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Abstract. The article analyzes key elements unveiling perspectives on the
free movement in Europe amid current security developments, based on a
corpus of statements made by European stakeholders, extracted from open
sources, by applying analytical techniques and specialized software (QDA
Miner and Meaning Cloud).
The approach is aimed at highlighting the way in which content analysis
and QDA Miner and Meaning Cloud software, turn data extracted from
public discourse into measurable units that could generate an analytical
output about potential changes within the Schengen cooperation
framework among EU Member States.
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Introducere

Evoluþia Uniunii Europene a fost constant marcatã de presiunea unor factori
care s-au repercutat direct sau indirect asupra fiecãrei componente a edificiului
european – moneda unicã, spaþiul de liberã circulaþie, uniunea economicã, securi-
tatea, cadrul normativ comun ºi alte aspecte importante ale formatului comunitar
de cooperare.
Criza economico-financiarã a marcat debutul unei perioade de instabilitate,

în cursul cãreia coeziunea Uniunii Europene a fost testatã din multiple puncte de
vedere. Ascensiunea gradualã a naþionalismului ºi extremismului, alimentatã de
valul de imigranþi generat de conflictele din Orientul Mijlociu ºi Africa, alãturi
de opþiunea ieºirii unor state din Uniune – cazul imediat este cel al Marii Britanii
– a condus, treptat, la conturarea posibilitãþii de modificare semnificativã a com-
ponenþei ºi fundamentelor construcþiei europene.
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Comiterea unor atentate teroriste planificate ºi executate în mari oraºe din
Europa, de cãtre reprezentanþi ai mediului islamic radicalizat, nãscuþi ºi crescuþi
pe teritoriul Uniunii Europene, a intensificat nevoia de securitate ºi de inþiativã
a autoritãþilor naþionale pentru protejarea propriilor compatrioþi, în detrimentul
acþiunii coordonate la nivel UE. Într-o formã sau alta, multe state membre au
acþionat pe cont propriu, dispunând, între altele, activarea de planuri individuale
pentru situaþii de crizã, inclusiv mãsuri de control al propriilor frontiere,
demersuri care au anulat temporar acorduri comunitare, în special agreement-ul
privind libera circulaþie.
Cu toate acestea, liderii organismelor UE, alãturi de conducãtorii principalelor

state care compun nucleul Uniunii – Franþa, Germania ºi Italia – au pledat în
mod susþinut, prin intermediul tuturor mijloacelor de comunicare, canalelor ofi-
ciale, reuniunilor ºi întrevederilor la care au luat parte, pentru menþinerea ºi con-
tinuarea dezvoltãrii Uniunii, continuând sã activeze consecvent în acest sens.

Context

Acordul Schengen – convenþia încheiatã de statele europene la
14.06.1985 în oraºul luxemburghez Schengen ºi aplicatã începând
cu 26.03.1995, care legifereazã libera circulaþie a persoanelor ºi
mãrfurilor pe teritoriile þãrilor semnatare. În prezent, în spaþiul de
liberã circulaþie sunt incluse 26 de state, dintre care 22 sunt membre
ale Uniunii Europene1.

Anii 2015 ºi 2016 cumuleazã, ca interval temporal, principalele resorturi ale
spectrului de demersuri legislative ºi operaþionale privind spaþiul european de
liberã circulaþie.
Rãzboaiele civile din Siria ºi Irak, la care s-au adãugat acþiunile ofensive în

regiune ale organizaþiei teroriste Daesh/ Statul Islamic constituie, odatã cu înce-
putul anului 2015, pe fondul unei miºcãri migratorii deja existente, reperele cau-
zale pentru relocãrile masive ale cetãþenilor sirieni ºi irakieni în statele învecinate:
Liban, Iordania ºi Turcia. Restul refugiaþilor au emigrat necontrolat cãtre Europa,
exercitând o presiune fãrã precedent asupra infrastructurii de tranzit a frontie-
relor în þãrile UE. Acestora li s-au adãugat imigranþi din Afganistan ºi Pakistan,
respectiv state africane afectate de conflicte ºi crize economice.
Similar, atentatele teroriste din Franþa, Belgia ºi Germania au determinat adop-

tarea de mãsuri direct orientate cãtre restricþionarea traficului la frontiere, care
au culminat cu închiderea temporarã a graniþelor Franþei în urma atacurilor din
13 noiembrie 2015.
Reacþia a respectat acordul Schengen ºi a avut la bazã prevederile referitoare

la reinstituirea dreptului þãrilor membre ale Uniunii Europene de a dispune de
controlul la frontierele proprii, pentru o perioadã de timp, din raþiuni de securitate
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naþionalã. Închiderea graniþelor – parþialã, în unele þãri balcanice, ºi completã în
altele – a constituit semnalul decelerãrii exodului refugiaþilor sirieni ºi irakieni
dinspre Grecia cãtre vestul ºi nordul Europei, dar ºi imaginea unui spaþiu Schengen
puternic afectat.
În paralel, acþiunile organizaþiilor internaþionale au vizat preponderent susþi-

nerea þãrilor instabile, generatoare de migraþie (în special Siria ºi Irak), ºi spriji-
nirea statelor expuse fluxului de refugiaþi, membre ale acordului Schengen, pe
linia securizãrii frontierelor ºi limitãrii criminalitãþii asociate migraþiei – traficul
de persoane ºi terorismul.
„Mutãri“ importante ºi aparent decisive, la acel moment, au fost fãcute de

organismele Uniunii Europene, prin calendarul acþiunilor circumscrise soluþio-
nãrii crizei refugiaþilor ºi revenirii la funcþionarea normalã a spaþiului european
de liberã circulaþie, sub forma foii de parcurs intitulate „Back to Schengen – A
Roadmap“ (4 martie 2016), ºi prin dispoziþii pentru acþiuni concrete, convenite
la Summit-ul cu Turcia (Bruxelles, 7-8 martie 2016), în format comunitar, alãturi
de Ankara, ca partener al UE în executarea lor.
Principalele prevederi ale declaraþiei summit-ului au vizat oprirea fluxurilor

ilegale de imigranþi de pe ruta Balcanilor de Vest, suplimentarea finanþãrilor
pentru Turcia ºi Grecia, respectiv înfiinþarea forþei europene de pazã a coastelor
ºi frontierelor externe ale UE (European Border and Coast Guard)2.
Majoritatea luãrilor de poziþie a fost favorabilã declaraþiei comune a partici-

panþilor, oficiali ai UE, ONU, Consiliului Europei, precum ºi cea mai mare parte
a liderilor statelor membre UE exprimând încrederea cã înþelegerea cu Turcia va
facilita gestionarea eficientã a situaþiei refugiaþilor ºi diminuarea presiunilor
exercitate asupra acordului de liberã circulaþie. Pe fondul demarãrii mãsurilor de
implementare a prevederilor acordului dintre UE ºi Turcia, numãrul refugiaþilor
care au intrat ºi au tranzitat teritoriile statelor membre ale blocului comunitar a
scãzut semnificativ.
Mai mult, la 4 mai 2016, Comisia Europeanã a publicat recomandãrile privind

controalele temporare la frontierele interne în circumstanþe excepþionale3, apro-
bate de Consiliul Uniunii Europene la 12 mai 20164, în baza cãrora Germania,
Austria, Suedia, Danemarca ºi Norvegia au anunþat implementarea mãsurii de
prelungire a procedurilor extinse de securitate la graniþele proprii pânã în luna
iunie 2016, în special pe fondul semnalelor repetate referitoare la riscurile de
naturã teroristã asociate fluxului migrator. În pofida aparenþelor, din punct de ve-
dere legal, iniþiativa a fost pusã în aplicare cu respectarea acordului Schengen,
care prevede posibilitatea instituirii controalelor la frontierele statelor membre în
condiþii excepþionale.
Acestor evoluþii li s-a adãugat decizia de ieºire a Marii Britanii din Uniunea

Europeanã, repercutatã asupra întregului edificiu european din perspectiva reeva-
luãrii majoritãþii obiectivelor comunitare. La 20 februarie 2016, premierul David
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Cameron a anunþat decizia Cabinetului de la Londra de a organiza, în data de 23
iunie 2016, un referendum naþional pe tema viitorului Regatului Unit în Uniunea
Europeanã5, în urma cãruia majoritatea electoratului britanic a optat pentru
Brexit.
În aceste condiþii, semnale privind perspectivele aparent sumbre ale spaþiului

Schengen au fost transmise din multiple zone de activitate ºi expertizã, de la
mediul politic, respectiv organizaþii ºi structuri de securitate naþionalã, pânã la
reprezentanþi ai mediilor de experþi în evoluþii geopolitice.
Judy Dempsey, expert asociat la „Carnegie Europe“ ºi redactor-ºef al publi-

caþiei Strategic Europe afirma în acest context: „Graniþele deschise în Europa
sunt un subiect închis. Afluxul de refugiaþi a fost manã cereascã pentru miºcãrile
populiste ºi eurosceptici. Aceºtia doresc sã desfiinþeze sistemul Schengen, care
anula controalele vamale în interiorul graniþelor UE, cu toate cã reinstaurarea lor
ar avea consecinþe grave asupra libertãþii de miºcare“6.
Nouriel Roubini, profesor la ºcoala de Afaceri „Stern“ a Universitãþii din New

York ºi preºedinte al „Roubini Global Economic“ declara cã: „Spaþiul Schengen
va dispãrea, dacã statele UE se dovedesc incapabile sã gãseascã o soluþie coor-
donatã pentru cele peste 20 milioane de bãrbaþi, femei ºi copii, constrânse sã-ºi
pãrãseascã locurile de baºtinã pentru a scãpa de rãzboaie civile, violenþã, corupþie,
deºertificare sau prãbuºirea economiilor – fenomene ce afecteazã o mare parte a
Orientului Mijlociu ºi a Africii“7.
Cu toate acestea, vocile liderilor politici, în special ale celor din Franþa ºi

Germania, au susþinut cu fermitate menþinerea spaþiului comunitar de liberã cir-
culaþie. Angela Merkel (6 februarie 2016) spunea cã: „Trebuie sã ne protejãm
frontierele externe pentru cã vrem sã menþinem Schengen. În caz contrar, este
pus în pericol spaþiul de liberã circulaþie în interiorul pieþei comune, care este
fundamentul bunãstãrii noastre“8. De asemenea, la întâlnirea din 4 martie 2016
cu preºedintele francez, François Hollande, cancelarul german a subliniat faptul
cã „este imperativ ca, în numele unitãþii europene, controalele temporare la fron-
tierã sã fie eliminate din Spaþiul Schengen9, care are o importanþã capitalã pentru
Uniunea Europeanã în ansamblul sãu“.
Jean-Claude Juncker, preºedintele Comisiei Europene (15 ºi 19 ianuarie 2016)

spunea cã: „Fãrã Schengen, fãrã libera circulaþie a lucrãtorilor, fãrã libertatea
cetãþenilor europeni de a cãlãtori, euro nu are niciun sens. Acelaºi lucru este va-
labil pentru legãtura dintre Schengen, libera circulaþie ºi piaþa internã. Dacã cineva
doreºte sã suprime Schengen, atunci ceea ce va face în final va fi sã punã capãt
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ºi pieþei unice europene“10; „în acest moment, existã risc asupra Schengen, mâine
vor apãrea întrebãri referitoare la necesitatea de a avea o monedã comunã: Uniunea
Europeanã este ameninþatã la bazã, iar noi abia dacã ne dãm seama de acest
lucru“11.
La rândul sãu Jorge Fernandez Diaz, ministrul spaniol de interne (26 ianuarie

2016) spunea cã: „Nu se poate renunþa la Schengen. Schengen face parte din
ADN-ul UE. Reculul ce l-ar putea genera eliminarea Schengen, adicã a libertãþii
de circulaþie, ar avea un cost teribil, economic ºi, mai ales, politic“12.
La reuniunea (9 februarie 2016, Roma) miniºtrilor de externe ai statelor

fondatoare ale UE – Germania, Franþa, Italia, Olanda, Belgia ºi Luxemburg –,
Paolo Gentiloni, ministrul italian de externe, a declarat cã „împãrtãºim necesitatea
punerii în aplicare a deciziilor luate în plan european, a unor politici comune,
deoarece nu ne putem imagina ca deciziile unor þãri sã punã în discuþie cuceririle
din ultimii zeci de ani, în special Schengen“13.
Rezultã, fãrã echivoc, suficiente poziþii de susþinere explicitã a continuãrii

dezvoltãrii Uniunii Europene pe coordonatele pe care a fost orientat, pânã în pre-
zent, acest proces. Discursurile selectate pentru analiza de conþinut includ, în
mod similar, particulele de reprezentativitate pentru obiectivul vizat:
• „We must do everything we can to keep the Schengen system, and of course

allow the countries who want to join the Schengen Area to do so“ – Angela
Merkel.
• „We must do all we can to keep Schengen intact“ – Donald Tusk.
• „All those who don’t care today about the future of Schengen would do well

to bear this in mind.When I think of my ownMember State, Germany, we have land
borders with no less than nine other Member States. Whilst we understand well
the need to ensure orderly population flows in this exceptional crisis, the European
Parliament urges you not to set in train a process that becomes irreversible, that
destroys jobs and that undermines the European economy“ – Martin Schulz.
• „We want to defend everything that Schengen represents, and as we prepare

for a new year, our determination is stronger than ever. So let me tell you: Schengen
is here to stay“ – Jean-Claude Juncker.
• „The challenge is to strengthen Schengen, not to weaken it. Europe’s most

urgent challenge is to regain control of its external borders“– François Hollande.

Alocuþiunile integrale din care au fost prelevate fragmentele de mai sus pot
constitui obiectul unui demers analitic sumativ, orientat cãtre relevarea ºi cuanti-
ficarea pãrþilor de discurs care converg cãtre continuarea funcþionãrii Uniunii
Europene în general, ºi a acordului Schengen, în particular. Analiza acestora,
conform normelor metodologice generale ale analizei de conþinut ºi procedurilor
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de interogare a instrumentelor software QDAMiner ºi Meaning Cloud, raportat
la obiectivul vizat, conduc la rezultate relevante în sensul identificãrii ºi cuantifi-
cãrii acelor componente discursive care indicã determinarea liderilor europeni în
menþinerea ºi dezvoltarea spaþiului comunitar de liberã circulaþie.

Analiza de conþinut

Multitudinea definiþiilor asociate noþiunii de analizã de conþinut converg cãtre
fixarea acesteia într-un câmp delimitat de termenii: tehnicã ori metodã de cerce-
tare cantitativã, conþinut al comunicãrii, inferenþe, validitate, obiectivitate ºi repli-
cabilitate (Krippendorff, 2004).
Riffe, Lacy ºi Fico (2014) subliniazã cã analiza de conþinut constituie exami-

narea sistematicã ºi replicabilã a simbolurilor comunicãrii, cãrora li s-au asignat
valori numerice conform unor reguli validate de mãsurare, respectiv analiza rela-
þiilor care implicã aceste valori, utilizând metode statistice, în scopul descrierii
comunicãrii, a extragerii inferenþelor ºi a sensului acestora sau pentru a deduce
un context prin intermediul comunicãrii de producþie sau de consum.
Cercetarea sistematicã impune identificarea termenilor ºi conceptelor-cheie

asociate unui fenomen, specificarea relaþiilor dintre concepte ºi generarea de
ipoteze verificabile (aprecieri de tip dacã-atunci privind influenþa exercitatã de
un concept asupra altuia). Dezvoltarea unui cadru teoretic ori verificarea ipote-
zelor nu sunt prioritare în cazul cercetãrilor aplicate ºi al analizelor unor probleme
concrete, însã caracterul sistematic ºi replicabil impune fiabilitate, obiectivitate
ºi claritate în descrierea procedurilor. Idiosincraziile ºi bias-urile analiºtilor nu
trebuie sã afecteze nici aplicarea procedurilor, nici rezultatele obþinute.
Pe scurt, în cazul aplicãrii, de cãtre o altã echipã de analiºti, a aceluiaºi model

de cercetare, bazat pe aceleaºi definiþii operaþionale, pentru acelaºi conþinut, re-
zultatele ar trebui sã fie similare.
Metoda analizei de conþinut este utilizatã intens în studiul campaniilor de presã,

pentru stabilirea paternitãþii conþinuturilor sau în expunerea propagandei ori a
acþiunilor de influenþare, urmãrind prelevarea elementelor de personalitate a
emitentului, a contextului în care acesta se manifestã, precum ºi a implicaþiilor
mesajelor promovate, în vederea:
• comparãrii conþinutului promovat în spaþiul public cu realitatea;
• stabilirii nivelului de reprezentativitate a unui anumit grup în societate;
• identificãrii tendinþelor în mesaje asumate public ºi a celor latente.
În opinia lui R. Ph. Weber, „un motiv pentru care analiza de conþinut nu are

o utilizare mai rãspânditã vizeazã dificultatea ºi timpul îndelungat pe care le
implicã, dacã se doreºte sã fie eficientã. Calculatoarele rezolvã unele aspecte prac-
tice, dar pentru a produce rezultate valide ºi utile din punct de vedere teoretic,
este necesar efort, pricepere ºi artã“ (Weber, 1990).
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Analiza datelor

Etapa iniþialã de procesare a discursurilor cu softul QDA Miner a constat în
extragerea frecvenþelor pentru fiecare dintre termenii utilizaþi la nivelul întregului
corpus, respectiv a numãrului de apariþii la nivelul textelor. Primele 10 cuvinte
în clasamentul frecvenþelor utilizãrii (Fig. 1) sunt edificatoare în planul expunerii
prioritãþilor manifestate de autorii discursurilor. Termenii union, work ºi Britain
devin, astfel, reprezentativi numeric pentru cadrul declarativ în care se înscriu
emitenþii, cu toþii susþinãtori activi ai dezvoltãrii Uniunii Europene, sub toate
aspectele cooperãrii comunitare – moneda unicã, spaþiu de liberã circulaþie, cadru
instituþional comun, etc.

Figura 1: Cuvintele cele mai frecvent utilizate la nivelul întregului corpus

Plasarea pe poziþia 56 a cuvântului „Schengen“, asociatã valorii de 75 în ter-
meni de ocurenþã la nivelul corpusului de texte (Fig. 2 ºi 3) nu este în mãsurã sã
indice un grad redus de prioritizare în intenþiile exprimate de emitenþi, întrucât:
• cuvântul „Schengen“ este asimilat constructului european, ca parte inte-

grantã, iar referirile la acesta, complet disociat de restul iniþiativelor europene
comune, sunt practic inexistente;
• termenul are multiple expresii sinonime, frecvent utilizate la nivelul discursu-

rilor: spaþiul european de liberã circulaþie, zona de liberã circulaþie, libera circula-
þie a persoanelor;
• deºi referirile directe la spaþiul Schengen nu sunt frecvente, ele sunt fãrã

echivoc în favoarea menþinerii acestuia în forma implementatã pânã în prezent.

Figura 2: Termenul Schengen ºi valoarea asociatã frecvenþei utilizãrii acestuia
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Figura 3: Reprezentarea proeminenþei termenilor utilizaþi
în corpus, raportat la frecvenþa utilizãrii acestora

Analizând co-ocurenþa/ aglomerarea co-textualã, în acelaºi paragraf, a celor
mai utilizaþi termeni rezultã o distribuþie relativ neuniformã a clusterelor seman-
tice principale, în special în jurul cuvintelor Europe/European ºi Union (Fig. 4).
Este, din nou, relevantã proximitatea, în partea dreaptã a imaginii, dintre cluster-ul
termenilor control ºi Schengen ºi cel al cuvintelor Europe, work, refugee, border,
state, member, country ºi european.

Figura 4: Principalele clustere semantice

Legãtura consistentã dintre termenul Schengen ºi grupul de cuvinte Europe,
work, refugee, border, state, member, country ºi protect este vizibilã ºi în cadrul
dendrogramei ierarhice – reprezentarea arborescentã a conexiunilor discursive la
nivelul corpusului (Fig. 5).
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Figura 5: Dendrograma conexiunilor discursive la nivelul corpusului
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Analiza de similitudine poate fi abordatã prin elaborarea codurilor necesare
facilitãrii procesãrii automate a conþinutului. Codurile ºi asocierile de coduri permit,
ulterior, validarea interpretãrii similitudinii ºi co-ocurenþelor elementelor de discurs
la nivelul întregului corpus, relevate inclusiv prin exportul în aplicaþia Microsoft
Excel.

Codurile pot fi formulate dupã cum urmeazã:
• Schengen

– Suspendarea Schengen ca efect al fluxului de imigranþi
– Suspendarea Schengen ca efect al menþinerii controalelor la frontierele

interne ale UE
– Suspendarea Schengen ca efect al lipsei soluþiilor comune de gestionare

a fluxului de imigranþi
– Menþinerea Schengen ca efect al diminuãrii fluxului de imigranþi
– Menþinerea Schengen ca efect al eliminãrii controalelor la frontierele

interne ale UE
–Menþinerea Schengen ca efect al adoptãrii de soluþii comune de gestionare

a fluxului de imigranþi
• Flux de imigranþi/ refugiaþi

– Fluxul de imigranþi ca efect al instabilitãþii/ conflictelor în Siria ºi Irak
– Fluxul de imigranþi ca efect al politicii porþilor deschise, promovatã de UE
– Fluxul de imigranþi ca efect al frontierelor externe nesigure ale UE

• Controale la frontiere
– Controale la frontiere ca efect al intensificãrii fluxului de imigranþi
– Controale la frontiere ca efect al absenþei unei soluþii comune, unanim

acceptate
• Soluþii comune

– Soluþii comune ca efect al eliminãrii controalelor la frontiere

Aplicatã întregului set de discursuri luate ca exemple, analiza de similitudine
(Fig. 6) relevã utilizarea aceloraºi termeni ºi formule discursive, indicând con-
secvenþa luãrilor de poziþie în cazul aceluiaºi emitent, cu raportare la valoarea
1.00, asociatã similitudinii maxime între douã fragmente de conþinut.
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Figura 6: Analiza de similitudine: reprezentarea graficã tip heatmap semnaleazã
vizual intensitatea similitudinilor – cu cât scorul de similitudine
este mai mare, cu atât intensitatea culorii este mai pronunþatã
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Similaritatea luãrilor de poziþie a doi emitenþi distincþi prezintã o relevanþã
sporitã, în special în cazul în care discursurile au fost rostite cu ocazii diferite ºi la
momente diferite de timp.
De exemplu, scorurile relativ ridicate pe relaþia discursurilor rostite de Jean-

Claude Juncker ºi Martin Schulz (Schulz1_15oct2015, Schulz2_18feb2016,
Juncker3_2015) sugereazã un grad ridicat de coeziune a organismelor UE în pro-
blematicile abordate în cuprinsul alocuþiunilor, iar valorile asociate câmpului de
intersectare a poziþiilor lui Jean-Claude Juncker ºi David Cameron (Juncker3_2015,
Cameron4_nov2015) sunt probatorii pentru susþinerea, din partea amândurora, a
dezvoltãrii formatului european de cooperare (Fig. 6).
Scorurile scãzute asociate discursurilor cancelarului german Angela Merkel

sunt determinate de cantitatea redusã de conþinut al acestora, comparativ cu alo-
cuþiuni de dimensiuni extinse – David Cameron, Jean-Claude Juncker ºi François
Hollande. Similitudinea dintre discursurile rostite de Klaus Iohannis ºi Dacian
Cioloº (Iohannis1_21.01.2016, Ciolos1_20ian2016) relevã alinierea ambilor
emitenþi la poziþia unitarã a României raportat la continuarea integrãrii europene
ºi menþinerea actualului format comunitar de parteneriat în Europa (Fig. 6).
Situarea pe poziþiile superioare, în clasamentul valorilor medii de similitudine

cu restul discursurilor, a patru înalþi oficiali – doi din partea Uniunii Europene
(Jean-Claude Juncker ºi Martin Schulz) ºi doi din partea a douã principale state
membre (David Cameron ºi François Hollande) – poate fi sugestivã din perspec-
tiva stabilirii unui nucleu de mediane ale grupului de emitenþi, cu poziþii similare
raportat la chestiunile atinse în alocuþiuni (Fig. 7).

Figura 7: Clasamentul valorilor medii de similitudine
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Figura 8: Polaritatea, subiectivitatea ºi credibilitatea discursurilor

Softul Meaning Cloud a relevat cã majoritatea emitenþilor au rostit discursuri
pozitive (P – în cadrul coloanei Polarity, cu N care reprezintã poziþionare generalã
negativã din punctul de vedere al exprimãrii, ºi NEU – neutru, Fig. 8).
Disocierea Subjective – Objective are rolul de releva raportarea emitentului

la sine ori la terþi, în cazul discursului subiectiv locutorul se exprimã centrat pe
propria persoanã, iar în textele caracterizate ca obiective, atenþia este distribuitã
în mod uniform ºi exprimarea este mai puþin personalã.
Scorul de încredere (cu nivel maxim de 100 pentru încredere totalã) este

meta-mãsurãtoarea gradului de credibilitate cu care ar trebui creditate mãsurãtorile
de polaritate ºi subiectivitate, respectiv autoevaluarea algoritmului care genereazã
valorile asociate.
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Concluzii

Cercetarea efectuatã a generat rezultate suficient de concludente în susþinerea
ideii de continuitate a spaþiului european de liberã circulaþie, în pofida curbei as-
cendente accentuate a riscurilor ºi ameninþãrilor la adresa bunei funcþionãri a
Uniunii Europene.
Discursurile liderilor politici, dublate de iniþiativele concrete expuse în descri-

erea contextului, furnizeazã cadrul legal, politic ºi operaþional al menþinerii spaþiului
Schengen, cu perspective de extindere.Analiza, cu ajutorul unui program software
de cuantificare ºi reprezentare graficã a componentelor discursive, alãturi de o
aplicaþie specializatã în relevarea regiºtrilor asociaþi textului, a reprezentat o
bunã soluþie de abordare cantitativã ºi calitativã a procesãrii corpusului prelevat.
Deschiderile cãtre noi direcþii de cercetare au fost multiple, oferite în special

de posibilitatea extinderii ºi diversificãrii analizei raportat la codurile asociate
textelor, cât ºi de combinãri ale seturilor de date cu ajutorul Microsoft Excel.
Potenþialul reprezentat de corpusul de text în sine ºi de funcþionalitãþile QDA

Miner ºi Meaning Cloud este superior nivelului la care au fost utilizate pentru
elaborarea prezentei lucrãri. Valorile ºi scorurile generate automat pot fi utilizate
ori combinate în vederea diversificãrii ºi rafinãrii rezultatelor, pentru un output
analitic complet, mai relevant ºi mai complex.
Similar particularizãrii pe spaþiul Schengen, discursurile colectate din surse

deschise oferã baza efectuãrii de analize ulterioare, orientate cãtre oricare dintre
topicurile abordate de emitenþii mesajelor, oficiali europeni ºi din statele membre
ale Uniunii Europene.
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