transmite prin poştă, fax, email, telefon;
 Folosiţi datele din fişierele de presă.
O formă intermediară între ştirea de presă şi
comunicatul de presă este anunţul de presă care poate fi
considerat o formă specială de comunicat de presă.
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Centrul Virtual de Training şi Consultanţă
Lumen - Lectură suplimentară18:
COMUNICATUL DE PRESĂ: Centrul
Virtual de Training şi Consultanţă Lumen
Iaşi octombrie 2009:
În perioada 25 octombrie – 5 decembrie
Asociaţia Lumen prin Centrul de Training şi
Consultanţă Lumen va desfăşura proiectul
“Centrul Virtual de Training şi Consultanţă”,
finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului.
Tinerii sunt aşteptaţi să participe la o serie de
traininguri online precum: Branding Personal,
Comunicare şi Relaţii Publice la nivelul
organizaţiei
de
tineret,
Dezvoltare
organizaţională centrată pe succes şi
apreciere şi Formare de formatori centrată pe
egalitate şi parteneriat între formator şi
beneficiarul serviciilor de training (peer
education).
Proiectul “Centrul Virtual de Training şi
Consultanţă” ce se va desfăşura în perioada
25 octombrie – 5 decembrie 2009 cu
finanţarea din partea Ministerului Tineretului
şi Sportului de către Asociaţia Lumen în
18

Comunicat de presă realizat de Antonio Sandu și Simona Ponea în
vederea informării presei și opiniei publice cu prilejul lansării
proiectului Centrul Virtual de Training și Consultanță LUMEN.
Preluat după Sandu, A. (coord.), Ponea, S., Bradu, O. A. (2009).
Manual pentru cursanţii programului de formare profesională:
„Asistent în relații publice şi comunicare” COD COR 342906. Iași,
România: Editura Lumen. ISBN: 978-973-166-190-2
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parteneriat cu Casa de Cultură a Studenţilor
din Iaşi şi SC Expert Projects SRL. Proiectul
răspunde unor nevoi ale Organizaţiilor
Nonguvernamentale cu activitate în domeniul
tineretului din Regiunea Nord-Est a României
de stimulare a profesionalizării activităţilor de
tineret prin oferirea de informaţii privind
standarde şi modele de bună practică,
informaţii despre managementul ONG, despre
promovarea serviciilor pe de o parte şi de
dezvoltare
a
abilităţilor
sociale
şi
comunicaţionale
a
echipelor
care
implementează proiecte şi programe în cadrul
ONG de şi pentru Tineret.
Proiectul este adresat tinerilor, membri activi
în organizaţii de/şi pentru tineret din judeţele
Iaşi, Botoşani, Suceava, Vaslui şi Neamţ. Pe
parcursul desfăşurării proiectului sunt
propuse o serie de activităţi interactive pentru
tinerii din oraşele vizate precum: realizarea a
4 serii de traininguri: Self Branding,
Dezvoltare organizaţională centrată pe succes
şi apreciere, Formare de formatori centrată pe
egalitate şi parteneriat între formator şi
beneficiarul serviciilor de training (peer
education), realizarea unei campanii de
implicare civică “Este rândul tău”, realizarea
unei mese rotunde cu tinerii participanţi la
proiect.
Modalitatea de comunicare online propusă de
proiect vizează dezvoltarea capacităţilor de
comunicare a ONG-urilor de tineret, creşterea
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gradului de implicare a acestora în
comunitate. Accesul la informaţie şi la
formarea personalului, inclusiv a voluntarilor,
aceasta fiind o necesitate structurală a multor
ONGT-urile din zona Nord Est, pentru a se
satisface
necesitatea
profesionalizării
serviciilor oferite tinerilor pe de o parte, şi
întăririi capacităţii organizaţionale a ONGurilor de tineret, pe de altă parte.
Proiectul urmăreşte să acopere o serie de
nevoi, dintre care amintim:
- nevoia de comunicare permanentă între
ONG-uri adresate tinerilor;
- nevoia de îmbogăţire a cunoştinţelor
teoretice şi practice în domeniul creării şi
gestionării propriei imagini, şi promovării
proiectelor proprii;
- creşterea vizibilităţii sectorului ONG-urilor
pentru tineret;
- formarea în rândul ONGT-urilor a unor
specialişti ce vor implementa campanii de
informare-educare-comunicare;
- cunoaşterea strategiilor şi tehnicilor vizând
realizarea de campanii de mobilizare a
comunităţii;
- organizarea de campanii de relaţii publice la
nivelul ONGT;
- realizarea de campanii de advocacy;
- formarea de competenţe în managementul
centrat pe succes şi apreciere în ONG-uri.
În cadrul proiectului „Centrul Virtual de
Training şi Consultanţă” vor fi realizate: o
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reţea On Line de instruire şi consultanţă
pentru ONGT, în cadrul unui portal de
internet ca resursă pentru ONGT, un serviciu
de training online, un sistem de Consultanţă
On-line pentru ONGT, materiale în format
tipărit cât şi electronic care vor sprijini ONGurile pentru activitate în domeniul Tineretului
în dezvoltarea lor instituţională, realizarea
unei mese rotunde pe teme propuse în proiect.
Proiectul va putea genera ulterior realizarea
de parteneriate între ONG-urile cu activitate
în domeniul tineretului ce se vor materializa în
proiecte ce vor urma a se derula în comun.
Pentru fiecare serie de training sunt aşteptaţi
să participe cel puţin 30 de tineri. Menţionăm
că tinerii pot participa la unul sau mai multe
dintre trainingurile propuse în cadrul
proiectului „Centrul Virtual de Training şi
Consultanţă”, proiect implementat de
Asociaţia Lumen, prin Centrul de Training şi
Consultanţă Lumen, în parteneriat cu Casa de
Cultură a Studenţilor Iaşi şi SC Expert
Projects SRL. Pentru aplicarea la aceste
programe de formare tinerii trebuie să trimită
un CV şi o Scrisoare de intenţie pe adresa de
mail .......@gmail.com până pe data de 1
noiembrie 2009.
În urma desfăşurării trainingurilor, tinerii vor
fi invitaţi să participe la realizarea unei
campanii de promovare pe internet a
participării civice „Este rândul tău”.
Campania va viza acţiuni de informare online
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a tinerilor cu privire la posibilităţile de
implicare socială, la drepturile tinerilor care
fac parte fundamentală a omului. Campania
va urmări să mobilizeze cât mai mulţi tineri
care vor semna adeziuni online, vor promova
campania în blogurile personale sau îşi vor
crea bloguri personale cu referire la
implicarea civică, îşi vor demonstra susţinerea
faţă de campanie etc.
Ne propunem de asemenea să derulăm un
training online propus de tinerii participanţi la
acest proiect în numele organizaţiei proprii
din care provin. În acest sens, Centrul de
Training şi Consultanţă Lumen susţine
iniţierea tinerilor în organizarea şi
implementarea de programe de training fizice
sau online. Sunt propuse o varietate de teme
pentru aceste sesiuni de training individuale
sau de grup, teme care fac referire la
implicarea civică a tinerilor amintită şi în
cadrul campaniei „E rândul tău”.
Pentru partea de final a proiectului se va
realiza o masă rotundă la care vor participa
tinerii participanţi la seriile de training online
din cadrul proiectului „Centrul Virtual de
Training şi Consultanţă”. Temele mesei
rotunde sunt cele vizate şi pe parcursul
proiectului şi anume: Self Branding,
Dezvoltare organizaţională, Relaţii Publice şi
Comunicare, Formare de formatori, la care se
va adăuga campania „Este rândul tău”, toate
acestea particularinzându-se pe specificul
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organizaţiilor din care provin tinerii
participanţi.
Vă reamintim că sunt aşteptaţi tineri cu vârsta
de până în 35 de ani, membri ai organizaţiilor
de/şi pentru tineret din judeţele Iaşi, Vaslui,
Botoşani, Neamţ şi Suceava. Pentru a putea
aplica pentru unul sau mai multe programe de
formare, vă aşteptăm cu un CV şi o Scrisoare
de intenţie pe adresa ....@gmail.com.
Dr. Antonio SANDU – Preşedinte al Asociaţiei
Lumen
Simona PONEA – Coordonator Proiect
„Centrul Virtual de Training şi Consultanţă”.
Sarcină de învățare 2: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a realizării
comunicatelor de presă, invităm studenții să lectureze
capitolul Comunicatul de presă din Coman, C. (2001).
Relațiile publice, principii și strategii. Iași, România:
Editura Polirom.
Sarcină de lucru 2:
Formulați un comunicat de presă referitor la un
eveniment din activitatea Dumneavoastră
curentă. Comunicatul se adresează mediului online, dar
sunt vizate și organizațiile media generaliste.
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8.3. Reportajul
Reportajele
sunt
o
formă
flexibilă,
informaţională, a unei ştiri sau relatări. Ele vin
să aducă informaţii suplimentare cu privire la
conţinutul ştirii şi în acelaşi timp ocazia de a personaliza
comunicarea cu publicul, de a „umaniza” programele şi
activităţile Organizaţiei.
Reportajul poate conţine elemente de comentarii,
părerile subiective ale reporterului fiind admise, deşi nu
întotdeauna recomandate.
Este adesea scris într-un limbaj informal, iar
structura sa diferă în funcţie de stilul jurnalistic ales.
Reportajul urmăreşte atragerea atenţiei cititorilor,
ascultătorilor sau telespectatorilor, trezindu-le emoţii şi
puncte de vedere proprii faţă de subiectul comunicat şi
implicându-i într-un proces de comunicare.
Pentru Organizaţie este o ocazie de a transmite
mesajul către public într-o manieră mai personală, şi mai
uşor de reţinut.
Sarcină de învățare 3: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a realizării
reportajului, invităm studenții să lectureze capitolul
Reportajul din Coman, M. (2009). Manual de jurnalism.
Iași, România: Editura Polirom.
Sarcină de lucru 3:
Analizați un reportaj referitor la turismul rural
din zona Bucovinei pe care îl veți identifica
127
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice si comunicare in administratia publica.
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Antonio SANDU

consultând ziarele locale existente în arhiva Bibliotecii
Județene.
Test recapitulativ
1. Care este unitatea informațională pentru
presă?
R: Unitatea informaţională pentru presă este
ştirea.
2. Ce reprezintă cei 5 W?
R: Who- Cine?; What- Ce a făcut?; When- Când?;
Where- Unde?; Why- De ce?
3. Ce vizează comunicatul de presă?
R: Comunicatul de presă vizează transmiterea către
Media a unor informaţii de actualitate, semnificative,
clare, concise, care să fie de interes pentru public.
4. Ce reprezintă piramida răsturnată?
R: Manualele clasice de jurnalism descriu formatul
ideal al comunicatului de presă sub forma numită
“piramida răsturnată”, care reprezintă o serie de paragrafe
succesive în ordinea descrescătoare a importanţei.
5. Cum se prezintă de obicei poziția oficială a
organizației?
R: Prezentarea poziţiei oficiale a organizaţiei se
realizează de obicei prin intermediul unui citat, preluat din
cele afirmate de o persoană semnificativă pentru
Organizaţie în corelaţie cu ştirea prezentată.
6. Ce sunt reportajele?
R: Reportajele sunt o formă flexibilă,
informaţională, a unei ştiri sau relatări.
7. Ce urmărește reportajul?
R: Reportajul urmăreşte atragerea atenţiei
cititorilor, ascultătorilor sau telespectatorilor, trezindu-le
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emoţii şi puncte de vedere proprii faţă de subiectul
comunicat şi implicându-i într-un proces de comunicare.
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Cap. 9. Elemente de marketing social şi
campanii de PR
Tematică:
9.1. Comunicarea pe internet și
virtualizarea spațiului social
9.2. Tehnicile de PR online

9.1. Comunicarea pe internet şi virtualizarea
spaţiului social
Din punctul nostru de vedere, considerăm acest
fenomen de proliferare a învăţământului ca
făcând parte dintr-un proces complex pe care-l
numim în continuare „virtualizarea spaţiului social
(Sandu, 2003). Ipoteza este aceea că impactul
tehnologiilor
comunicaţionale,
cu precădere
a
internetului, este în măsură să genereze mutaţii
paradigmatice cu efecte globalizante.
Prin virtualizarea spaţiului social înţelegem
construcţia unui nou univers comunicaţional în spaţiul
virtual şi transferarea către acesta a unor interacţiuni
sociale cu caracter globalizant. Interacţiunea educaţională
constituie un astfel de model, sistemele de „virtual
learning” putând fi considerate o oportunitate de învăţare,
dar şi un risc în ceea ce priveşte calitatea programelor de
formare realizate prin sistemele de învăţământ online care
au ajuns până la nivel de „Universităţi virtuale”.
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Virtualizarea spaţiului social modifică habitusuri
comportamentale, de exemplu în sfera relaţiilor conjugale.
Orice tip de interacţiune comunicaţională poate
suferi efecte virtualizante, fie ele cu caracter pozitiv sau
negativ, dar cu certitudine având drept consecinţă
modificarea specificului interacţional.
Analizăm problematica globalizării tehnologice şi
universalizării comunicaţiilor din perspectiva mutaţiilor
survenite în interpretarea spaţiului social şi al comunităţii
de la un spaţiu limitat în coordonate geografice, la unul
transgeografic universalizant. În acest domeniu avem ca
ipoteză transformarea spaţiului din cadru a interacţiunilor
şi coexistenţelor într-un cadru al medierii comunicării.
Spaţiul
virtual
este
non-tridimensional,
caracteristica distanţă topologică fiind înlocuită cu cea a
intensităţii subiective a comunicării. Globalizarea
comunicării, şi în special a celei online, crează o nouă
particularitate a interacţiunii sociale şi anume evadarea din
spaţiul fizic într-unul pur comunicaţional (virtualizant).
Acest spaţiu fiind în esenţă transcultural, generează o
continuă renegociere a interpretării realităţii şi construcţie
a unor noi modele interpretative, şi odată cu acestea a unor
noi paradigme educaţionale.
Nu în ultimul rând, avem în vedere modificarea
dimensiunii creativităţii prin formele de „creativitate
colaborativă”. Ideea specifică modernităţii cu privire la
importanţa originalităţii în actul de creaţie suferă
transformări mai mult sub forma unei socializări a creaţiei.
Filosofia creativităţii colaborative generează „reţele
sociale virtuale”, blog-ul, precum şi alte forme de reţele de
socializare online, care devin prioritare în faţa formelor
clasice de comunicare în masă sau comunicare
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educaţională în cazul nostru. Nu în ultimul rând, astfel de
transformări creează noi viziuni în sfera relaţiilor publice
şi afacerilor, a promovării ştiinţei etc. Ne bazăm cercetarea
evaluare pe teoria construcţionismului social, care se
constituie într-un curent filosofic şi sociologic derivat de
către Gergen (2001) din filosofia postmodernă a lui
Derrida (1997) şi care consideră în maniera
constructivismului clasic că realitatea socială este
rezultatul unei permanente negocieri a interpretărilor între
actorii sociali. Spre deosebire de constructivism,
construcţionismul radicalizează teoria constructului social
asupra realităţii, afirmându-şi deplinul antirealism.
Realitatea socială nu este doar un construct provenit din
negocierea interpretărilor, ci este multiplă, putându-se
creea astfel de constructe diferite pentru aceeaşi realitate
socială care să funcţioneze simultan. Mediul de
comunicare virtualizantă utilizat în prezenta cercetare este
constituit de aplicaţia Moodle pentru învăţământ la
distanţă, în sistem electronic, pornind de la viziunea
pedagogică construcţionistă sub forma unei cercetări
colaborative.
Constatăm o modificare la nivelul culturii globale
în sensul unei readaptări a universalului care transpare
acum din reţelizarea elementelor particulare. Constituirea
unei culturi integrale (transmoderne) este un proces de
ajustare continuă a culturilor locale la elementele
globalizante. Fenomenele sociale impun un nou construct,
socio-comunicaţional şi anume spiritualizarea distanţelor
ca replică virtuală a fenomenului spiritualizării
frontierelor, dependenţa faţă de motoarele de căutare, care
generează în opinia noastră o formalizare a comunicării în
scopul bunei poziţionări în motorul de căutări, scăderea
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impactului emoţional al actului de comunicare datorită
caracterului său mediat etc. Fenomenul de „virtualizare a
spaţiului social” are un caracter policentric şi nestructurat,
existând atâtea medii virtualizante, câte proiecte
comunicaţionale sunt desfăşurate la un moment dat.
Caracteristici generale ale fenomenului pot fi puse în
evidenţă prin cercetări repetate asupra unor fenomene
comunicaţionale distincte, de diverse anverguri, şi
sesizarea unor constante comunicaţionale care apar într-o
serie întreagă de astfel de proiecte comunicaţionale.
Ca exemplu ne putem referi la intermedierea
comunicării prin mijloacele electronice de comunicare
(calculator şi reţea de internet) dar şi la extinderea în timp
a tehnicii, precum şi negarea distanţelor spaţiale
inexistente în mediul online. Specificul comunicării „faţă
în faţă” este înlocuit cu proximitatea virtuală, proces
generat de interpunerea reţelei de internet şi a
echipamentelor de comunicare în procesul de comunicare.
Un accent deosebit se pune pe elementele pozitive, pe
strategiile de succes/învingător de care acesta dispune şi
totodată se dezvoltă acest parteneriat. Cel aflat în procesul
de formare preia puterea prin acel proces de empowerment
şi care se integrează prin propriile forţe, prin intermediul
propriilor poveşti de succes, a obiectivelor pe care şi le
propune, dar mai ales prin rezultatele pozitive pe care le
obţine. În această manieră obiectivele proprii devin tot mai
înalte şi tot mai dezirabile.
Sarcină de învățare 1: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a marketingului și comunicării pe internet, invităm studenții să
lectureze un capitol la alegere din Grosseck, G. (2006).
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Marketing și comunicare pe internet. Iași, România:
Editura Lumen.
Sarcină de lucru 1:
Realizați o pagină (de facebook) a unui
eveniment a grupei Dumneavoastră de studenți
și promovați-o în mediul virtual.
Temă de verificare pe parcurs tip T2:
Având în vedere gradul de dificultate crescut
al capitolului invităm studenții să realizeze o
listă a conceptelor cheie din cadrul prezentului capitol
(cel puțin 5 concepte cheie), pe care să le definească cu
ajutorul unui dicționar de specialitate, construind ulterior
un eseu de maxim o pagină care să cuprindă cele 5
cuvinte cheie.
9.2. Tehnicile de PR online
Tehnicile de PR online preferăm să le
introducem la intersecţia dintre tehnicile
directe şi cele indirecte (mediate), întrucât au
caracteristici ale ambelor. Tehnicile de PR online permit
dialogul direct cu publicul ţintă, dar este în acelaşi timp
un dialog decalat în timp.
Printre principalele tehnici online propunem:
 Comunicatul de presă online,
 Video-comunicatul,
 Webinarul,
 Blog-ul profesional,
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Newsletterul,
Comunicarea prin intermediul Reţelelor de tip
web 2.0 (reţelelor sociale online) de tipul Twitter,
Facebook, Linkedin, Tagged, My Space.com.
Sarcină de învățare 2: Lectură suplimentară

Pentru o cât mai amplă înţelegere a tehnicilor
de PR online, invităm studenții să lectureze o serie de
articole
de
opinie
de
pe
portalul
http://www.contributors.ro/ .
Sarcină de lucru 2:
Realizați împreună cu colegii de grupă un blog
al grupei Dumneavoastră, urmând ca fiecare
dintre studenți să realizeze un comentariu la un
eveniment politic/monden/sportiv etc., pe care să îl
posteze pe blog-ul grupei.
Temă de verificare pe parcurs tip T2:
Având în vedere gradul de dificultate crescut
al capitolului invităm studenții să realizeze o
listă a conceptelor cheie din cadrul prezentului
capitol (cel puțin 5 concepte cheie), pe care să le
definească cu ajutorul unui dicționar de specialitate,
construind ulterior un eseu de maxim o pagină care să
cuprindă cele 5 cuvinte cheie.
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Test recapitulativ
1. Ce se înțelege prin virtualizarea spațiului
social?
R: Prin virtualizarea spaţiului social înţelegem
construcţia unui nou univers comunicaţional în spaţiul
virtual şi transferarea către acesta a unor interacţiuni
sociale cu caracter globalizant.
2. Ce caracter are fenomenul de „virtualizare a
spaţiului social”?
R: Fenomenul de „virtualizare a spaţiului social”
are un caracter policentric şi nestructurat, existând atâtea
medii virtualizante, câte proiecte comunicaţionale sunt
desfăşurate la un moment dat.
3. Ce permit tehnicile de PR online?
R: Tehnicile de PR online permit dialogul direct cu
publicul ţintă, dar este în acelaşi timp un dialog decalat în
timp.
4. Care sunt principalele tehnici online (de PR)?
R: Principalele tehnici online (de PR) sunt:
Comunicatul de presă online; Video-comunicatul;
Webinarul;
Blog-ul
profesional;
Newsletterul;
Comunicarea prin intermediul Reţelelor de tip web 2.0
(reţelelor sociale online) de tipul Twitter, Facebook,
Linkedin, Tagged, My Space.com
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Cap. 10. Comunicare vizuală în PR.
Elemente de semiotică vizuală
în PR și publicitate
Tematică:
10.1. Semiotică vizuală. Analiza unei
campanii de PR politic

10.1. Semiotică vizuală. Analiza unei campanii de
PR politic
Prezentăm în cele ce urmează strategiile de
analiză a unei campanii de PR politic ilustrând
elementele de semiotică vizuală. Campania
avută în vedere a fost cea desfășurată în favoarea
demiterii
Președintelui
României
în
cadrul
referendumului din 29 iulie 2012.
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Vom lua ca exemplu19;20 domeniul publicităţii şi în cadrul
acesteia o reclamă cu privire la demiterea Preşedintelui
României în cadrul referendumului organizat în 29 iulie
2012.
19

Fragment preluat din articolul: Sandu, A. (2014a). The
Constructionist Theory of Speech as Visual Semiotics. Postmodern
Openings, Volume 5, Issue 3, September, Year 2014, pp. 49-66,
(publicat inițial în limba engleză).
20
Imagine preluată în scop didactic și științific de la adresa:
https://aliosapopovici.files.wordpress.com/2012/07/afis-demite-lscandal10.jpg
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Afişul pune în centru un cerc în interiorul căruia
scrie cuvântul “Da”, dedesubtul căruia cu litere majuscule
cuvântul “Demite-l” urmat de sintagma “Hai la
referendum” cu litere normale. În partea de sus a imaginii,
afişul precizează: “Te-ai săturat de scandal? Vrei o viaţă
normală?”.
Afişul urmăreşte consensul interpretativ în scopul
demiterii Preşedintelui suspendat al României, prin votul
participanţilor la referendum. Argumentarea nu aduce în
discuţie motivele suspendării Preşedintelui, dar sugerează
că schimbarea acestuia de la conducerea ţării ar genera
linişte şi stabilitate, contrastante cu scandalurile politice.
Structura argumentativă din spatele afişului ar fi:
Preşedintele este vinovat de scandalurile politice din ţară,
demiterea Preşedintelui ar face să înceteze scandalurile,
rezultă că este recomandată acţiunea cetăţenilor de a
demite Preşedintele. Această acţiune nu se poate realiza
doar prin participarea la referendum, în concluzie
cetăţeanul trebuie să participe la referendum şi să voteze
“Da”. Consensul interpretativ este apelat nu doar prin
intermediul argumentării menţionate, ci prin apelul
personal la alegător persuadat direct prin adresări de tipul:
“Te-ai săturat” (tu alegătorule) şi respectiv “Vrei” (tu
alegătorule).
Adresarea
directă
către
alegător
personalizează mesajul, creând o relaţie cvasi particulară
între autorul reclamei şi privitorul acesteia, identificat ca
individualitate care are opţiunea să aleagă, şi prin aceasta
iese în evidenţă faţă de ceilalţi membri ai comunităţii
interpretative din care face parte, respectiv al acelora care
doresc demiterea Preşedintelui.
Argumentarea apelează la structuri emoţionale de
tipul “saturaţie”, la structurile volitive “Vrei”, la cele
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aspiraţionale “O viaţă mai bună”. În cele din urmă, afişul
recomandă mobilizarea cititorului care acceptă conţinutul
mesajului şi-l interiorizează şi acţionează ulterior în
consecinţă votând “Da”. Structura argumentativă
depăşeşte ca atare simpla convingere prin îndemnul de a
transforma convingerea în acţiune social politică.
Argumentarea este însă implicită şi eliptică, vizibile fiind
apelul la sentimente, voinţă, acţiune. Logica discursului
publicitar menţionată este una implicită, apelul principal
nefiind adresat pe un etaj raţional, ci pe unul emoţional şi
atitudinal. Etajul logic asigură doar coerenţa raţională în
lipsa căreia consensul interpretativ nu ar putea fi obţinut.
În opinia noastră, avem de-a face cu o comunitate
interpretativă adresată, căreia i se potriveşte o logică de tip
ambiguizant care transformă Preşedintele într-un simbol al
nemulţumirii populare, demiterea acestuia devenind un
gest de normalitate. Convenţia interpretativă reduce
constructul de viaţă normală la cel de lipsă a scandalurilor
şi mai ales la cel de schimbare a Preşedintelui. Consensul
interpretativ are la bază acceptarea unei disjuncţii
exclusive dintre viaţa bună a cetăţeanului şi exercitarea în
continuare a mandatului Preşedintelui. Acţiunea solicitată
de demiterea Preşedintelui este implicată de afirmarea
disjuncţiei dintre viaţa bună a cetăţeanului şi mandatul
Preşedintelui. Reducţia a fost operată în momentul în care
s-a propus acceptarea tacită a unei relaţii de echivalenţă
dintre lipsa scandalului politic şi viaţa bună a subiecţilor şi
de asemenea a ambiguizării constructului de viaţă bună
prin sugerarea unui consens interpretativ care videază de
sens constructul. Nu poate exista o altă operaţie logică
care să conexeze viaţa bună cu activitatea Preşedintelui,
decât operaţia de definire acceptată în sens construcţionist
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de instituire a semnificaţiei: Forma logică a operaţiei este:
“Viaţa bună = Mulţime vidă” dacă există Preşedintele şi
respectiv “Viaţă bună este o mulţime nevidă,
necuantificabilă în absenţa Preşedintelui”.
Preşedintele joacă rolul de functor logic în
prezenţa sau absenţa căruia sfera constructului viaţa bună
ia valoarea zero, sau orice valoare. Principiul logic şi
semantic care operează este reprezentat de o convergenţă
dintre noncontradicţie şi multiplu exclus. Argumentarea
construită este convingătoare în cadrul comunităţii
interpretative care operează cu principiile logicii
menţionate. Scopul reclamei este capturarea privitorului în
comunitatea interpretativă menţionată. În interiorul
comunităţii
interpretative
menţionate,
consensul
interpretativ asigură acceptabilitatea concluziilor şi
justifică acţiunea social politică.
Sarcină de învățare 1: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a utilizării
semioticii vizuale în analiza campaniilor
media, invităm studenții să lectureze articolul: Sandu, A.
(2014a). The Constructionist Theory of Speech as Visual
Semiotics. Postmodern Openings, Volume 5, Issue 3,
September, Year 2014, pp.49-66.
Sarcină de lucru 2:
Identificați elementele de semiotică vizuală și
semnificațiile acestora așa cum au fost utilizate
în afișele promoționale ale candidaților în
campania pentru alegerile prezidențiale din 2014.
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Temă de verificare pe parcurs tip T2:
Având în vedere gradul de dificultate crescut
al capitolului, invităm studenții să realizeze o
listă a conceptelor cheie din cadrul prezentului capitol
(cel puțin 5 concepte cheie), pe care să le definească cu
ajutorul unui dicționar de specialitate, construind ulterior
un eseu de maxim o pagină care să cuprindă cele 5
cuvinte cheie.
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Cap. 11. Rolul WEB 2.0 în PR și
comunicarea publică
Tematică:
11.1. Blog-ul în comunicarea publică
11.2. Facebook-ul în comunicarea
publică

11.1. Blog-ul în comunicarea publică
Termenul de "blog" 21 a apărut în anul 1997,
fiind utilizat prima dată de John Berger cu
denumirea "weblog".
Cuvântul blog provine de la expresia englezească web
log care are semnificația de jurnal pe Internet. Blog-ul
este o publicație online a căror articole sunt actualizate în
permanență. Blog-urile sunt instrumente de comunicare
personală sau instituțională. Comunicarea 2.0 are
tendința să înlocuiască presa tradițională datorită
caracterului personal al comunicării și a largei diversități
a preocupărilor autorilor de blog.
Există mai multe platforme pentru blog-uri, printre
care cele mai cunoscute sunt: Wordpress, Blogspot,
Blogger etc.
Altă
caracteristică
a
bloggurilor
este
interactivitatea, cititorii fiind invitați să posteze răspunsuri
21

Adaptare după portalul Wikipedia: http://ro.wikipedia.org/wiki/Blog
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la articolele existente pe blog, constituind astfel o
comunitate virtuală. Totalitatea blog-urilor este denumită
„blogosferă”.
Sarcină de învățare 3: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a
funcționării unui blog, invităm studenții să lectureze
blog-ul unui politician actual.
Sarcină de lucru 3:
Invităm studenții să analizeze o campanie de
comunicare desfășurată în ultima vreme prin
intermediul blog-urilor.
11.2. Facebook-ul în comunicarea publică
Facebook22 a fost creat de Mark Zuckerberg în
anul 2004 și este un site web de tip rețea de
socializare din Internet. Acesta a fost creat
pentru a oferi posibilitatea de a contacta atât persoane
apropiate, cât și persoane încă necunoscute, deși acest
fapt contravine teoretic politicii site-ului. Creat inițial la
Harvard, SUA, Facebook era la origine o rețea socială cu
circuit închis pentru studenții acestei universități; ulterior
ea s-a deschis și altor universități americane. La început
verificarea apartenenței la universitate se făcea prin
adresa de poștă electronică (e-mail) a studentului, dar
începând din septembrie 2006 rețeaua este deschisă
22

Adaptare
după
http://ro.wikipedia.org/wiki/Facebook

portalul

Wikipedia:
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tuturor. Imediat rețeaua Facebook a devenit foarte
populară dar și controversată, fiind interzisă în câteva țări
din Orientul Mijlociu. Prin intermediul Facebook-ului au
fost desfășurate de-a lungul timpului campanii de
comunicare publică eficiente, dintre care amintim cea
mai recentă campanie și anume aceea de mobilizare a
tinerilor pentru a participa la vot la alegerile prezidențiale
din România din anul 2014. Opiniile unor analiști politici
spun că această campanie de pe facebook a contribuit
decisiv la victoria alegerii actualului Președinte Klaus
Iohannis. Menționăm cu titlu informativ o serie de
evenimente de comunicare ce s-au desfășurat pe
Facebook aparent întâmplător reunite sub denumirea
“Ziua Izabelei”, când 170000 de persoane au răspuns
afirmativ la invitația de a participa la un eveniment de
celebrare a zilei de naștere a unei adolescente din
Constanța, conform publicației online Digi24. Opinăm că
datorită numărului mare de persoane care au primit
invitația de a participa la eveniment, dincolo de
caracterul viral al mesajului, ar putea fi vorba de debutul
unei campanii de PR online al unei agenții.

Pentru a înțelege mai bine fenomenul de
comunicare “facebook” invităm studenții
să vizioneze filmul The Social Network în
regia lui David Fincher.
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Cap. 12. Auditul comunicării și
climatului organizațional
Tematică:
12.1. Comunicarea în organizații.
Elemente de cultură organizațională
12.2. Interviul apreciativ ca strategie
de comunicare în organizaţie. Auditul
apreciativ al comunicării interne

12.1. Comunicarea în organizaţii.
Elemente de cultură organizaţională
Cultura organizaţională va absorbi şi integra
valori, creând o identitate profesională
specifică la care se vor raporta membrii
Organizaţiei. Tipul de discurs privilegiat în Organizaţie
va fi cel infuzat de valorile specifice Organizaţiei.
Aderarea membrilor Organizaţiei la valorile acesteia va fi
evidentă în climatul organizaţional. În sinteză, o
Organizaţie centrată pe valori iese în evidenţă printr-o
coerenţă sistematică în funcţionarea acesteia dată de
centralitatea valorii respective.
Organizaţiile care aplică strategii de managementul
eticii mizează pe valoarea adăugată imaginii corporative
care se transpune în final în încredere, din partea
partenerilor de afaceri, clienţilor, eventualilor parteneri.
Renunţarea la o parte din profit în favoarea adoptării unor
principii etice, aduce în timp printr-un bun management al
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imaginii, performanţe economice transpuse în număr de
clienţi crescut, fidelizarea acestora, fidelizarea stafului etc.
Pierderea aparentă de profit prin introducerea unor practici
şi proceduri etice, şi a responsabilităţii sociale corporative
este compensată prin câştigul în dezvoltarea durabilă a
organizaţiei şi prin imaginea publică asociată acesteia.
Sarcină de învățare 1: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a
elementelor de cultură organizațională,
invităm studenții să lectureze un capitol la alegere din
Rogojinaru, A. (2009). Comunicare și cultura
organizațională. București, România: Editura Tritonic.
Sarcină de lucru 1:
Realizați un focus-grup la care să participe
studenți selectați din rândul membrilor unei
organizații studențești. Puneți în evidență elementele
specifice de cultură organizațională a respectivei
organizații studențești.
12.2. Interviul apreciativ ca strategie de comunicare în
organizaţie. Auditul apreciativ al comunicării interne
Ancheta Apreciativă este construită pe ipoteza
că orice organizaţie este o construcţie socială
arbitrară, ale cărei limite sunt trasate doar de
către imaginaţia oamenilor şi voinţa colectivă. Bushe
(2010) consideră că limbajul şi cuvintele reprezintă
fundamentul vieţii sociale, în acord cu viziunea postmodernistă asupra limbajului văzut ca agent activ în
150 si comunicare in administratia publica.
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Relaţii publice şi comunicare pentru administraţia publică

crearea semnificaţiilor. Prin urmare, teoria, în special
teoria care este codată în cuvinte sau în imagini, are forţa
de a modela organizarea socială deoarece noi “vedem
ceea ce credem”. În condiţiile în care se doreşte
schimbarea unei organizaţii se urmăreşte redefinirea
modului în care persoanele din cadrul ei explică valorile
care au condus la succes. Schimbarea este astfel văzută,
în primul rând, ca o schimbare de atitudine a membrilor
care definesc organizaţia şi fac parte din ea. În orice
organizaţie schimbarea poate fi realizată prin modificarea
“istoriilor” sau “poveştilor” care circulă informal, de
regulă în grupuri mici, confidenţiale şi nu pot fi discutate
în întâlniri oficiale. Aceste poveşti lucrează asupra minţii
umane la un nivel inconştient (Bushe apud. Cojocaru,
2005).
Ştefan Cojocaru (2005) propune o paralelă între
cercetarea acţiune clasică şi cea apreciativă adaptată după
Cooperrider şi Whitney (2005) după cum urmează:
 Cercetarea acţiune implică identificarea
problemelor, analiza cauzelor, a posibilelor
soluţii şi planificarea acţiunii pornind de la
presupoziţia principală că organizaţia este o
problemă care trebuie rezolvată.
 Ancheta apreciativă porneşte de la aprecierea şi
valorizarea a ceea ce este mai bun în organizaţie,
continuă cu construirea unei viziuni a ceea ce ar
putea să fie şi dialogul privind ceea ce ar trebui
să fie, în baza presupoziţiei că o organizaţie este
un mister ce ar trebui descoperit (Cojocaru,
2005).
Elementele analizei instituţionale prin ancheta
apreciativă sunt:
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1. Realizările
Cercetătorul va analiza realizările majore ale
organizaţiei, cum ar fi: produse inovative, succese în
relaţia cu beneficiarii, know-how şi tehnologii proprii,
identitate de brand, premii obţinute şi menţionări etc.
2. Oportunităţi strategice
La acest nivel, cercetătorul va viza oportunităţile
de piaţă ale organizaţiei date de specificul acesteia şi de
resursele umane existente, previziuni şi planuri strategice,
analiza proiectelor şi programelor implementate de
organizaţie, a politicilor de calitate şi managementul
calităţii totale etc.
3. Unicitatea produselor şi punctele tari ale
produselor şi serviciilor oferite de organizaţie.
4. Expertiza tehnică existentă la nivelul
organizaţiei.
5. Inovativitatea
La acest nivel cercetătorul trebuie să identifice
inovativitatea propriu zisă ce se manifestă la nivelul
organizaţiei, atât la nivelul tehnologic sau în procesele
productive şi de oferire a serviciilor, cât şi inventivitatea
serviciilor, precum şi inventivitatea văzută ca o capacitate
generală a indivizilor din organizaţie de a realiza salturi
paradigmatice, distincţia dintre inovativitate ca proces de
transfer a unor cunoştinţe sau tehnologii dintr-un domeniu
de aplicativitate în altul în cadrul aceleiaşi paradigme şi
respectiv inventivitate ca abilitate de a modifica însăşi
structura paradigmei operaţionale.
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6. Ideologie (gândire elevată)
Cercetarea
vizează
elemente
de
cultură
organizaţională vizând poveşti de succes, crearea
identităţii şi apartenenţei prin procese socializante la
nivelul organizaţiei etc.
7. Practici pozitive
Existenţa unor standarde de bună practică, unui
management al calităţii cu accent asupra analizei a celei
mai bune soluţii de afaceri identificate la nivelul
organizaţiei şi a poveştilor de succes din interiorul
organizaţiei.
8. Emoţii pozitive şi satisfacţia trebuinţelor
superioare.
Sunt analizate poveştile indivizilor vizând gradul
de satisfacţie a muncii, stima de sine şi apreciere, aderarea
la cultura organizaţională etc.
9. Înţelepciunea organizaţională are în vedere
existenţa unor strategii de dezvoltare bazată pe punctele
tari ale organizaţiei şi existenţa unui set de valori
necondiţionat pozitive la care să adere membrii
organizaţiei.
10. Competenţe fundamentale
Vizează nucleul de competenţe pragmatice şi
comunicaţionale existent la nivelul de organizaţii care o
fac să funcţioneze şi îi constituie unicitatea.
11. Aprecierea (Visioningul posibilităţilor de
dezvoltare)
Reprezintă
sinteza
viziunilor
membrilor
organizaţiei cu privire la viitorul acesteia şi a locului în
organizaţie. Etapa vizează constituirea unor viziuni
strategice prin aprecierea potenţialităţilor organizaţiei şi a

153 si comunicare in administratia publica.
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Antonio SANDU

căilor de îndeplinire a acestora sub forma unor “profeţii
autorealizatoare”.
12. Sistem de norme valori şi tradiţii la care
membrii organizaţiei aderă şi care-i constituie
originalitatea şi unicitatea.
13. Macrotendinţe pozitive
Existente atât la nivelul organizaţiei în ceea ce
priveşte propunerea de noi practici, servicii şi produse cât
şi la nivelul pieţei pe care organizaţia acţionează.
14. Capital uman cu accente asupra poveştilor
de succes ale indivizilor şi corelaţia acestora într-o
poveste unică a organizaţiei. Valori şi performanţe ale
indivizilor ce compun organizaţia, spiritul de echipă şi
întrajutorarea, relaţiile publice ale organizaţiei,
responsabilitatea socială corporatistă la nivelul
organizaţiei.
15. Sistemul de cunoştinţe utilizat în practica
organizaţiei cu accent asupra permisivităţii la nou,
viziunii trans şi multidisciplinare, abordarea tehnologiilor
avansate atât la nivel productiv, a oferirii de servicii cât şi
la nivel comunicaţional şi managerial.
16. Eco-sistemul de afaceri al organizaţiei
Aceste dimensiuni ale dezvoltării organizaţionale
au fost adoptate şi dezvoltate după o schiţă propusă de
Bruce Barnard (Note de curs asupra Anchetei Apreciative.
Universitatea Eastern Illinois cos 4850).
Interviul apreciativ este un instrument operaţional
în cadrul metodelor apreciative, utilizat cu precădere în
etapele de Discovery şi Dreaming. Interviul are o formă
intenţional non directivă cu un focus asupra elementelor
afirmative din discursul subiectului.
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Interviul se centrează pe descrierea experienţelor
de succes, sub aspectul cauzelor care le-a generat şi a
experienţei personale dobândite în urma respectivului
succes, reflectarea stării psihice generate de succes şi a
transpunerii acesteia asupra altor situaţii generatoare de
succes. Obiectivul intervievatorului este de a-l încuraja pe
subiect să realizeze o cât mai vie descriere asupra
evenimentului. Povestea trebuie să fie descriptivă şi
detaliată. În locul clasicei parafraze nondirective se poate
utiliza o parafrază accentuată de tipul «înţeleg că succesul
ţi-a produs o stare de bine, poţi să descrii mai pe larg
situaţia care a generat succesul…Cum ai perceput
succesul?».
Intenţionalitatea interviului poate fi realizată prin
orientarea apreciativă a unor întrebări precum:
 Gândeşte-te la momentul în care ai fost cu
adevărat implicat şi entuziast asupra muncii
tale…povesteşte-mi despre acel moment.
 Ce-ai simţit?
 Ce s-a întâmplat cu adevărat?
 Ce a făcut acel eveniment să fie cu adevărat
deosebit?
 Ce au făcut ceilalţi ca acel moment să fie
deosebit?
 Ce ai făcut tu ca acel moment să fie deosebit?
Interviul apreciativ are la bază principii precum:
puterea imaginii pozitive, puterea transformatoare şi
constructivă a cuvintelor, puterea transformatoare a
emoţiilor pozitive. Interviul apreciativ utilizează în
practică puterea constructivă a interogării, angajând
imaginaţia în schimbarea pozitivă.
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Este important de subliniat rolul de limbaj
generativ al comunicării în cadrul interviului apreciativ.
Limbajul generativ este definit de Gergen ca fiind relatări
privitoare la realitate care pun sub semnul întrebării
convenţii considerate automat bune (apud Thatchenkery,
Metzker, 2008). Limbajul generativ pozitiv este utilizat
pentru a resemnifica lucrurile afectând cultura
corporatistă, productivitatea muncii şi calitatea relaţiilor.
Thatchenkery și Metzker (2008) consideră că simpla
modificare a denumirii poziţiilor în ierarhia unei companii
şi înlocuirea conceptului de manager cu cel de asociat
(asociat de practică, asociat la vânzări etc.) ce dezvoltă o
atitudine de sponsori şi coaching generează relaţii şi linii
de comunicare diferită.
Auditul unei campanii de comunicare:
tableta, papagalul și Universitatea - Lectură
suplimentară
În mod tradițional, auditul comunicării 23 externe vizează
analiza mesajului campaniei în corelație cu publicul țintă,
notorietatea organizației, poziționarea acesteia și a
produselor pe care le promovează, atât pe piață cât și în
fața stakeholderilor. Din perspectiva articolului de față,
ne va interesa modul în care se urmărește crearea unui
răspuns afectiv sub forma unei acțiuni afirmative din
partea receptorilor. O eroare de atribuire, de exemplu o
imagine căreia creatorii campaniei îi atribuie un anumit
23

Fragment preluat din articolul: Sandu, A. (2014a). The
Constructionist Theory of Speech as Visual Semiotics. Postmodern
Openings, Volume 5, Issue 3, September, Year 2014, pp. 49-66,
(publicat inițial în limba engleză).
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sens care este contrar, sau în orice caz diferit față de
acordul interpretativ general asupra unor elemente
simbolice conținute de mesaj, poate genera o transă de
consens cu efecte contrare.
Pentru ilustrare, prezentăm o campanie de
comunicare a unei universități aflată în perioada de
înscriere a noilor studenți. Universitatea apelează la o
firmă specializată în relații publice și comunicare pentru a
construi strategia de comunicare și promovare pentru
specializarea “Comunicare și relații publice”, nou
înființată. La sfârșitul campaniei, în urma căreia
universitatea nu a reușit să atragă studenți la specializarea
respectivă, am fost solicitat să realizez un audit al
comunicării pentru a identifica efectele reale ale
campaniei și cauzele eșecului acesteia în a atrage studenții
pentru specializarea nou înființată. Conform raportului de
monitorizare a campaniei de promovare și comunicare
media, furnizat de firma implementatoare, publicul țintă a
fost constituit din absolvenții de liceu care doresc să
urmeze cursuri universitare în domeniul comunicării.
Serviciile oferite de agenție au fost construcția strategiei
de comunicare media și promovarea, respectiv
monitorizarea și evaluarea acesteia. Pentru implementarea
campaniei au fost utilizate următoarele mijloace de
promovare:
 mesh cu o suprafață de 50 metri pătrați, expus 2
săptămâni pe o cladire centrală cu un trafic
pietonal intens în oraşul în care își are sediul
central universitatea.
 Banner stradal, un singur banner de 6 metri
pătrați, afișat timp de 1 lună pe o stradă circulată
a aceluiași oraș.
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Fluturași distribuiți în zona centrelor de corectare
pentru examenele de bacalaureat, o singură zi.
 Radio în 2 orașe, 2 difuzări pe zi, timp de 1 lună.
 Flash mese digitale, o masă digitală timp de 1
lună într-un mall.
 Banner online pe un site de evenimente cu un
trafic crescut.
 Yahoo Messenger.
 Facebook.
Rezultatele furnizate de firma implementatoare au
fost apariții media, în publicații locale și naționale,
creșterea traficului pe site-ul universității etc. De la aceste
date din raport a fost realizat auditul comunicării24. Ideea
centrală și inovativă a campaniei a fost personalizarea
ofertei educaționale prin asocierea dintre specializarea
Comunicare și relații publice ca ofertă educațională, și
utilizarea tehnologiilor comunicaționale de vârf de către
viitorii comunicatori formați de respectivul furnizor de
educație.
Pentru a pune în evidență acest lucru, s-a introdus
în oferta respectivului program de studii primirea de către
studenți a unei tablete electronice ca suport de
comunicare, pentru stocarea cursurilor și manualelor în
format digital. Relația dintre tehnologiile comunicaționale
moderne și respectivul program de studii avea menirea să
transmită ideea unui învățământ de calitate și de actualitate
în condițiile în care campania s-a desfășurat într-o
perioadă în care tabletele erau produse relativ noi pe piața
24

Din motive de confidențialitate nu sunt prezentate date care să ducă
la identificarea agenției de comunicare implementatoare și a
beneficiarului acesteia. Din aceleași motive, reprezentările vizuale
utilizate în campaniei nu vor fi făcute publice.
158 si comunicare in administratia publica.
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Relaţii publice şi comunicare pentru administraţia publică

românească. Pentru a se sugera ideea de comunicare, în
centrul tabletei era reprezentat un şir de patru păsări pe
care le-am identificat ca fiind papagali. Astfel, ideea
centrală a campaniei ar fi trebuit să fie transformarea
simplei flecăreli și a talentului comunicațional a
studenților prin intermediul tehnologiilor comunicaționale
de vârf, și a studiilor în domeniul comunicării, în
profesionalism și expertiză în domeniul comunicării și
relațiilor publice.
Elementul central al mash-ului și a întregii
campanii îl reprezintă din punct de vedere vizual un pătrat
negru, adică respectiva tabletă menționată și șirul de
papagali din centru. În opinia noastră, mesajul transmis a
fost unul eronat, întrucât acordul semiotic uzual este acela
că papagalii inșirați pe sârmă reprezintă mai degrabă un șir
de persoane care flecăresc și care sunt ușor de manipulat.
Astfel, ideea subsecventă poate fi aceea că viitorii studenți
sunt prostiți de furnizorul de educație. În limba română,
expresia “a fi luat de papagal” înseamnă a fi înșelat,
păcălit. Este adevarat că există și este utilizată expresia “a
avea papagalul mare” în sensul de bun comunicator.
Expresia are însă o conotație negativă, reprezentând un
comunicator manipulativ, care utilizează strategiile de
comunicare, de regulă, în scopuri ne-etice. Astfel că
oricare dintre sensuri s-ar atribui subconștient imaginii, fie
cel conform căruia studenții sunt ei înșiși manipulați de
furnizorul de servicii educaționale, cât și acela conform
căruia practicile comunicative în care sunt instruiți sunt
manipulatorii, creează deservicii de imagine furnizorului
de servicii educaționale.
În ceea ce privește tableta, ideea oferirii acesteia
studenților este una creativă și inovativă în sine. În lipsa
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unei campanii adecvate de asociere a acesteia ca simbol al
tehnologiilor avansate eșuează, iar sloganul “Fiecare
student cu tableta sa” și mai ales cel “Vin-o să-ți iei
tableta” duce la sensul medical al termenului “tableta”, în
limba română. Cuvântul tabletă are, în limba română, atât
sensul de PC tablet, cât și cel de medicament. Deoarece
termenul de “a avea păsărele la cap” este asociat în limba
română cu a avea o boală psihică, asocierea dintre păsărele
și tabletă poate duce la un joc de cuvinte în defavoarea
beneficiarului, mesajul campaniei putându-se transforma
subliminal din cel dezirabil: “Vin-o să ai acces la
tehnologie” și cunoașterea strategiilor de comunicare
pentru a-ți putea dezvolta potențialul de comunicator, în
cel absolut injurios pentru potențialii studenți, “Vin-o să-ți
iei pastilele” pentru că ești bolnav mintal. Această
transformare este posibilă datorită sensurilor multiple ale
cuvântului “papagal” și respectiv “tabletă” discutate
anterior.
O altă eroare semnificativă este utilizarea greșită a
siglei furnizorului de educație. Agenția de comunicare, în
dorința de a oferi soluții de promovare a beneficiarului, a
reconfigurat sigla acestuia, utilizând-o în campanie înainte
ca nouă siglă să fie asociată cu beneficiarul în conștiința
publică.
În opinia noastră, acest lucru îi împiedică campania
și programul de studii promovat să beneficieze de
notorietatea și vizibilitatea furnizorului de servicii
educaționale, și reciproc diminuează transferul de imagine
și notorietate de la programul de studii, spre furnizorul de
educație. Plasarea siglei furnizorului de educație într-o
poziție marginală în cadrul concepției grafice mai ales, în
condițiile în care sigla este nouă pentru conștiința
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publicului, face imposibilă generarea unui consens
interpretativ care să fidelizeze clienții tradiționali și
respectiv să atragă noi clienți.
Una dintre cele mai semnificative erori din această
campanie a fost lipsa unei coordonări între componenta
vizuală a campaniei și imaginea generală a furnizorului.
Am observat de asemenea insuficiența iterativității
campaniei în ceea ce privește capacitatea de persuasiune a
acestuia. Mesajele audio transmise în cadrul campaniei au
avut, în opinia noastră, efectul de banalizare a conținutului
procesului educațional promovat, întrucât făceau referire
la primirea gratuită a tabletei în schimbul învățării unor
banalități referitoare la spoturile radio transmise în primetime.
Referirea exclusivă la primirea avantajelor
materiale a tabletei în cazul de față are intenția de a
persuada potențiali candidați, oferindu-le un motiv în plus
de a trece la acțiunea dorită, aceea de înscriere la
programul de studii menționat. Aparent, abordarea creează
avantaje competitive față de alte programe similare,
existente pe piață, atrăgând atenția asupra facilității
accesului la program și respectiv a altor avantaje
colaterale, cum este primirea tabletei.
În contextul în care opinia publică românească este
preocupată de calitatea învățământului superior, atribuind
unor instituții de învățământ epitetul de “fabrici de
diplome”, accentul pe presupusa ușurință în absolvirea
programului de studii promovat poate atrage atenția unor
viitori studenți amatori de absolvire facilă și în același
timp îndepărta pe eventualii candidați doritori de un
învățământ de calitate. În opinia noastră, mesajul audio al
spoturilor care promovează lejeritatea studiilor
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contrastează cu ideea generală a campaniei de a forma o
imagine pozitivă despre un program de studii competitiv și
de actualitate. Mesajul campaniei este contradictoriu,
transmițând în același timp imaginea de actualitate și
conectare la tehnologie, și respectiv cea de lejeritate în
promovarea programelor de studii. Trebuie să afirmăm că
pe termen lung un mesaj care folosește o logică nearistotelică bazat pe terțul inclus, poate avea succes
datorită capacității de a provoca ruptură cognitivă și de a
anihila transa de consens, atrăgând atenția asupra
mesajului. Atunci când mesajul subliminal este clar
construit, întreruperea consensului și blocajul acțiunii
uniformizatoare a reclamei poate genera efectul de
creștere a notorietății, un mesaj ne-monoton și fracționat
generează puncte de focalizare mentală, facilitând
reținerea acesteia.
Sarcină de învățare 2: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a tehnicilor
de PR online, invităm studenții să lectureze
capitolul referitor la Ancheta apreciativă din volumul
Cojocaru, Ș. (2005). Metode apreciative în asistenţa
socială. Ancheta, supervizarea şi managementul de caz.
Iași, România: Editura Polirom.
Sarcină de lucru 2:
Realizați în grupe de minimum 3 studenți o
cercetare care să vizeze auditul comunicării
într-o organizație nonguvernamentală (poate fi aleasă
inclusiv o organizație a studenților din Facultatea
Dumneavoastră).
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Temă de verificare pe parcurs tip T2:
Având în vedere gradul de dificultate crescut
al capitolului invităm studenții să realizeze o
listă a conceptelor cheie din cadrul prezentului capitol
(cel puțin 5 concepte cheie), pe care să le definească cu
ajutorul unui dicționar de specialitate, construind ulterior
un eseu de maxim o pagină care să cuprindă cele 5
cuvinte cheie.
Test recapitulativ
1. În ce va fi evidențiată aderarea membrilor la
valorile organizație?
R: Aderarea membrilor Organizaţiei la valorile acesteia
va fi evidentă în climatul organizaţional.
2. Pe ce mizează organizaţiile care aplică strategii
de managementul eticii?
R: Organizaţiile care aplică strategii de
managementul eticii mizează pe valoarea adăugată
imaginii corporative care se transpune în final în
încredere, din partea partenerilor de afaceri, clienţilor,
eventualilor parteneri.
3. Pe ce ipoteză este construită ancheta
apreciativă?
R: Ancheta Apreciativă este construită pe ipoteza
că orice organizaţie este o construcţie socială arbitrară, ale
cărei limite sunt trasate doar de către imaginaţia oamenilor
şi voinţa colectivă.
4. Cum este definit de Gergen limbajul generativ?
R: Limbajul generativ este definit de Gergen ca
fiind relatări privitoare la realitate care pun sub semnul
întrebării convenţii considerate automat bune.

163 si comunicare in administratia publica.
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Antonio SANDU

164 si comunicare in administratia publica.
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Cap. 13. Fenomene de masificare a
comunicării. Societatea de masă
Tematică:
13.1. Globalizare și comunicare de
masă
13.2. Paradigma transmodernă.
Cultural Creatives (Indivizii creativi
cultural)

13.1 Globalizare şi comunicare de masă
Nikki Slocum-Bradley în (2010) în cercetarea
Identity Construction in Europe: A Discursive
Approach prezintă metodologia de analiză
construcţionistă a discursului public. Autorul consideră
că abordarea discursivă a ştiinţelor sociale inclusă în
construcţionismul social oferă o alternativă altor teorii,
constituind o premisă a unui model de înţelegere a
comportamentelor sociale. Din perspectiva discursiv
construcţionistă, construcţia socială a realităţii este o
competiţie între situarea în grup şi în afara grupului. În
analiza discursivă, agenţii acţiunii sunt persoanele.
Abordarea discursivă analizează modul în care
persoanele îşi utilizează limbajul pentru a-şi construi
propriile realităţi sociale şi perceptuale. Utilizarea
limbajului nu are sens doar în descrierea realităţii, ci şi în
construirea acesteia prin continua renegociere a
interpretării oferite realităţii. Din această perspectivă
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fenomenul
globalizării
reprezintă
adecvarea
interpretărilor din culturile regionale la semnificaţiile
denominate transcultural prin impunerea unor sensuri
negociate global dincolo de sfera de relaţii interpersonale
ale indivizilor. Pentru a se realiza acest fenomen de
semnalizare, globalizantă, sunt necesari vectori de
adecvare semantică cum este mas-media, internetul, masmarketingul etc.
Actorii discursului constructiv sunt naratorii.
Identitatea este construită de persoanele care generează
sens prin „poveştile şi naraţiunile” propuse. Aceasta
constituie în viziunea lui Nikki Slocum-Bradley (2010)
cea mai largă structură a experienţei umane. Poveştile,
naraţiunile sunt despre sine, despre alţii, sau despre
evenimente. Ele capătă sens devenind self-constructe doar
în contextul poveştii care trebuie analizat împreună cu
conţinutul acesteia pentru a putea fi identificate diferitele
concepţii asupra identităţii, practicile utilizate pentru a le
construi şi funcţiile constructelor. Dinamica regionalismglobalism poate fi înţeleasă ca o derivă construcţionistă a
semnificaţiei identităţii, apartenenţei etc. Derivată din
teoria construcţionistă a analizei discursive, teoria
poziţionării (Positioning Theory) dezvoltă un model de
înţelegere a realizării actelor sociale şi construcţiei
discursive a sensului. Teoria poziţionării poate
conceptualiza atât relaţii interpersonale cât şi cele
intergrupale, stereotipurile şi acţiunile unor actori
colectivi, state, regiuni. Liniile povestirii sunt structuri
narative utilizate pentru a da înţeles unor secvenţe trecute
sau proiectate în viitor. Relevanţa liniilor povestirii
construieşte sensul actelor discursive. Autorii analizează
de exemplu în contextul menţionat discursul lui O`Bama
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în care acesta afirmă că Statele Unite doresc, cred cu tărie
şi promit (intends/ believes/ promises/).
Analiza confruntării discursive (Challenging
Positionings) permite înţelegerea consecinţelor teoretice.
Din punct de vedere al discursului globalizant, ne
interesează confruntarea cadrelor de sensificare
(framework of meaning). Metodologia permite
contrapunerea discursivă a două paradigme, a două
modele interpretative, de exemplu cel globalizant faţă în
faţă cu cel identitar naţional. Nikki Slocum-Bradley
(2010) analizează două cadre discursive privitoare la
integrarea europeană şi globalizare: Pe de-o parte cel
antiglobalizant care vede în integrare o invazie a Uniunii
Europene asupra statelor naţionale care le situează într-o
poziţie de vulnerabilitate, iar pe de cealaltă parte discursul
pro-european care vede în integrare o creştere a
oportunităţilor democratice a libertăţii, respectul faţă de
drepturile omului şi pace.
Sarcină de învățare 1: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a
geopoliticii globalizării, invităm studenții să
lectureze capitolul referitor la Geopolitica Globalizării
(pp. 37-76), din Bădescu, I. (2004). Tratat de geopolitică.
București, România: Editura Mica Valahie.
Sarcină de lucru 1:
Realizați un eseu cu titlul: Globalizare și
comunicare de masă.
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Temă de verificare pe parcurs tip T2:
Având în vedere gradul de dificultate crescut
al capitolului invităm studenții să realizeze o
listă a conceptelor cheie din cadrul prezentului capitol
(cel puțin 5 concepte cheie), pe care să le definească cu
ajutorul unui dicționar de specialitate, construind ulterior
un eseu de maxim o pagină care să cuprindă cele 5
cuvinte cheie.
13.2. Paradigma transmodernă. Cultural Creatives
(Indivizii creativi cultural)
Opus
deconstrucţiei
postmoderne 25,
transmodernismul – aşa cum este prezentat de
Theodor
Codreanu
în
volumul
“Transmodernismul” (2005) – propune paradigma
transdisciplinarităţii ca deschidere culturală specifică
începutului secolului XXI. Apărut pe fundalul ofensivei
epistemologice a transdisciplinarităţii (Nicolescu, 2007),
trasmodernismul adoptă valori precum globalismul,
„cultura
integrală”,
multiculturalismul.
Transmodernismul presupune “obsesia unificării”, având
“ştergerea graniţelor” ca dimensiune programatică.
“Spiritualizarea frontierelor” de la nivelul
construcţiilor social-politice este o continuare firească a
“spiritualizării frontierelor epistemologice”, a unificării
ontologice, într-un “Univers reţea” în care, potrivit lui Ray
Paul (1970), fiecare element constitutiv este corelat unitar
cu toate celelalte elemente ale sistemului. Cultura
25

Fragmente preluate după: Sandu, A. (2009). Dimensiuni etice ale
comunicării în postmodernitate. Iași, România: Editura Lumen.
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integrală, văzută ca sinteză a tradiţionalismului cu
modernitatea, este opusă de teoreticienii transmodernităţii
(Codreanu, 2005) “culturii Coca-Cola”, care prin
deconstrucţia oricărei realităţi, suprimă însăşi spaţiul de
acţiune a valorilor. În acest mod, postmodernismul implică
întreaga sferă a fiinţării umane: cultura, teologia, filosofia,
arta, politica, ştiinţa şi tehnica.
În opoziţie, transmodernismul propune ieşirea din
postistorie printr-o sinteză “a omului complet” (deschis
către alteritate). „Teoreticienii transmodernismului
occidental – notează mai departe Ray Paul – cred că e
nevoie de o depăşire a oricărei logici deoarece orice logică
este monologică, pe când fiinţa transmodernă este
dialogică” (Codreanu, 2005). Ethosul transmodern –
apreciază, la rândul său, Rorty (2000) – este acela al
unităţii în diversitate, sau al sesizării universalului prin
ţesătura fină a particularului. Transmodernismul este opus
structural postmodernismului, pe care-l acuză de
inconsistenţă în demersul deconstructivismului radical.
Rorty îl acuză pe Derrida că postmodernismul său nu
modifică radical statutul ontologic al logosului până a-l
coborî, asemenea lui Wittgenstein, la un simplu instrument
al
cunoaşterii.
Centralitatea
ontologică
a
postmodernismului este diferenţa (Derrida, 1997).
Opunându-se
ontologiei
diferenţei,
teoreticienii
transmodernismului propun restaurarea modelului
ontologic, având ca centralitate unitatea sistemică şi
sinergică a Fiinţei (Grof, 1985).
Etapa culturală în care transmodernismul îşi
revendică influenţa societală, afirmându-se plenar,
convenim să o numim „transmodernitate”, iar viziunea
ontologic-cognitivă şi (pr)axiologică integratoare pe care
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aceasta se întemeiază o vom asuma ca „transmodernism”.
Cei doi termeni se presupun reciproc, primul constituinduse ca formă/ cadru pentru conţinutul/ sensul celui de-al
doilea.
Transmodernitatea coexistă în acest moment cu
postmodernitatea şi de aceea mulţi identifică cele două
paradigme, considerându-le ca fiind o singură matrice
culturală. Noi preferăm să sesizăm ca distincţie între cele
două modele o tendinţă „centripetă” de focalizare în
unitatea fundamentală a lumii pentru transmodernism,
respectiv o tendinţă „centrifugă”, deconstructivă, specifică
postmodernităţii.
Postmodernitatea o înţelegem ca pe o revoluţie a
individului în faţa universului, în sensul afirmării
individualului şi deconstrucţiei oricăror structuri, în timp
ce transmodernitatea este o revenire la unitatea de
întemeiere. Crizele societăţii postmoderne, generate de
consumism şi post-industrialism sunt – pentru un
reprezentant al paradigmei transmoderne – semne ale unei
„creşteri fractalice” pe o altă orizontală, nici superioară şi
nici inferioară calitativ, semne ale unei altfel de modulări a
aceleiaşi experienţe fundamentale a Unului.
Responsabilitatea faţă de societate o vedem ca o
transpunere în etica afacerilor, a viziunii transmoderne şi
nu postmoderne. Antreprenoriatul social este generat de
indivizii numiţi cultural creatives (Ray, 2011). Indivizii
cultural creatives introduc în domeniul afacerilor o serie
de principii cu valenţe etice, printre care ideea de
responsabilitate asumată pentru rezultatul propriilor
acţiuni. Dacă o firmă prin activitatea sa poluează, este în
răspunderea şi nu în responsabilitatea sa să diminueze
poluarea. O firmă responsabilă adoptă un management etic
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care depăşeşte simpla abordare reactivă de tipul „poluez
deci plantez copaci” către una proactivă de tipul realizării
unui empowerment a tuturor stakeholderilor săi pentru a-şi
dezvolta propriul potenţial. Climatul în care aceştia trăiesc
şi îşi desfăşoară activitatea e doar o dimensiune a
dezvoltării acesteia. Eco-etica promovată ca RSC este
pentru multe firme doar o altă formă de marketing.
Realizarea de companii sociale este un bun prilej de a
promova brandul-corporaţiei. Suntem de acord cu Cristian
Ducu (2009) că aceste activităţi nu implică de fapt o
manifestare reală a unei responsabilităţi sociale faţă de
comunitate. După părerea noastră anumite companii
denumite de RSC constituie un „abuz de practici etice”.
Retorica responsabilităţii devine instrument de PR. Cu
toate acestea ne disociem de Cristian Ducu considerând că
există Organizaţii cu adevărat responsabile faţă de
societate. Responsabilitatea acestora nu vine dintr-un
sentiment de răspundere pentru efectele pe care activitatea
lor le generează, ci dintr-o planificare strategică care ţine
cont nu doar de nevoile construite ale stakeholderilor, ci
mai ales de nevoia de a avea stakeholderi fideli în
perioadele următoare. Aceste Organizaţii sunt în general
incluse în categoria Organizaţiei centrate pe cunoaştere şi
Organizaţii care învaţă. Acestea impun un control etic nu
doar al conformităţii produselor şi tehnologiilor pe care le
realizează, ci şi al impactului etic, al tehnologiilor, al
standardelor şi procedurilor etc. O corporaţie care produce
o anumită categorie de roboţi industriali ar trebui să-şi
pună problema impactului dezvoltării tehnologiei asupra
viitorului umanităţii. Dezvoltatorii de noi tehnologii în
domeniul energiei îşi supun, sau ar trebui să-şi supună
proiectele unei evaluări etice ale impactului acestora
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asupra umanităţii. Acelaşi lucru se poate vorbi despre
impactul biotehnologiilor. Aşadar responsabilitatea
corporatistă poate fi înţeleasă ca depăşind sfera
postmodernă a unei retorici destinate PR-ului.
Responsabilitatea socială a unei mari corporaţii precum:
FACEBOOK, YAHOO, GOOGLE, rezidă din implicaţiile
profunde pe care virtualizarea spaţiului social generată de
aceste corporaţii o provoacă. Companiile de RSC al
acestor corporaţii nu se pot limita la sponsorizarea unor
fundaţii care desfăşoară activităţi caritabile. Ele ar trebui
să genereze practici etice conforme cu o nouă viziune
transmorală care să le guverneze activitatea. Este nevoie
de un aparat etic nou care să unifice nevoia indivizilor şi
corporaţiilor de responsabilitate cu cea de creare a unui
pol de încredere socială. Încrederea socială este construită
nu doar prin practici retorice, ci mai ales printr-o viziune
concretă care să pună o etică anume la baza documentelor
programatice ale Organizaţiei. Insistăm asupra necesităţii
de înlocuire a sintagmei de etică în afaceri, care reprezintă
pentru înţelesul comun o serie de principii care guvernează
un anumit bussines care-l face să fie etic. În locul acestei
sintagme se poate utiliza ideea de management centrat pe
valori etice.
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Analiza semiotică a discursului
globalizat - Lectură suplimentară

public

Vom interpreta26 designul campaniilor
de PR din perspectiva unei pragmatici apreciative a
discursului public. Analiza discursului utilizat în
campaniile de marketing social, advocacy şi
responsabilitate socială a avut în vedere reflectarea
acestora în mediul online, evidenţiind acolo unde a fost
întâlnit elementele de metadiscurs apreciativ. Nu avem
pretenţia să fi radiografiat exhaustiv campaniile sociale
din ultima perioadă. Ne-am axat pe câteva studii de caz
semnificative (Bradu, Sandu, 2009) pentru a vedea
impactul acestora şi posibilele dimensiuni apreciative.
Ştiri pozitive vs Ştiri negative
După sintagma ştiri pozitive introdusă ca item de
căutare în Motorul de căutare Google, acesta a returnat
530 000 de articole.
O primă „campanie” de advocacy pe care o
considerăm semnificativă din punctul de vedere al
analizei noastre este cea cu privire la „ Respingerea Legii
Ştirilor Pozitive” (Bradu, Sandu, 2009).
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Ce anume presupune o ştire pozitivă?
După opinia noastră putem defini o informaţie ca
fiind pozitivă atunci când impactul asupra auditorului este
de creştere a tonusului emoţional, a încrederii şi a
motivaţiei, a spiritului de iniţiativă şi a creativităţii (Bradu,
Sandu, 2009).
Ştirea în sine este un fapt de viaţă şi ca atare nu
este în mod total pozitivă sau negativă. O veste tragică,
anume aceea a unui dezastru produs în urma unui
cutremur de pământ, vezi cazul recent al Japoniei, poate fi
transformată într-una vizând aprecierea solidarităţii umane
în faţa dezastrului. Cu siguranţă că apreciind această
solidaritate nu diminuăm numărul de victime, sau suferinţa
acestora, ori a familiilor, dar sublinierea rolului
solidarităţii sociale are în opinia noastră un impact
deosebit asupra eficienţei procesului de salvare a
victimelor şi reintegrarea acestora (Bradu, Sandu, 2009).
Pe de altă parte, vestea unui succes deosebit al
ştiinţei, sportului sau culturii româneşti poate motiva alţi
cercetători, sportivi sau oameni de cultură în a avea
performanţă.
Responsabilitate socială corporatistă
Tendinţele globalizante înregistrate în ultima
perioadă pot fi corelate cu o „corporativizare a spaţiului
social”. Reţelele sociale au tendinţa de a deveni un
network corporatist şi astfel responsabilitatea socială se
transferă de la nivelul comunităţii (legată printr-o
solidaritate organică) la nivelul unei metacorporaţii ce
funcţionează după principiile unei „responsabilităţi sociale
corporatiste” (Miftode, 2003).
Prin reţea corporatistă înţelegem o structură sociocomunicaţională construită din noduri şi legături
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pluricentrice autoreiterante. Fenomenul deprivatizării
vieţii sociale observat de sociologul Daniela Cojocaru
(2008) şi pe care noi am considerat-o mai degrabă o
corporativizare a vieţii private, pot fi identificate semnele
constitutive ale unei societăţi postinstituţionale (Bradu,
Sandu, 2009).
Prin corporativizarea societăţii înţelegem adoptarea
unor structuri comunicaţionale specifice mediului
corporativ în comunicarea publică şi în cea socială.
Principiile corporatiste avute în vedere ar putea fi:
• principiul eficienţei;
• principiul utilităţii funcţionale;
• principiul promovării sociale pe criteriile
eficienţei productive;
• democraţia acţionarială (centrele de putere sunt
democratice la propriul nivel, dar elitiste faţă de restul
mediului social);
• multi-stratificarea deciziei.
Societatea de tip corporatist în care socialul îşi
asumă un rol de metainstrument pentru funcţionarea
socială a individului care nu mai este văzut ca actor social,
ci ca agent al „metacorporaţiei”. Societatea însăşi devine o
astfel de metacorporaţie în care elitele devin echivalentul
sistemului
acţionarial,
liderii
sunt
asimilabili
managementului de mijloc a respectivelor corporaţii şi
unde conducerea executivă este transnaţională cu delegare
de responsabilităţi către diviziile locale care au luat locul
comunităţilor locale. Într-o astfel de perspectivă
corporatistă, responsabilitatea socială însăşi nu mai poate
fi comunitară, corporaţiile asumându-şi rolul de a gestiona
viaţa privată şi implicit campaniile de responsabilitate
socială (Bradu, Sandu, 2009).
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Responsabilitatea socială este un produs de
marketing intern al metacorporaţiei care-şi gestionează
astfel propriile poveşti de succes. Într-o astfel de
perspectivă corporatistă asupra dezvoltării sociale,
politicile publice pot fi înţelese ca o sui generis anchetă
apreciativă la nivelul „diviziei” corporatiste din
comunitatea x. Temele privilegiate de discurs în ceea ce
priveşte responsabilitatea corporatistă au în vedere
impactul asupra publicului ţintă, standardizarea
responsabilităţii sociale rolul sectorului financiar
(iqads.ro) (Bradu, Sandu, 2009).
Standardizarea practicilor sociale pusă în evidenţă
de Cojocaru Daniela în 2008 şi centralitatea periferică a
beneficiarilor
serviciilor
sociale
sunt
semnele
corporativizării socialului simultan cu fenomenul
virtualizării spaţiului social prin trecerea de la faptul social
imediat, la faptul social mediat comunicaţional. Dăm în
acest sens ca exemplu prima revoluţie „2.0” cum au fost
numite mişcările de stradă din Republica Moldova, ce a
urmat victoriei comuniştilor în urma unei presupuse
fraudări a alegerilor parlamentare de la Chişinău (Bradu,
Sandu, 2009). Reţelele sociale şi blogging-ul ca formă
nouă de persuasiune socială sunt astfel cadrele de derulare
a unor proiecte de campanie apreciative, ca răspuns la
criza social-financiară pe care îndrăznim să o plasăm sub
auspiciile cotiturii transmoderne (Sandu, 2008).
Antonio Sandu (2008) explică faptul că
modificarea paradigmatică generată de noile discursuri
unificatorii specifice transmodernităţii vor solicita o criză
transformaţională a societăţii post moderne, a cărui
început a fost pus sub semnul evenimentelor de la 11
septembrie şi a cărui continuare îndrăznim să o vedem în
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actuala criză economică mondială. Fundamentul crizei îl
vedem a fi tendinţa de eliminare a unei societăţi bazate pe
individ ca valoare şi transformarea acesteia într-o societate
reţelist pluricentrică. Responsabilitatea corporatistă
promovează aşadar metoda poveştilor de succes ca formă
de marketing social cu scopul promovării „unicului produs
al metacorporaţiei” şi anume o nouă ordine socială.
Direcţia în care această nouă ordine va evolua este
deocamdată impredictibilă, dar semnele decriptate la
nivelul spaţiului par a îndrepta povestea de succes a
metacorporaţiei spre un neouniversalism parţial cu accente
spiritualizante (Bradu, Sandu, 2009). În acest sens aducem
ca argument ascendenţa influenţei bisericilor, tendinţele
eco şi proliferarea tehnicilor sociale alternative centrate pe
succes printre care includem la limită şi metodele
apreciative. Responsabilitatea corporatistă are în vedere
programele de sprijinire a excelenţei, vezi programe
precum: „Filter Design Competition 2008” organizat de
Asociaţia Oricum pentru Educaţie (responsabilitatesocială
.ro).
Toate aceste programe vizând excelenţa pun
accentul pe funcţionarea corporatistă a socialului şi anume
pe principiul eficienţei şi performanţei. Proiectele de tip
eco sunt o altă dimensiune a responsabilităţii sociale prin
întinderea corporatismului asupra vieţii private, corporaţia
îşi asumă răspunderea asupra calităţii vieţii individului, nu
în calitatea sa de actor social, ci mai ales în acela de
resursă umană. În responsabilitatea corporatistă intră şi
programele destinate persoanelor în situaţie de
vulnerabilitate socială, tocmai datorită caracterului
corporaţiei de provider universal de resurse şi servicii
pentru orice categorie de clienţi. Ca element suplimentar
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observăm transformarea asistenţei sociale ca practică prin
mutarea accentului de la intervenţia individualizată la
proiecţionismul social.
Rolul ONG-urilor şi a societăţii civile virează de la
cel de control asupra politicului prin exprimarea
civismului şi în corolar a serviciilor oferite de stat prin
servicii alternative spre o funcţie normativ integratoare de
ochiuri ale reţelei corporatiste în care se transformă treptat
sistemul social. Responsabilitatea socială corporatistă
funcţionează pe principiul delegării competenţelor prin
servicii de finanţare. Finanţarea privată a serviciilor
sociale, a programelor civice sau culturale prin intermediul
Programelor este în fapt modelul corporatist de delegare a
responsabilităţii.
Modelul
primar
îl
constituie
externalizarea unor anumite servicii sau linii de producţie,
modalitate prin care corporaţia îşi asigură furnizorii
achiziţionându-le acele produse necesare în planul de
producţie al corporaţiei. În companiile de RSC
organizaţiile devin intermediari în furnizarea de servicii
sociale indirecte de către corporaţia organizatoare către
beneficiarii organizaţiei nonguvernamentale. Organizaţia
devine astfel o subsidiară a Corporaţiei promovându-i
acesteia propria filosofie socială (Bradu, Sandu, 2009).
Sarcină de învățare 2: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a
paradigmei transmoderne, invităm studenții
să lectureze un capitol din Codreanu, T. (2005).
Transmodernismul. Iași, România: Editura Junimea.
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Sarcină de lucru 2:
Realizați un eseu cu titlul: Transmodernismul.
Temă de verificare pe parcurs tip T2:
Având în vedere gradul de dificultate crescut
al capitolului, invităm studenții să realizeze o
listă a conceptelor cheie din cadrul prezentului capitol
(cel puțin 5 concepte cheie), pe care să le definească cu
ajutorul unui dicționar de specialitate, construind ulterior
un eseu de maxim o pagină care să cuprindă cele 5
cuvinte cheie.
Test recapitulativ
1. Cum este văzută construcția socială a
realității
din
perspectiva
discursiv
construcționistă?
R: Din perspectiva discursiv construcţionistă,
construcţia socială a realităţii este o competiţie între
situarea în grup şi în afara grupului.
2. Cine sunt actorii discursului constructiv?
R: Actorii discursului constructiv sunt naratorii.
3. Ce presupune transmodernismul?
R:
Transmodernismul
presupune
“obsesia
unificării”, având “ştergerea graniţelor” ca dimensiune
programatică.
4. Cum poate fi înțeleasă responsabilitatea
corporatistă?
R: Responsabilitatea corporatistă poate fi înţeleasă
ca depăşind sfera postmodernă a unei retorici destinate
PR-ului.
179 si comunicare in administratia publica.
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Antonio SANDU

180
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice si comunicare in administratia publica.
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Bibliografie generală
 Arendt, H. (1959). The Human Condition. New
York, SUA: Doubleday Anchor Books.
 Arendt, H. (2007). Condiţia umană. ClujNapoca, România: Ideea Design & Print şi Casa Cărţii
de Ştiinţă.
 Baban, A. (2010). Metodologia cercetării
calitative. Suport de curs în cadrul Programului de
Studii Postdoctorale în Etica Politicilor de Sănătate,
UMF Iaşi.
 Badillo, R. (1991). The Emancipative Theory of
Jurgen Habermas and Metaphysics. SUA: Council for
Research in Values and Philosophy.
 Bandler, R., Grinder, J. (1975). The structure of
magic, Frogs into Princess. California, SUA: Editura
Science & Behavior Books Palo Alto.
 Bandler, R., Dilts, R., Grinder, J. (2014).
Ghidul de programare neurolingvistică. București,
România: Vidia.
 Bădescu, I. (2004). Tratat de geopolitică.
București, România: Editura Mica Valahie.
 Bohman, J., Rehg, W. (2011). Jürgen
Habermas. The Stanford Encyclopedia of Philosophy
(Winter 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.).
Available
at:

181 si comunicare in administratia publica.
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Antonio SANDU

http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/haberm
as/ .
 Bondor, G. (2011). Hannah Arendt: Totalitarismul
și sfera publică. Sfera Politicii, nr 160, iunie, 2011, pp. 1623.
 Braaten, J. (1991). Habermas’s Critical Theory of
Society. Albany, USA: State University of New York
Press.
 Bradu, O., Sandu, A. (2009). Perspective
epistemice şi axiologice în supervizarea apreciativă
[Epistemic and axiological perspectives in appreciative
supervision]. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială,
Vol. 24, pp. 95-102.
 Barnard, B. Note de curs asupra Anchetei
Apreciative. Universitatea Eastern Illinois cos 4850.
 Burlacu, M. (2008). Suport Curs Formatori.
Centrul de formare 10+.
 Bushe, G. (2010). A Comparative Case Study of
Appreciative Inquiries in One Organization: Implications
for Practice. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială,
vol. 29, pp: 7-24.
 Campbell, D., Coldicott, T., Kinsella, K. (1994).
Systemic Work with Organizations. A New model for
Managers and Change Agents. London: Karnak Books.
 Chaplin, T. (2007). Turning on the Mind: French
Philosophers on Television. Chicago: University of
Chicago Press.

182 si comunicare in administratia publica.
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Relaţii publice şi comunicare pentru administraţia publică

 Codoban, A. (2014). Relații publice. Disponibil
online
la
adresa:
http://www.comunicare.codoban.ro/Relatii%20Publice
.pdf
 Codreanu, T. (2005). Transmodernismul. Iași,
România: Editura Junimea.
 Cojocaru, D. (2003). Ancheta apreciativă formă
a cercetării acţiune în schimbarea socială. Revista de
Cercetare şi Intervenţie Socială, vol 2-2003.
 Cojocaru, D. (2008). Copilăria și construcția
parentalității. Iași, România: Editura Polirom.
 Cojocaru, Ș. (2005). Metode apreciative în
asistenţa
socială.
Ancheta,
supervizarea
şi
managementul de caz. Iași, România: Editura Polirom.
 Cojocaru, D., Sandu, A., Oprea, L. (2013).
Încrederea în relaţia medic-pacient (pp. 95-123). În
Oprea. L., Gavrilovici, C., Vicol, M. C., Astărăstoae,
V. (coord.), (2013). Relaţia medic-pacient. Iași,
România: Editura Polirom.
 Coman, C. (2004). Relațiile publice și massmedia. Iași, România: Editura Polirom.
 Coman, M. (2009). Manual de jurnalism. Iași,
România: Editura Polirom.
 Cooperrider, D., Whiteny D. (2005). Handbook
of Appreciative Inquiry, USA: Palo Alto.
 Cooperrider, D., Whiteny D. (2008). Handbook
of Appreciative Inquiry, USA: Palo Alto.

183 si comunicare in administratia publica.
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Antonio SANDU

 Cuceu, C. L. (2012). Problema normativităţii în
configuraţia contemporană a sferei publice. Modelul
habermasian şi relevanţa lui astăzi. Anuarul Institutului de
Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, Series Humanistica,
tom. X, 2012, pp. 187–200.
 Culianu, I. P. (1994). Eros şi magie în Renaştere:
1484. Bucureşti, Romania: Editura Nemira.
 David, G. (2007). Tehnici de relaţii publice.
SNSPA Bucureşti.
 De Saussure, F. (1998). Curs de lingvistică
generală. Iași, România: Editura Polirom.
 De Wulf, K., Odekerken-Schröder, G., Iacobucci,
D. (2001). Investments in Consumer Relationships: A
Cross-Country and Cross-Industry Exploration. Journal
of Marketing, 65(4), pp. 33- 50.
 Derrida, J. (1997). The politics of Friendship.
London, UK: Verso.
 Dinescu, A. (2010). Ghid al comunicatorului din
instituțiile publice. Iași, România: Editura Lumen.
 Dîrdală, L. D. (2013, Mai). Puterea blândă a
Uniunii Europene – o critică realistă. Lucrarea prezentată
la Conferinta Internatională Universality, Mentality,
Knowledge, Universitatea "Mihail Kogalniceanu” din Iași.
 Dobrescu, P. (2010). Acţiunea comunicativă: o
încercare de refundamentare a acţiunii sociale. Romanian
Journal of Communication and Public Relations, Issue 10.
Available
at

184 si comunicare in administratia publica.
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Relaţii publice şi comunicare pentru administraţia publică

http://www.revista.comunicare.ro/en/arhiva/10%20abs
tract.pdf .
 Doney, P. M., Cannon, J. P. (1997). An
Examination of the Nature of Trust in Buyer-Seller
Relationships. Journal of Marketing, 61, 2, pp. 35-51.
 Ducu, C. (2009). Jos cu RSC-ul! Sus etica in
afaceri!. Regandind locul RSC-ul in arhitectura
organizatiilor. Centrul de cercetare în Etica aplicată,
Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti,
CSR workshops.
 Dumitriu, A. (1991). Retrospective. București,
România: Editura Tehnică.
 Einstein, A. (2005). Cum văd eu lumea.
Bucureşti, România: Editura Humanitas.
 Erickson, M. H., Rosi, E. L. (1976). Two Level
Communication and the Microdynamics of Trance and
Sugestion. The American Journal of Clinical Hypnosi,
vol. 18 (3), p. 153-171.
 Flonta, M. (1997). Perspectivă filosofică și
rațiune științifică. București, România: Editura
științifică și Enciclopedică.
 Frunză, S. (2011). Does Communication
Construct Reality? Revista de Cercetare şi Intervenţie
Socială, 35, pp.180-193.
 Frunză, S. (2014). Comunicare simbolică și
seducție. București, România: Editura Tritonic.

185 si comunicare in administratia publica.
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Antonio SANDU

 Fundația Ana (2008). Suport de curs manager de
proiect. Programul Dezvoltarea Durabilă a Parteneriatelor
Transfrontaliere, Bucureşti.
 Gavriluță, N. (2003). The Fractals and the Social
Time. Cluj-Napoca, România: Editura Dacia.
 Gergen, K. (1978). Toward Generative Theory
[Către o teorie generativă]. Journal of Personality and
Social Psychology, 36, pp. 1344-1360.
 Gergen, K. (1985). The Social Constructionist
Movement
in
Modern
Psychology
[Mişcarea
construcţionismului social în psihologia modernă].
American Psychologist, Vol. 40, No. 3, March, pp. 266275.
 Gergen, K. (1990). Affect & Organization in Postmodern Society [Afect şi organizare în societatea
postmodernă]. În Srivastva, S. (Ed.). The Functioning of
Executive Appreciation. New York, SUA: Jossey Bass.
 Gergen, K. (1999). An Invitation to Social
Construction [Invitaţie la construcţionism social]. SUA:
SAGE Publications.
 Gergen, K. (2001). Social Constructionism in
Context. London, UK: Sage Publications.
 Gergen, K. (2005). Social Construction in Context.
Londra, Marea Britanie: Sage Publications.
 Grof, S. (1985). Beyond the Brain: Birth, Death
and Transcendence in Psychotherapy. New York: State
University of New York Press.

186 si comunicare in administratia publica.
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Relaţii publice şi comunicare pentru administraţia publică

 Grosseck, G. (2006). Marketing și comunicare
pe internet. Iași, România: Editura Lumen.
 Grof, S. (2006). Jocul cosmic. Naştere, sex şi
moarte: Legătura cosmică. Bucureşti, România:
Editura Antet.
 Habermas, J. (1977). Theory and Practice.
London, UK: Heinemann Educational Books.
 Habermas, J. (1998). Sfera publică şi
transformarea ei structurală. Studiul unei categorii a
societăţii burgheze. Bucureşti, România: Editura
Univers.
 Habermas, J. (2000). Conştiinţă morală şi
acţiune comunicativă. București, România: Editura All
Educaţional.
 Habermas,
J.
(2001).
Constitutional
Democracy, a Paradoxical Union of Contradictory
Principles?. Political Theory, Vol. 29 No. 6, December
2001, pp. 766-781.
 Habermas, J. (2006). Three Normative Models
of Democracy (pp. 21-26). In Benhabib, S. Democracy
and Difference: Contesting the Boundaries of the
Political. Princeton, USA: Princeton University Press.
 Habermas,
J.
(2013).
Plea
for
a
Constitutionalization of International Law. XXIII
World Congress of Philosophy. Philosophy as Inquiry
and the Way of Life. Athens 4-10 August, 2013.

187 si comunicare in administratia publica.
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Antonio SANDU

 Hauser, G. (1999). Vernacular Voices: The
Rhetoric of Publics and Public Spheres. Columbia:
University of South Carolina.
 Ignătescu, C. (2013). Abuzul de drept. Iași,
România: Editura Lumen.
 Jones, C. (1996). Winning with the News Media
(1996 edition).Tampa, Florida, USA: Video Consultants,
Inc.
 Kirton, M. (2003). Adaption-Innovation: in the
Context of Diversity and Change. East Susesx, SUA:
Routledge.
 Knight, S. (2004). Tehnicile programării neurolingvistice. Bucureşti, România: Curtea Veche.
 Kuhn, T. (1999). Structura revoluțiilor științifice.
București, România: Editura Humanitas.
 Lucaci, F. (2005). Presupoziţii biblice. Interpretări
logico– filosofice. Cluj–Napoca: Editura Eikon.
 Mainous, A. G., Kerse, N., Brock, C. D., Hughes,
K., Pruitt, C. (2003). Doctor developing patient trust:
Perspectives from the United States and New Zealand.
New Zealand Family Physician, 30(5), pp. 336-341.
 Maxim, S. T. (2010). Peripatetice. Iași, România:
Editura Pim.
 Mayer, R. C., Davis, J. H., Schoorman, F. D.
(1995). An integrative model of organizational trust. Acad
Manage Rev. 20(3), pp. 709-734.
 Meadowcroft J. (2002). The European Democratic
Deficit, the Market and the Public Space: A Classical
188 si comunicare in administratia publica.
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Relaţii publice şi comunicare pentru administraţia publică

Liberal Critique. Innovation, Vol. 15, No. 3, 2002, pp.
181-192.
 Mendelson, J. (1979). The Habermas-Gadamer
Debate. New German Critique, No. 18 (Autumn,
1979), pp. 44-73.
 Miftode, V. (2003). Tratat de metodologie
sociologică. Iași, România: Editura Lumen.
 Moorman, C., Zaltman, G., Deshpande, R.
(1992). Relationship between Providers and Users of
Market Research: The Dynamics of Trust Within and
Between Organizations. Journal of Marketing
Research, Vol XXIX, 314-328.
 Morgan, R. M., Hunt, S. D. (1994). The
Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing.
Journal of Marketing, 58 (July), 20–38.
 Nicolescu, B. (2007). Transdisciplinaritatea.
Manifest, ediţia a doua. Iaşi, România: Editura
Junimea.
 Nye, J. (1990). Bound to Lead: The Changing
Nature of American Power. New York, SUA: Basic
Books.
 Nye, J. (2004). Soft Power: The Means to
Success in World Politics. New York, SUA: Public
Affairs.
 Nye, J. (2011). The Future of Power. New
York. SUA: Public Affairs.
 Oliver, R. L. (1999). Whence Consumer
Loyality?. Journal of Marketing, 63, pp. 33-34.
189 si comunicare in administratia publica.
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Antonio SANDU

 O'Neill, O. (2001). Autonomy and Trust in
Bioethics. Cambridge University Press.
 Pelea, I. C. (2010). Gestionarea crizelor de
imagine. Criza din Tibet. 2008-2009. Iași, România:
Editura Lumen.
 Piaget, J. (1980). Nașterea judecății morale la
copil. București, România: Editura Didactică și
Pedagogică.
 Polanyi, M. (1958). Personal Knowledge. Towards
a Post-Critical Philosophy. Chicago: University Press of
Chicago.
 Popa, A. M. (2005). Secretul președinților. Iași,
România: Editura Lumen.
 Pricopie, V. (2012). Definind Europa noastră. Iași,
România: Editura Lumen.
 Ray, P. H. (2011) The Rise of Integral Culture.
Noetic Sciences Review, Vol. 10, No. 28 (Spring), pp. 129135.
 Robbins, A. (2014). Puterea nemărginită.
București, România: Editura Amaltea.
 Rogojinaru, A. (2009). Comunicare și cultura
organizațională. București, România: Editura Tritonic.
 Rorty, R. (2000). Pragmatism și filosofie post
nietzscheană, vol. 2. București, România: Editura Univers.
 Rotariu, I., Muntean, M., Danciu, L. A. (2010).
Comunicare și relații publice de afaceri. Note de curs.
Sibiu, România: Editura Universităţii Lucian Blaga din
Sibiu. Disponibil online la adresa:
190 si comunicare in administratia publica.
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Relaţii publice şi comunicare pentru administraţia publică

http://www.ilierotariu.ro/documents/books/comunicare%2
0si%20relatii%20publice%20de%20afaceri.pdf.
 Salánki, Z. (2003). Privat vs. Public –
Negocierea normei sociale. Studii şi cercetări din
domeniul ştiinţelor socio–umane, vol. 11, 2003.
Available
at
http://www.historycluj.ro/SU/cercet/Salanki/PRIVAT%20PUBLIC.htm#
_ftn4
 Sandu, A. (2003). Sexul pe internet –formă de
virtualizare a spaţiului social. Revista de Cercetare şi
Intervenţie Socială, Vol. 2, pp.154-161.
 Sandu, A. (2008). Filosofia Orientului și Fizica
Modernă. O viziune umanistă a Universului. Teză de
Doctorat, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași.
 Sandu, A. (2009). Dimensiuni etice ale
comunicării în postmodernitate. Iași, România:
Editura Lumen.
 Sandu. A. (2010a). Perspective semiologice
asupra transmodernității. Iași, România: Editura
Performantica.
 Sandu, A. (2010b). O viziune construcţionistă
asupra adevărului în ştiinţă. Analele Universităţii din
Craiova, Seria Filosofie, Nr. 26 (2/2010), pp. 182-196.
Disponibil online la adresa:
http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/filosofie/20
10/anale_26_2010.pdf
 Sandu, A. (2012a).
Filosofia Social
Construcţionistă. Direcții epistemice etice și
191 si comunicare in administratia publica.
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Antonio SANDU

pragmatice. Cluj, România: Editura Presa Universitară
Clujeană.
 Sandu, A. (2012b). Social Constructionist
Epistemology. A Transmodern Overview. Germania:
Editura Lap Lambert.
 Sandu, A. (2013). Deliberative Democracy and
Communicative Action of Jürgen Habermas [Democraţia
deliberativă şi acţiunea comunicativă la Jürgen
Habermas], Anuarul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi,
Fascicula: Drept, Ştiinţe Economice, Ştiinţe Politice, Year
2013, Issue 12, pp. 231-243, (publicat inițial în limba
engleză).
 Sandu, A. (2014a). The Constructionist Theory of
Speech as Visual Semiotics. Postmodern Openings,
Volume 5, Issue 3, September, Year 2014, pp. 49-66
(publicat inițial în limba engleză).
 Sandu, A. (2014b). Seductive Logos and
Construction of Reality. A Semiotic Reading on The
Volume: Symbolic Communication And Seduction,
Author Sandu Frunza, Tritonic Publishing. Postmodern
Openings, 2014, Volume 5, Issue 4, December, pp. 173177, (publicat inițial în limba engleză).
 Sandu, A., Caras, A. (2013). Deconstruction of
Charity. Postmodern Ethical Approaches. Journal for the
Study of Religions and Ideologies, vol. 12, issue 36
(Winter 2013), pp. 72-99. ISSN 1583-0039.
 Sandu, A., Caras (Frunza), A. (2014). Some
Considerations on the Construction of Ethics Policies.
192 si comunicare in administratia publica.
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Relaţii publice şi comunicare pentru administraţia publică

Shared Ethics and Communicative Action. Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 149, pp. 846854. ISSN: 1877-0428.
 Sandu, A. (coord.), Ponea, S., Bradu, O. A.
(2009). Manual pentru cursanţii programului de
formare profesională: „Asistent în relații publice şi
comunicare” COD COR 342906. Iași, România:
Editura Lumen. ISBN: 978-973-166-190-2.
 Sandu, A., Cojocaru, D., Gavrilovici, C.,
Oprea. L. (2013). Încrederea-dimensiune etică a
îngrijirii medicale a condiției cronice. Revista Română
de Bioetică, Vol. 11, No. 1, pp. 88-103.
 Sălăvăstru,
C.
(1997).
Antionomiile
receptivității. București, România: Editura Didactică și
Pedagogică.
 Scharp, K. (2003). Communication and
Content: Circumstances and Consequences of the
Habermas - Brandom debate. International Journal of
Philosophical Studies, 11:1, pp. 1-31.
 Sebbeok, T. (2002). Semnele: O introducere în
semiotică. București, România: Editura Humanitas.
 Slocum-Bradley,
N.
(2010).
Identity
Construction in Europe: A Discursive Approach.
Identity, Vol.10. Issue 1, pp. 50-68.
 Suki Mohd, N. S., Suki Mohd, N. S. (2011).
Patient Satisfaction, Trust, Commitment and Loyalty
toward Doctors. Singapore: IACSIT Press.

193 si comunicare in administratia publica.
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Antonio SANDU

 Sztompka, P. (1999). Trust: A Sociological Theory.
Cambridge University Press.
 Şurubaru A. (2002). Elemente de programare
Neuro-lingvistică. În Cojocaru, Ș. Sandu, A. (coord.)
Acţiune socială şi dezvoltare organizaţională. Iași,
România: Editura Lumen.
 Tart, C. (1987). Waking Up: Overcoming the
Obstacles to Human Potential. Lincoln, NE:
iUniverse.com, Inc.
 Thatchenkery, T., Metzeker, C. (2008). Inteligența
apreciativă. Cum să descoperi calitățile de la temelia
creativității şi succesului. Bucureşti, România: Editura
Codecs.
 Torres, E., Vasquez-Parraga, A. Z., Barra, C.
(2009). The Path of Patient Loyalty and the Role of
Doctor Reputation. Health Mark Q, 26 (3), pp. 183-197.
 Ţuţui, V. (2011). Democraţia deliberativă. In
Huzum, E. Concepte şi teorii social-politice. Iasi,
România: Editura Institutul European.
 Vidam, T. (2010). Întemeierea eticii comunicării:
Francisc Jaques în şi faţă de K. Otto-Apel şi J. Habermas.
Anuarul Institutului de Istorie „G. Bariţiu” din ClujNapoca, Series Humanistica, tom. VIII, pp. 383–392.
 Vlăduţescu, S. (2013). Message as Fundamental
Discursive Commitment of Communication. Journal of
Studies in Social Sciences. Volume 5, Number 2, 2013, pp.
276-287.

194 si comunicare in administratia publica.
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
Bucuresti, Romania: Tritonic.

Relaţii publice şi comunicare pentru administraţia publică

 Vlăduţescu,
S.
(2014).
Convictive
Communication and Persuasive Communication.
International Letters of Social and Humanistic
Sciences, 15(2), pp. 164-170.
 Vlăduțescu, S., Negrea, X., Voinea, D. V.
(2014).
Interpersonal
Communicational
Manipulations. Postmodern Openings, Volume 5,
Issue 4, December, Year 2014, pp. 43-56.
 Wilber, K. (1982). The Holographic Paradigm
and Other Paradoxes: Exploring the Leading Edge of
Science.
New
Science
Library,
Shambhala
Publications.
 Wittgenstein, L. (1991). Tractatul logico
philosophicus.
Bucureşti,
România:
Editura
Humanitas.
Legislație
 Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public (publicată în Monitorul
Oficial nr. 663/23 octombrie 2001).
Webografie
 Biroul de Relații Publice al Universității din
București. (2013). Ghid privind organizarea unui
eveniment.

195 si comunicare in administratia publica.
How to cite: @ Sandu, A. (2016). Relatii publice
Bucuresti, Romania: Tritonic.

