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INTRODUCERE 

 

 

Trăim într-o epocă în care crizele au evoluat pe coordonatele frecvență 

și gravitate, ele fiind percepute din ce în ce mai mult ca o stare de normalitate, 

iar nu ca una excepțională. În plus, o criză nu este percepută ca atare decât în 

momentul în care mediile de comunicare în masă se interesează de 

eveniment, accelerându-i evoluția spre criză, ca urmare a nevoii permanente 

și acute a publicului de a fi informat. Trăim într-o lume în care o criză este 

dublată adesea și de o criză de comunicare și în care orice instituție trebuie să 

gestioneze cel puțin o situație de criză, ceea ce face să fie necesară existența 

unei strategii de comunicare de criză integrată în dispozitivul general de 

gestionare a crizei care să ofere imediat informații unui public avid, nu numai 

asupra situației, ci și asupra consecințelor acesteia, cu atât mai mult cu cât 

organizația intră în aceste perioade într-un univers complex, instabil și 

evolutiv.  

După 11 septembrie 2001, autoritățile publice trebuie să se aștepte să 

se confrunte și cu situații speciale de comunicare publică generate de 

evenimente atât de complexe, încât au schimbat și concepțiile asupra 

domeniului securității naționale care iau în calcul noi riscuri, fapt atestat și în 

preambulul celui mai recent act normativ din România privind unele măsuri 

în domeniul managementului situațiilor de urgență1. Această confruntare este 

                                                 
1 „Multiplicarea riscurilor non-militare la adresa securității naționale, la care pot fi adăugate evenimentele 
cauzatoare de victime omenești, distrugeri de bunuri etc. cu care s-au confruntat structurile specializate în 
ultimii ani, au impus reevaluarea, identificarea și implementarea unor mecanisme operaționale eficiente, bazate 
pe managementul integrat al situațiilor de urgență, bazat pe un nou concept de cooperare într-o platformă 
multidisciplinară a tuturor capabilităților și expertizei identificate la nivelul întregului spectru de instituții cu 
atribuții în materie, într-un format care să acopere toate nevoile operaționale rezultate în urma acțiunii 
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și o consecință directă a dezvoltării democrației care numără printre 

elementele sale definitorii libertatea de expresie, consfințită prin Constituție2.  

Percepțiile publice ale riscurilor joacă astăzi un rol central în politica 

de securitate, conform Strategiei de securitate națională a României3. Noile 

riscuri, integrarea crescândă a comunicării la nivel global, așteptările 

publicului în ceea ce privește riscurile, precum și controlul sporit al riscurilor 

cu care se confruntă lumea reprezintă adevărate provocări. „Risc zero” nu 

există confirmă și textul Strategiei de securitate internă pentru Uniunea 

Europeană4. Prin urmare, gestionarea riscurilor a devenit o prioritate pentru 

guverne în calitatea lor de organisme de reglementare și de gestionare a 

propriilor activități în interesul cetățenilor. 

De cele mai multe ori, puterile publice sunt acuzate fie de disimulare 

intenționată, cel mai adesea justificată prin grija de a nu panica populația, fie 

de dramatizare excesivă a unei situații sau a unei acțiuni pentru a deturna 

atenția de la o incapacitate reală sau presupusă de gestionare a unui 

eveniment. Se poate adăuga aici o informare inițială defectuoasă din partea 

autorităților asupra unei situații sensibile care antrenează ipso facto o slabă 

comunicare și chiar o lipsă de comunicare care prezintă pericolul ca publicul 

să nu înțeleagă deciziile autorităților sau să le perceapă ca reacții de panică 

prost planificate. În astfel de cazuri, retragerea susținerii publice 

destabilizează, reducând de manieră decisivă aptitudinile strategice ale 

actorilor securităţii publice. 

 

 

                                                                                                                                                             
factorilor generatori de situații de urgență.” – extras din Nota de fundamentare a OUG nr. 01/29.01.2014  
2 Constituția României, Capitolul II, art. 30: Libertatea de exprimare 
3 Strategia de securitate naţională a României, București, 2007, pp. 7-17 
4 Strategia de securitate internă pentru Uniunea Europeană, Luxembourg: Office des publications de l’Union 
Européenne, martie 2010, p. 11, disponibilă în limba franceză la adresa: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC3010313FRC.pdf 
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Riscurile nu pot fi gestionate fără comunicare, se arată în diferite 

studii5, deoarece ea este elementul care exercită cea mai mare influență 

asupra comportamentului și a deciziilor persoanelor în raport cu riscul. 

Gestionarea strategică a comunicării face parte integrantă din procesul de 

gestionare a riscurilor. Mai mult decât atât, comunicarea este considerată un 

instrument esențial care permite persoanelor și instituțiilor să gestioneze 

riscurile într-o manieră eficace. Practicarea unei comunicări de criză în 

domeniul politicii de securitate ar putea să sensibilizeze publicul la probleme 

specifice și să legitimeze actele autorităților, făcându-le acceptabile și 

crescând astfel aptitudinile strategice ale actorilor implicați gestionarea unei 

crize. Un dialog asupra riscurilor de politică de securitate, înaintea izbucnirii 

unei crize, ar putea cu siguranță să crească rezistența socială la criză. 

Într-o societate democratică, autoritățile publice îndeplinesc o funcție 

de reprezentare a cetățenilor şi a intereselor acestora, iar cetățenii trebuie să 

mențină o strânsă legătură cu acestea, prin comunicare individuală sau la 

nivel de ONG6, atunci când deciziile ce urmează a fi adoptate le-ar putea afecta 

interesele.  

Pregătirea a priori a autorităților în ceea ce privește așteptările opiniei 

publice cu privire la riscuri marchează o nouă etapă în cazul „comunicării 

sensibile” care se dezvoltă pe trei axe: transparență, empatie, mobilizare. 

 

 

                                                 
5 Jean-François Moine, Josette Colombo, Communiquer en situation de crise – Avec l’autre, avec l’équipe, avec 
l’environnement, ESF Éditeur, 2002; William Timothy Coombs, Ongoing Crisis Communication: Planing, 
Managing and Responding, Sage, London, 1999; Judy Larkin, Michael Regester, Managementul crizelor și al 
situaţiilor de risc, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2003 
6 Proiectul „Vocea ONG pentru comunitate!”, finanţat prin granturile SEE, 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG 
în România, disponibil la adresa:  
http://www.comunicarepublica.ro/25354-vocea-ong-pentru-comunitate.html 

http://www.librariacarter.ro/autori.php?a_id=488
http://www.librariacarter.ro/edituri.php?e_id=30
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Este cu siguranță și cazul Ministerului Afacerilor Interne în care 

comunicarea7, în special comunicarea de criză, este considerată ca esențială şi 

principială în ceea ce privește capacitatea acestuia de a-și îndeplini misiunea. 

Totuși, anii de cercetare și de experiență arată faptul că, în criză, se 

comunică adesea circumstanțial, ceea ce produce uneori controverse inutile și 

o creștere nejustificată a costurilor, complică procesul de gestionare a 

riscurilor și erodează încrederea cetățenilor.  

Este nevoie deci de o abordare strategică și sistematică a comunicării 

în contextul gestionării integrate a riscurilor, iar practicile exemplare ale 

Ministerului Afacerilor Interne, bazate pe știința analizei de risc, atestă o 

concepție coerentă și o latitudine suficientă în ceea ce privește comunicarea 

pentru toate tipurile de risc, în conformitate cu recentele orientări în materie. 

Încă din 2004, s-a subliniat necesitatea ameliorării eficacităţii globale a 

actorilor publici de apărare şi de securitate civilă în ceea ce priveşte 

gestionarea crizelor, în deplină concordanţă cu practicile ţărilor din Uniunea 

Europeană8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014, prin care s-a creat 

un departament specializat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru 

îmbunătățirea managementului informaţiei şi a managementului acţiunilor 

derulate în cazul situațiilor de urgenţă, este unul dintre recentele instrumente 

normative care atestă o evoluţie în domeniul managementului situațiilor de 

criză. Dezvoltarea unei culturi a crizei şi antrenarea responsabililor cu 

                                                 
7 „Principiul colaborării permanente cu comunitatea. În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, forţele de ordine îşi 
sprijină întreaga activitate pe concursul larg al cetăţenilor şi acţionează cu respect pentru public”. – extras din 
Strategia naţională de ordine publică 2010-2013, disponibilă la adresa: 
http://www.dreptonline.ro/legislatie/hg_1040_2010_strategia_nationala_de_ordine_publica_2010_2013.php 
8 „În domeniul managementului situaţiilor de urgenţă nu există o structură care să integreze activitatea tuturor 
instituţiilor statului pentru coordonarea şi conducerea unitară a intervenţiilor pe timpul situaţiilor de urgenţă, 
până la restabilirea stării de normalitate. […] Or, pentru asigurarea unui timp de răspuns scurt pe timpul unor 
situaţii de urgenţă complexe care depăşesc capacitatea de gestionare locală, tocmai aceste organisme – 
implicate direct în stabilirea concepţiei de acţiune şi coordonarea forţelor din teren – trebuie să funcţioneze 
integrat, în aceleaşi locaţii şi cu o conducere unică. Practicile ţărilor din Uniunea Europeană au validat 
oportunitatea promovării unui concept unitar, integrat, de conducere a forţelor în situaţii de urgenţă”. – extras 
din Nota de fundamentare a OUG nr. 21/2004, disponibilă la adresa: 
http://arhiva.gov.ro/nota-de-fundamentare-o-u-g-nr-21-15-04-2004__l1a83098.html 
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gestionarea crizelor sunt în centrul acestei noi doctrine, fapt subliniat în 2007 

şi în Strategia de securitate naţională a României: „Pentru asigurarea 

capacităţii de acţiune în orice situaţie, este necesară implementarea unui sistem 

naţional integrat de management al crizelor […]. Acest sistem va urmări 

asigurarea unui nivel optim de pregătire şi planificare operaţională şi 

funcţională a tuturor structurilor cu responsabilităţi în domeniu, pentru 

gestionarea întregului spectru al crizelor din domeniul securităţii”9. 

Am început acest demers științific cu gândul de a oferi premisele unei 

abordări evaluative solide a comunicării de criză al cărei rol cheie este 

incontestabil într-o epocă în care gestionarea crizelor a devenit o preocupare 

majoră a actorilor securității publice. Autoritățile publice trebuie să facă față 

noilor exigențe în materie de securitate, acest lucru fiind posibil prin 

comunicare cu beneficiarul serviciilor de securitate publică, ceea ce înseamnă 

informarea permanentă a publicului și a mass-mediei în legătură cu riscurile 

și crizele de securitate publică, precum și cu felul în care acestea din urmă 

sunt administrate și rezolvate. 

Rolul comunicării este acela de a informa și de a restabili încrederea 

populației, dar criza poate fi creată chiar de felul în care se comunică, atunci 

când strategiile de comunicare și mesajele sunt neadaptate. Diferitele 

episoade de comunicare de criză au arătat că puterile publice au înțeles miza 

legată de componenta mediatică ce poate restabili încrederea publicului prin 

transparența instituțională indusă. Odată cu diversificarea crizelor, publicul 

nu mai este un simplu martor al „societății riscului”10, ci a devenit un spectator 

avizat, grație dezvoltării noilor tehnologii ale informației. 

Provocarea demersului științific, care este și obiectivul principal în 

același timp, constă în a reuși crearea unei imagini instituționale coerente în 

                                                 
9 Disponibilă la adresa: http://www.presidency.ro/static/ordine/SSNR/SSNR.pdf 
10 Qin Zhixi, Guo Xiaoping, La transmission interculturelle des risques dans la société du risque, Communication 
et organisation [En ligne], 29|2006, mis en ligne le 21 juin 2012, consulté le 07 août 2014. URL: 
http://communicationorganisation.revues.org/3421 
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ceea ce privește folosirea unui limbaj comun și a unei strategii globale de 

comunicare care să integreze și să unifice din punct de vedere logic mai multe 

tipuri de comunicare corespunzătoare anumitor momente – riscul, urgența, 

criza, expertiza și post-criza.   

Un obiectiv circumscris este acela de a demonstra că eficacitatea 

politicilor publice de securitate ține și de creșterea nivelului de pregătire a 

populației pentru situațiile de risc și criză și că un resort puternic pentru 

câștigarea încrederii populației în capacitatea autorităților de a gestiona 

riscurile și crizele este comunicarea publică.  

Un al treilea obiectiv este acela de a propune un dispozitiv operațional 

și concret îmbunătățit care ar putea să servească la crearea unei structuri de 

comunicare de criză în fiecare instituție sensibilă a Ministerului Afacerilor 

Interne. 

Ipoteza centrală a studiului este aceea că, dacă va fi integrată o 

strategie de comunicare de criză în strategia globală de comunicare și de 

gestionare a crizei, aceasta va fi mai eficace, făcând să fie mai eficace 

dispozitivul de management al crizei însuși. Această ipoteză îndeplinește în 

același timp caracteristicile cerute de rigorile științifice: este necesară, adică 

este centrată pe factorul esențial al validității studiului, este plauzibilă, adică 

este coerentă în raport cu situația prezentă sau viitoare și este verificabilă, cel 

mai târziu în momentul în care va fi decisă acțiunea pe care o condiționează. 

Plecând de la observația că este incontestabil rolul crucial al 

comunicării în situație de criză, dar că pare ca aceasta să nu mai aibă impactul 

dorit asupra publicului care participă din ce în ce mai mult la construcția 

comunicării de criză și care este din ce în ce mai neîncrezător, așa cum 

observă și alți cercetători în domeniu, ne-am pus întrebarea următoare: este în 

criză comunicarea de criză? Ne-am alăturat astfel tendinței specialiștilor în 

domeniu de a reinventa comunicarea de criză, reînnoindu-i bazele și făcând-o 
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să evolueze către un nou concept, acela de „comunicare sensibilă”11 sau de 

„relații publice de criză”12. Această opțiune face ca tema de cercetare să fie de 

actualitate, noutatea, în planul cercetării naționale, constând în 

implementarea unor noi concepte operaționale în limbajul de specialitate și în 

practicile instituționale. 

Primul pas va fi cel de creare a instrumentarului de lucru prin explicarea 

teoriilor şi conceptelor proprii comunicării de criză într-un prim capitol, apoi 

vom duce demersul nostru într-o zonă practic-aplicativă prin alte trei capitole 

consacrate comunicării de criză sub aspect legislativ și instituțional, în plan 

național și european, și ca expresie concretă prin documente specifice 

organizării acesteia. Tema de studiu o vom supune pe larg și unor filtre 

interdisciplinare, cum ar fi etica, perspectivă sine qua non, credem noi, în 

abordarea problematicii sociale în general. 

Pentru a nu duce studiul într-o zonă redundantă, nu vom inventaria în 

liste exhaustive definiții ale diverselor concepte de lucru, ci vom face multiple 

trimiteri la literatura de specialitate care conține suficiente referiri și 

descrieri. Am consultat în acest sens, pe suport clasic sau electronic, literatura 

de specialitate națională și internațională, sub formă de tratate, monografii, 

manuale, ghiduri, planuri, barometre de opinie, reviste de specialitate, 

documente autentice, rapoarte de eveniment, sinteze ale lucrărilor 

conferințelor și chiar notițe ale participanților la diverse evenimente 

științifice cu tematică în zona noastră de cercetare. 

Studiul are și limitele lui. Nu am putut să-i luăm în considerație pe toți 

actorii comunicării de criză și ne-am restrâns inițial câmpul de cercetare doar 

la situațiile care au avut un ecou mediatic important și doar la teritoriul 
                                                 
11 Jean-Jacques Boutaud, Du sens, des sens. Sémiotique, marketing et communication en terrain 
sensible, Semen [En ligne], 23 | 2007, mis en ligne le 22 août 2007, consulté le 07 août 2014. URL : 
http://semen.revues.org/5011 
12 Cf. Didier Heiderich, Natalie Maroun, Les relations publiques de crise. Une nouvelle approche structurelle de 
la communication en situation de crise., în Sinteza lucrărilor Observatorului Internațional al Crizelor, ianuarie 
2014, disponibilă în limba franceză la adresa:  
http://www.communication-sensible.com/download/Relations-publiques-de-crise.pdf 
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național, revenind ulterior cu o analiză a comunicării în spațiul european, 

indisociabil de dimensiunea națională a comunicării de criză, ce credem că 

ridică valoarea studiului. De asemenea, vom trata periferic comunicarea de 

criză la nivel interinstituțional și intern, considerând că specificul instituțiilor 

din aparatul Ministerului Afacerilor Interne face ca o comunicare de criză pe 

acești vectori să fie slab reprezentată, și ne vom concentra asupra comunicării 

de criză direcționată în exteriorul organizației care este mult mai dinamică 

prin interacțiunea cu mediile de comunicare în masă și deci și mai relevantă 

pentru studiul nostru. Pentru a aduce însă o plusvaloare studiului la capitolul 

actualitate, vom analiza doar evenimentele relativ recente. Ne-am interesat de 

comunicarea de criză, așa cum este ea derulată de componentele Ministerului 

Afacerilor Interne cu atribuții în ceea ce privește intervenția în situație de 

criză, cum ar fi: Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul 

General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situații de 

Urgență.  

Pentru a putea demonstra ipoteza centrală, vom folosi o metodă 

deductivă, validarea efectivă urmând a se face în practică. Ne-am bazat studiul 

și pe interviuri semistructurate cu specialiști în comunicarea de criză, la locul 

de muncă al acestora, pentru a putea degaja avantaje și inconveniente ale 

comunicării de criză, aspecte legate de conținutul acesteia, de formă și de 

difuzare în mass-media și pentru a putea arăta și ce măsuri trebuie luate și 

care ar fi unele soluții neconvenționale ce ar putea fi luate în calcul pentru 

ameliorarea comunicării în situație de criză. Vom încheia cu un bilanț și cu 

propuneri. 
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Capitolul I. CONSIDERAȚII TEORETICE GENERALE ASUPRA 

COMUNICĂRII DE CRIZĂ 
 

 

Complexitatea societăţii contemporane și multitudinea de factori ce 

interferează zilnic în sfera relaţiilor interumane au generat, generează şi vor 

mai genera fenomene conflictuale care, în condiţii specifice, evoluează rapid 

către o situaţie de criză. Criza, fie ea de natură economică, socială sau 

instituţională, a devenit o stare cotidiană, iar sintagma „situaţie de criză” a 

intrat în vocabularul uzual al conducătorilor de instituţii, al ziariștilor şi al 

publicului larg. Apariţia unei crize poate fi înregistrată la nivelul oricărei 

instituţii ori organizaţii, iar acest fapt poate fi în măsură să pună în pericol 

funcţionarea normală, imaginea şi credibilitatea de care se bucură într-o 

comunitate. Experienţa arată că, în ciuda tuturor precauţiilor de ordin tehnic, 

financiar, educativ etc., luate pentru stoparea sau controlarea unei crize, 

aceasta poate scăpa de sub control şi lua amploare, fapt ce este de natură să 

producă prejudicii grave organizaţiei în cauză, dacă situaţia de criză nu este 

gestionată corect şi profesionist din toate punctele de vedere, inclusiv cel al 

comunicării. Gestionarea crizelor necesită deci o abordare globală, iar 

obiectivul principal este prevenirea şi anticiparea crizelor, în aşa fel încât 

evoluţia acestora să fie previzibilă. 

Acum, orice criză este, înainte de toate, și o criză comunicațională, 

întrucât comunicarea este esențială, natura are oroare de vid13. Mai mult decât 

atât, comunicarea este inevitabilă, deoarece „a fi informat” este un drept 

fundamental al populaţiei14. 

 

 

                                                 
13 Aristotel: „Natura abhorret a vacuo”. 
14 Constituţia României, Capitolul II, art. 31: Dreptul la informaţie 
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1.10. Comunicarea de criză – întrebări fără răspuns. Scurte concluzii. 

 

„Crizele de mâine sunt adesea refuzul întrebărilor de astăzi”15, afirmă 

Patrick Lagadec. Comunicarea de criză ridică, în practică, mai multe întrebări 

recurente pentru care nu există încă un răspuns definitiv și în jurul cărora 

considerăm că ar trebui să se coaguleze cercetările viitoare în domeniu. Fiind 

convinși că problematizarea este cea mai bună premisă pentru dezvoltarea 

unor noi direcții de studiu, lăsăm lista deschisă pentru alte posibile viitoare 

întrebări care să indice noi câmpuri ale domeniului cu interes pentru 

cercetare. 

1. Cum s-ar putea pereniza dispozitivele de management al crizei și, 

implicit, cele de comunicare de criză? Thierry Libaert spune despre 

criză că „nu mai este un proces detectabil: ea este proteiformă și 

mutantă”16. Criza, așa cum am arătat, nu mai este o excepție, ea devenit 

o normalitate, iar organizațiile de astăzi sunt mai mult sau mai puțin 

echipate să facă față crizei, deci cum s-ar putea introduce criza în 

normalitatea organizațiilor? 

2. Cum să fie implicat mai mult managementul de top al organizațiilor? 

Rezistența, inerțiile și evitările acestora afectează foarte mult 

răspunsul dat de organizațiile aflate în criză. Christophe Roux-Dufort și 

Sanjy Ramboatiana afirmă că „totul începe cu o percepție eronată care 

bruiază viziunea managerilor”17. 

3. Cum să se facă informarea asupra managementului crizelor? 

Dezvoltarea unei culturi a crizei presupune o anumită transparență 

cerută în mod legitim de actorii implicați și mai ales de mass-media, 

dar acest lucru este delicat într-un context de amenințare. 
                                                 
15 Cf. http://www.tlibaert.info/students/citations/ 
16 Thierry Libaert, Communiquer dans un monde incertain, Pearson Education France, 2008 
17 Christophe Roux-Dufort, Sanjy Ramboatiana, Gestion de crise: les managers possédés par leurs démons, 
Magazine de la communication de crise et sensible, Vol. 11, aprilie 2006, p. 13 
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4. Cum ar putea fi integrate și alte instrumente neexploatate, cum ar fi 

ergonomia aplicată, în dispozitivul general de management al crizei, în 

așa fel încât să se reducă nivelul de stres și să fie favorizată și calitatea 

comunicării de criză? 

5. „Comunicarea nu mai este ce se credea că este: schimb egal între oameni. 

Ea este un fel de management, de direcție, de influență și de seducție a 

opiniei. Altfel spus: un nou fel de a face afaceri și de a guverna lumea” 18, 

afirmă Robert Tixier-Guichard și Daniel Chaize, citați de Catherine 

Pascal. Și atunci, conform căror criterii se poate aprecia că o 

comunicare de criză a fost bine sau rău realizată? Ar trebui să se 

determine o convergență a viziunii tuturor actorilor implicați în 

comunicare: organizațiile, mass-media și chiar cetățenii. 

6. O criză permanentă nu mai este o criză, și atunci, în contextul în care 

criza a devenit normalitate, cum s-ar putea integra o comunicare 

preventivă de tip Slow PR în strategia de comunicare de criză? 

7. Cum s-ar putea transforma strategia de comunicare de criză dintr-un 

demers formal, balistic, într-unul empatic și deschis, transformând 

astfel viziunea negativă asupra crizei și a publicului, considerat în 

anumite condiții o masă irațională, într-o viziune lucidă și pozitivă? 

Scott M. Cutlip, Allen H. Center și Glen M. Broom19 propun Modelul 

celor 7 C (Anexa 2). 

8. Evenimentul se transformă în criză doar atunci când este perceput ca 

atare. Didier Heiderich20 tipologizează răspunsurile cerute de public în 

caz de criză pe baza exigențelor acestuia: un răspuns care să țină cont 

de emoție, un răspuns care să se adreseze conștiinței individuale și un 
                                                 
18 Catherine Pascal, Les dircoms: à quoi sert la communication? de Robert Tixier-Guichard et Daniel Chaize. Seuil 
595 p. annexes et index 170 Frs, Communication et organisation [En ligne], 4 | 1993, mis en ligne le 29 mars 
2012, consulté le 24 août 2014. URL : http://communicationorganisation.revues.org/1689 
19 Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom, Efective public relations, Bind-Rite Graphics, Pearson 
Education Upper Saddle River, NJ, 2006 
20 Didier Heiderich, Persistance rétinienne et ré-manence sociale, Magazine de la Communication de Crise et 
Sensible, noiembrie 2007 
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răspuns social. Prin urmare cum poate fi măsurată percepția publică 

obiectivată în emoții, întrebări sau polemici și cu ce instrumente?  

9. Așa cum am arătat, pe tărâmul crizei apar noi forme ale acesteia și se 

amplifică sau se transformă altele. Comunicarea de criză ține pasul cu 

aceste noi mutații? 

10. Marie-Nöele Sicard spune despre criză că „accelerează procesele și 

produce un efect de lupă”21. Ținând cont de accelerarea domeniului 

crizei, felul în care se poate comunica în criză nu ar trebui să facă parte 

din formarea generală a tinerilor? 

11. Comunicarea de criză este o ramură a comunicării care încă nu este 

suficient explorată și care este legată de numeroase alte științe din care 

face parte, din care s-a inspirat sau la baza cărora stă. Ce discipline noi 

sau vechi s-ar putea asocia pentru a susține domeniul comunicării de 

criză? În acest sens, am inițiat o listă care să se constituie într-un punct 

de plecare pentru viitoare studii interdisciplinare (Anexa 3). 

12. Chiar dacă situaţiile de criză nu pot fi anticipate cu precizie, experienţa 

crizelor anterioare a dus la un nivel de cunoaştere a modalităţilor de 

pregătire şi desfăşurare a comunicării, astfel încât să poată fi minimizat 

impactul datorat unei comunicări inadecvate. „Se comunică în toate 

domeniile de activitate, iar schimbul de informații este omniprezent”22, 

afirmă Isabelle Sacré. Prin urmare, cum s-ar putea organiza acquis-ul 

în domeniul comunicării de criză, în așa fel încât cele mai bune practici 

și metode să fie capitalizate pentru a fi mai accesibile? 

 

 

                                                 
21 Marie-Nöele Sicard, Les médias à l’épreuve des crises technologiques, Communication et organisation [En 
ligne], 16 | 1999, mis en ligne le 01 avril 2012, consulté le 17 août 2014. URL : 
http://communicationorganisation.revues.org/2262 
22 Isabelle Sacré, Communication et formation: programmes et réception, Communication et organisation [En 
ligne], 14 | 1998, mis en ligne le 01 avril 2012, consulté le 18 août 2014. URL : 
 http://communicationorganisation.revues.org/2085 
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13. „Comunicarea de criză publică și cea privată au obiective comune într-o 

lume care trăiește în epoca internetului” 23. În lumina celor afirmate de 

Christelle de Cremiers, se ridică întrebarea pertinentă: cum ar putea fi 

aliniate cele mai bune practici ale comunicării de criză din domeniul 

public cu cele din domeniul privat? 

14. Într-un articol dedicat explicării noțiunilor de paradigmă, teorie, model, 

schemă, Gilles Willett24 îl citează pe Merton25 cu o afirmație utilă 

punctual și pentru studiul nostru: „Comunicologia este făcută din 

concepte, afirmație care, fiind incompletă, nu este nici adevărată, nici 

falsă, ci vagă. Nu există nici un dubiu că « analiza conceptuală », limitată 

la definirea și clarificarea conceptelor-cheie, este o fază indispensabilă a 

cercetării teoretice. Dar un joc de concepte – sursă, emițător, mesaj, 

canal, zgomot, semnal, receptor, media, auditoriu, competență 

comunicațională, simbol etc. – nu constituie o teorie, chiar dacă acestea 

pot să intre într-un sistem teoretic”. Și atunci, pentru validarea 

anumitor teorii, ce concepte ar trebui să primeze în cercetarea 

domeniului comunicării de criză?  

15. „Fundamental pentru formarea în științele informării și comunicării, 

conceptul de interdisciplinaritate merită să mai fie aprofundat pentru a 

oferi un soclu epistemologic și pentru a inspira ingineria pedagogică”26, 

observă Jean-Baptiste Carpentier. În ce formulă pedagogică ar putea 

deci fi pregătiți viitorii comunicatori de criză? 

                                                 
23 Christelle de Cremiers, Les similitudes des communications de crise publique et privée, Magazine de la 
communication de crise et sensible, 2008, disponibil în limba franceză la adresa: 
 http://www.communication-sensible.com/download/Christelle-de-Cremiers.pdf 
24 Gilles Willett, Paradigme, théorie, modèle, schéma: qu’est-ce donc?, Communication et organisation [En 
ligne], 10 | 1996, mis en ligne le 01 avril 2012, consulté le 18 août 2014. URL :  
http://communicationorganisation.revues.org/1873 
25 Robert K. Merton, Éléments de théorie et de méthode sociologique, Paris, Plon, 1965 
26 Jean-Baptiste Carpentier, Formations à l’information et à la communication: le deuxième 
souffle, Communication et organisation [En ligne], 14 | 1998, mis en ligne le 01 avril 2012, consulté le 18 août 
2014. URL : http://communicationorganisation.revues.org/2070 
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Istoria culturii organizaționale arată că, la un moment dat în existența 

lor, organizațiile s-au confruntat cu situații mai mult sau mai puțin dificil de 

gestionat. Ceea ce ar putea să facă diferența dintre o organizație performantă 

și una neperformantă este această disponibilitate și aptitudine de a anticipa și 

de a face față unor evenimente atât de nefericite, încât ar putea să pună în 

pericol chiar supraviețuirea organizației.   

În acest capitol am arătat că, în cadrul unei organizaţii, dar şi în mediul 

social, comunicarea este esenţială în măsura în care majoritatea problemelor 

ridicate sunt rezolvate graţie unui bun sistem de comunicare, cu atât mai mult 

cu cât, în cazul unei crize, suspiciunile au tendinţa de a agrava situaţii deja 

tensionate, iar dezinformarea şi zvonurile pot să genereze reacţii de antipatie 

împotriva persoanelor sau a structurilor, adâncind criza. 

Așa cum se arată în literatura de specialitate, o criză este o schimbare 

bruscă și brutală care provoacă o ruptură de echilibru: fenomen grav, dar 

normal, criza perturbă funcționarea unei organizații, alterându-i cursul. Am 

subliniat în acest capitol și că, atunci când criza are o dimensiune publică, 

mediile de comunicare în masă dau disfuncționalității generatoare de criză o 

altă amploare. Tocmai această accelerare, atât funcțională, cât și mediatică, 

determină organizația să reacționeze. Pentru a nu intra în criză, este necesar 

deci ca organizația să își asume găsirea soluțiilor de ieșire din criză, dar și 

comunicarea. 

Cu toate că există ceva tradiţie în ceea ce priveşte comunicarea făcută 

de profesionişti, dar şi de departamentele de comunicare, mai sunt încă 

destule instituţii care nu au o strategie în acest sens. Am constatat acest lucru 

observând mediul comunicațional: se comunică haotic, de cele mai multe ori 

reactiv, campaniile se suprapun, mesajele sunt incoerente, nu se fructifică 

valoarea de ştire a informaţiilor şi a evenimentelor, nu se întreţine o relaţie 

permanentă cu toate categoriile de public ţintă, nu există mereu un purtător 
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de cuvânt pregătit în acest sens și, ca atare, se dovedește incapacitatea de a 

reacţiona în situaţii de criză. 

Orice lider are deci de gestionat, în numele instituției sale, cel puțin o 

situație de criză, așa cum indică diverse sondaje pe care le-am invocat pe 

parcursul acestui prim capitol. Astfel, acesta va trebui să coordoneze o 

comunicare de criză și să intervină public, iar publicul are statistic din ce în ce 

mai puțină încredere în instituții, dar, pentru că el reprezintă actorul principal 

în supraviețuirea acestora, este astăzi foarte important să poată fi convins, 

mai ales în timp de criză.  

Totuși, atunci când survine, criza poate să afecteze și restul lumii. Criza 

nu este numai preocuparea câtorva responsabili. Într-o zi sau alta, o instituție 

poate să facă obiectul unui foileton mediatic dificil de controlat care ar putea 

să-i afecteze funcționarea și imaginea. 

Am arătat, de asemenea, și că este foarte important de știut și că o criză 

poate să aibă și un efect pozitiv asupra unei organizații. Jacques Chirac 

subliniază acest lucru: „Crizele au loc în mod regulat. Marele avantaj este că, în 

general, din ele se iese mai puternic”. Mai mult decât atât, pe lângă faptul că 

organizația este mai puternică după o criză, ea este și mai vizibilă mediatic.  

Comunicarea în asemenea situaţii defineşte mult mai clar identitatea şi 

buna credinţă a unei organizații decât o face comunicarea în situaţii pozitive 

sau festiviste. Sunt teste de încredere, de profesionalism, de viteză de reacţie 

şi de etică.  

Concluzionăm că în gestionarea crizelor organizaționale comunicarea 

este un factor esențial: câte instituții au fost capabile, din cauza unei proaste 

gestionări a comunicării, să mai iasă din situația de criză? Una dintre 

problemele majore este că responsabilitatea eventuală a instituției într-o criză 

prin care trece nu este decât un element minor în comunicarea sa. În sens 

invers, o bună gestionare a comunicării poate, în multe cazuri, să fie 

salvatoare pentru imaginea instituției implicate. 
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Capitolul II. CADRUL NORMATIV ȘI INSTITUȚIONAL 

NAȚIONAL AL COMUNICĂRII DE CRIZĂ 

 

 

Crizele cu impact pe securitatea publică sunt din ce în ce mai frecvente 

la nivel mondial, iar acestea considerăm că sunt determinate, însoțite și 

amplificate de crize de comunicare în doi timpi: o lipsă de comunicare ca 

demers preventiv și o comunicare defectuoasă ca demers reactiv. 

Reglementările existente în orice sistem social fac posibil răspunsul la 

situaţiile de criză apărute la un moment dat ca rezultat al unui eveniment 

declanşator, vizându-se diminuarea distrugerilor umane şi materiale şi prin 

acţiuni de răspuns consecutive.  

În România, dezbaterile publice despre deficitul democratic abundă, şi, 

cu toate acestea, reformarea domeniului informării și comunicării cu cetăţenii 

trenează, acest demers fiind plasat cel mult într-un plan secund al acțiunii 

publice. Decidenţii sistemului de securitate publică trebuie să realizeze o bună 

informare a populaţiei pentru a minimiza impactul crizelor asupra acesteia, 

dar, din punct de vedere normativ și strategic, domeniul este slab încadrat la 

nivel național, ceea ce ne-a determinat de la bun început  alegerea temei de 

cercetare în problemele securității publice. 

Pe aceste coordonate, sub imperativul preciziei, dar și intrinsec 

motivată, cercetarea noastră se limitează doar la Ministerul Afacerilor Interne 

și doar la instituțiile acestuia care au atribuții de informare și de comunicare 

în spațiul public pe probleme de securitate. 
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2.5. Paradoxurile juridice ale comunicării de criză. Scurte concluzii. 

 

Cadrul juridic este perfectibil printr-o permanentă armonizare cu 

reglementările europene și cu evoluția situației operative, se spune în 

Strategia națională de comunicare și informare publică pentru situații de 

urgență care inventaria27 în momentul aprobării ei și legislația de resort în 

vigoare, reprezentată în majoritatea cazurilor de legi de organizare și 

funcționare a unor diverse structuri cu atribuții în domeniul managementului 

situațiilor de urgență. În prezent, acest cadru, care conține de altfel 

instrumente puternice și sofisticate de organizare a domeniului căruia sunt 

aplicabile, nu este lipsit totuși de paradoxuri: 

1. Prevederea legală cea mai importantă în acest domeniu, din punctul de 

vedere al informării și comunicării publice, se regăsește în cuprinsul 

OUG nr. 21/2004 care include aceste activități în atribuțiile CNSU, 

gestionar suficient de sus plasat în SNMSU pentru a conferi 

comunicării și informării publice o importanță strategică. Cu toate 

acestea, a fost nevoie de patru ani pentru a se întocmi o strategie, un 

ghid, un plan și o metodologie de implementare. 

2. Strategia și Planul, documente aprobate în 2008, prevăd în cuprinsul 

lor evaluări periodice ale activităților, pentru ca problemele cu care s-

au confruntat structurile SNMSU în practica informării și comunicării 

publice să fie identificate, iar documentele-cadru să fie ajustate sau 

actualizate. Dacă toate aceste lucruri s-au produs, așa cum este de 

presupus, ținând cont de caracterul proactiv, sofisticat și riguros al 

metodologiilor de punere în aplicare, se ridică următoarea întrebare: 

de ce a reacționat greoi sistemul în cazul evenimentului aviatic din 

Munții Apuseni, dezvăluind blocaje și crize interne de toate felurile, 
                                                 
27 Cf. Cap. III din Strategia națională de comunicare și informare publică pentru situații de urgență: Priorități și 
cadrul juridic existent 
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inclusiv de comunicare? Acest al doilea paradox va fi sau nu explicat în 

funcție de rezultatele anchetei oficiale care este încă în desfășurare la 

șapte luni după producerea accidentului respectiv. 

3. Evenimentul aviatic din 20.01 2014 a produs un cutremur suficient de 

mare în SNMSU pentru ca legea să fie schimbată urgent. Sistemul a 

dovedit vulnerabilități și în planul eficienței informării și comunicării 

publice. Cu toate acestea, nici OUG nr. 1/2014 și nici Legea nr. 104/2014 

nu prevăd modificări și completări și în ceea ce privește Strategia, 

Planul și Metodologia, aceste documente nemodificându-se nici măcar 

la nivel terminologic, în conformitate cu noile denumiri ale 

organismelor nou înființate în cadrul SNMSU.  

4. Din punctul de vedere al organizării instituționale, SNMSU a fost 

evaluat în momente critice suficient de rapid, încât să poată fi produsă 

în cel mai scurt timp o modificare legislativă de natură să repare o 

breșă a sistemului la capitolul management integrat. În contrast, 

evaluarea crizei de comunicare din orele critice ale situației de urgență 

din 20.01 2014 trenează, întârziind astfel și eventualele modificări la 

Plan și Strategie, fiind greu de crezut că un raport oficial întocmit în 

conformitate cu prevederile Planului nu a relevat vulnerabilități în 

acest plan al managementul crizei, ținând cont de inconsecvența în 

ceea ce privește conținutul comunicatelor și de discrepanța de opinie 

de la un specialist la altul, dovedite în faza critică a crizei cu care s-a 

confruntat sistemul.  

5. Se prevede28, de asemenea, perfecționarea permanentă a practicilor în 

materie și a documentelor-cadru ale informării și comunicării publice 

pentru situații de urgență, începând cu prima situație de urgență cu 

care se va confrunta sistemul imediat după intrarea acestora în 

vigoare. În plus, în intervalul 2008-2014, sistemul s-a confruntat cu 
                                                 
28 Cf. Cap. XIII din Strategia națională de comunicare și informare publică pentru situații de urgență: Proceduri 
de monitorizare și evaluare 
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crize mult mai mari sub aspectul numărului de victime și al 

dimensiunii pagubelor materiale (inundații, cutremure, epidemii). În 

lumina acestor observații se ridică următoarea întrebare: de ce a cedat 

un sistem permanent consolidat din toate punctele de vedere pe 20.01 

2014? „În acest domeniu, „talia” evenimentului inițial nu prezumă în 

mod sistematic „talia” crizei ce va urma”29, avertizează Patrick Lagadec.  

 Credem că, în virtutea acestor observații bazate pe deducție și pe baza 

afirmațiilor unor specialiști în domeniu, se pot face câteva recomandări 

necesare, legate de perfecționarea Strategiei, Planului, Ghidului și 

Metodologiei: 

1. O mai bună formalizare a obiectivelor și a indicatorilor de 

performanță, diferiți de indicatorii de conformitate, pentru a fi mai 

aproape de realitate și pentru a evalua mai bine acțiunea publică. 

Annie Fouquet și Jacques Perriaultafirmă că: „Evaluarea unei acțiuni 

publice (dispozitiv, program sau politică) pune în discuție pertinența, 

coerența, eficacitatea, eficiența, impactul, atractivitatea (sau utilitatea 

socială)”30, afirmație care întărește recomandarea noastră de 

performanță dincolo de normele de conformitate;  

2. O mai mare responsabilizare, dar și autonomie a actorilor informării și 

comunicării publice, fixați în prezent în rigorile metodologice 

implacabile. „Să planificăm mai puțin și să comunicăm mai mult”31; 

3. Crearea unor baze de date interinstituționale și pluridisciplinare în 

funcție de tipul de risc cu care s-ar putea confrunta sistemul pentru a 

se putea accesa know-how-ul tuturor actorilor managementului 
                                                 
29 Patrick Lagadec,  Ça passe ou ça casse, Journal du net, 26.01 2005 
30 Annie Fouquet, Jacques Perriault, Évaluation, politiques publiques, politique de recherche, Communication et 
organisation [En ligne], 38 | 2010, mis en ligne le 01 décembre 2013, consulté le 31 août 2014. URL : 
http://communicationorganisation.revues.org/1374  
31 Christian Navarre, Planifier moins et communiquer plus, Communication et organisation [En ligne], 
13 | 1998, mis en ligne le 01 avril 2012, consulté le 31 août 2014. URL : 
http://communicationorganisation.revues.org/2020 
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situațiilor de urgență. În sprijinul acestei recomandări, invocăm opinia 

lui Stefan Bratosin care vorbește despre „distincția dintre demersul 

deschis, cel care primește în domeniul comunicării acquis-ul altor 

discipline și demersul închis, cel care se limitează doar la punctele de 

vedere oferite de domeniul comunicării” 32; 

4. Mai mult control a posteriori (reporting) prin interogarea bazelor de 

date pentru o mai bună vedere de ansamblu și pentru a identifica 

activitățile realizate ierarhic. Adaptând o afirmație a lui Alain Van 

Cuyck33 în ceea ce privește domeniul dezvoltării durabile, credem că, în 

fața cererii crescute de informații și de instrumente de evaluare și de 

măsură, o dimensiune esențială a activității de comunicare este legată 

de noțiunea de reporting; 

5. Crearea unor noi funcții de suport, în special a unei funcții transversale 

pluridisciplinare de „pilot al procesului”, diferită de cea de „responsabil 

al procesului”, care ar trebui să permită o mai bună clarificare a 

funcționării mecanismelor comunicative, chiar și în timpul derulării 

situației de urgență, și o mai bună muncă de echipă. 

Elizabeth Gardère34 anunță și descrie această nouă funcție pe care o 

recomandăm într-un articol dedicat managementului public: „Trecerea 

de la noțiunea de serviciu public la cea de acțiune publică presupune ca 

instituția comunicantă să se echipeze cu dispozitive de proximitate și de 

implementare a unei politici de comunicare publică animată de noul 

comunicant public (…)”;  

                                                 
32 Stefan Bratosin, L’approche interprétative du phénomène interculturel, Communication et organisation [En 
ligne], 22 | 2002, mis en ligne le 01 avril 2012, consulté le 31 août 2014. URL : 
http://communicationorganisation.revues.org/2753 
33 Alain Van Cuyck, Les dispositifs organisationnels et communicationnels du développement durable (dans et 
hors) de l’organisation: vers un nouveau modèle stratégique managérial global, Communication et 
organisation [En ligne], 26 | 2005, mis en ligne le 20 juillet 2012, consulté le 31 août 2014. URL : 
http://communicationorganisation.revues.org/3276 
34 Elizabeth Gardère, Institution communicante et nouveau management public, Communication et 
organisation [En ligne], 41 | 2012, mis en ligne le 01 juin 2015, consulté le 31 août 2014. URL : 
http://communicationorganisation.revues.org/3706 
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6. O mai bună implicare a tuturor actorilor în demersul calitativ, cu un 

plus de atenție pentru interacțiuni (între servicii și funcții) și crearea, 

în acest sens, a unor indicatori de performanță în ceea ce privește 

cooperarea și comunicarea interinstituțională. Părerea lui Marwan 

Sinaceur, care crede că, printre altele, comportamentul cooperant este 

și o chestiune de echitate35 și conceptul de securitate a cooperării 

descris de cercetătorii Gilles Le Cardinal, Jean-François Guyonnet și 

Bruno Pouzoullic36 drept „capacitatea de a evita apariția unei rupturi 

de cooperare cu consecințe catastrofice pentru proiect sau pentru actori” 

întăresc recomandarea noastră; 

7. Mai puține documente impuse și mai multe documente originale ce ar 

putea să demonstreze o mai mare eficacitate a demersurilor 

comunicative. Felul în care s-a comunicat public în timp, 

concluzionează Hélène Romeyer într-un articol37 care are ca temă 

dezbaterile publice, împing comunicarea organismelor publice către 

dispozitive inovante, afirmația specialistei îndreptățindu-ne să 

recomandăm o inițiativă în demersul comunicativ formal, dincolo de 

formulele stereotipe; 

8. Este de dorit să se acționeze mai degrabă într-o viziune procesuală a 

situației pentru a se clarifica funcționarea globală a sistemului, decât 

într-una metodologică care este mai potrivită descrierii precise a 

posturilor și a funcțiilor. După o trecere în revistă a literaturii de 

specialitate într-un articol tematic, Frédéric M. Jablin și 

Daniel Robichaud constată că „formalizarea regulilor și procedurilor 
                                                 
35 Marwan Sinaceur, Comportements de négociation, gains et coopération, résultats expérimentaux et 
conjectures, Communication et organisation [En ligne], 16 | 1999, mis en ligne le 01 avril 2012, consulté le 31 
août 2014. URL : http://communicationorganisation.revues.org/2289 
36 Gilles Le Cardinal, Jean-François  Guyonnet et Bruno Pouzoullic, Management de la coopération dans les 
systèmes complexes, Communication et organisation [En ligne], 7 | 1995, mis en ligne le 01 avril 2012, 
consulté le 31 août 2014. URL : http://communicationorganisation.revues.org/1786 
37 Hélène Romeyer, La mise en scène des débats publics au cœur de la communication des organisations 
publiques, Communication et organisation [En ligne], 35 | 2009, mis en ligne le 01 mars 2011, consulté le 31 
août 2014. URL : http://communicationorganisation.revues.org/708 
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pare a fi negativ legată de frecvența comunicărilor orale, orizontale și 

neplanificate”38, ceea ce ne susține pledoaria pentru o abordare 

procesuală a situațiilor de informare și comunicare publică;  

9. O mai bună valorificare a capitalului de competențe profesionale 

(resurse individuale) care depășesc simpla calificare a profesioniștilor 

comunicării, înțelegându-se aici o combinație de cunoștințe, de 

experiențe și de comportamente care integrează capacitatea de 

autonomie, de relaționare și de adaptare. Într-un articol consacrat 

competențelor în comunicare, André Lafrance consideră că „este prea 

ușor să se scuze o slabă planificare strategică printr-o acumulare de 

incompetențe operaționale”39, iar această opinie face ca recomandarea 

noastră să fie pertinentă; 

 

10. O mai bună coordonare a acțiunilor separate și divizate care să permită 

optimizarea gestionării interacțiunilor în tot sistemul și apariția unor 

competențe colective de comunicare, capabile să găsească cele mai 

bune soluții într-un context în care procesul devine complex. Acest 

lucru incumbă și o cultură individuală a informării obținută de 

timpuriu prin școală. În acest sens, Anne Cordier ne informează că, „în 

1989, American Library Association pune bazele unei pedagogii a 

culturii informării într-un sistem educativ care definește informația 

literacy40 ca faptul de a fi competent în utilizarea informației (aceasta 

însemnând) aptitudinea de a remarca momentul în care se naște nevoia 

de informare și capacitatea de a găsi informația adecvată, de a o evalua 

                                                 
38 Frédéric M. Jablin et Daniel Robichaud, Communication et structure formelle de l’organisation: une revue de 
la littérature, Communication et organisation [En ligne], 2 | 1992, mis en ligne le 29 mars 2012, consulté le 31 
août 2014. URL : http://communicationorganisation.revues.org/1575 
39 André Lafrance, La promotion hiérarchique et la compétence en communication, Communication et 
organisation [En ligne], 5 | 1994, mis en ligne le 01 avril 2012, consulté le 02 novembre 2014. URL : 
http://communicationorganisation.revues.org/1704 
40 În limba engleză, termenul se referă la nivelul de pregătire al unei societăți. 
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și de a o exploata”41. 

Analiza noastră din acest capitol a pus în evidență atuurile, dar și 

slăbiciunile cadrului juridic și dispozitivului instituțional care asigură 

implementarea politicii naționale de informare și comunicare publică pentru o 

dezvoltare durabilă. 

 Am arătat în acest fel că, incontestabil, comunicarea este cheia și 

catalizatorul în multe sectoare ale acțiunii publice, ea permițând o dezvoltare 

mai democratică și mai umană a societății. De asemenea, am subliniat că 

activitatea de comunicare este un element esențial în demersul de a convinge 

populația să participe la marile proiecte sociale. 

 Mai mult decât atât, am arătat că, dincolo de responsabilitatea legală, 

actorii instituționali ai informării și comunicării publice angajează în 

demersul lor responsabilitatea socială a întreprinderii, un concept care a 

apărut de curând în viața economică, politică și socială a organizațiilor. O 

definiție a cestui concept este dată de Elizabeth Gardère și Gino Gramaccia: 

„Riscurile sociale și ecologice generate de anumite organizații sunt la originea 

emergenței noțiunii de responsabilitate socială a întreprinderii, agregat 

măsurabil prin acțiunile concrete realizate de întreprinderi în favoarea 

mediului”42.  

 

 În interesul atingerii obiectivelor studiului nostru, am extins această 

noțiune, ca o noutate absolută, și la riscurile naturale, cele neprovocate, care 

pot produce crize în mediul de securitate și care angajează responsabilitatea 

                                                 
41 Anne Cordier, Et si on enseignait l’incertitude pour construire une culture de l’information?, Communication 
et organisation [En ligne], 42 | 2012, mis en ligne le 01 décembre 2015, consulté le 31 août 2014. URL : 
http://communicationorganisation.revues.org/3851 
42 Elizabeth Gardère, Gino Gramaccia, La communication des nouvelles éthiques de l’entreprise, Communication 
et organisation, 26 | 2005, pp. 9-11. 
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socială a instituțiilor din Sistemul Național de Management al Situațiilor de 

Urgență43. 

În această ordine de idei, am subliniat că demersurile de comunicare 

ale instituțiilor din SNMSU, gestionat de la cele mai înalte niveluri ale MAI, 

trebuie să se organizeze și după criterii etice, ceea ce va face ca instituția să 

comunice cât mai clar posibil elementele-cheie ale practicilor sale etice. Din 

această perspectivă, credem și că performanța comunicațională a instituțiilor 

amintite se va măsura în consecințele pozitive ale acesteia asupra mediului de 

securitate atunci când acesta este afectat de crizele actuale din ce în ce mai 

globale. Este aproape obligatoriu ca această performanță să existe pentru ca 

drepturile sociale să fie respectate, SNMSU răspunzând pe termen scurt și 

lung de ansamblul efectelor acțiunilor sale asupra societății și de faptul că 

practicile sale sunt congruente cu așteptările societale actuale, emergente și 

viitoare. 

Răspunderea socială implică și un recurs la moralitate sau la un 

contract explicit sau implicit cu societatea, contract confirmat prin jurământ 

în cazul polițiștilor. În prima parte a capitolului am insistat asupra faptului că 

o comunicare responsabilă este în primul rând o datorie morală, dar și asupra 

faptului că societatea are anumite așteptări contractuale în ceea ce privește 

ținuta apropriată a activităților de informare și comunicare publică. În ultimă 

instanță, o astfel de conduită îmbunătățește, cu siguranță, imaginea publică a 

instituției. 

Într-un alt subcapitol, am abordat problema eticii care presupune o 

politică specială de comunicare, mai ales atunci când informarea privește 

măsurile de securitate, în sensul că acțiunile publice trebuie să fie legitimate 
                                                 
43 Definită de Comisia Europeană în 2011, „responsabilitatea socială a întreprinderii (RSE)” este 
„responsabilitatea întreprinderilor vizavi de efectele pe care acestea le au asupra societății”. Pentru asumarea 
acestei responsabilități, trebuie respectată legislația și convențiile colective, iar pentru o achitare deplină, 
trebuie să se angajeze, în strânsă colaborare cu părțile implicate, un proces destinat integrării preocupărilor în 
materie socială, de mediu, de etică, de drepturi ale omului și ale consumatorului în activitățile comerciale și în 
strategia de bază”, cf. http://www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-que-la-responsabilite.html  
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din punct de vedere social în timpul unei crize printr-un standard 

comportamental al populației care le acceptă ca fiind conforme cu norme și 

reguli acceptate, mai ales atunci când mediile de comunicare în masă sunt 

ostile. O comunicare etică trebuie să indice în primul rând deschidere și 

transparență. 

Am descris detaliat și am comparat cele mai reprezentative și mai 

importante coduri etice și deontologice ale comunicării profesioniste, 

indicând și permanenta preocupare a specialiștilor de a le îmbunătăți și de a le 

unifica, „textele în materie de etică și de responsabilitate socială fiind 

(considerate) produsul unei scrieri colective”44. Definite în general ca 

„angajamentele însușite voluntar de întreprinderi, de asociații sau de alte 

entități care fixează norme și principii pentru conduita activităților”45, codurile 

obligă la adaptarea practicilor profesionale, conținutul lor fiind puternic 

condiționat de normele sociale relative la drepturile fundamentale ale omului 

și de principiile de bază ale eticii și echității. 

În corpul acestui capitol am inserat două subcapitole în care ne-am 

ocupat de cadrul juridic al comunicării în general și de cel al comunicării de 

criză în special. Astfel, am comentat cele două legi considerate de majoritatea 

specialiștilor ca fiind cele mai reprezentative pentru domeniul comunicării și 

informării: Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes 

public și Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică. Am arătat că acestea sunt construite în conformitate cu principii 

constituționale ce reflectă anumite drepturi și libertăți fundamentale, sunt 

moderne și adaptate realităților și nevoilor sociale, cum ar fi nevoia de a fi 

informat. 

                                                 
44 Cf. Romain Huet, Patrice de La Broise, La responsabilité sociale des entreprises en quête 
d’auteurs, Communication et organisation [En ligne], 37 | 2010, mis en ligne le 19 mai 2011, consulté le 31 
août 2014. URL : http://communicationorganisation.revues.org/1273 
45 Cf. Duong Quynh Lien, La responsabilité sociale de l’entreprise, pourquoi et comment ça se 
parle?, Communication et organisation [En ligne], 26 | 2005, mis en ligne le 20 juillet 2012, consulté le 31 août 
2014. URL : http://communicationorganisation.revues.org/3269 
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Textele juridice aplicabile domeniului comunicării de criză, în schimb, 

au dovedit în timp lacune de conceptualizare care încă persistă, credem noi, 

deși legislația în materie a fost schimbată recent. De exemplu, la nivel 

terminologic și conceptual, nu se face o distincție foarte clară între situația de 

urgență46 și criză47, diferență care ar implica strategii diferite de comunicare 

și care ar face ca textele să fie armonizate, la nivelul limbajului de specialitate, 

cu  cele mai recente studii în materie de comunicare și de securitate. În OUG 

nr. 1/2014 nu se face referire la termenul de criză, iar situaţia de urgenţă este 

descrisă ca: „evenimente excepţionale, cu caracter non-militar, care ameninţă 

viaţa sau sănătatea persoanei, mediul înconjurător, valorile materiale şi 

culturale, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea 

de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse specializate şi managementul 

unitar al forţelor şi mijloacelor implicate”, în această definiție neprecizându-se 

și riscul acutizat dinaintea declanșării evenimentului excepțional, motiv 

pentru care considerăm că ea poate și trebuie să fie amendată cu completarea 

„evenimente iminente sau prezente”. 

Strategia națională de comunicare și informare publică pentru situații 

de urgență și, în consecință, Planul, Ghidul și Metodologia, neadaptate în 

conformitate cu ultimele modificări și completări aduse de OUG nr. 1/2014, 

așa cum am atras atenția, folosesc în anumite pasaje un limbaj confuz din 

motivele pe care le-am arătat. De exemplu, în capitolul IV, lit. A din Strategie, 

acolo unde se identifică cele trei lacune ale sistemului, legate de informarea și 

comunicarea publică, se face referire la orele critice ale situației de urgență, 

înțelegându-se astfel urgența numai ca un eveniment deja declanșat, apoi se 
                                                 
46 Ministerul Securității Civile din Canada definește urgența în felul următor: „Incident prezent sau iminent 
care impune o coordonare rapidă a acțiunilor, a persoanelor și a bunurilor pentru a proteja sănătatea, 
securitatea și bunăstarea persoanelor sau pentru a limita pagubele aduse bunurilor și mediului”, cf. 
http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/mrgnc-rspns-pln/index-fra.aspx#a60 
47 Adaptând o definiție a crizei propusă de Seeger, Sellnow și Ulmer, François Miville-Deschênes propune 
următoarea descriere: „O situație în care o organizație se regăsește în incapacitatea, în tot sau în parte, de a-și 
îndeplini misiunea sau în care este amenințată cu desființarea” în Du SOS à la remise en question de la mission. 
Distinction entre les notions d’urgence et de crise et essai de typologie des crises,  Magazine de la 
communication de crise et sensible, iulie 2014. 
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folosește exprimarea imprecisă „pe timpul sau după producerea situațiilor de 

urgență” și se face diferențierea contrastantă „situație de urgență sau 

dezastru”, în aceste situații populația fiind afectată în mod diferit, cea de-a 

doua implicând și blocaje majore. Cu alte cuvinte, credem că textele ar trebui 

să fie dezambiguizate prin clarificări asupra noțiunilor de urgență (pierderea 

controlului48), criză (blocaj) și criză totală (sinistru). 

Am formulat în finalul capitolului cinci paradoxuri menite să arate 

disfuncționalități recurente ale sistemului care, catalizate de evenimentul 

aviatic din Munții Apuseni, au declanșat o criză internă care s-a manifestat 

printr-un blocaj într-un moment critic și am formulat zece recomandări 

relative la textele juridice și la o mai bună funcționare a dispozitivului 

instituțional din SNMSU pentru a implementa Strategia națională de 

comunicare și informare publică pentru situații de urgență. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 „Pierdere de control care impune o corectare imediată pentru a preveni atingerile aduse vieții sau sănătății 
oamenilor sau a animalelor, mediului, bunului mers al operațiilor economice sau supraviețuirii organizațiilor”, 
cf. François Miville-Deschênes, idem 
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Capitolul III. REFLECȚII ASUPRA COMUNICĂRII  

UNIUNII EUROPENE 

 

 

Europa este un subiect de preocupare cotidiană pentru cetățenii ei. Cu 

toate acestea, Europei îi lipsește comunicarea cu aceștia prin structuri 

organizaționale funcționale, prin strategii adecvate și printr-un set de practici 

specifice, iar, în absenţa unei strategii integrate de comunicare la nivel 

european, observăm că este tot mai dificil pentru cetăţeanul european să îşi 

formeze o percepţie corectă şi cuprinzătoare în ceea ce priveşte importanţa 

procesului de integrare europeană și chiar să-și construiască o conştiinţă de 

apartenenţă la Uniunea Europeană. La nivel european, domeniul general al 

comunicării nu este încadrat juridic prin reglementări directe49, așa cum vom 

arăta în acest capitol, ci numai prin declarații politice, iar domeniul 

comunicării de criză cu atât mai puțin. 

Comunicarea europeană nu a precedat construcţia europeană, ci i-a 

urmat, iar procesul este de atunci unul lent, elitist și autonom, deși 

instrumentele comunicării s-au dezvoltat considerabil în era informației. 

Comunicarea nu se poate disocia de conținutul său, numai că, în prezent, 

comunicarea europeană se axează mai mult pe formă decât pe substanţă, 

făcând astfel ca cetăţeanul să fie mai puţin informat despre beneficiile oferite 

de iniţiativele politice europene.  

 

Comunicarea a fost mereu legată de exercițiul democratic, fiind din ce 

în ce mai determinantă în chestiuni fundamentale precum rolul statului sau 

                                                 
49 Cf. unei fișe tehnice despre UE, „politica de comunicare nu este reglementată de dispoziții specifice din 
tratate, ci decurge în mod direct din obligația Uniunii Europene de a explica publicului funcționarea și politicile 
sale, precum și înțelesul „integrării europene”, în general”. Disponibilă la adresa: 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.8.html#_ftnref1 
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drepturile omului50. Prin urmare, pentru că „o democrație sănătoasă nu poate 

exista în lipsa comunicării”51, există riscul unui deficit democratic în Europa, 

iar, în aceste condiții, accesul la resursele de comunicare poate să fie 

considerat ca unul dintre elementele fundamentale și pentru consolidarea 

acesteia. 

 

 

3.10. Dilemele comunicării europene. Scurte concluzii. 

 

 În ciuda barierelor endemice legate de juxtapunerea limbilor, a spațiilor 

publice naționale și a contextului crizei, diagnosticul asupra comunicării 

Uniunii Europene este unanim acceptat ca fiind slab. Există totuși soluții 

pentru resuscitarea comunicării europene: 

1. În spațiul publicitar rar cumpărat se pot concentra mesajele esențiale 

ale Uniunii Europene. Campaniile publicitare ale UE sunt relativ 

excepționale, ținând cont de costul prohibitiv al cumpărării de spații 

publicitare la scara unui continent și într-un mediu de comunicare 

înfloritor și capitalist, mediile de comunicare în masă fiind în mod 

legitim inaccesibile din rațiuni deontologice. Totuși, atunci când UE 

recurge la cumpărarea țintită se spații publicitare, demersul este 

salutat pentru eficacitatea sa52. Și atunci dilema ar fi  dacă nu ar trebui 

                                                 
50 Cf. Marc Raboy, Communication Policy and Globalization as a Social Project, în A. Calabrese, J.-C. Burgelman 
(dir.), Communication, Citizenship, and Social Policy: Rethinking the Limits of the Welfare State, Lanham 
(MD), Rowman et Littlefield, 1999 și Marc Raboy, Global Communication Policy and the Realization of Human 
Rights, în R. G. Noll, M. E. Price (dir.), A Communications Cornucopia: Markle Foundation Essays on 
Information Policy, Washington (DC), Brookings Institution Press, 1998. 
51 Cf. Cartei albe asupra unei politici de comunicare europeană, prezentată de Comisie la Bruxelles pe data de 
01 februarie 2006, disponibilă în limba franceză la adresa:  
http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_fr.pdf 
52 Eficacitate dovedită prin câștigarea Premiului EFFIE în 2012 în materie de inovare publicitară în presa-
magazin pentru campania antitabac. Informații suplimentare disponibile în limba engleză la adresa: 
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1301  
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cumva să se rezerve rarele ocazii în care UE face anunțuri pentru 

mesajele esențiale asupra plusvalorii și a interesului construcției 

europene pentru cetățeni. 

2. Ajustarea suporturilor extramedia și web ale UE pentru obiectivele 

specifice. Campaniile de comunicare ale UE, care se traduc prin 

producerea de suporturi care să permită asigurarea în același timp a 

unei prezențe on-line și extramedia (event și print), sunt mai degrabă 

„norma”, în special pentru că acestea oferă un control total al mesajelor 

și o derulare mai puțin oneroasă decât publicitatea. În afară de defectul 

principal al acestor demersuri, acela de a se limita cel mai adesea la a 

nu ajunge decât la publicurile deja achiziționate de UE, fără a parveni la 

țintele potențiale și a fortiori la marele public, aceste „puncte de 

contact” punctuale și sectoriale bruiază ceea ce UE ar vrea să transmită 

cu prioritate. În această situație, alternativele ar consta în, pe de o 

parte, o mai bună organizare a acestor multiple acțiuni de comunicare, 

în lipsa atingerii obiectivelor, pentru a fi mai bine destinate (de la 

concepție și până la realizare) multiplicatorilor de opinie care sunt 

sensibili în primul rând la calitatea informației, și, pe de altă parte, într-

o mai bună orchestrare a acestor diverse luări de cuvânt într-un plan 

global inteligibil. 

3. Adaptarea multiplelor voci ale UE în webul social la publicurile UE. 

Activitatea instituțională a UE este importantă în mediile sociale, în 

special în rețelele Twitter și Facebook. În lipsa unei conversații 

generale în cele mai bune medii ale „culturii web” prin transparență 

(opendata) și dialog constructiv (opengov), actorii instituțiilor 

europene par a fi fixați într-o conversație cel mai adesea redusă la 

”bucătăria” sferei bruxelleze. Aici, problema rezidă în a înțelege și a 

răspunde mai bine la ceea ce utilizatorii acestor rețele sociale, 

profesioniști sau amatori cunoscători ai chestiunii europene, caută în 
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materie de informare europeană (cereri de plasare în context sau în 

perspectivă). 

Astfel, oportunități de ameliorare a comunicării Uniunii Europene, 

într-un perimetru constant, există, în ciuda dilemelor ce țin de felul în care se 

poate produce schimbarea la nivelul abordării mediilor de comunicare în 

acord cu noile tendințe în materie. 

Închidem capitolul într-un registru deschis problematizării, pentru a 

arăta astfel că misiunea de a comunica despre Europa, considerată de unii 

„imposibilă”, este încă departe de cetățeni și marcată de puternice divergențe 

de opinie între instituțiile comunitare și Statele Membre. 

În cadrul capitolului, am încercat să furnizăm în zece etape, cu o 

plusvaloare evidentă pentru ansamblul studiului printr-o analiză PESO, date 

obiective și incontestabile despre comunicarea europeană în general și despre 

comunicarea europeană de criză în special. Am definit orientările generale 

pentru o comunicare coordonată pe tema chestiunilor europene și am 

identificat o anumită coerență a activităților de comunicare ale Uniunii 

Europene. Am indicat, de asemenea, prioritățile UE în domeniul comunicării, 

programele de lucru și planurile de acțiune ale acesteia pentru dezvoltarea 

unei sfere publice europene. Am subliniat și faptul că parteneriatele de 

gestiune cu principalii actori locali și regionali din Statele Membre permit 

îmbunătățirea coordonării activităților de comunicare în spiritul priorităților 

definite. 

În fine, mai credem că mutualizarea mijloacelor pentru o mai mare 

reactivitate și pentru o mai mare suplețe de gestionare ar constitui o inovație 

pentru comunicarea Uniunii Europene. 

La nivelul metodei, am colectat și am analizat informațiile fiabile și 

ușor accesibile ale unor anchete calitative realizate la nivel european, precum 

și ale unor eurobarometre pentru a surprinde cele mai bune practici 

instituționale în domeniu la nivel supranațional. 



35 
 

Capitolul are și o parte practică, relevantă pentru comunicarea de criză 

pe teme europene, în cadrul căreia am analizat patru cazuri. În urma acestei 

analize și dat fiind caracterul global al comunicării europene, așa cum am 

arătat, pe fondul crizei mondiale, am ajuns la concluzia că, în lipsa unor norme 

europene cu caracter orientativ și coercitiv, comunicarea europeană în 

general și comunicarea europeană de criză în special ar trebui integrate în 

strategii naționale speciale, după modelul german53 sui generis, așa cum vom 

propune ferm și în finalul studiului nostru, cu atât mai mult cu cât politicile de 

comunicare și informare publică în situații de criză implementate la nivel 

național nu sunt derulate prin aplicarea principiului subsidiarității, care 

presupune încredințarea unor competențe clare Uniunii Europene. 

Necesitatea constatată a unei strategii naționale de comunicare 

europeană, în contextul multiplicării crizelor în spațiul Uniunii Europene, face 

ca acest capitol să fie bine articulat în organizarea generală a studiului nostru. 

 

 

3.10.1. Cele zece „porunci” ale comunicării Uniunii Europene 

 

 Într-un proiect de aviz54, din 22 septembrie 2014, s-a conturat tentativa 

de a redacta un Plan de comunicare (interinstituțional și plurianual) pentru 

perioada 2015-2019. În acest document, se edictează zece principii comune 

instituțiilor de la nivel local, regional, național și european care participă la 

                                                 
53 Ministerul Federal German pentru Afaceri Externe publică în 2012 o strategie de comunicare europeană 
organizată în două părți: descrierea Europei și dezbaterea Europei. În deplină cunoștință a faptului că 
„proiectul european traversează în prezent cea mai gravă criză din istoria sa” și că „au apărut dubii pe tema 
ideii europene”, prima misiune a Strategiei de comunicare europeană a Germaniei constă în a „reasigura 
asupra valorilor Europei (…)”. Pentru a face „să se nască o nouă încredere în Europa”, Germania estimează că 
este necesar „să se conștientizeze că Europa este un proiect de viitor” în ceea ce privește „păstrarea valorilor și 
intereselor naționale”. Documentul este disponibil în limba franceză la adresa: 
http://www.allemagne.diplo.de/contentblob/3550502/Daten/2348703/01kommunikationaadatei.pdf 
54 „Reconnecter l’Europe avec ses citoyens: communiquer mieux et davantage au niveau local”, document 
redactat de Christophe Rouillon, disponibil în limba franceză la adresa: 
http://cor.europa.eu/en/events/europcom/Documents/draft_opinion_rouillon_fr.pdf 

http://cor.europa.eu/en/events/europcom/Documents/draft_opinion_rouillon_fr.pdf
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comunicarea europeană. Le redăm în final de capitol într-o manieră 

comentată, considerând, la fel ca autorul acestora, că „instituțiile Uniunii 

Europene trebuie să-și unească eforturile pentru a-și profesionaliza și pentru a-

și valoriza politicile de comunicare și de participare”. 

1. Asumarea mizei politice și de comunicare de a-i reconcilia pe cetățeni 

cu UE. Primul imperativ este de a se pune de acord asupra finalității 

fundamentale a comunicării europene; 

2. Acordul asupra unui concept de comunicare integrator care să 

valorizeze UE, identitatea acesteia, rațiunea ei de a fi, valorile sale și 

rezultatele concrete ale politicilor sale în viața cetățenilor. În acest 

sens, trebuie să se răspundă și la chestiunea recurentă și nerezolvată a 

mesajului principal al comunicării europene: ce să se spună cetățenilor, 

în puține cuvinte și fără un lirism excesiv, prin simplitate generalizantă 

sau prin jargon tehnocratic; 

3. Ameliorarea dialogului – mai democratic și mai transparent – cu 

cetățenii. După problema mesajului, trebuie să se definească forma 

esențială a comunicării europene, adică modelul cel mai adaptat: 

difuzare (top-down) sau dialogare (bottom-up)? Dialogul democratic și 

transparent răspunde celor mai mari exigențe pe care UE ar putea să și 

le fixeze, dar va ști aceasta să-l adopte și să-l practice? 

4. Adăugarea unei adevărate plusvalori, în acord cu principiile de 

subsidiaritate și de proporționalitate. Definirea principiilor trebuie să 

includă efectele și impactul comunicării europene, dacă nu, demersul 

rămâne pur teoretic. Angajarea într-o comunicare care „să livreze”; 

5. Acordarea unei mai mari responsabilități autorităților locale și 

regionale ca parteneri ai implementării unei comunicări care să 

construiască poduri între cetățeni și Europa. Fără o curea de 

transmisie națională, regională sau locală, comunicarea UE, la scara 

unui întreg continent, este condamnată la a acționa singură și la a 
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obține, deci, rezultate foarte limitate. Acest principiu, care se explică în 

mod logic în măsura în care textul este redactat de către un membru al 

Comitetului Regiunilor55, este o evidență adesea uitată, presupunând 

că Statele Membre sunt și ele incluse; 

6. Evitarea fragmentării și a multiplicării canalelor, a priorităților, a 

resurselor și a stilurilor de comunicare. Dispersarea mijloacelor este 

fără îndoială cel mai mare inamic al comunicării europene, cu atât mai 

mult cu cât prin aceste mijloace, deși reduse, se acționează atunci când 

rezultatele nu evoluează rapid; 

7. Obținerea unei mai bune coordonări a strategiilor și a activităților 

comunicării europene și a organelor UE. Pe scurt, întreaga arhitectură 

a comunicării repartizate între instituțiile europene și direcțiile și 

serviciile fiecărei dintre ele este reevaluată, în virtutea rezultatelor 

obținute până în prezent. Este probabil vremea de a înființa o agenție 

europeană pentru comunicarea UE56; 

8. Armonizarea politicilor specifice de marcă ale fiecărei instituții 

europene pentru a favoriza o viziune de ansamblu a cetățenilor asupra 

proiectului european. Reluând în parte principiul precedent, această 

precizare indică faptul că autorul nu urmărește totuși ideea, prețioasă 

de altfel, a înființării unei agenții europene pentru comunicarea UE. 

Prin urmare, o viziune minimală, convergentă și de ansamblu, este 

indispensabilă; 

                                                 
55 Comitetul Regiunilor este un organ consultativ care reprezintă autoritățile regionale și locale în cadrul 
Uniunii Europene. Rolul acestuia este de a valorifica punctele de vedere locale și regionale asupra legislației 
europene. Comitetul Regiunilor redactează rapoarte (avize) asupra propunerilor Comisiei. Comisia, Consiliul 
și Parlamentul trebuie să consulte Comitetul Regiunilor înaintea luării oricărei decizii cu privire la teme ce ar 
putea să intereseze puterile locale și regionale (de exemplu, politica de ocupare a forței de muncă, de mediu, 
de educație sau de sănătate publică). Informații suplimentare sunt disponibile în limba franceză la adresa: 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_fr.htm 
56 Crearea unei astfel de agenții a fost anunțată de José Manuel Barroso cu ocazia primului său discurs asupra 
stării Uniunii Europene în 2010, European Commission - SPEECH/10/411, 07/09/2010, disponibil la adresa: 
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-10-411_ro.htm 
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9. Profesionalizarea și valorizarea politicilor de comunicare și de 

participare a instituțiilor europene. Deși pare a fi mai puțin important 

la prima vedere, acest principiu de uz intern este necesar pentru a 

asigura concordanța comunicării UE cu interesele și practicile 

cetățenilor; 

10. A nu se limita la campanii instituționale și de ultim minut în ajunul 

alegerilor europene. Acest ultim principiu, cel mai pragmatic, nu este 

mai puțin incontestabil. Comunicarea UE nu poate să se cantoneze în 

încercarea de a sensibiliza, în van cel mai adesea, electorii europeni. 

Pe ansamblu, aceste zece principii sunt un foarte bun exercițiu de stil, 

dar mai ales o bază de lucru serioasă pentru un adevărat Plan de comunicare 

interinstituțional și plurianual pentru Uniunea Europeană. 
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Capitolul IV. REPERE TEHNICE PENTRU  

COMUNICAREA DE CRIZĂ 

 

 

Este dovedit faptul că fiecare instituție, organizație sau asociație 

trebuie să gestioneze la un moment dat o criză sau să parcurgă un incident de 

natură să îi pună în pericol reputația și că neasumarea controlului şi slaba 

gestionare a mesajelor de către responsabilii cu răspunsul/reacția în caz de 

incident pot genera mai multă publicitate negativă decât situaţia de criză în 

sine. Se ridică, prin urmare, următoarea întrebare: pregătirea unui plan de 

comunicare de criză este utilă? Credem că răspunsul ar trebui să îi preocupe 

pe liderii organizațiilor, dar, cu toate acestea, majoritatea acestora se feresc de 

acest tip de comunicare, alegând să nu intervină în ideea de a nu adânci astfel 

criza, sau se simt în mod eronat protejați prin faptul că organizația este mică, 

iar publicul acesteia este fidel sau că activitatea organizației este 

indispensabilă pentru comunitate. Aceste atitudini prea prudente sau 

indiferente faţă de informarea publică în momente de criză ar putea slăbi 

încrederea publicului suficient de mult, încât să afecteze derularea 

activităților şi să dăuneze imaginii instituțiilor. 

În acest capitol, vom arăta că prima etapă pentru a combate o criză 

este pregătirea și cât de importantă este această pregătire pentru orice 

eventualitate, mai ales pentru capacitățile instituțiilor responsabile din 

Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență pe care le vizăm în 

acest studiu. Fără o pregătire aprofundată, șansele de a traversa criza scad 

considerabil, prin urmare comunicarea oportună, precisă şi clară este 

esenţială în timpul unei situaţii de criză. Pregătirea şi exersarea unui plan de 
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răspuns pentru comunicări în situaţii de criză sunt indispensabile pentru 

desfășurarea unor operaţii de succes57.  

Pentru că lucrul cu auditorul intern şi extern al organizației şi cu 

mijloacele de comunicare în masă este o adevărată provocare, dar și pentru a 

completa studiul nostru cu detaliile tehnice necesare, vom prezenta mai multe 

modele de planuri de comunicare, simulări și strategii, convinși fiind că o 

abordare clasică a comunicării în situaţii de criză poate furniza baza pentru un 

răspuns corect.  

 

 

4.5. Propuneri pentru o comunicare de criză eficace. Scurte concluzii. 

 

Criza este „zgomotul care produce schimbarea”58, iar, pe timp de criză, 

unul dintre cele mai importante demersuri este felul în care se comunică, 

inexistența unei pregătiri anterioare în acest sens, ce determină o tăcere 

nedorită, putând să antreneze neîncrederea altor actori implicați în criză în 

capacitățile organizației de a gestiona situația. 

Comunicarea de criză reprezintă ansamblul de tehnici și acțiuni 

realizate pentru a combate efectele negative ale unui eveniment, accident sau 

incident, asupra imaginii organizației afectate. Orice organizație este 

vulnerabilă la crize, prin urmare pregătirea pentru o potențială criză este 

esențială, altfel urmările pot fi ireparabile.  

În final de capitol, după ce am prezentat pe parcursul a patru 

subsecțiuni diverse detalii tehnice specifice procesului de comunicare în 

                                                 
57 Cf.  Eric Fimbel, Management des risques, des menaces et des crises, Cahiers français, iulie 2004, nr. 321, pp. 
90-95 
58 Jean-Claude Boulet, Passion communication, Le Cherche-Midi, 2003. Autorul distinge două faze ale crizei: 
faza de anticipare și faza de gestionare pentru care face mai multe recomandări: analiza obiectivă a situației, 
evaluarea permanentă a opiniei interne și externe, necesitatea de a spune adevărul. 
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situații de criză, alături de recomandările specialiștilor în domeniu, credem că 

este util, pentru menținerea caracterului instructiv-practic al ansamblului 

acestei părți a studiului, să înaintăm la rândul nostru mai multe propuneri și 

recomandări, în ideea de a contribui direct la îmbunătățirea practicilor 

comunicative, derulate înainte, pe timpul sau după declanșarea unei crize, și la 

operaționalizarea demersurilor responsabililor cu activitățile de comunicare 

din Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență încă din faza de 

comunicare asupra riscurilor59. 

1. Echipa de management al comunicării de criză. O echipă de cadre de 

conducere trebuie să fie identificată înainte de izbucnirea crizei pentru 

a se putea interveni rapid în timpul crizei. În mod ideal, această echipă 

trebuie să fie condusă de directorul general al organizației, de 

directorul Departamentului de relații publice și de un consilier juridic. 

Este recomandat să se apeleze la un consultant sau la o agenție 

externă, atunci când în echipa constituită pentru gestionarea 

comunicării de criză nu există suficientă expertiză. Printre membrii 

echipei trebuie să se numere responsabilii principalelor departamente, 

printre care Departamentul financiar, Resursele umane și Biroul 

operații. 

2. Identificarea purtătorilor de cuvânt. Este necesar ca, din echipa de 

comunicare de criză, să fie desemnate câteva persoane care să 

vorbească pentru mass-media. Dacă directorul general nu este un bun 

comunicator, se va alege altă persoană, cu grija de a avea siguranța că 

aceasta este formată în acest sens, adică este capabilă să adopte o 

conduită etică60 și să vorbească în orice circumstanță, în fața camerei, 

în interior, în cadrul unui interviu. 

                                                 
59 Regina Lundgren, Andrea McMakin, Risk Communication, ediția a 3-a, Wiley, 2004 
60 John Stauber, Sheldom Rampton, L’industrie du mensonge: lobbying, communication, publicité et médias, 
Édition Agone/Contre – Feux, 2004 
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3. Formarea purtătorilor de cuvânt. În timp normal, comunicatorii se pot 

simți capabili să comunice cu mass-media în timp de criză. Totuși, se 

întâmplă adesea ca aceste persoane să nu poată transmite cele mai 

bune informații în cadrul unui interviu, ceea ce poate antrena 

probleme de înțelegere și confuzie. Pregătirea purtătorului de cuvânt 

pentru comunicarea cu mass-media va permite optimizarea 

răspunsurilor. Este de remarcat faptul că, uneori, sfaturile venite de la 

un expert în comunicare de criză pot determina o atitudine timorată în 

reacție, aceștia confundând „autoflagelarea cu buna gestionare a 

crizei”61. 

4. Stabilirea unui sistem de alertă. Cu ajutorul mijloacelor de comunicare 

actuale este foarte ușor să fie convocată echipa de criză în cel mai scurt 

timp, avertizarea putând fi făcută chiar în clipa în care s-a declanșat 

criza. Ca atare, este foarte important să se stabilească în avans un 

sistem de alertă pentru a se produce cât mai repede reacția, mai ales în 

cazul în care este necesar să fie notificate mai multe persoane. 

5. Identificarea și cunoașterea actorilor implicați în situația de criză. Care 

este publicul62? Este foarte important răspunsul la această întrebare 

înainte de orice act de comunicare și cu atât mai mult atunci când se 

comunică în situație de criză. Credem că publicul intern este cel mai 

important, deoarece acesta se poate transforma în comunicant în cazul 

unei crize. Acesta poate să reprezinte organizația, deci trebuie să fie 

informat pentru a comunica favorabil. 

6. Anticiparea crizelor. Atitudinea proactivă este soluția pentru a face 

criza mai puțin dificilă. Este recomandabil ca echipa de comunicare de 

criză să se reunească în mod regulat pentru un brainstorming asupra 

                                                 
61 Eric Dezenhall, John Weber, Damage control. Why everything you know about crisis management is wrong, 
Portfolio, 2007 
62 Birgitta Orfali, La société face aux événements extraordinaires. Entre fascination et crainte., Éditions Zagros, 
2005 
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crizelor potențiale ce ar putea amenința organizația, în urma căruia să 

se stabilească scenarii de răspuns la criză.  

7. Pregătirea declarațiilor instituționale. Anumite declarații63 pot să fie 

pregătite dinainte, pentru a se putea astfel răspunde rapid unei crize 

care corespunde scenariilor prestabilite. Echipa de comunicare de 

criză trebuie să revizuiască periodic aceste declarații și să dezvolte noi 

scenarii, dacă este necesar. 

8. Evaluarea situației de criză. Nu se va comunica înainte de a obține o 

informație completă asupra situației, pentru a nu deveni, în caz 

contrar, o victimă sigură. Totuși, „dacă există siguranța că atacul a fost 

nedrept, trebuie să se reacționeze dur și imediat, iar acest tip de reacție 

trebuie să fie prima opțiune din lista de posibile reacții”64. Evaluarea 

crizei este o etapă indispensabilă și este singura care nu poate fi 

pregătită. 

9. Identificarea mesajelor-cheie. În afara declarațiilor instituționale, este 

necesar să fie pregătite rapid anunțuri corespunzătoare situației cu 

care se confruntă organizația. Trebuie să se comunice simplu și să 

existe trei mesaje principale pentru toți actorii implicați, precum și 

mesaje specifice pentru anumite grupuri, dacă este cazul. Cele trei 

erori principale pot consta uneori în a crede că este suficient să se 

difuzeze mesaje pozitive, să se dialogheze cu adversarii și să se facă 

mea culpa pentru a ieși din criză. În anumite cazuri trebuie să se aibă în 

vedere o reacție imediată, sub forma unui contra-atac puternic, fără 

alte explicații sau dialoguri inutile65. 

10. Gestionarea crizei în criză. Câteodată, indiferent de pregătirea 

minuțioasă, anumiți actori implicați în criză nu vor reacționa cum ar fi 

                                                 
63 De exemplu: „Am pus în aplicare un plan de intervenție pentru a gestiona situația”, „Suntem alături de 
familiile victimelor acestui teribil accident”, „Vă vom comunica foarte repede informațiile necesare”. 
64 Pasaj adaptat prin traducere, cf. Eric Dezenhall, John Weber, op. cit., p. 32 
65 „If you’re explaining, you’re losing”. – „Dacă explici, pierzi”., cf. Eric Dezenhall, John Weber, op. cit., p. 58 
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de dorit. În acest caz, situația se reevaluează, se analizează 

comunicarea și comunicarea grupului în cauză. Situația trebuie să fie 

bine analizată înainte de redefinirea obiectivelor și, în acest sens, este 

recomandat să se răspundă la câteva întrebări: A cui este vina? Situația 

a evoluat diferit de previziunile făcute? Trebuie să se comunice mai 

mult? Modelul liniar bazat pe încrederea în previzibilitatea și în 

controlul crizelor nu mai este adaptat noilor forme de criză. Specialiștii 

în domeniu cred că este nevoie de o schimbare a abordărilor prea 

rigide bazate pe tipologii, planuri de gestiune a crizei și check-lists66. 

De asemenea, reputația organizației nu are o foarte mare utilitate în 

caz de criză, fiind nevoie să se pună accent, mai degrabă, pe relații 

decât pe imagine. 

În acest capitol, organizat în cinci părți și trei subsecțiuni, am descris, 

într-o primă fază, cel mai favorabil mediu și cele mai solide fundamente 

pentru comunicarea de criză. Am invocat, în acest sens, opinii ale experților în 

domeniu și păreri ale specialiștilor expuse în cadrul unor evenimente 

științifice și al unor ateliere recente cu participare internațională. În urma 

unei documentări importante din punct de vedere calitativ asupra percepției 

publice în legătură cu actul de comunicare pe timp de criză al actorilor 

instituționali din Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, 

am identificat unele dintre cele mai importante caracteristici ale unei 

comunicări de criză de succes: reactivitate, transparență, precizie. 

Folosind o metodă de prezentare inductivă a informației culese din 

diverse lucrări de specialitate, în special ghiduri, am listat apoi, în secțiunea 

dedicată planificării comunicării în situații de criză, multiple elemente de 

organizare riguroasă a comunicării în situații de criză în amonte, etapă 

                                                 
66 Este nevoie de „o schimbare a paradigmei managementului crizelor în care incertitudinea, flexibilitatea și 
improvizația să înlocuiască certitudinea, obiectivele prefixate și controlul”, cf. Dawn R. Gilpin, Priscilla J. 
Murphy, Crisis management in a complex world, Oxford Press, 2008, p. 177 
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necesară a procesului de gestionare de ansamblu a crizei. În acest punct, am 

demonstrat că eficacitatea comunicării de criză ține și de capacitatea 

responsabililor de a anticipa și de a lua decizii înainte de izbucnirea crizei. 

În mijlocul capitolului ne-am ocupat de comunicarea de criză în cele 

mai bune practici ale sale cu accent pe mai multe circumstanțe speciale de 

comunicare, ca în cazul arestărilor, al luărilor de ostatici, al terorismului sau al 

accidentelor rutiere de talia celui din comuna buzoiană Mihăilești din anul 

2004. Am subliniat în această secțiune faptul că, în faza concretă a comunicării 

de criză, este esențial să se definească sau să se aleagă o strategie de 

comunicare prestabilită care să fie logică și să aibă o continuitate în timp, în 

așa fel încât activitățile de comunicare să se înlănțuie într-o manieră 

progresivă și liniară, fiind bine cunoscut în cercurile specialiștilor în materia 

comunicării de criză faptul că acestea nu trebuie să fie destructurate și nici 

independente. Fiecare act de comunicare trebuie să se înscrie într-o logică 

globală care este capabilă să pună în valoare strategia organizației, prin care 

se vehiculează valorile acesteia și se transmite un mesaj publicului vizat. 

În partea a patra a capitolului am descris natura comunicării post-

criză, corespunzătoare fazei de cicatrizare a acesteia (Anexa 10), și am arătat 

că operația de evaluare a comunicării este capitală pentru determinarea 

gradului de eficacitate a comunicării. Am inventariat mai multe metode de 

evaluare, fiecare cu avantajele și dezavantajele sale, printre cele mai 

importante fiind analiza internă, analiza ecoului mediatic și sondarea opiniei 

publice prin diverse mijloace. 

În ultima parte a capitolului am făcut zece propuneri și recomandări de 

top, în spiritul celor mai recente orientări din literatura de specialitate, legate 

de identificarea evenimentelor aleatorii susceptibile de a tulbura buna 

funcționare a organizației, de evaluarea riscurilor în funcție de probabilitatea 

de apariție și de gravitatea consecințelor lor, de implementarea unui sistem de 

monitorizare cu rol de avertizare a persoanelor cu responsabilități în caz de 
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criză, de constituirea unei echipe permanente de gestionare a comunicării de 

criză și de pregătire a informațiilor strategice necesar a fi imediat disponibile 

în caz de criză, de derularea de activități de informare în direcția mass-mediei 

și a publicurilor sensibile atunci când situația este calmă. Am arătat, de 

asemenea, că este important ca activitățile de comunicare să fie consolidate 

prin unificarea luărilor de poziție a intervenienților numiți de instituție, ca 

personalul să fie informat pentru a fi capabil să informeze la rândul său, iar 

jurnaliștii să fie tratați ca niște parteneri, și nu ca niște indezirabili, fiind util 

să li se pună la dispoziție cât mai repede posibil un set complet de informații. 

Finalizăm capitolul cu o analiză PEST pentru a încheia simetric partea tehnică 

a studiului nostru. 

 

 

4.5.1. Analiză PEST67 

 

O organizație nu funcționează niciodată într-un mediu închis. Există 

mereu factori externi care pot să influențeze într-o manieră pozitivă sau 

negativă acțiunile acesteia. Pentru a derula o bună politică de comunicare 

publică de criză, este indispensabil să se cunoască influențele mediului și să se 

țină cont de acestea68.  

În cazul domeniului nostru de studiu, metoda PEST ajută la 

cartografierea și la analizarea influențelor mediului, demersuri extrem de 

utile, mai ales atunci când se pregătește un nou plan de management strategic 

al potențialelor crize. Identificarea în acest fel a eventualelor probleme sau a 

evoluțiilor negative ale mediului tulburat de criză permite să fie câștigat 

timpul necesar adaptării reacției organizației în planul comunicării. 

                                                 
67 PEST este un acronim pentru factorii: Politic, Economic, Social, Tehnologic 
68 Jean-David Darsa, La gestion de crise en enterprise, Gereso, 2013 
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Factorii PEST pot juca un rol foarte important în crearea 

oportunităților de ameliorare a strategiei de comunicare de criză. Totuși, 

aceștia sunt în afara oricărui control al organizației și ar trebui considerați în 

același timp și ca amenințări.  

Există alte două variante ale acestei metode de evaluare a mediului 

prin adăugarea factorilor Etic și Legal69. Completarea unei matrice de analiză 

PEST este relativ simplă, dacă se face în cadrul întâlnirilor de tip 

brainstorming. Ceea ce este important este să se aleagă varianta cea mai 

adaptată situației la care este aplicată matricea. În altă ordine de idei, analiza 

PEST poate fi un instrument de regenerare a comunicării, cu condiția ca 

informațiile să fie colectate într-o manieră coordonată. 

Apreciem că, la finalul unor analize PEST, PESTE sau PESTEL, o sinteză 

ar trebui să permită degajarea unor noi direcții de comunicare și a unei noi 

strategii care să angajeze în demers mijloace financiare, umane și materiale 

pentru o perioadă mai mare. În urma unor astfel de analize este capital să se 

identifice nu numai noile tendințe din mediul în care se va desfășura 

comunicarea, ci și legăturile dintre toate elementele acestuia. 

Listăm în continuare câteva exemple reprezentative pentru fiecare 

factor în relație cu un mediu cu potențial de a favoriza apariția crizelor pentru 

o organizație publică, cum ar fi mediul de securitate publică vizat de studiul 

nostru: 

1. Factorul politic70: cadrul juridic general, dreptul comunicării, 

stabilitatea instituțiilor publice, contextul european și internațional, 

reglementări privind mediul înconjurător și securitatea publică, 

introducerea unei noi proceduri sau a unei noi reglementări etc. 

                                                 
69 Analizele PESTE și PESTEL 
70 Intervine la trei niveluri: național, european și internațional. 
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2. Factorul economic: cheltuieli publice, rata șomajului, costurile vieții, 

puterea de cumpărare, repartiția veniturilor, creșterea economică, 

inflația etc. 

3. Factorul social: demografia, nivelul de trai, nivelul de educație, 

sentimentul de securitate, încrederea în politicile publice, mobilitatea 

socială etc. 

4. Factorul tehnologic: ritmul de inovare tehnologică, rata de investiții în 

tehnologie și știință, cheltuieli cu cercetarea, Internetul, tehnologia 

mobilă etc. 

În concluzie, în urma unei analize PEST, atunci când mediul în care 

funcționează organizația și orientarea strategică a acesteia sunt mai bine 

cunoscute, se poate examina într-o manieră mai precisă starea comunicării 

organizației. Această analiză prealabilă permite stabilirea felului în care 

comunicarea internă și externă este organizată la un moment dat și a celui în 

care organizația este percepută în mediul său de anumite grupuri-țintă. 

Matricea PEST constituie și baza sau măsura zero pentru dezvoltarea unui 

plan de comunicare eficient prin degajarea punctelor slabe și a punctelor 

forte, atât ale comunicării interne, cât și ale celei externe, a priorităților 

planului de comunicare, precum și a obstacolelor, dar și a provocărilor 

viitoare. În sfârșit, aceasta pune în lumină factorii externi care au o influență 

pozitivă sau negativă asupra comunicării și asupra obiectivelor strategice ale 

organizației. 
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BILANȚUL CERCETĂRII, CONCLUZII GENERALE  

ȘI PROPUNERI 

 

 

Crizele de astăzi nu ocolesc domeniul comunicării, ele fiind categoric 

responsabile de evoluția domeniului relațiilor publice de criză din ultimii ani. 

Sectorul comunicării este unul unic prin faptul că se ocupă de toate faptele 

diverse posibile, ceea ce îi aduce beneficii și recunoaștere, și este, prin urmare, 

normal ca, în caz de criză, acesta să fie unul dintre primele sectoare afectate71. 

Domeniul comunicării a evoluat în același timp cu umanitatea, în 

ritmul tendințelor, culturilor, dar și al progresului tehnologic al acesteia. Este 

ca atare un domeniu într-o permanentă schimbare, care se accentuează pe 

timpul crizelor, iar această schimbare este chiar rațiunea existenței lui. Actorii 

comunicării, la rândul lor, acționează pe acest tărâm pentru a ameliora sau cel 

puțin pentru a încerca să amelioreze cotidianul, în general, și pentru a atenua 

riscul de securitate publică, în particular, demers indispensabil pentru bunul 

mers al societății72. 

Pe timp de criză, domeniul comunicării își schimbă reperele, iar 

strategiile se înmulțesc și nu sunt întotdeauna cele mai adecvate, pe scurt, 

apar numeroase probleme73. Această observație a făcut ca principalele puncte 

de interes pentru studiul nostru să fie constituite din felul în care funcționează 

comunicarea organizată de structurile responsabile din Sistemul Național de 

Management al Situațiilor de Urgență, din impactul crizei asupra mediului de 

securitate și din schimbările survenite în comportamentul comunicatorilor și 

în strategiile globale de comunicare de criză.  

                                                 
71 Thierry Libaert, Crises, de 1 à 150, ediția a 3-a, Observatoire International des Crises, 2007 
72 Thierry Libaert, 10 conseils pour gérer une crise et faire face aux médias, Le journal des Maires, iunie 1999, 
pp. 47-49 
73 William Timothy Coombs, Applied crisis communication and crisis management. Cases and exercices., Sage, 
2014, Capitolul I 



50 
 

Bilanțul cercetării 

 

Comunicarea instituțională publică de criză, mult timp neglijată, dacă 

nu chiar ignorată în România postdecembristă, comparativ cu alte tipuri de 

comunicare axate pe imagine sau produse, și-a câștigat astăzi un loc de top în 

literatura de specialitate74, mai întâi la nivelul organizațiilor, apoi în cadrul 

administrațiilor și în alte instituții cu scop nelucrativ. Totuși, am constatat pe 

parcursul cercetării, bazându-ne pe observații pertinente și pe studii de caz 

consacrate și încercând să răspundem la întrebarea-cheie75 formulată în 

Introducere, că, deși există un cadru legislativ național perfectibil, dar 

cuprinzător, strategii, metode, planuri și ghiduri aplicabile unui inventar de 

evenimente posibile în situații de risc, urgență și criză, comunicarea 

instituțională publică de criză este destul de puțin cunoscută, responsabilii cu 

activitățile de comunicare și relații publice fiind destul de puțin numeroși în 

serviciile publice din domeniul securității. 

Studiul, fără a avea pretenția unui tratat de comunicare, este adresat și 

vine în primul rând în sprijinul responsabililor cu activitățile de comunicare 

din Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență în plan 

teoretic, prin lămurirea unor concepte de lucru și, mai ales, prin 

implementarea altora noi, în plan juridic, prin descrieri instituționale și 

comentarii asupra legilor de resort, cu un plus prin deplasarea interesului de 

cercetare către spațiul comun european pe parcursul unui întreg capitol, și în 

plan practic, prin inventarierea și listarea unor documente, proceduri, tehnici 

și strategii specifice, asociate celor mai recente recomandări ale specialiștilor 

în domeniu. În acest fel, obiectivul principal al demersului nostru științific, 

acela de a compune o imagine instituțională coerentă, precum și un limbaj 

comun, unificator și logic, a fost atins. 

                                                 
74 Claude-Jean Devirieux, Pour une communication efficace, Presses de l'Université du Québec, 2007 
75 Este în criză comunicarea de criză? 
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La sfârșitul Capitolului II, am atins și un alt obiectiv al cercetării, acela 

de a demonstra relația de cauzalitate dintre nivelul de pregătire a populației 

pentru situațiile de risc și criză și eficacitatea politicilor publice de securitate, 

arătând în același timp că activitățile de comunicare publică sunt esențiale în 

demersul de gestionare a crizelor și de câștigare a încrederii populației în 

capacitățile autorităților publice. Ne-am fondat demonstrația pe orientarea 

practică a ultimelor modificări legislative în materie, determinate de 

evenimentul aviatic din Munții Apuseni de la începutul anului 2014, soldat cu 

victime, pe care l-am comentat pe larg. 

Am adus studiului un plus considerabil de valoare prin depășirea unor 

limite inițiale ale sale, așa cum le-am identificat în Introducere, și anume 

amplificarea cercetării prin transcenderea limitelor teritoriului național către 

spațiul european, pe măsură ce referințele din literatura de specialitate 

indicau cu o frecvență ridicată și un caracter global din ce în ce mai pregnant 

al comunicării de criză în actuala eră ultratehnologizată ce accelerează 

comunicarea, favorizând astfel criza. 

Ipoteza centrală a studiului nostru, prin care am luat în calcul 

eficientizarea strategiei de comunicare și de gestionare a crizei și a 

dispozitivului de management al crizei în cazul integrării unei strategii de 

comunicare de criză, rămâne să fie validată în practică, studiul în ansamblul 

său oferind în sprijin doar argumente de ordin teoretic, legal și documentar. 

Am degajat pe parcursul a patru capitole echilibrate, așa cum ne-am 

propus, avantaje, inconveniente și perturbări ale comunicării de criză ce țin de 

forma sau de conținutul acesteia prin raportare la cele mai recente orientări 

din literatura de specialitate străină, în special cea de limbă franceză extrem 

de novatoare, referințele în domeniu din literatura indigenă fiind insuficiente, 

dacă nu chiar lacunare, autorii români citați făcând la rândul lor trimiteri la 

surse alogene. 
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În sfârșit, considerăm că ne-am îmbogățit apreciabil acquis-ul teoretic 

în materie de comunicare în general și de comunicare de criză în special și că 

am dobândit suficiente competențe suplimentare pentru a putea dezvolta pe 

viitor mediul profesional proximal pe acești vectori. 

 

 

Concluzii generale 

 

„Transformarea lumii nu înseamnă numai inovație și progres, este mai 

întâi și mereu destructurare și criză”76. Crizele de astăzi, omniprezente prin 

rapiditatea propagării informațiilor grație mai ales mediilor de comunicare 

interactivă, pot fi la originea progresului sau a eșecului și chiar a dispariției 

organizațiilor, în măsura în care acestea sunt pregătite sau nu să gestioneze o 

situație de criză. Este motivul pentru care comunicarea, în general, reprezintă 

o miză majoră, iar comunicarea de criză, în special, ocupă un loc important în 

strategiile de gestionare a situațiilor de criză, așa cum arată și cele mai bune 

practici în materie reflectate amplu de o vastă literatură consacrată 

domeniului77.  

Una dintre concluziile importante ale cercetării, pe care am anunțat-o 

chiar la finalul primului capitol, este aceea că, deși există o anume tradiţie în 

ceea ce priveşte comunicarea făcută de profesionişti, dar şi de departamentele 

de comunicare, mai sunt încă destule instituţii în sectorul public și în Sistemul 

Național de Management al Situațiilor de Urgență vizat de studiul nostru care 

nu au o strategie în acest sens, mai ales pentru situațiile de criză. Se comunică 

haotic și circumstanțial, iar publicul are, prin urmare, din ce în ce mai puțină 

                                                 
76 Alain Touraine, La société invisible. Regards 1974-1976, Seuil, 1977: „Le changement du monde n'est pas 
seulement création, progrès, il est d'abord et toujours décomposition, crise”. 
77 Cf. Dominique Pécaud, Risques et précautions, La Dispute, 2005 
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încredere în instituțiile publice, așa cum arată și diversele sondaje de opinie 

invocate. 

O altă concluzie a studiului nostru, larg împărtășită și în literatura de 

specialitate, este că, în situații de criză, comunicarea defineşte mult mai clar 

identitatea unei organizații decât o face comunicarea în situaţii pozitive, 

aceasta devenind și mai vizibilă mediatic.  

Într-un alt plan al cercetării teoretice am mai arătat că una dintre 

problemele majore ale gestionării crizei este că eventuala responsabilitate a 

instituției aflate într-o criză nu este decât un element minor în comunicarea 

sa, deși actorii instituționali ai informării și comunicării publice angajează în 

demersul lor responsabilitatea socială a întreprinderii. La acest capitol, 

structurile responsabile cu activitățile de comunicare din cadrul SNMSU nu 

fac, în practică, așa cum am arătat în urma unor analize de caz, proba unei 

astfel de asumări. 

După aprofundarea cadrului legal și instituțional național în materie de 

comunicare și informare publică, am ajuns la concluzia că SNMSU este mai 

degrabă reactiv, decât proactiv și, mai mult decât atât, acesta reacționează 

greoi și numai după producerea unor evenimente grave.  

În partea extensivă a studiului dedicată comunicării în spațiul 

european comun am arătat că există oportunități de ameliorare a comunicării 

Uniunii Europene, dar am ajuns totuși la concluzia că misiunea de a comunica 

despre Europa este încă departe de cetățeni și marcată de puternice 

divergențe de opinie între instituțiile comunitare și Statele Membre. 

O altă concluzie importantă din această zonă a cercetării este că, în 

lipsa unor norme europene cu caracter orientativ și coercitiv, comunicarea 

europeană în general și comunicarea europeană de criză în special ar trebui 

integrate în strategii naționale speciale. 

În capitolul tehnic al studiului am ajuns prin demonstrație la concluzia 

că eficacitatea comunicării de criză ține și de capacitatea responsabililor 
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organizației de a anticipa și de a lua decizii înainte de izbucnirea crizei, dar și 

de a o evalua și că este esențial în acest sens să se definească sau să se aleagă o 

strategie de comunicare prestabilită care să fie logică și să aibă o continuitate 

în timp.  

Toate aceste concluzii, la care am ajuns prin diverse metode de 

cercetare a domeniului comunicării de criză descrise anterior, au făcut să se 

nască mai multe propuneri și recomandări ce vizează în mod particular 

ameliorarea practicilor comunicative ale instituțiilor responsabile din cadrul 

Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență. 

 

 

Propuneri și recomandări 

 

Criza este un spațiu de comunicare excepțional și real în același timp în 

care succesul și eficacitatea se obțin prin competențe excepționale și printr-o 

expertiză solidă. Pentru consolidarea acestora în beneficiul structurilor 

responsabile din cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de 

Urgență, listăm în finalul studiului trei propuneri de lege ferenda și cele mai 

importante recomandări ale noastre din ansamblul celor prezentate la finalul 

fiecărui capitol: 

A. Propuneri de lege ferenda.  

1. Textele juridice aplicabile domeniului comunicării de criză au 

dovedit în timp lacune de conceptualizare care încă persistă, credem noi, deși 

legislația în materie a fost schimbată recent. De exemplu, la nivel terminologic 

și conceptual, nu se face o distincție foarte clară între situația de urgență și 

criză, diferență care ar implica strategii diferite de comunicare și care ar face 

ca textele să fie armonizate, la nivelul limbajului de specialitate, cu  cele mai 
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recente studii în materie de comunicare și de securitate. De exemplu, în OUG 

nr. 1/2014 nu se face referire la termenul de criză, iar situaţia de urgenţă este 

descrisă ca: „evenimente excepţionale, cu caracter non-militar, care ameninţă 

viaţa sau sănătatea persoanei, mediul înconjurător, valorile materiale şi 

culturale, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea 

de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse specializate şi managementul 

unitar al forţelor şi mijloacelor implicate”, în această definiție neprecizându-se 

și riscul acutizat dinaintea declanșării evenimentului excepțional, motiv 

pentru care considerăm că ea poate și trebuie să fie amendată cu completarea 

„evenimente iminente sau prezente”. 

2. Strategia națională de comunicare și informare publică pentru situații 

de urgență și, în consecință, Planul de implementare al Strategiei naționale de 

comunicare și informare publică pentru situații de urgență, Ghidul de 

comunicare în timpul situațiilor de urgență și Metodologia de aplicare a 

Ghidului de comunicare în timpul situațiilor de urgență, neadaptate în 

conformitate cu ultimele modificări și completări aduse de OUG nr. 1/2014, 

folosesc în anumite pasaje un limbaj confuz. În capitolul IV, lit. A din Strategia 

națională de comunicare și informare publică pentru situații de urgență, acolo 

unde se identifică cele trei lacune ale sistemului, legate de informarea și 

comunicarea publică, se face referire la orele critice ale situației de urgență, 

înțelegându-se astfel urgența numai ca un eveniment deja declanșat, apoi se 

folosește exprimarea imprecisă „pe timpul sau după producerea situațiilor de 

urgență” și se face diferențierea contrastantă „situație de urgență sau 

dezastru”, în aceste situații populația fiind afectată în mod diferit, cea de-a 

doua implicând și blocaje majore. Cu alte cuvinte, credem că textele ar trebui 

să fie dezambiguizate prin clarificări asupra noțiunilor de urgență, înțeleasă ca 

pierdere a controlului, criză, înțeleasă ca blocaj, și criză totală, înțeleasă ca 

sinistru. 
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3. Dat fiind caracterul global al comunicării europene și în lipsa unor 

norme europene cu caracter orientativ și coercitiv, propunem integrarea 

comunicării europene în general și a comunicării europene de criză în special 

într-o strategie națională specială, cu atât mai mult cu cât politicile de 

comunicare și informare publică în situații de criză implementate la nivel 

național nu sunt derulate prin aplicarea principiului subsidiarității. Credem 

că, în contextul multiplicării crizelor în spațiul Uniunii Europene, este 

necesară aprobarea prin lege a unei strategii naționale de comunicare 

europeană de criză. 

B. Recomandări 

1. Este important ca activitățile de comunicare din cadrul Sistemului 

Național de Management al Situațiilor de Urgență să fie consolidate prin 

unificarea luărilor de poziție ale intervenienților; 

2. Este necesară pregătirea inițială și continuă a comunicatorilor 

instituțiilor din SNMSU pentru comunicarea cu mass-media în situații de criză, 

precum și multiplicarea acestor funcții;  

3. Este recomandabil ca echipa de comunicare de criză să se reunească 

în mod regulat pentru a stabili diverse scenarii de răspuns la crize specifice 

domeniului securității publice; 

4. Este necesar să se elaboreze o strategie națională de comunicare 

europeană de criză, complementară sau integrată în Strategia națională de 

comunicare și informare publică pentru situații de urgență; 

5. Este necesară o mai bună formalizare a obiectivelor și a indicatorilor 

de performanță ai activităților de comunicare pentru a fi mai aproape de 

realitate și pentru a evalua mai bine acțiunea publică în acest domeniu;  

6. Recomandăm o mai mare responsabilizare, dar și autonomie a 

actorilor informării și comunicării publice, fixați în prezent în rigorile 

metodologice implacabile;  
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7. Este necesară crearea unor baze de date interinstituționale și 

pluridisciplinare pentru a se putea accesa know-how-ul tuturor actorilor 

managementului situațiilor de urgență; 

8. Este important să existe mai mult control a posteriori (reporting) 

prin interogarea bazelor de date pentru o mai bună vedere de ansamblu și 

pentru a identifica activitățile realizate ierarhic; 

9. Este necesară crearea unei funcții-suport transversale de „pilot al 

procesului”, pentru o mai bună clarificare a funcționării mecanismelor 

comunicative în timpul derulării situației de urgență;  

10. Este foarte importantă crearea a unor indicatori de performanță în 

ceea ce privește cooperarea și comunicarea interinstituțională în cadrul 

Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență;  

11. Recomandăm să existe mai puține documente impuse și mai multe 

documente originale ce ar putea să demonstreze o mai mare eficacitate a 

demersurilor comunicative în situații de criză de securitate publică; 

12. Este de dorit să se acționeze la nivelul comunicării de criză mai 

degrabă într-o viziune procesuală a situației pentru a se clarifica funcționarea 

globală a sistemului, decât într-una metodologică; 

13. Este necesară o mai bună valorificare a capitalului de competențe 

profesionale personale care depășesc simpla calificare a profesioniștilor 

comunicării; 

14. Este nevoie de o mai bună coordonare a acțiunilor separate și 

divizate care să permită optimizarea gestionării interacțiunilor în tot sistemul 

și apariția unor competențe colective de comunicare;  

15. Recomandăm ferm transformarea strategiei de comunicare de criză 

a structurilor responsabile din Sistemul Național de Management al Situațiilor 

de Urgență dintr-un demers formal, balistic, într-unul empatic și deschis. 
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