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1. IMAGINEA ORGANIZAŢIILOR – CONSIDERAŢII GENERALE 
 
 
A devenit aproape un truism faptul că omenirea intră, începând cu sfârşitul 

actualului secol, într-o nouă eră - era informaţională. Zeci de mii de studii surprind această 
mutaţie, şi alte zeci de mii vor urma, dezvoltând noi concepte şi teorii pe măsura 
prefacerilor fără precedent prin care trece societatea umană. 

 Deocamdată, era informaţională se profilează cât mai curând ca o 
promisiune a viitorului decât ca o realitate matură. Majoritatea cercetătorilor sunt de acord 
că până şi cele mai dezvoltate societăţi se găsesc încă în tranziţie către o nouă formă de 
organizare, cumulând laolaltă elemente ale vechii rânduieli şi ale celei emergente. Dar 
tendinţa de înnoire este evidentă. Unii autori vorbesc despre o evoluţie care duce firesc la 
societatea informaţională; alţii preferă să se refere la o adevărată revoluţie, care scutură 
din temelii rosturile epocii trecute. Însă indiferent de termenul folosit, este neîndoielnic că 
această tendinţa îşi pune amprenta pe absolut toate domeniile omenescului. 

 Consecinţele implicite ale trecerii la societatea informaţională au fost şi sunt 
discutate de numeroşi gânditori. Astfel, în 1983, Luigi Dadda1 susţinea: “Asistăm cu toţii la 
o evoluţie a modului nostru de a produce, de a comunica, de a trăi, o evoluţie atât de 
rapidă încât este numită postindustrială. Ea este provocată de un complex de factori 
culturali, sociali, economici, ştiinţifici, tehnologici, dintre care ultimii se impun cu o forţă 
covârşitoare. Toate categoriile sunt implicate, dar una se impune, şi anume aceea legată 
de generarea, culegerea, transmiterea, elaborarea şi răspândirea informaţiei”. 

 În studiul intitulat “De la silex la siliciu”, Giovanni Giovannini, preşedintele 
Federaţiei Italiene a Editorilor de Ziare (FIEG), pune problema într-un mod similar: “După 
era agricolă şi cea industrială, intrăm acum în era <<informaţională>>. Înţelegerea a ceea 
ce se întâmplă în prezent este îngreunată de o primă caracteristică, şi anume creşterea 
complexităţii în toate domeniile: social, politic, cultural, industrial, ştiinţific. Avem impresia 
că este în curs o adevărată <<mutaţie>>, că organismul <<societatea umană>> generează un 
organism cu totul nou. Şi aceasta are loc concomitent cu o creştere a bunurilor materiale 
esenţiale noii construcţii, dar, mai ales, cu o creştere fantastică a fluxurilor informative 
menite să configureze o structură nouă şi mai puternică”.2  

 Datorită faptului că societatea informaţională se găseşte încă într-un proces de 
structurare specifică, încercarea de a-i surprinde dimensiunile definitorii apare ca o 
întreprindere temerară şi, posibil, sortită eşecului. Dificultăţi încă şi mai mari presupuse de 
acest demers sunt generate de limitele modelărilor teoretice cu care se operează în prezent. 
În ultima jumătate de secol, paradigma Odobleja - Wienner s-a transformat din posibil teoretic 
în real acţional, determinând mutaţii incredibile în gândirea şi practica ştiinţifică. Dar la ora 
actuală această abordare e pe cale să fie depăşită, noi interpretări venind să modifice sistemul 
de referinţă teoretic al umanităţii. Un astfel de model ar putea fi şi cel al procesualităţii 
organice, care priveşte omul şi comunităţile umane drept procesoare de informaţie / 
semnificaţie şi energie, self-formative şi reproductibile. Conform acestei teorii, fiinţarea este 
“expresie şi produs al conexiunilor posibile între procesări informaţionale şi procese 
energetice”. Modelarea pleacă de la ipotezele că “nu este posibilă completa detaşare a 
                                           
1 Luigi Dadda, în “Media duemila”, nr. 1, Torino, 1983, p. 17. 
2 Giovanni Giovannini & colectiv, "De la silex la siliciu - Istoria mijloacelor de comunicare în masă", Editura tehnică, 
Bucureşti, 1989, p. 14-15 
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proceselor energetice de procesările informaţionale”, că “orice procesare îşi generează, prin 
propriile consecinţe, condiţiile dezorganizării ei, iar procesele dezorganizate sunt generatoare 
de condiţii favorabile emergenţei altor procese organizate”.3 Dacă un astfel de model sau altul 
similar vor fi validate de ştiinţă, implicaţiile sociale vor fi imense, descurajând, ab initio, orice 
încercare de a contura o imagine exhaustivă a societăţii informaţionale. De aceea, în studiul 
prezent ne vom rezuma la abordarea sistemică a gestiunii imaginii organizaţiilor prin activitatea 
de relaţii publice. 

Imaginea unei organizaţii este obiect de patrimoniu4, fie că este moştenită (de 
exemplu imaginea firmei britanice Rolls Royce, ce a traversat nealterată mai multe decenii 
în secolul nostru, fiind în tot acest timp un puternic factor de promovare, pe piaţa 
mondială, a produselor firmei), fie că este inclusă în totalitatea bunurilor organizaţiei 
(imaginea firmei Coca-Cola este considerată ca fiind mai valoroasă decât ansamblul 
mijloacelor fixe ale giganticului transnaţional), fie că este apreciată ca o dimensiune 
nematerială, subiectivă, dar care poate fi apreciată în bani, întrucât are valoare de piaţă. 

Ca obiect de patrimoniu, imaginea se gestionează / administrează la fel ca 
orice alt bun patrimonial al organizaţiei, indiferent de natura acestuia. 

Perioada actuală - în care imaginea a devenit un aliment cotidian al 
sensibilităţii, al inteligenţei şi ideologiei noastre (conform Jacques Ellul, La parole 
humilieé, Paris, p.s.) - amplifică şi facilitează creşterea exponenţială a utilizării mijloacelor 
de acţiune asupra reprezentărilor oamenilor, meritând pe deplin caracterizarea de 
“civilizaţie a imaginii” pe care i-o face Rene Huyghe. 

Se impune precizarea că, în accepţia noastră termenul “imagine” nu se referă, 
restrictiv, la reproducerea materială a unei realităţi date, ci la un atribut al vieţii psihice - bazat 
pe capacitatea psihicului uman de a construi reprezentări mentale - determinant în relaţia 
comunicaţională. Se poate afirma, deci, că imaginea “poate să influenţeze puterea de decizie 
a unui individ sau a unei colectivităţi5“ , întrucât, aşa cum arăta Jacques Le Goff în prefaţa 
volumului său "Imaginarul medieval", de-a lungul istoriei, “viaţa omului şi a societăţilor, sunt 
legate în egală măsură de imagini, ca şi de realităţi palpabile. Imaginile despre care este vorba 
nu se limitează la cele întruchipate în producţiile iconografice şi artistice, ci se extind şi la cele 
din universul imaginilor mentale”. 

O imagine bună a organizaţiei are o influenţă covârşitoare asupra reuşitei în 
afaceri. Versus, o imagine negativă afectează, uneori de o manieră incredibilă, succesul 
organizaţiei. Acest fapt este bine înţeles de experţii tuturor firmelor de succes din lume. 
Un exemplu concludent poate fi acela al firmei Krupp, ce a moştenit în urma primului şi, 
îndeosebi, al celui de-al II-lea război mondial, o imagine extrem de negativă. 

Strategia prin care firma şi-a ameliorat (răsturnat) imaginea este prezentată în 
continuare. 

                                           
3 Lucian Culda, Procesualitatea socială, Editura Licorna, Bucureşti, 1994, p. 13 
4 Patrimoniu - totalitatea bunurilor moştenite de cineva de la părinţi, înaintaşi; totalitatea bunurilor care aparţin unei 

colectivităţi; totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cuiva şi care pot fi evaluate în bani, conform Mic 
Dicţionar al Limbii Române, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti, 1974. 

5 Camelia Bacos, "Rolul imaginii asupra mentalităţilor colective", în Societate & Cultură, Noua Alternativă, nr. 3, p. 23 
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Studiu de caz 
Strategie pas cu pas de gestiune a imaginii unei firme  

aflată în situaţie de criză de încredere 
 
Ţara: R.F. Germană; 
Organismul: Compania Krupp; 
Politica a început în 1953; 
Realizată de: Departamentul de Informare al companiei G-V. Graf Zedwitz-Arnim. 

Situaţia de plecare: La sfârşitul celui de-al doilea război mondial numele Krupp “nu mai 
suna bine”, fiind asociat, pe plan politic, noţiunilor de duşman şi de tunuri. Pe 
de altă parte, din punct de vedere tehnic, producţia era esenţial orientată spre 
fabricarea oţelului şi industria grea. 
În 1953, Alfried Krupp, ultimul proprietar, a luat câteva hotărâri fundamentale: 

1. Oprirea producţiei de armament (desfiinţarea liniilor de fabricaţie); 
2. Scăderea producţiei de industrie grea şi trecerea la o producţie mai 
modernă (care să aibă valoarea cea mai ridicată per kg); în loc de şine de 
cale ferată - maşini-unelte, uzine petrochimice şi centrale nucleare. 

Obiective: Departamentul “informare” însărcinat cu relaţii publice şi stabilirea noii 
imagini a întreprinderii, şi-a propus două teme de cercetare: 

1. Câştigarea simpatiei opiniei publice. 
2. Prezentarea firmei Krupp ca o companie modernă din toate punctele de 
vedere. 

Mijloace: Ţinând cont de faptul că firma aparţine industriei bunurilor de echipament - deci 
numărul celor de care depinde opinia despre ea şi hotărârea de a-i achiziţiona 
produsele era relativ mic (sub un milion, în toată lumea),- strategia adoptată s-a 
bazat pe două elemente: 

• efectul surpriză, şocul produs de descoperirea unei imagini Krupp total 
diferită de cea obişnuită; 

• acţiunea intensivă, la eşalonul cel mai înalt al ierarhiei firmei, prin 
personalitatea şi activităţile fiecăruia, pentru crearea acestei noi imagini 
în mediile politice şi industriale cele mai influente. 

În acest scop, Alfried Krupp l-a investit pe Berthold Beitz cu puteri depline; el a 
încarnat “noua imagine Krupp”, prin intervenţii personale la Conferinţa pentru Comerţ 
Mondial de la San Francisco, întrevederi cu conducătorii ţărilor socialiste etc. Astfel, s-au 
pus la punct: 

• o politică sistematică de discuţii, întrevederi etc. cu formatorii de opinie 
- jurnalişti, oameni politici, savanţi şi literaţi -, politică dusă nu numai de împuternicit ci şi 
de echipa Departamentului “Informaţii” - în special de conducătorul ei - prin numeroase 
conferinţe de presă şi contacte cu ziarişti şi personalităţi din întreaga lume, în cursul 
cărora motivaţia era mereu expusă ca bază a noii politici comerciale; 

• exploatarea, în folosul noii imagini, a faptului că, de multă vreme, tot ce 
se petrece la Krupp e comentat pe larg de presă. Numele lui Alfried Krupp şi Berthold 
Beitz au dat, şi de data aceasta, loc la numeroase comentarii din partea presei. Tonul 
general a fost, la început, de incertitudine - datorită fostei imagini negative - apoi, mai întâi 
dezordonat, au început să apară elementele unei noi imagini a firmei. Iată, de exemplu, 
anunţul publicat de Krupp într-o ţară a CAER. 
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“Vecinătatea creează legături 
Vecinii au mare nevoie unul de celă lalt. Tră iesc legaţ i unul de 

celă lalt, deci e preferabil să coopereze, în spirit de prietenie ş i spre binele lor 
reciproc. A tră i împreună, înseamnă mai mult decât a tră i unul lângă celă lalt, 
a coexista, pur ş i simplu. 

Distanţele se micşorează. Toate popoarele simt nevoia unei vieţ i 
liniştite, a unei munci în comun, ca să nu mai existe foamete, şomaj, penurie 
de locuinţe, epidemii. 

Orice criză, apărută undeva în lume, ne afectează ş i pe noi. 
Fiecare din noi putem să ne aducem contribuţ ia. Industria 

R.P.Ungare ş i a R.F.Germane pot, printr-o strânsă colaborare, să contribuie 
la construirea unui viitor paşnic pentru întreaga lume. 

Aceasta este convingerea companiei KRUPP. 
KRUPP creează valori pentru întreaga lume.” 
 
Acest anunţ, care a costat foarte puţin, a provocat vii discuţii, nu numai în 

mediile universitare din ţările în cauză, ci în întreaga lume şi a fost reprodusă în întregime 
de agenţiile de presă americane. Efectul de surpriză a funcţionat deci, ca o campanie de 
publicitate aproape gratuită. Neîncrederea generală a scăzut pe măsură ce motivaţia reală 
a firmei a fost expusă. Între timp, strategia a continuat prin: 

• o politică de vizite la reşedinţa familiei Krupp şi în atelierele companiei. 
O parte din reşedinţă a fost transformată în sală de expoziţie unde, cel puţin o dată pe an, 
au fost vernisate expoziţii internaţionale de artă. Această iniţiativă remarcabilă a 
demonstrat nu numai spiritul de mecenat al companiei ci şi bunăvoinţa ei faţă de ţările a 
căror artă a fost, astfel, pusă în valoare. 

• anunţuri şi filme documentare. 
Rezultatele: din aceste “pietricele de mozaic” a fost compusă o imagine care, 

în cele din urmă, a devenit absolut convingătoare. Pe când, înainte, numele companiei 
avea co-notaţiile “distrugere” şi “moarte”, opinia publică a început să vadă în KRUPP o 
contribuţie adusă reconstrucţiei păcii şi vieţii. 

 
Imaginea organizaţiei se poate gestiona în cel puţin trei moduri: 

♦ să faci lucruri bune, în sensul practicării unui management extrem de 
performant; 

♦ să desfăşori o activitate profesionistă de relaţii publice (public relations) 
prin care să obţii încrederea, simpatia, înţelegerea şi sprijinul publicului propriu 
(angajaţi, acţionari, parteneri, segmente de public ce interesează organizaţia); 

♦ să desfăşori o agresivă campanie publicitară. 
 
În acest punct al expozeului ne simţim datori să notăm că este o iluzie să se 

creadă că “a face lucruri bune” (în sensul de practicare a unui management înalt 
performant) aduce automat şi recunoaştere (notorietate) publică a imaginii de marcă a 
organizaţiei. În acelaşi timp, este absolut falsă premisa potrivit căreia o activitate susţinută 
de public relations şi o agresivă campanie publicitară pot suplini un management 
defectuos. Aşa cum urmează să demonstrăm, cele trei domenii vor trebui să coabiteze în 
armonie pentru a genera succesul organizaţiei. Dacă aveţi îndoieli cu privire la 
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valabilitatea acestei ultime aserţiuni gândiţi-vă la faptul că principalii dumneavoastră 
concurenţi se comportă după logica sloganului “să faci lucruri bune şi să spui cu tărie 
acest lucru”. Analizând cu atenţie această afirmaţie veţi descoperi că, punând accentul în 
mod unilateral pe o latură sau alta a activităţii dumneavoastră şi neglijându-le pe celelalte, 
veţi fi în situaţia de a nu putea susţine competiţia. În sensul menţionat, să exemplificăm cu 
acţiunile a două mari şi foarte cunoscute firme americane: Coca-Cola şi Pepsi-Cola. 

După cum se ştie, ambele produc băuturi răcoritoare de o foarte bună calitate, 
în urma unui management extrem de performant. Acest lucru nu este, însă, suficient 
pentru imaginea celor două companii rivale. De aceea, ambele investesc enorm în acţiuni 
de promovare şi relaţii publice. Relativ recent, cele două companii au început să 
descopere că sponsorizarea unor evenimente speciale cum sunt cele sportive (sau orice 
eveniment puternic mediatizat la TV şi care se adresează segmentului de public care le 
interesează) pot deveni un mijloc eficient pentru promovarea unui produs sau imaginii de 
marcă a firmei. 

În primul rând pentru că sunt urmărite de miliarde de oameni din toate ţările 
lumii. În al doilea rând pentru că evenimentul asigură difuzarea, în direct, a mărcii 
produselor sponsorului şi, în cel mai important, evenimentul în sine creează imaginea 
produsului prin asocierea acestuia cu evenimentul. În termeni de specialitate acest 
transfer de imagine se numeşte “efect hallo”. 

De exemplu, Coca-Cola, sponsorul Cupei Mondiale, a Jocurilor Olimpice şi a 
altor evenimente sportive importante, furnizează produselor sale o imagine asociată cu 
tinereţea, sănătatea, elitismul, dorinţa de a fi cel mai bun, vitalitatea, spiritul de 
camaraderie sportivă, atingerea obiectivelor şi, în cazul Jocurilor Olimpice, pur şi simplu 
să fii numărul unu (cel mai bun). 

Bineînţeles că evenimentele sportive mondiale nu pot fi sponsorizate de două 
firme producătoare de băuturi răcoritoare, de aceea, firma rivală, Pepsi-Cola, a ales 
domeniul muzical ca mediu de sponsorizare. 

Pepsi sponsorizează concerte importante, trupele pop şi rock, iar starurile rock 
au dat firmei o imagine deosebită, respectiv “credibilitatea străzii”. Pepsi l-a sponsorizat 
inclusiv pe starul Michael Jackson. 

Aceste două acţiuni de sponsorizare demonstrează cum poate deveni 
sponsorizarea un instrument eficace de făurire a imaginii. Dar sponsorizarea unor acţiuni 
sportive, culturale, sociale etc. nu poate fi şi nici nu este singura modalitate de gestionare 
a imaginii. Administrarea imaginii este o activitate mult mai elaborată, presupunând un 
grad mare de complexitate. 

Conceptul de imagine este utilizat de aproape treizeci de ani de vocabularul 
comercial pentru a defini REPREZENTAREA pe care un individ, grup social sau segment 
de populaţie şi-o formează despre un produs sau serviciu, o marcă sau o întreprindere. 
Conceptul de imagine de marcă   s-a răspândit, practicienii utilizându-l, prin generalizare, 
pentru a desemna toate celelalte forme de imagine. 

Prin IMAGINE se înţelege reprezentarea care s-a format ca o sumă de 
credinţe, atitudini, opinii, prejudecăţi, experienţe sau presupuneri (aşteptări), la grupe de 
persoane sau în cadrul opiniei publice asupra unei persoane fizice sau juridice, instituţii / 
organizaţii sau orice fenomene sau obiecte. 

Cu toate că preocuparea pentru gestiunea propriei imagini datează din cele mai 
vechi timpuri, ştiinţa care se ocupă de studiul imaginii s-a conturat ca disciplină ştiinţifică 
abia în urmă cu un deceniu. În acest sens, Dan A. Lăzărescu scrie:  
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“Constituită, simultan, în mai multe centre ale planetei, mai cu seamă în Statele 
Unite şi în Franţa (în speţă la Universitatea din Caen, în cadrul căreia se publica 
importantul periodic Revue de la Psychologie des Peuples - Revista de psihologie a 
popoarelor), imagologia a avut, în sfârşit, prilejul să-şi omologheze statutul ca disciplină 
socială autonomă, în cadrul celui de-al XVI-lea Congres internaţional de ştiinţe istorice, în 
luna septembrie 1985, la Stuttgard. Acolo a funcţionat o subsecţie - prezidată de 
cunoscuta savantă franceză Helene Arhweiller, specialistă în istoria Bizanţului - care avea 
drept temă imaginea celuilalt, obiectul de studiu al imagologiei (...). Disciplină de graniţă 
prin excelenţă, construită pe un teren în care se încrucişează datele antropologiei cu 
acelea furnizate de istoria universală, imagologia foloseşte precumpănitor datele puse ei 
la dispoziţie de către paremiologie - disciplină care se ocupă cu studiul proverbelor”6 . 

 Conform dicţionarului de psihologie, “imagologia este un domeniu al 
psihosociologiei care se ocupă cu studierea ştiinţifică, multidisciplinară, a percepţiei, 
opiniei, atitudinii, judecăţii şi imaginii globale (reprezentare, conform studiilor lui Serge 
Moscovici - n.n.) pe care si-a format-o în decursul timpului o comunitate etnică naţională 
asupra altei (altor) naţiuni sau naţionalităţi, sub influenţa contactelor directe, prin 
reprezentanţi, dar mai ales prin intermediul produselor cultural - ideologice larg răspândite 
de către mijloacele de comunicare în masă”.  

 Fără a mai insista asupra definirii corecte a conceptului imagologie, notăm, 
în treacăt, că ambele definiţii şi interpretări suferă de limite serioase. Astfel, dacă prima 
definiţie aduce imagologia strict în zona istoriei, antropologiei şi paremiologiei, cea de-a 
doua limitează aria de cuprindere a imaginii şi imagologiei la reprezentările pe care o 
comunitate etnică naţională şi le-a format despre o altă comunitate etnică. 

 Or, imagologia este o ştiinţă socio-umană de graniţă, interdisciplinară, ce se 
formează la confluenţa psiho-sociologiei, filozofiei, paremiologiei, antropologiei, logicii, 
semioticii, marketing-ului economic, filologiei, ecologiei umane şi ingineriei sociale, 
precum şi altor discipline ştiinţifice.  
 

IMAGINEA DE MARCĂ s-a substituit în mod treptat “reputaţiei” unei instituţii, 
organizaţii, serviciu sau produs. În context, se acceptă, de pildă, termenul de imagine de 
marcă al “ROMEXPO” şi mai puţin reputaţia “ROMEXPO”. 

Specialiştii în publicitate au înţeles de mult rolul determinant jucat la nivel 
comercial de către “imaginea de marcă”; potrivit opiniei generale aceasta permite o 
creştere a eficacităţii comerciale şi de afaceri în general, acţionând atât asupra ofertei cât 
şi a cererii de produse şi servicii. 

În mod firesc există mai multe categorii de imagini: imaginea instituţiei, 
imaginea produselor sau serviciilor oferite, imaginea managerilor, imaginea unui serviciu 
din cadrul instituţiei, autoimaginea personalului instituţiei, imaginea managerului cu privire 
la proprii angajaţi sau la serviciile şi produsele pe care instituţia / organizaţia le oferă 
ş.a.m.d. Imaginea mai poate fi deformată pozitiv, deformată negativ, apropiată de 
realitate, distală şi proximală, virtuală, subliminară etc. În acelaşi timp poate exista o 
reprezentare generală a instituţiei / organizaţiei şi numeroase sub imagini. 

O imagine se formează progresiv, de-a lungul anilor, prin informaţiile obţinute 
din presă, publicitate, din comentariile personalului instituţiei / organizaţiei, precum şi prin 

                                           
6  Dan A. Lăzărescu, “Imagologia - o nouă disciplină de graniţă”, Magazin istoric nr. 4 (301), aprilie 1992 
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satisfacţia obţinută în urma utilizării serviciilor şi produselor, prin ceea ce spun 
cumpărătorii despre ele. 

Astfel, imaginea are un caracter esenţialmente subiectiv şi psihologic. Studiile 
asupra pieţei atestă că, de cele mai multe ori, cei care sunt fideli anumitor produse sau 
servicii nu le pot deosebi de altele similare şi, de regulă, ei fumează sau beau o imagine. 
În acelaşi mod ei preferă un târg expoziţional în locul altuia, un televizor în locul altuia, o 
maşină în locul alteia ş.a.m.d. Deci factorul “imagine” poate fi esenţial în determinarea 
cererii de servicii, produse etc. Acest fapt justifică acţiunile de relaţii publice pentru 
gestionarea imaginii de marcă a instituţiei, precum şi cele de promovare pentru imaginea 
produsului sau serviciului oferit. Bătălia între imaginile instituţiilor / organizaţiilor, 
produselor şi serviciilor oferite este cel puţin la fel de importantă ca şi calitatea acestora 
din urmă. 

Din acest punct de vedere se poate vorbi de “puterea imaginii de marcă”. 
Aceasta pentru că, aşa cum arătam, în toată lumea mărcile sunt ceea ce oamenii cunosc 
şi, în calitate de consumator, cumpără. Mărcile sunt ceea ce întreprinzătorii care îşi extind 
firmele cumpără. Pentru proprietarii de companii, mărcile sunt de fapt mai valoroase decât 
elementele palpabile, cum ar fi, de exemplu, fabricile. 

Cum se ajunge la această situaţie? Cum ajunge marca A dintr-o categorie de 
produse să fie dorită de mai mulţi consumatori, decât marca B? 

Un studiu de caz, intitulat studiu Landar, încearcă să expliciteze acest lucru. 
 

Studiul Landar 
O firmă din San Francisco specializată în managementul mărcilor şi profilul 

Companiilor, Landar Associates, a hotărât să afle nu numai în ce măsură consumatorii 
cunosc principalele mărci, dar şi ce gândesc cumpărătorii despre ele - atât în S.U.A. cât şi 
în multe colţuri ale lumii. 

Firma a chestionat aproape 10.000 de subiecţi în S.U.A., Japonia şi Europa 
Occidentală. 

Arătând consumatorilor 800 de mărci de produse diferite, Landar a făcut două 
evaluări. A întrebat consumatorii cât de familiarizaţi sunt cu mărcile produselor respective 
şi cum apreciază aceste mărci. A combinat apoi punctajul de la “nivelul de notorietate” cu 
cel de la “nivelul de apreciere”, obţinând evaluarea “puterii imaginii” mărcii respective. 

În cadrul studiului efectuat în 1990 în Japonia, Landar a aflat că punctajul 
“nivelului de notorietate” plasează Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Porsche, Sony, Rolex şi 
BMW în frunte. În Europa au fost Sony, Mercedes-Benz, Porsche şi Rolls-Royce. Dar în 
S.U.A. Campbell’s a fost marca cea mai apreciată. 

Când punctele au fost combinate pentru a evalua “puterea”, Coca-Cola a 
apărut în frunte atât în lume, cât şi în S.U.A. iar supa Campbell’s a fost a doua în S.U.A. 

Cum se corelează acest fapt cu investiţia în relaţii publice (informare) şi 
publicitate? 

În 1990 Campbell’s a investit în relaţii publice (informare) şi publicitate astfel 
încât a acoperit 70% din notorietatea produselor sale. Coca-Cola şi Kodak au avut ambele 
40% notorietate, în timp ce Kellog’s a avut 41%, Levi’s 26%, Hollmark’s 39%, iar Johnson 
and Johnson’s 32%. Fiecare din aceste mărci au fost şi sunt liderul vânzărilor din 
categoria lor. Cu alte cuvinte, cei care au cea mai apreciată imagine şi cele mai 
importante vânzări sunt cei ce investesc cel mai mult în promovarea imaginii de marcă 
(relaţii publice şi publicitate). 
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Concluzia şi implicaţiile sunt la îndemână: consumatorii sunt copleşiţi de 
multitudinea mărcilor şi a mesajelor mass-media. Imaginile puternice sunt esenţiale pentru 
reuşită în cultura americană. Ele vor deveni predominante şi în România. Aceste imagini 
au semnificaţii clare. Consumatorul se orientează către imagini familiare şi bineînţeles, 
respinge acele imagini care sunt greu de cunoscut şi înţeles. 

În accepţia sa cea mai simplă imaginea este reprezentare7. În sensul menţionat, 
Camelia Bacos8 subliniază că atunci “când vorbim de imagine trebuie să avem în vedere 
faptul că ea nu reprezintă doar o reproducere materială (după o tehnică anume) a realităţii: 
afişe, fotografie sau imagine filmică, ci este un atribut al vieţii psihice, una dintre pârghiile care, 
alături de cuvânt, determină comunicarea dintre indivizi şi care se bazează pe capacitatea 
psihicului uman de a-şi construi reprezentări mentale (sbl.ns.)”. 

Pornind de la alte premise, Thomas Sowell ajunge la aceeaşi concluzie. El 
scrie: “Unul din aspectele ciudate referitoare la opiniile politice este cât de des aceiaşi 
oameni se plasează pe poziţii opuse în diferite probleme. Subiectele în sine pot să nu aibă 
o legătură intrinsecă. Ele pot varia de la cheltuieli militare la droguri, politica monetară sau 
învăţământ. Totuşi, aceleaşi feţe familiare pot fi găsite confruntându-se de pe poziţii 
opuse politic. Se întâmplă prea des ca să fie o coincidenţă şi prea necontrolat ca să fie un 
plan. O atenţie mai mare acordată argumentelor de fiecare parte dezvăluie faptul că cele 
două părţi judecă lucrurile pornind de la premise fundamental opuse. Aceste premise 
diferite - adesea implicite - constituie fundamentul opoziţiei repetate dintre indivizi şi 
grupuri în chestiuni fără legătură între ele. Ei au imagini diferite despre lume.(sbl. ns.) 

Ar fi bine să putem spune că ar trebui să ne dispensăm de imagini şi să lucrăm 
doar cu realitatea. Dar aceasta ar fi cea mai utopică imagine. Realitatea este mult prea 
complexă ca să fie înţeleasă de orice minte dată. Imaginile sunt ca nişte hărţi care ne 
ghidează printr-o junglă de complexităţi uimitoare... Imaginea este modul nostru de a percepe 
cum funcţionează lumea... Există tot atâtea imagini câte fiinţe umane, dacă nu mai multe şi 
mai multe imagini pot corespunde unui fapt dat.”9 

 
Ocupându-se de domeniul geopoliticii, Sergiu Tămaş sesizează importanţa 

"hărţilor mentale": “Reprezentările geopolitice ale celor care fac istoria, imaginile lor 
despre lumea în care trăiesc pot fi corecte sau eronate. (...) Între lumea subiectivă în care 
este elaborată acţiunea politică şi lumea obiectivă în care are loc această acţiune nu 
există în mod obligatoriu o concordanţă în toate privinţele. Anumite distorsiuni sau imagini 
complet false pot lua locul realităţii. Cu alte cuvinte, congruenţa dintre mediul subiectiv şi 
cel obiectiv nu se produce întotdeauna automat. Cauzele sunt multiple. Formarea acestor 
imagini mentale (reprezentările geopolitice) sunt rezultatul contactului cu realitatea fizică 
direct, dar şi indirect, prin comunicare verbală, reproduceri cartografice, informaţii de 
presă, imagini de televiziune etc. Important este faptul că (...) aceste imagini sunt mai mult 
decât o << oglindire>> a realităţii. Ele ajung să funcţioneze ca un fel de viziune asupra lumii, 
ceea ce echivalează cu ceea ce se înţelege în germană prin << Weltanschaunung>>. În 
temeiul acestor reprezentări geopolitice, se constituie anumite << hărţi mentale>> privind 

                                           
7 Reprezentare - Imagine senzorială (vizuală, auditivă etc.), a unor obiecte sau fenomene din realitatea obiectivă, evocate 
mintal - cf. Mic dicţionar al lb. române Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 1974. 
8 Camelia Bacos - “Rolul imaginii asupra mentalităţilor colective ” în Societate şi Cultură, nr. 3/1992 p. 23 
9 Thomas Sowell - A conflict of vision, William Morrow and Company, inc New York, passim. 
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zonele geopolitice în litigiu. Gould P. şi R. White consideră o << hartă mentală>> drept o 
structură mentală ordonată, dar în continuă adaptare, prin care o persoană obţine, 
codifică, refoloseşte, reorganizează sau aplică în gândire şi acţiune informaţii despre 
mediul geografic. Aceste << hărţi>> sunt folosite de câte ori o persoană ia decizii politice, 
ele servind ca sisteme de orientare cu funcţii anticipatoare.  

 Reprezentările geopolitice şi << hărţile mentale>> care le corespund sunt 
inevitabil diferite în funcţie de propriile lor << imagini>> sau << hărţi mentale>>. În cazul 
oamenilor politici, configuraţia acestora va condiţiona conversia intereselor în proiecte 
geopolitice concrete. În consecinţă cadrul cognitiv pe baza căruia operează factorii 
decizionali din sfera politicii reprezintă o succesiune de << hărţi mentale>> despre spaţiile 
geografice şi raporturile de putere supuse analizei.”10 

 
Sesizând acest fapt, logicianul Rudolf Carnap construieşte paradoxul ce îi va 

purta numele. În construcţia paradoxului el se raportează la un banal accident de 
automobil şi, prin empatie, identifică explicaţiile cu privire la cauzele accidentului oferite de 
diferiţi experţi. Astfel, un psiholog va căuta şi identifica cauze de natură subiectivă; şoferul 
nu s-a odihnit suficient înainte de a se urca la volan, a avut o ceartă în familie, fapt ce i-a 
distras atenţia etc. Un poliţist se va raporta imediat la respectarea sau nerespectarea 
regulilor de circulaţie, la vizibilitatea sau nonvizibilitatea indicatoarelor de circulaţie şi va 
căuta explicaţia cauzală într-o defecţiune mecanică şi dacă şi identifică o atare defecţiune, 
explicaţia accidentului este gata fabricată. Un constructor de drumuri şi poduri va remarca 
faptul că drumul este prost construit, este alunecos, nu permite scurgerea apei, etc. 
Jucându-se pe aceste reprezentări diferite, reprezentări generate de sisteme de referinţă 
diferite, Rudolf Carnap întreabă cu aparentă candoare: şi, totuşi, care este cauza 
accidentului? 

Istoria românilor oferă şi ea exemple privind modul în care doi observatori, 
având sisteme de referinţă diferite, observă acelaşi lucru în două modalităţi total diferite. 
Faptele la care facem referinţă sunt două scrisori (din perioada domniei lui Mihai Viteazul) 
respectiv: 

1.  Scrisoarea lui Filippe Pigafetta către Belizar Vinţa, cancelarul marelui 
duce de Toscana, din 18 octombrie 1595; 

2.  Raportul lui Giacomo Uniesi din ordinul iezuit către superiorul de la 
Sfânta Barbara din Cracovia. 

Ambele scrisori relatează aspecte din aceeaşi campanie militară a voievodului 
român Mihai Viteazul (campania de la Tîrgovişte, post Călugăreni). Funcţie de sistemul de 
referinţă al fiecărui observator (unul militar, celălalt preot) imaginea redată este diferită: 

1. Din relatarea lui Filippo Pigafetta, de formaţie militar rezultă că “... ordinea a 
fost următoarea: în frunte mergea principele Ţării Româneşti, numit Mihai, cu 1.500 de 
lăncieri unguri şi alţii, români de-ai săi, care păreau cam 2.000, şi poate şi o mie de 
archebuzieri români călare şi alţii călare cu suliţe de aruncat, şi toată pedestrimea de secui 
şi de saşi în număr de vreo 80 de steaguri etc.”. 

2. Din relatarea lui Giacomo Uniesi, de formaţie preot, rezultă că “... 
Prealuminatul Principe aşa s-a pregătit pentru ciocnirea cu Sinan Paşa: în ziua de 16 
octombrie s-a spovedit şi s-a cuminecat, s-a îngrijit să fie binecuvântată de nunţiul 

                                           
10 Sergiu Tămaş - Geopolitica, Editura Antet, Bucureşti, 1995, p. 177-178 
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apostolic armura înainte de a se îmbrăca, cu care fiind îmbrăcat în public, înainte de a se 
urca pe cal, a cerut binecuvântarea cu genunchii plecaţi etc.” 

Din cele două relatări mai observăm că, având imagini (reprezentări) diferite 
despre lume, cele două personaje extrag din realitatea percepută doar ceea ce pare a 
avea semnificaţie pentru ele şi grupul căruia îi aparţin. 

Aceste "unghiuri de abordare" diferite rămân la fel de valabile şi în zona politicii 
şi a oamenilor politici, având consecinţe semnificative. Sergiu Tămaş remarcă: 
“Importanţa << hărţilor mentale>> în fundamentarea politicii externe şi militare a unui stat 
rezidă în faptul că << marile strategii>> sunt opera oamenilor politici. Cât de fiabile sunt 
asemenea << hărţi mentale>> pentru diplomaţi şi militari ? Sunt complete sau parţiale ? 
Deschid aceste imagini calea rezolvării unor probleme sau ridică obstacole? Deci, pentru 
a înţelege cum se configurează o anumită poziţie geopolitică, este necesar să cunoaştem 
modul de constituire şi funcţionare a acestor << hărţi mentale>>. În legătură cu acest 
subiect, cunoscutul comentator politic Walter Lippman nota ("Public Opinion", 1965) că, în 
timp ce era consilier al Administraţiei Wilson, în timpul primului război mondial, a semnalat 
imprecizia cu care politica americană percepea zona Europei Centrale. O constatare 
asemănătoare se regăseşte la Warren Kimball, care, analizând poziţia adoptată de 
Franklin D. Roosevelt la Conferinţa de la Teheran din noiembrie 1944, remarcă faptul că 
Europa Centrală era privită ca << un detaliu>>. Harriman a fost de altă părere, dorind să se 
asigure ţărilor din Europa Centrală o stare de independenţă. (...) Roosevelt şi Hull, 
minimalizând problematica Europei Centrale, erau preocupaţi de organizarea lumii 
postbelice, pe care si-o reprezentau ca o ordine supravegheată de "cei patru poliţişti" 
(SUA, Anglia, URSS şi China). Până la urmă a învins "orientarea Roosevelt - Hull", care 
opera cu << hărţi mentale>> defavorabile ţărilor din Europa Centrală. 

  
Efectele unor << hărţi mentale>> necorespunzătoare realităţii sunt amplificate 

astăzi de televiziune şi alte mijloace mass-media, având un puternic şi multiplu impact, nu 
numai asupra persoanelor oficiale, dar şi asupra întregii populaţii. 

 În timpul conflictului militar din Vietnam, " imaginea" despre acest teatru de 
operaţiuni militare a fost în aşa măsură deformată, încât George W. Brall constata că 
americanii << navighează>> folosind o hartă distorsionată - asemănătoare cu una desenată 
de un cartograf medieval - în care Vietnamul apare ca un continent mare aşezat chiar 
lângă coastele Statelor Unite şi ameninţând existenţa sa naţională.”11 

Din perspectiva gestionării imaginii de marcă a organizaţiilor, aspectele relatate 
au o importanţă metodologică deosebită. Astfel, dorind să inducă la publicul care o 
interesează o imagine (reprezentare) adecvată scopurilor sale, organizaţia identifică şi ţine 
seama de sistemele de referinţă ale grupurilor (persoanelor) ţintă pentru adecvarea 
masajului şi, totodată, se va preocupa ca multiplicatorii de imagine folosiţi (comunicare de 
tip “public relations”, publicitate, atitudinile şi opiniile personalului angajat etc.) să aibă şi 
să difuzeze acelaşi tip de imagine despre organizaţie. În practica relaţiilor publice, acest 
fenomen poartă numele sugestiv “o singură voce”. Fenomenul ca atare, va fi analizat în 
capitolul dedicat practicii relaţiilor publice pentru gestionarea coerentă a imaginii 
organizaţiei. 

                                           
11 Sergiu Tămaş - ibidem, p. 179 - 180 
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Raportată la percepţia realităţii, de către un individ sau un grup social, imaginea 
unei organizaţii se realizează în două câmpuri: un câmp al vizibilităţii proximale 
(nemijlocite), în care realitatea unei organizaţii este percepută în mod direct, prin simţuri, 
având practic dimensiuni reduse, fiind dependentă de poziţionarea individului în spaţiul 
social şi de sistemul lui de referinţă şi un câmp al vizibilităţii distale (mijlocite / mediate), 
care îl depăşeşte pe primul, inaccesibil în mod direct, dar accesibil prin intermediul unui 
mijloc (media). În seria acestor media, mijloacele de comunicare în masă ocupă un loc 
central. În acelaşi timp nu pot fi excluşi de la calitatea de media alţi mijlocitori: clienţi, 
angajaţi şi foşti angajaţi ai organizaţiei, vecini ai acesteia, zvonurile ş.a.m.d. Ei pot fi 
multiplicatori de imagine pozitivă sau negativă fapt ce determină organizaţiile să adopte 
politici coerente de imagine în raport cu / şi prin intermediul acestora. În acest sens, sunt 
de notorietate strategiile de comunicare de tipul “Organizaţia noastră - un bun vecin” ş.a. 
practicate de structurile de relaţii publice. 

 
Reprezentate grafic, vizibilitatea proximală (nemijlocită) şi cea distală (mijlocită) 

se prezintă astfel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcţia reprezentării - atât în cazul vizibilităţii proximale cât şi a celei distale 

- se realizează prin raportarea obiectului sau subiectului percepţiei la sistemul de referinţă 
al persoanei sau grupului ce realizează această percepţie. 

În acest sens, sociologul Abraham Moles susţine că fiecare dintre noi are un 
sistem de referinţă, format din toate conceptele de bază rezultate din prelucrarea 
cunoştinţelor acumulate în decursul vieţii şi reţinute în memorie, din opinii păstrate, din 
prejudecăţile pe care ni le-a format, chiar dacă nu ne dăm seama de acest lucru; acest 
sistem de referinţă, care ne determină să avem o anumită imagine despre subiect, poate 
fi asemuită cu un ecran pe care se reflectă (direct sau mediat) fenomenele exterioare, 
informaţiile sau deciziile cu care suntem confruntaţi. 

 
Schematic, acest “ecran” s-ar prezenta ca în figura de mai jos: 
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Acest “ecran” este mai mult sau mai puţin dens, mai ordonat sau mai puţin 
ordonat, mai bogat sau mai sărac, în funcţie de cunoştinţele acumulate, de nivelul 
intelectual, de gradul de cultură şi experienţa persoanei respective. 

În momentul în care suntem confruntaţi cu o “situaţie stimul”, aceasta se 
reflectă în sistemul propriu de referinţă; în urma “prelucrării” ei rezultă o opinie, o atitudine, 
în general o “imagine” ce determină o acţiune. Este evident că la proces participă două 
categorii de factori: cei interni, determinaţi de sistemul propriu de referinţă şi 
caracteristicile proprii unei persoane, precum şi cei externi (informaţii recent primite 
privind o situaţie concretă ce pot fi întărite de argumente ce ne sunt adresate sub diferite 
forme). 

Un sistem de referinţă comun au şi grupurile sociale. Acest sistem de referinţă 
reuneşte elemente comune grupului respectiv (credinţe, atitudini, opinii, gusturi, norme, 
principii, valori, stereotipii etc.). 

 
 
Modelul american al referenţialului individual şi de grup se prezintă sub forma a 

trei cercuri concentrice, reprezentând credinţele, atitudinile şi opiniile (figura de mai jos): 
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Definind imaginea şi referenţialul individual despre un fenomen, obiect, acţiune, 

reprezentări sociale (RS), Adrian Neculau12 scrie: << Reprezentările sociale (RS) se 
alimentează din credinţele religioase, practici culturale, ritualuri, din imaginarul cotidian, 
dar depăşesc această "istorie poroasă" (Ferreol, 1994) prin năzuinţa de a sistematiza , 
organiza, reface toate aceste informaţii lacunare. Au în compoziţie unele "zone obscure" 
ale vieţii cotidiene, se sprijină pe "mărturii" ale subiectului, pe consideraţiile şi interpretările 
acestuia, dar apelează şi la norme, reguli, stiluri împărtăşite de o populaţie, valori ce 
reglează relaţiile interpersonale.  

 
RS se interferează în parte cu opiniile şi atitudinile, dar nu sunt atât de 

direcţionate ca acestea. Spre deosebire de opinii, care construiesc un răspuns manifest, 
verbalizat, observabil şi susceptibil de măsurare, şi de atitudini, care stabilesc o relaţie 
între stimuli şi răspunsuri, răspunsul fiind cuantificabil prin timpul de reacţie, RS 
basculează între percepţie şi social, mediază între cognitiv şi afectiv, ezită între 
exactitudine şi aproximaţie, cochetează cu ştiinţificul dar şi cu imaginarul. Ele 
reconstruiesc realul, "atingând" simultan stimulul şi răspunsul, ele accentuează aici în 
aceeaşi măsură în care modelează acolo. Deşi construcţii cognitive , reprezentările 
sociale sunt prizonierele socialului. Doise (1990) exprimă complet satisfăcător 
complexitatea raporturilor cu socialul: ele joacă un rol important în menţinerea raporturilor 
sociale, ele sunt fasonate de aceste raporturi, ele vehiculează, uneori direct, dar cel mai 
adesea indirect, o cunoaştere (competenţă) socială >>. Vorbind de modul de lucru cu 
opiniile, atitudinile şi credinţele, specialiştii americani recomandă să nu încercăm niciodată 
să aducem atingere credinţelor pentru că s-ar bulversa întreaga reprezentare, să 
încurajăm atitudinile pozitive, inhibându-le pe cele negative şi să “construim liber” pe 
spaţiul opiniilor pentru că sunt extrem de fluctuante. 

Erving Goffman - întemeietorul şcolii dramaturgice în comunicare - consideră 
că în interacţiunile sociale, mai ales în grupuri, când un individ nou apare, ceilalţi 
reactivează sau caută informaţii cu privire la statusul socio-economic, concepţia de 
sine, atitudinea faţă de grup şi, respectiv, încrederea pe care noul venit o inspiră. 
Aceste patru criterii referenţiale sunt considerate puncte de reper în structura informaţiei 
despre noul venit de către instanţa referenţială care este grupul. Ele constituie, de altfel, 
elementele nodale ale imaginii individului şi / sau ale organizaţiei. 

 
Pentru exemplificare, jucând cele patru criterii referenţiale cu câte doi indicatori 

de imagine (bivalenţi) pentru fiecare criteriu, să reprezentăm imaginea firmei “ROMEXPO” 
în raport cu publicul propriu: 
                                           
12 Adrian Neculau - “Reprezentările sociale - dezvoltări actuale”. Revista de cercetări sociale, nr. 4/95, p. 116-117. 
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CRITERIUL INDICATORUL DE IMAGINE 
STATUS  ÎNALT / PUTERNIC 

SOCIAL-ECONOMIC COBOR+T / SLAB 
CONCEPŢIA MODERN| 

DE SINE ARHAIC| 
ATITUDINEA OPINIA PUBLICULUI ESTE ESENŢ IAL| 

FAŢ| DE GRUP OPINIA PUBLICULUI ESTE NEIMPORTANT| 
ÎNCREDERE INDUCE ÎNCREDERE MARE 

 INDUCE NEÎNCREDERE 
 
Analizând tabelul de mai sus, cele două imagini pot fi, la limită, următoarele: 
1. “ROMEXPO” este o organizaţie puternică, cu o concepţie modernă ce 

consideră că opinia publicului său este esenţială şi se bucură de mare încredere. 
2. “ROMEXPO” este o organizaţie slabă, cu o concepţie arhaică, ce ignoră 

opinia publicului său şi nu se bucură de încredere. 
După cum se poate observa, prima imagine este foarte bună iar a doua foarte 

proastă. Problematizând vom putea imagina situaţia în care o firmă extrem de importantă 
doreşte să participe la un târg sau să organizeze o expoziţie specializată. Ea are de ales 
între “ROMEXPO” 1 şi “ROMEXPO” 2. 

Care dintre cele două firme vor fi preferate? Evident, firma nr.1. De aici rezultă 
încă odată necesitatea politicilor de imagine a organizaţiei şi raţiunea activităţii de 
gestionare a imaginii acesteia. 

În câmpul vizibilităţii proximale, cel ce schematizează realitatea şi extrage din 
aceasta numai ceea ce are relevanţă pentru propriul sistem de referinţă este persoana 
sau grupul ce percepe realitatea. În câmpul vizibilităţii distale percepţia se realizează de 
către media. Ea extrage din realitatea nemijlocită acele note ce i se par esenţiale şi care 
corespund propriilor clişee despre realitatea, propriului sistem de referinţă. Media, aidoma 
observatorului din câmpul vizibilităţii proximale recrează realitatea. Spre deosebire de 
observatorul din câmpul vizibilităţii proximale, media multiplică realitatea nou creată şi o 
distribuie grupurilor consumatoare de realităţi mediate. Aria de acoperire a cererii de 
realitate mediată poate varia de la câteva persoane (în cazul în care imaginăm 
posibilitatea ca o persoană să relateze altora despre organizaţia ce face obiectul 
reprezentării), la milioane de persoane (atunci când media este mass-media cu mare grad 
de acoperirea cererii de realitate mediată). Este evident că şi în primul dar, mai ales, în al 
doilea caz avem de-a face cu o transmisie ce poartă cu sine atât schematizarea realităţii 
cât şi sistemul de referinţă al media. Această încărcătură subiectivă a percepţiei mediate l-
a determinat, probabil, pe Marshall Mc Luhan să declare că “mesajul este media”. 

Media are capacitatea de a selecta evenimentele. Faptul ca atare nu a rămas 
neobservat, mai ales în sensibila zonă a politicii. Într-un articol adaptat după “America şi 
lumea” James R. Schlesinger scrie: “O singură imagine TV are un impact mai mare decât 
10.000 de cuvinte... 

În această epocă imaginea înseamnă, practic, televiziune şi politica externă 
este un subiect care apare tot mai des, mai ales în ştirile de seară. Astăzi, politica 
naţională este determinată de mizeria kurzilor sau de înfometarea în masă a somalezilor - 
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căci aceştia apar în imaginile televizate. Înfometarea este un fenomen larg răspândit şi în 
Sudan, şi în Mozambic. Represiunile continuă în Timolul de Est şi India. Războiul etnic 
închide părţi întregi din fosta Uniune Sovietică. Dar nu numai Somalia şi Bosnia atrag 
atenţia, interesul public se îndreaptă numai spre ele - şi asta pentru că aparatele de 
filmat se află acolo”. 

Concluzia la îndemână este aceea că în câmpul vizibilităţii distale, imaginea 
destinată consumatorului de realitate mediată nu este controlată de acesta ci îi este 
impusă. Evident, în condiţiile plurivalenţei mediilor, rămâne la îndemâna consumatorului 
de realitate mediată posibilitatea de a alege între diferitele medii. Acest fapt determină 
specialiştii în gestionarea imaginii de marcă a organizaţiei să procedeze la identificarea şi 
deschiderea tuturor canalelor de comunicare pentru ca reprezentarea pe care aceştia o 
construiesc şi o difuzează să ajungă la publicul ţintă. Mai mult, bătălia pentru a beneficia 
de serviciile mediilor cu cel mai mare impact public este tot mai acerbă, devenind o 
realitate costisitoare. 

În fine, în câmpul vizibilităţii distale există posibilitatea producerii reprezentării 
evenimentului fără acoperire sau cu acoperire faptică parţială. Aceasta este imaginea 
virtuală, temei al manipulării informaţional - imagologice. 

În sensul menţionat, Camelia Bacos notează: “puterea de decizie asupra mass-
media poate să determine imixtiuni flagrante în interpretarea realităţii, întrucât nu trebuie 
uitat că imaginea reprezintă un punct de vedere asupra realităţii. Realitatea descrisă prin 
imagine nu se suprapune realităţii ca atare, ci este un punct de vedere asupra acesteia. 
Acest fapt a generat în plan teoretic o serie de analize, de la Daniel Boorstin la Rene 
Berger sau Jacgues Ellul, privind relaţia dintre realitate şi “falsa realitate” creată de 
imaginile vehiculate de mass-media. 

Această “falsă realitate” care se substituie realităţii este punctul de vedere al 
unei comunităţi, sau al unei părţi a comunităţii respective, sau, pur şi simplu, atitudinea 
unui realizator. Şi aici apare una dintre consecinţele cele mai imprevizibile, pentru că 
mass-media pot fi folosite în scopul evident de a impune un punct de vedere asupra 
realităţii, un anume mecanism de acţiune (exemplu propagandei dar şi al publicităţii)”13. 

Imaginea poate fi diversificată sau mai puţin diversificată. Grafic, gradul de 
diversificare sau non diversificare, poate fi sugerat ca în figura de mai jos: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
13 Ibidem. 

a. imagine diversificată b. imagine puţin diversificată 
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Diferenţa între cele două tipuri de imagine este făcută în funcţie de 
caracteristicile de calitate ale acestor componente care pot fi numeroase şi diverse. De 
exemplu, imaginea de produs a unui automobil comportă elementele următoare: 

• dacă este foarte diversificată: confortabil, ieftin, robust, pe care se poate 
conta, elegant, rapid, uşor de manevrat etc.; 

• dacă este puţin diversificată: o maşină bună, ea place, ea este 
economică. 

În alţi termeni, cu cât dispunem de mai multe informaţii despre un produs, un 
serviciu oferit, o marcă sau o întreprindere / organizaţie, cu atât va fi mai diversificată 
imaginea pe care o vom obţine. Acest fapt este luat în calcul de specialiştii în gestiunea 
imaginii organizaţiei care, într-o formă atractivă, diversificată şi accesibilă, oferă informaţii 
complete despre organizaţie, serviciile sau produsele sale, subliniind nivelul de 
diversificare a acestora 

Maniera în care se realizează acest lucru va fi exemplificată în capitolele 
următoare. 

 
Imaginea unei organizaţii, a serviciilor şi produselor sale poate fi distinctă sau 

ştearsă (neclară), ca în figura de mai jos: 

 
a. Imagine distinctă b. Imagine ştearsă (neclară) 
Cu cât imaginea unui produs, a unei mărci sau a unei organizaţii se va distinge 

mai mult de celelalte imagini similare, cu atât ea va fi mai “personalizată”. 
De aceea, politicile de imagine trebuie să corespundă anumitor reguli pentru a 

asigura construirea şi dezvoltarea imaginilor distincte şi favorabile bunei percepţii 
(reprezentări). 

Exemplificând (din perspectiva atingerii scopului organizaţiei) putem să ne 
imaginăm situaţia în care două firme au, ambele, o imagine neclară, ştearsă, în 
reprezentarea publicului ce optează pentru asigurări sociale. În această situaţie, opţiunea 
pentru una sau alta dintre cele două firme este pur aleatoare. Versus, când una dintre ele 
are o imagine pozitivă, distinctă şi diversificată, iar cealaltă neclară, opţiunea publicului 
specific este uşor previzibilă. 

Imaginile unei organizaţii, a mărcii, a serviciilor şi produselor sale sunt 
complementare: 
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Între ele funcţionează efectul HALLO, astfel încât imaginea de produs sau 

serviciu se extinde şi asupra imaginii de marcă şi organizaţie iar, la rândul lor, imaginile de 
organizaţie şi marcă se extind asupra produselor. Cunoscând acest lucru, experţii de 
relaţii publice recomandă politici instituţionale adecvate, de la comportamentul 
personalului, igiena şi modernitatea spaţiului până la calitatea produsului şi serviciilor, 
calitatea prezentării etc. În situaţia în care această regulă a complementarităţii nu este 
cunoscută şi respectată, poate acţiona efectul contrast generator de hallo negativ. O 
imagine de marcă negativă sau o imagine de organizaţie total depreciată va genera o 
extindere de imagine negativă asupra produsului sau serviciilor oferite. La fel, o imagine 
deteriorată a produsului sau serviciilor oferite afectează imaginea de marcă a organizaţiei. 

Referindu-se la logica imaginii, prin analiza tratatului lui Wittgenstein14, Anton 
Dumitriu15 spune: “Cunoaşterea începe de la imagini, care sunt transformate, într-o primă 
prelucrare, în ‘imagini logice’ şi apoi, prin diverse elaborări, se ajunge la formele 
inteligibile, care sunt conţinute în formele sensibile... La începutul tractatusului, 
Wittgenstein începe prin a stabili noţiunea de imagine a faptelor, imaginea (Bild), 
prezentând faptele în spaţiul logic şi fiind un model al realităţii. Totuşi imaginea este 
asemenea unui fapt însă de data aceasta avem de-a face cu un fapt logic. O imagine este 
o legătură între nişte elemente şi această legătură este o structură. Posibilitatea acestei 
structuri este numită de Wittgenstein ‘forma de reprezentare a gândirii. 

Imaginea poate să reprezinte orice realitate a cărei formă ea o are. Dar, şi aici 
este cea mai importantă observaţie a lui Wittgenstein în această chestiune, el adaugă: <<<<<<<< 
Imaginea nu poate să reprezinte forma ei de reprezentare; ea o indică... Imaginea 
reprezintă obiectul ei din afară (obiectul său este forma ei de reprezentare). Dar imaginea 
nu poate să se situeze ea singură în afara formei de reprezentare>>>>>>>> “. 

Structural vorbind, imaginea publică a organizaţiei poate fi concepută ca un 
model atomar, în care nucleul, cuprinzând atributele nodale sau cele a căror vizibilitate şi 
semnificaţie socială sunt foarte ridicate, determină nota şi organizarea întregii imagini. 

                                           
14 L. Wittgenstein - Tractatus Logico-Philosophicus 
15 Anton Dumutriu - Teoria logicii, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti 1973, p. 300 
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Dacă numărul atributelor cu vizibilitate ridicată şi înalt semnificative (concepte 
cheie) este redus, atunci putem vorbi de o imagine focalizată, iar dacă nucleul cuprinde 
mai multe atribute nodale atunci imaginea este dispersată (fig. de mai jos). 

 
MODELUL ATOMAR AL IMAGINII 
 

 
 
Când imaginea cuprinde atribute cu un conţinut cognitiv divergent, ea este 

definită ca fiind ambiguă, iar dacă atributele respective se găsesc în nucleu, imaginea 
este ambivalentă sau bipolară (fig. de mai jos). 

 
Identificarea cuvintelor din structura unei imagini (reprezentări) nu este un 

simplu joc intelectual. Firmele (departamentele) ce gestionează imaginea de marcă a 
organizaţiilor execută pentru aceasta cercetări serioase. De exemplu, o misiune a British 
Tourist Autority (BTA), sub auspiciile guvernului, este trimisă în Japonia pentru a vedea 
cum numărul de turişti japonezi în Marea Britanie poate fi sporit. Vizita a fost o adevărată 
şansă pentru a obţine informaţii de primă mână pentru o cercetare extinsă a factorilor 
sociali care influenţează alegerea destinaţiei. De fapt, cercetarea a fost de interes pentru 
oricine doreşte să-şi vândă produsele sau serviciile consumatorilor într-o piaţă care este 
dominată de produse foarte bune. Formula “Made in England”, de exemplu, este 
importantă în vânzarea unor bunuri de consum prestigioase, cum ar fi porţelanul. 

Este, de asemenea, util să ştim cum ne “văd” alte naţiuni, iar cercetările BTA, 
acoperind cuvintele cheie ale reprezentărilor japonezilor, au fost relevante: 

 
• Spania: voioşie - strălucirea soarelui - subdezvoltare - case albe - uscăciune - 
pământ roşu - fiesta; 

*
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b. Imagine dispersată a. Imagine focalizată 
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• S.U.A.: afluenţă - libertate - suprafeţe largi - metroul - Times Square - fast food - 
SIDA - Cowboys; 
• Franţa - încăpăţânare - eleganţă - artişti - limbă greu de învăţat - argumentaţie - 
romantism - Turnul Eiffel - castelele franceze. 
• Germania: bere - carne de porc - maşini BMW - autostradă - cârnaţi - Hitler - muncă 
din greu; 
• Marea Britanie: clasă - demodat - prejudecată - gentlemen - rafinament - barbar - 
cenuşiu - Prinţesa Diana - ceaţă - micile dejunuri englezeşti - publicitate. 

 
După cum se poate observa identificarea noţiunilor cheie şi a reprezentărilor 

(imaginilor) specifice domeniilor de activitate permit specialiştilor să elaboreze strategii 
coerente şi temeinic fundamentate de ameliorare a imaginii organizaţiilor. 

Revenind asupra încercării de a descifra structura imaginii (reprezentării) putem 
sublinia că deosebirea între atributele nodale şi cele periferice constă în semnificaţia 
structurală diferenţiată, absenţa unuia din elementele nodale schimbând semnificaţia de 
ansamblu a imaginii, în timp ce absenţa unuia din elementele periferice nu modifică 
structura de ansamblu. Nucleul imaginii se caracterizează prin stabilitate şi permeabilitate 
redusă, fiind mai puţin susceptibil la schimbări, spre deosebire de stratul periferic, a cărui 
permeabilitate este ridicată şi, deci, existenţa atributelor periferice este temporară şi 
instabilă. 

Referindu-se la cele două elemente componente ale structurii imaginii 
(reprezentării) Jean-Claude Abric scrie: 

“Orice reprezentare este organizată în jurul unui nod central. Acest nod central 
este elementul fundamental al reprezentării, căci el determină în acelaşi timp semnificaţia, 
cât şi organizarea reprezentării. 

Nodul central - sau nodul structurant - al unei reprezentări asigură două funcţii 
esenţiale: 

• o funcţie generativă: este elementul prin care se crează sau se transformă - 
semnificaţia celorlalte elemente constitutive ale reprezentării. Este lucrul prin care 
aceste elemente capătă un sens, o valoare; 

• o funcţie organizatorică: nodul central este cel care determină natura legăturilor 
ce unesc între ele două reprezentări. În acest sens, el este elementul unificator şi 
stabilizator al reprezentării. Nodul central are, de altfel, o proprietate. Constituie 
elementul cel mai stabil al reprezentării, cel care îi asigură perenitatea în contexte 
mişcătoare şi evolutive. 

Va fi, în reprezentare, elementul care va rezista cel mai mult schimbării ... orice 
modificare a nodului central antrenează o transformare completă a reprezentării16“. 

Din perspectiva activităţii de gestionare a imaginii publice a organizaţiilor, 
reperajul acestui nod central permite stabilirea obiectivelor de comunicare a imaginii, fie 
din perspectiva destructurării unei reprezentări negative despre organizaţie, fie din 
perspectiva consolidării reprezentărilor pozitive. 

                                           
16 Jean-Claude Abric - Reprezentările sociale: aspecte teoretice, în Psihologia Câmpului social; Reprezentările sociale, 
coordonator prof. univ. dr. Adrian Nicolau, Ed. Ştiinţifică şi Tehnică SA, Bucureşti 1995, p. 138. 
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Conform aceluiaşi studiu17, în jurul nodului central se organizează elementele 
periferice. Ele se află în relaţie directă cu acesta, adică prezenţa, ponderarea, valoarea şi 
funcţia lor sunt determinate de către nod. 

Dacă nodul central este esenţialmente normativ, sistemul periferic este mai 
degrabă funcţional, permiţând ancorarea reprezentării la realitatea de moment. 
Elementele periferice sunt mai suple, mai flexibile, partea vie, mobilă a reprezentării, 
interfaţa între nodul central şi situaţia concretă în care se elaborează reprezentarea. Ele 
reţin şi selectează informaţiile, formulează evaluări, elaborează stereotipuri şi credinţe; 
îndeplinesc deci o funcţie de concretizare exprimând prezentul, experienţa subiecţilor, 
caracteristicile situaţiei. Altă funcţie îndeplinită este cea de reglare şi adaptare a sistemului 
central la constrângerile şi caracteristicile situaţiei concrete cu care grupul se confruntă. 
Sistemul periferic este un element esenţial în mecanismul defensiv, vizând protejarea 
semnificaţiei centrale a reprezentării (Abric, 1994, a, b). Elementele periferice pun mereu 
în discuţie cauza nodului central, în funcţie de noile informaţii şi evenimente absorbite. 
Flament (1987) a comparat sistemul periferic cu paraşocul unui automobil care protejează 
corpul central, menţinându-i integritatea. Din constatarea că permite o modularizare 
individuală a reprezentării, Abric extrage şi o a treia funcţie: elaborarea reprezentării 
sociale individualizate , integrarea istoriei proprii a subiectului, a experienţelor sale 
personale. 

 
Într-un studiu recent asupra aspectelor periferice ale reprezentării, Flament 

(1994, b) insistă asupra comunicării continue centralitate - periferie şi a posibilităţii ca 
schema periferică, deşi gestionată de nodul central, să încorporeze şi să activeze unele 
informaţii din context care să conducă, în final, la o restructurare sau o ruptură a realului, 
la o schimbare a conţinutului reprezentării. Dacă elementele periferice sunt proeminente, 
ca în experimentul deja citat, al lui Moliner, atunci elementele periferice intră în 
interacţiune cu "centralul tradiţional" propunând un centru nou, încă utopic, dar capabil să 
inducă schimbare. Condiţia este să apară un element străin care să se încrusteze pe o 
RS bine stabilită şi finită. 
Sistemul central Sistemul periferic 

• Legătura cu memoria colectivă şi 
istoria grupului 

• Consensual: defineşte omogenitatea 
grupului 

• Stabil 
• Coerent 
• Rigid 
• Rezistent la schimbare 
• Puţin sensibil la contextul imediat 
• Funcţii 

 - generează semnificaţii ale reprezentării 
 - determină organizarea sa 

• Permite integrarea experienţelor şi 
istoriilor individuale 

• Suportă eterogenitatea grupului 
 

• Suplu 
• Suportă contradicţiile 

 
• Evolutiv 
• Sensibil la contextul imediat 
• Funcţii 

 - permite adaptarea la realitatea concretă 
 - permite diferenţierea conţinuturilor 
 - protejează sistemul central 

                                           
17 Ibidem - p. 141-142 
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Tabel 1 Caracteristicile sistemului central şi ale sistemului periferic al 
reprezentărilor sociale (după J.C. Abric, 1994, b) 

 
Verificând experimental această teorie Jean-Claude Abric organizează două 

cercetări distincte, utilizând metodologii diferite, asupra unui obiect unic - structura 
reprezentării artizanatului. În urma anchetei de teren (1984) şi a cercetării experimentale 
Abric concluzionează: “Apare foarte clar că această reprezentare este organizată în jurul a 
patru elemente, ce dau reprezentării semnificaţia ei globală şi constituie deci nodul său 
central: două elemente îl caracterizează pe artizanul însuşi - este creativ şi conştiincios - 
un altul priveşte produsul - scump - şi în cele din urmă defineşte tipul de muncă artizanală 
- manuală (figura de mai jos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizând, după acelaşi model, activitatea promoţională a două firme româneşti 

“ASIROM” şi DURREF, putem evidenţia rapid nucleul şi elementele periferice ale imaginii 
prezentate publicului propriu de către cei ce organizează publicitatea: 

I. “ASIROM”18  II. DURREF19  
A. Nucleul imaginii A. Nucleul imaginii 

• societate puternică • material al viitorului 
• societate stabilă • rezistent 
• societate sigură • izolant fonic 
• este lider în domeniu • imită marmura, mozaicul, lemnul etc. 

 • component ecologic 
B. Periferie B. Periferie 

• impune noi forme de asigurare, deci este 
dinamică 

• se realizează numai din deşeuri 

• se preocupă de atenuarea efectelor 
sezonalităţii 

• materia primă este inepuizabilă în timp 

• se preocupă de contracararea acţiunilor 
promoţionale ale concurenţilor 

• se toarnă în forme, poate fi armat cu 
structuri de fibră de sticlă, fibră carbon, 
metal, bambus etc. 

• se preocupă de propria promovare, deci • mai rezistent la apă decât lemnul 

                                           
18 Maria Moldoveanu, Dorina Miron - Psihologia reclamei, Editura Libra, Bucureşti, 1995 p. 181-183. 
19 Maria Moldoveanu, Emilian M. Dobrescu - Ştiinţa Afacerilor, Ed. Expert, Bucureşti, 1995, p. 132 

Exemplul uneii reprezentări organizate în jurul nodului 
central. Reprezentarea artizanului (Abric 1984) 

Neînlocuit CREATOR 

Locuri 
turistice 

Adaptată 
clientului 

Variat 

Strivit de 
taxe 

Minuţios 

Calificat 

Personalizat Greu de 
găsit 

CONŞTIINCIOS 

Serios 

Mai bine finisat 
Relansare a 
artizanatului 

Durabil 

Termen de livrare 

Din ce în ce mai 
puţini artizani 

PRODUS 
SCUMP 

MUNCĂ 
MANUALĂ 

Nevoie de 
artizani 
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are un comportament modern. 

 • mai rezistent la compresiune, de două 
ori decât betonul 

 • cel mai rezistent material combustibil la foc 
 • calităţi excepţionale de izolant fonic 
 • poate avea caracteristicile fildeşului 
 • poate fi sculptat manual 
 • opreşte radiaţiile gama 
 • nu este poluant sau toxic 
 • poate înlocui ceramica şi porţelanul 
 
Compararea celor două modele nucleare, relevă că modelul reprezentării 

(imaginii) promovate de “DURREF” este mai diversificat şi mai clar. Ambele suferă însă de 
absenţa unui profil organizaţional prin raportare la criterii standard. Un asemenea profil 
general a fost realizat de revista FORTUNE20 care a publicat clasamentul “celor mai 
admirate corporaţii din S.U.A.” în numărul din 7 februarie 1994. 

Clasamentul a fost alcătuit pe baza răspunsurilor a 10.000 de executivi cu 
experienţă. Au fost utilizate următoarele opt criterii de reputaţie / imagine: 

1.   Soliditatea financiară; 
2.   Utilizarea bunurilor companiei; 
3 - 4. Responsabilitatea faţă de comunitate şi mediul înconjurător; 
5.   Calitatea serviciilor sau produselor; 
6.   Valoarea ca investiţie pe termen lung; 
7.   Caracterul inovator; 
8.   Capacitatea de a atrage, de a forma şi de a păstra oameni talentaţi. 

Evident că prin raportarea la aceste criterii, experţii în gestionarea imaginii celor 
două firme pot proiecta un profil mai adecvat “ASIROM” şi DURREF. Este mai mult ca 
sigur că din elementele nodale şi / sau periferice ale imaginii nu vor lipsi calitatea 
conducerii, utilizarea bunurilor companiei, capacitatea de a atrage, forma şi păstra oameni 
talentaţi ş.a. 

Imaginea unei organizaţii poate fi evaluată şi cuantificată.  
Primul pas în evaluare / cuantificare îl reprezintă stabilirea segmentelor de 

public care sunt cele mai importante pentru organizaţie. 
Acest lucru se realizează, în general, prin interviuri nemijlocite cu personalul cu 

funcţii cheie în managementul din fiecare departament şi printr-o analiză de conţinut al 
comunicărilor externe ale organizaţiei. 

 
Al doilea pas este acela de a determina ce reprezentare există cu privire la 

organizaţie - la aceste segmente de public. 
Aceasta presupune desfăşurarea a unui studiu de imagine prin sondarea 

eşantioanelor. Întrebările se proiectează astfel încât să măsoare gradul de familiarizare cu 
organizaţia respectivă (pot persoanele respective să identifice organizaţia? Îşi amintesc 
numele preşedintelui organizaţiei?) precum şi reprezentarea despre aceasta. 

                                           
20 Skolnik. R - Portraits of “The Most Admired” Companies in Public Relations Journal, S.U.A., mai 1994, p. 14 -18. 
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Adesea, pentru măsurare sunt folosite scale. Persoanele intervievate sunt 
rugate să-şi eşaloneze opţiunile despre organizaţie ideală pe o scală cu 7 trepte pentru o 
serie de perechi de adjective ca în figura de mai jos: 

 
Scala diferenţialei semantice de eşalonare a reprezentărilor 

despre organizaţie: 
 

Organizaţia ideală 
bună ....................................... rea 
implicare ................................ neimplicare 
sensibilitate ............................ insensibilitate 
cald ........................................ rece 
mare ...................................... mică 

etc. 
 

Ulterior, persoanele îşi vor exprima pe acelaşi tip de scală opţiunile pentru 
organizaţia reală. Scorul mediu pentru fiecare scalare va fi apoi tabelat şi exprimat sub 
forma unui grafic. Astfel se obţin două profiluri distincte: profilul organizaţiei ideale (linia 
întreruptă) şi profilul organizaţiei reale (linia continuă). 

 
Profilul unei organizaţii ideale (linia punctată)  

şi al organizaţiei reale (linia continuă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparând cele două grafice specialiştii în gestiunea imaginii organizaţiei pot 

identifica în mod explicit zonele cu calităţile unde se înregistrează diferenţa faţă de profilul ideal. 
În studierea imaginii publice a unei organizaţii pot exista cel puţin trei mari 

teritorii de analiză: 
• cercetări transversale prin care se urmăreşte identificarea imaginii 

publice a organizaţiei la nivel medial (în presă şi radio-televiziune) şi la nivel terminal, 
în rândul diferitelor categorii de populaţie. 

Tipurile de grafice obţinute sunt aidoma prototipului de mai sus, la care se mai 
poate adăuga profilul imaginii deformate negativ de către concurenţa şi, eventual, cel al 
imaginii deformate pozitiv printr-o îndepărtare a strategiei de gestionare credibilă a 
imaginii organizaţiei şi transformarea ei într-una de propagandă (apologie) în situaţia 
enunţată, profilul imaginii organizaţiei se prezintă astfel: 
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Profilul unei organizaţii  

realizat prin cercetări transversale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• cercetări longitudinale prin care este studiată evoluţia imaginii 
organizaţiei în mass-media şi în public, oferind astfel posibilitatea stabilirii factorilor de 
influenţă şi verificării eficienţei strategiilor de pozitivare a imaginii. 

 
 
 
 
 
 
 
Graficul de imagine obţinut prin cercetarea longitudinală poate arăta astfel: 

Grafic de imagine obţinut  
prin cercetare longitudinală 
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imagine reală 
imagine ideală 
imagine deformată pozitiv 
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• cercetări comparative prin care sunt analizate similitudinile şi 
diferenţele între imaginea organizaţiei de interes şi cele ale organizaţiilor concurente. 

O cercetare completă a imaginii publice care să cuprindă cele trei tipuri 
identificate deja, impune prezenţa unor condiţii speciale legate de monitorizarea presei, a 
emisiunilor de radio şi televiziune, analizarea şi sintetizarea datelor etc. În plus, mai 
solicită apelarea periodică la structuri specializate de sondare a opiniei publice la nivel 
naţional sau local. 

Modul de cuantificare a indicatorilor de imagine va fi prezentat, mai detaliat în 
capitolul II al prezentei lucrări. 

 
Răsturnarea de imagine 
Modul în care se realizează o răsturnare de imagine (reprezentare) interesează 

în mod deosebit organizaţiile. Prezentul studiu doar semnalează această posibilitate prin 
analiza dinamicii unor reprezentări politice şi politico-militare, reprezentări ce fac obiectul 
imagologiei. 

Imagologia operează cu conceptele anterior amintite - imagine deformată 
pozitiv, deformată negativ, apropiată de realitate, imagine virtuală, subliminară, 
autoimagine etc. Inevitabil, ea operează şi cu conceptul răsturnare de imagine ceea ce 
desemnează schimbarea, diametral opusă, a sensului şi semnificaţiei circumscrise 
reprezentării unui fapt, unui personaj, unei ţări, fenomen etc. Răsturnările de imagine pot 
fi bruşte, graduale şi lente, determinate de o acţiune umană intenţionată sau ca rezonanţă 
în mass-media şi, implicit, în opinia publică, a ecourilor unor fapte. 

În seria răsturnărilor imagologice bruşte în reprezentarea mass-media, 
amintim speţa Ceauşescu Nicolae (care, până la 22 Decembrie 1989 era, în mass-media 
internă “Fiul cel mai iubit al poporului român”, iar după această dată “sinistrul şi odiosul 
dictator”). 

Răsturnarea graduală de imagine deci tot într-un timp relativ scurt), este 
ilustrată de W. J. Sprott în “Opinia publică-stabilitate” printr-un extras din publicaţia 
“Moniteur” apărută în luna martie 1815 pe vremea când Napoleon părăsea insula Elba. 
Într-o cronologie şi o redare strict autentică, urmăriţi, vă rog, modul în care mass-media îşi 
schimbă opinia: 

 
9 martie • “Monstrul a evadat din locul exilului său” 
10 martie • “Tigrul s-a arătat la Gap. Trupele avansează din toate părţile pentru 

a opri înaintarea lui. El îşi va termina mizerabila sa aventură, fugind în 

Legendă 
                         imagine pozitivă 
                         imagine neutră 
                         imagine negativă 
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munţi”. 
12 martie • “Monstrul a avansat cu adevărat până la Grenoble”. 
13 martie • “Tiranul este acum la Lyon. La apariţia sa spaima a cuprins pe toată 

lumea”. 
18 martie • “Uzurpatorul a riscat să se apropie la 60 de ore de marş de 

Capitală”. 
19 martie • “Bonaparte avansează în marş forţat, dar este imposibil ca el să 

atingă Parisul”. 
20 martie • “Napoleon va ajunge mâine sub zidurile Parisului”. 
21 martie • “Împăratul Napoleon este la Fontainbleau”. 
22martie • “Ieri seară, Maiestatea sa împăratul şi-a făcut intrarea publică şi a 

sosit la Tuilleries. Nimic nu poate depăşi bucuria universală”. 
 
Răsturnarea lentă de imagine, (deci într-o perioadă relativ mai mare de timp) 

este ilustrată de Dan A. Lăzărescu (Magazin istoric nr. 4 din 1992, p. 58) atunci când 
scria: 

“O răsturnare imagologică... a avut loc, între anii 1871 şi 1914, în mentalul 
german, pe seama imaginii poporului francez, dar şi pe seama autoimaginii. 

Înfrânt aproape pe toate câmpurile de luptă, silit să-şi salveze ordinea socială şi 
libertatea prin intervenţia hotărâtoare a prizonierilor de război, restituiţi cu generozitate de 
către Bismarck, pentru a-i îngădui lui Adolphe Thiers să înăbuşe sinistra (?!) Comună din 
Paris - respingătoare strădanie a tuturor dezmoşteniţilor civilizaţiei europene (!!) - poporul 
francez a ajuns să fie considerat, pe neaşteptate, de poporul german - şi chiar de marea 
majoritate a intelectualilor germani - ca un popor supus legii fiziologice darwiniste, a 
regresului ireversibil. Neodarwiniştii imperialişti germani reţineau mai ales două 
caracteristici care urmau să ducă la prăbuşirea poporului francez: amestecul rasial şi 
democraţia egalitară. 

Vestitul plan Schlieffen, care preconiza lichidarea armatelor franceze în decurs 
de 40 de zile de la începerea primului război mondial, a ţinut în mare măsură seama de 
această imagine a poporului francez structurată în mentalul german. Imaginea căreia i se 
opunea autoimaginea exaltatoare popularizată de asociaţiile pangermaniste. (Alldeutsche 
Vereine) şi de unii interpreţi exaltaţi şi stângaci ai teoriilor lui Friedrich Nietzschne, în 
frunte cu englezul Houston Stewart Chamberlain. 

Observăm deci că politologia şi ştiinţa strategică sunt în mare măsură tributare 
imagologiei”. 

O răsturnare imagologică produsă ca urmare a ecourilor unor fapte, poate 
fi ilustrată cu un fapt din istoria poporului român. Este vorba de domnia lui Mihai Viteazul 
şi faptele sale de arme de la 13 noiembrie 1594 când Mihai declanşează războiul 
antiotoman; creditorii turci, chemaţi sub pretextul de a fi plătiţi sunt ucişi. Dincolo de 
pitorescul povestirii ca atare, interesează, în economia lucrării faptul că acum are loc o 
primă mare răsturnare imagologică. Imaginea lui Mihai se va deteriora rapid la înalta 
Poartă şi va cunoaşte o primă creştere pozitivă la curtea lui Sigismund Bathory şi în alte 
medii europene. 

Referitor la răsturnarea imagologică determinate de acţiuni umane 
intenţionate, ilustrăm modalitatea de acţiune printr-un scurt articol (preluat după “Le 
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Monde”) referitor la maniera în care s-a produs răsturnarea percepţiei opiniei publice 
americane în legătură cu participarea armatei S.U.A. la operaţiunea “Furtuna deşertului”. 

 
“Era simulacrelor politice nu a început desigur odată cu naşterea televiziunii. 

Ilustrul Georges Meliès a avut ideea, la începutul secolului, să filmeze în studio, fără 
deplasarea la faţa locului, marile evenimente ce zguduiau pe atunci lumea. A înscenat, de 
pildă, explozia cuirasatului american Maine în rada oraşului San Francisco, filmând o 
machetă într-o piscină şi a reconstituit funeraliile preşedintelui F. Faure. 

Dar odată cu extinderea impactului televiziunii asupra opiniei publice, trucajele, 
măsluirile, maşinaţiile, travestirile şi păcălelile au luat proporţii ce nu-i puteau lăsa 
indiferenţi pe factorii politici. 

Un număr recent din “Le Monde” prezintă adevărul în privinţa unei poveşti ce a 
zguduit America cu puţin înainte de declanşarea operaţiei “Furtuna deşertului” împotriva 
Irakului. Povestea a fost amintită de 6 ori de preşedintele G. Bush în discursurile sale, a 
fost menţionată în rapoartele lui “Amnesty International” şi a determinat convocarea în 
ianuarie 1991 a unui forum internaţional sub egida O.N.U. 

Când trupele irakiene au invadat Kuweitul în august 1990, soldaţii lui Saddam 
Hussein au tăiat în maternităţi furtunurile de oxigen ce alimentau incubatoarele pentru 
copiii prematuri. Studenta kuweitiană Nayrah povesteşte hohotind de lacrimi: “Au scos 22 
de copii din incubatoarele spitalului Addan şi i-au lăsat să moară pe jos pe pardoseală”. 
Comitetul Congresului american pentru drepturile omului, prezidat de John Porter şi 
telespectatorii au asistat la mărturiile acestei refugiate curajoase, scăpate din infernul 
kuweitian (ce preferă, de teama represaliilor, să păstreze anonimatul), ei sunt profund 
impresionaţi de cele aflate. 

La mijlocul anului 1990, când Irakul începuse să ameninţe Kuweitul, majoritatea 
americanilor se dovedeau - conform sondajelor - total indiferenţi faţă de soarta Kuweitului. 
Dar când, la 17 ianuarie 1991, începe eliberarea emiratului, sondajele dovedeau că între 
80 şi 90% dintre americani susţineau intervenţia Statelor Unite în Irak. Această fantastică 
răsturnare a opiniei publice din S.U.A. este în mare parte opera celei mai mari agenţii de 
relaţii publice din S.U.A., Hill & Knowlton. 

Cercetările făcute acum de un documentarist canadian, Neil Doherty şi 
publicate în revista americană “Harpers” arată că firma Hill & Knowlton a primit 10 
milioane de dolari de la asociaţia “Citizen for a free Koweit” (compusă din membri şi 
guvernului kuweitian şi câţiva înalţi funcţionari americani) pentru a prezenta în mod 
avantajos publicului american cauza kuweitiană. 

S-a dovedit că zguduitoarea studentă Nayrah nu era o refugiată, ci doar fiica 
ambasadorului Kuweitian în S.U.A., Nasir Al-Sabah. Ea interpreta în faţa camerelor TV un 
rol bine pus la punct cu reprezentanţii agenţiei, iar povestea cu incubatoarele era complet 
inventată!”21  

 
Desigur, seria exemplificărilor poate continua prin analiza impactului cazului 

Mihăilă Cofariu asupra imaginii României în lume, a catastrofei de la Berevoieşti asupra 
imaginii Companiei Tarom, s.a. 

Ceea ce merită însă subliniat, este că de asemenea afectări / răsturnări de 
imagine se ocupă, în occident, specialiştii în relaţii publice. Ne place sau nu, faptul ca 
                                           
21 Timpul - iunie 1993 
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atare există. În sensul menţionat, există unele presupoziţii că afectarea imaginii piloţilor 
civili români (“nu stăpânesc tehnica electronică de înaltă clasă a avionului Airbus”, “beau o 
ţuică înainte de a se urca la bord” ş.a.) ar fi “opera serviciului de relaţii publice” a firmei 
Airbus. 

De aici derivă necesitatea ca, într-o luptă concurenţială extrem de grea, 
organizaţiile româneşti să-şi dezvolte servicii de relaţii publice profesioniste şi să acorde 
infinit mai multă atenţie gestionării propriilor imagini. 
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2. CONCEPTUL RELAŢII PUBLICE 
 

 
Gestiunea imaginii organizaţiilor se realizează - aşa cum subliniam anterior - printr-

un management de bună calitate concomitent cu desfăşurarea unei politici raţionale, 
echilibrate, dinamice şi constante de relaţii publice şi publicitate. 

În acest sens, în lucrarea sa “Guerrilla marketing”22, Jay Conrad Levinson atrage 
atenţia: “în acest moment cred că ţi-e foarte clar că trebuie să oferi calitate ca să ai succes. 
Nici cel mai profesionist marketing din lume (autorul înţelege prin marketing - publicitate şi 
relaţii publice - n.n.) nu poate convinge un client să cumpere un produs sau servicii proaste 
mai mult decât o dată. 

Deci trebuie să faci tot posibilul să garantezi pentru calitatea oricărui produs 
sau serviciu pe care vrei să-l vinzi.” Argumentând, autorul menţionat prezintă următorul 
studiu de caz23: 

“Japonia, după o înfrângere monumentală în cel de-al II-lea război mondial, 
suferea de o imagine proastă pe piaţă în privinţa calităţii. Timp de mai mulţi ani eticheta 
“Made in Japan” nu făcea decât să provoace grimase pe feţele cumpărătorilor pretenţioşi. 
Cum au depăşit japonezii această etapă? Ei au hotărât să sfideze în faţă adevărul 
economic al celor 5% rebut (media rebuturilor înregistrate în industria SUA - n.n.), deşi, 
după părerea economiştilor, această atitudine urma să înghită tone de bani. Japonezii, 
neavând încotro, au hotărât să încerce cu orice preţ. Au îmbunătăţit calitatea produselor 
astfel încât acum nu mai au decât 200 de rebuturi la 1 milion de produse. Numai 200 în 
comparaţie cu 50.000 ale americanilor şi Japonia încă mai caută metode ca să reducă 
numărul rebuturilor. Cum a reuşit această performanţă? Prin eliminarea greşelilor. Cea 
mai mică abatere a fost vânată de oameni special angajaţi în industrie pentru a detecta şi 
elimina cauzele erorilor. 

În categoria abaterilor au intrat: nepăsarea muncitorilor, întârzierile la program, 
pauzele care durau prea mult, micile ezitări în munca de detaliu, morala îndoielnică şi 
orice altceva considerat că impietează asupra producţiei. Săptămânal, conducerea făcea 
şedinţe cu “vânătorii de greşeli”. Fiecărui muncitor i se arătau greşelile pe care le-a făcut 
în timpul săptămânii şi ei se străduiau să nu le mai repete. Acest efort susţinut şi colectiv a 
avut drept rezultat scăderea simţitoare a greşelilor, până la eliminarea lor totală. În acel 
moment Japonia a preluat conducerea în industria electronicii de la americani, căci, pe 
măsură ce numărul de erori scădea, productivitatea creştea. Astfel, o singură acţiune a 
atras după sine două beneficii... Prin acest procedeu japonezii au reuşit să schimbe cu 
180 de grade (răsturnare de imagine n.n.) reacţia cumpărătorilor la eticheta “Made in 
Japan”, până într-atât încât “Fabricat în Japonia” a devenit echivalent cu mână de lucru 
supercalificată, atenţie la detaliu şi aproape zero defecte.” 

Din prezentul studiu de caz s-ar putea desprinde concluzia eronată că singură 
calitatea produselor / serviciilor / prestaţiilor rezolvă problema gestiunii de imagine şi că, în 
consecinţă, nu ar mai fi nevoie de relaţii publice şi publicitate. Pentru cei tentaţi de o atare 
versiune se poate imagina lesne următoarea problemă: în condiţiile unor produse / servicii 
/ prestaţii similare, care din firmele aflate în concurenţă acaparează piaţa? Răspunsul 
                                           
22 Jay Conrad Levinson - Guerrilla Marketing - profituri mari cu investiţii mici, Editura S.C. Ştiinţă şi Tehnică S.A., 

Bucureşti, p. 15. 
23 Ibidem - p. 18 - 19 
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poate fi, evident, unul singur: aceea care însoţeşte calitatea cu o acerbă politică de 
impunere şi gestiune a imaginii de marcă a organizaţiei, a serviciilor / produselor / 
prestaţiilor sale. 

În acest sens, referindu-se la consecinţele absenţei unei activităţi de “public 
relations”, domnul Bernd Bartels, industriaş german, vicepreşedinte al concernului 
“Mannemann-Demag”, spunea, într-o convorbire oficială, că: “În Germania lipsesc 
aproape cu desăvârşire informaţiile publice despre economia şi evoluţiile din România, 
despre facilităţile oferite investitorilor străini, strict necesare pentru firmele mici şi mijlocii, 
care nu dispun de posibilităţi de documentare compatibile cu cele ale marilor concerne, 
dar care pot prezenta un potenţial uriaş de afaceri şi de cooperare, mai ales dacă s-ar 
pune în valoare punctele forte ale industriei româneşti. 

O activitate susţinută de public relations se impune pentru eliminarea percepţiei 
eronate că România s-ar afla undeva dincolo de Marea Neagră.” 

Gestiunea imaginii organizaţiei se realizează şi prin intermediul reclamei, 
indiferent de natura acesteia. Dar reclama, psihologia şi strategiile politicilor de reclamă nu 
fac obiectul acestui studiu, mai ales că, recent, în acest domeniu a apărut lucrarea 
“Psihologia reclamei”24, ce poate constitui un îndrumar consistent pentru personalul ce se 
ocupă de gestiunea imaginii organizaţiei. 

Obiectul prezentului studiu, în partea sa practic-aplicativă, îl constituie 
gestiunea imaginii de marcă a organizaţiei prin intermediul activităţii de “public relations” 
(relaţii publice), un domeniu cvasinecunoscut în România. De aceea vom încerca 
abordarea acestui domeniu într-o manieră oarecum problematizată. 

 

Ce reprezintă relaţiile publice? 
 
Conform publicaţiei “Cotidianul”25 “Public relations cuprinde tot ceea ce ţine de 

crearea şi întreţinerea imaginii, iar cei ce lucrează în acest sector sunt creatori de imagine. 
De la început trebuie să subliniez că ceea ce se referă la imagine în macro - 

respectiv la ţară - este valabil şi în micro, adică la societăţile comerciale, la organizaţii etc. 
Pe scurt, conform “Oxford Dictionary of Business”, “Petit Robert” şi conform 

Institute of Public Relations din Marea Britanie, activitatea de PR (relaţii publice - n.n.) se 
concentrează pe: 

1.  Asigurarea imaginii unitare a subiectului (fie aceasta o ţară, o organizaţie, 
o societate comercială, o grupare etc.). 

2.  Conturarea şi întreţinerea unei imagini cât mai bune (dar bazate pe date 
reale, nu confecţionate) în ce priveşte subiectul. 

3.  Menţinerea de foarte bune relaţii cu diverse organizaţii sau organisme 
interne sau externe, cu instituţii, cu publicul etc., precum şi cu mass-media 
internă şi externă. 

4.  Desfăşurarea de activităţi de lobby favorabile subiectului - atât în ţară cât 
şi în străinătate. 

5.  Asigurarea comunicării interne şi externe.” 

                                           
24 Maria Moldoveanu, Dorina Miron - Psihologia reclamei, Editura Libra, Bucureşti, 1995. 
25 Cotidianul - “Foarte scurt tratat de public relations”, 18.04.1994 
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După cum observăm, această definiţie extinsă şi descriptivă se concentrează 

pe imagine şi domeniile de acţiune ale relaţiilor publice. şi totuşi, ce sunt relaţiile publice? 
Relaţiile publice constituie, conform opiniei Asociaţiei de Relaţii Publice 

Internaţionale (IPRA), o funcţie principală a conducerii, bazată pe o activitate continuă şi 
sistematică, cu ajutorul căreia instituţiile caută să obţină înţelegerea, simpatia şi sprijinul 
acelora cu care au relaţii în prezent sau vor avea în viitor. 

Alte definiţii ale fenomenului “public relations” sunt: 
♦ “Relaţiile publice reprezintă efortul conştient, planificat şi susţinut de 

realizare şi menţinere a înţelegerii reciproce dintre o organizaţie şi oamenii 
cu care vin în contact.” (British Institute of Public Opinion) 

♦ “ Relaţiile publice reprezintă efortul conştient şi legitim de a ajunge la 
înţelegerea, stabilirea şi menţinerea încrederii în rândurile publicului, pe baza 
unei cercetări sistematice.” (Deutche Public Relations Gesellschaft of the 
Federal Republic of Germany - Societatea pentru relaţii publice a RFG) 

♦ “Relaţiile publice reprezintă efortul susţinut şi sistematic al conducerii prin 
care organizaţiile private şi de stat încearcă să obţină înţelegerea, simpatia şi 
sprijinul acelor cercuri cu care au sau presupun că vor avea legături.” (Biroul 
de relaţii publice din Danemarca) 

După cum se poate observa, cuvântul cheie îl reprezintă încrederea. Deci, din 
punct de vedere imagologic, esenţa relaţiilor publice se focalizează în acţiunea pe o 
structură umană arhetipală, aceea de încredere, urmărind impunerea, prin variate 
mijloace şi metode, a unei imagini proprii, adecvate, care să genereze la parteneri 
încredere faţă de organizaţie, de personalul, de produsele / serviciile / prestaţiile sale. 

Revenind la modelele din partea întâi a lucrării, vom reprezenta structura 
atomară a imaginii, având conceptul încredere în nucleul acesteia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referindu-se la conceptul încredere, Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii 

Naţionale a României, spune: “Încrederea publică reprezintă cel mai important<<     activ>>       
al oricărei bănci, un << post în afara bilanţului>>  fără de care rezultatele îşi pierd 
semnificaţia şi veridicitatea. 

Structura imaginii induse prin activitatea de relaţii publice 

" repede 

" onestitatea 
conducerii 

" eficient 

" sigur 

" simpatie 

etc. " bunăvoinţă 
" ÎNCREDERE 

" sprijin 

" personal de valoare 
" organizaţie performantă 
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Reformele în sistemul bancar trebuie fundamentate pe încrederea publică în 
domeniile specifice ale aplicării lor. 

În domeniul plăţilor, sistemul bancar are obligaţia să asigure mecanismele cu 
ajutorul cărora plata bunurilor şi serviciilor să fie făcute repede, eficient, sigur, astfel încât 
vânzătorul şi cumpărătorul să aibă încredere că instrumentele folosite pentru efectuarea 
acestor plăţi vor fi onorate şi acceptate de către toate părţile participante la tranzacţie. Un 
efort conjugat şi continuu al băncii centrale şi al societăţilor bancare poate construi 
încredere publică în folosirea instrumentelor de plată, altele decât numerarul. 

Această lucrare (lucrare publicată în cotidianul “Adevărul” - n.n.) este oferită 
publicului larg de Banca Naţională a României ca un început şi o invitaţie la încredere în 
sistemul bancar naţional.”26 

După cum se poate observa, cuvântul încredere este invocat de către 
Guvernatorul Băncii Naţionale a României de şase ori într-un “cuvânt înainte” de numai 25 
de rânduri (conform originalului - n.n.). Deci, cuvântul încredere este cuvânt cheie, el fiind 
elementul central al nucleului imaginii despre organizaţie. 

Propunându-şi gestionarea încrederii publice în organizaţie, relaţiile publice 
gestionează imaginea de marcă a organizaţiei. Pe lângă relaţiile cu publicul, ele cuprind 
raporturile cu presa, relaţiile cu angajaţii (relaţii umane), relaţiile cu autorităţile, relaţiile cu 
universităţile, partidele politice, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale etc. 

 

Relaţiile cu publicul  

Reprezintă acea parte din relaţiile publice practicate de instituţie, organizaţie, 
administraţie etc., prin care se realizează contactul nemijlocit cu publicul larg (opinia 
publică) şi cu anumite categorii specifice de public. Relaţiile cu publicul sunt asigurate de 
către servicii specializate, subordonate responsabilului de relaţii publice, care pot fi 
întâlnite sub diverse titulaturi: birou de informaţii, serviciu pentru informarea publicului, 
protocol (pentru primirea unor categorii de public) etc. 

Relaţiile publice, prin mediile utilizate, prin specificul lor, sunt în contact cu o 
serie de domenii conexe: publicitate, propagandă, relaţii umane, lobby şi grupuri de 
presiune etc.; în cursul utilizării relaţiilor publice, confuziile voite sau întâmplătoare apar în 
mod curent, întrucât toate aceste domenii sunt interesate în cunoaşterea şi influenţarea 
OPINIEI, fie că este opinia personală a publicului larg, fie a unui public specific (specialişti, 
de exemplu), fie opinia internă, în cadrul instituţiei, organizaţiei etc. 

Promovarea (publicitatea) în raport cu relaţiile publice 
Există o strânsă legătură între promovare (publicitate) şi relaţiile publice. 

Analizând reclama ca instrument de comunicare, Jakob Wolf27 asociază activitatea de 
“public relations” cu aceea de publicitate, considerându-le parte a marketingului. 

În acest sens scrie: “marketingul este un mod de a gândi şi acţiona în mod 
întreprinzător, având ca scop elaborarea şi impunerea unor strategii (concepte) amplu 
fundamentate şi orientate spre piaţă. În vederea unei asemenea conduceri a 

                                           
26 Mugur Isărescu - Cuvânt înainte, “Adevărul”, miercuri 1 martie 1995, p. 1. 
27 Jakob Wolf - Reclamă şi Public Relations, Manz Verlang, München, 1992. 
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întreprinderilor orientate spre piaţă, managementul are la dispoziţie patru instrumente de 
politică managerială: 

♦ politica produsului (politica sortimentului); 
♦ politica preţului şi condiţiilor; 
♦ politica distribuirii; 
♦ politica (acţiunea) comunicării. 

Folosirea optim combinată a acestor patru instrumente de politică managerială 
este denumită Marketing-Mix. 

Politica comunicării este subdivizată, de obicei, în următoarele instrumente: 
reclamă, public relations (relaţii publice); sales promotion (stimularea vânzării); personal 
selling (vânzare personală). Domeniile parţiale ale instrumentului politicii de comunicare 
constituie aşa numitul Sub-Mix în cadrul Marketing-Mix-ului de care am amintit înainte. În 
cadrul politicii de comunicare Sub-Mix, reclamei, în majoritatea întreprinderilor, îi revine o 
importanţă centrală. 

 
Din perspectiva deschisă de problematica gestionării de imagine, vom observa 

că publicitatea acoperă o parte a vizibilităţii distale, îndeosebi a produsului, pe când 
relaţiile publice acoperă atât vizibilitatea distală cât şi cea proximală. Inversând modelul 
vizibilităţii distale şi proximale din primul capitol, obţinem: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicitatea, indiferent prin ce este realizată, este o media. Relaţiile publice, 

după cum vom vedea în continuare, se realizează atât prin intermediul unor media, cât şi 
prin intermediul politicii de vizibilitate proximală (vizite publice în instituţie / organizaţie, 
contacte nemijlocite cu personalul de conducere etc.). 

 
Albert Oeckel şi economistul german Harry Nitsch28 s-au preocupat de 

delimitarea celor două domenii, punând faţă în faţă anumite caracteristici ale activităţilor 
de publicitate şi relaţii publice. Reunind cele două tablouri rezultă următoarea listă: 

                                           
28 Liviu  Mureşan  -  “Relaţii  publice  -  marca de fabrică,  de comerţ şi  de  serviciu”.  Teză  de doctorat, Bucureşti, 

1978, p. 10-11 

 Reprezentarea 
“publicului” 

 Politica de 
vizibilitate 

distală 

Organizaţia 

Media 

Politica de vizibilitate proximală 
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PUBLICITATE RELA}II PUBLICE 

- se referă, în principal, la produse sau 
servicii; 
 

- se referă, în principal, la persoane 
juridice sau fizice; 

- trebuie să ajute la vânzare; - trebuie să consolideze şi să cultive 
înţelegere şi încredere; 

- serveşte la informare şi la coordonarea 
activităţii de piaţă; 

- se adresează opiniei publice largi sau 
unor categorii specifice de public; 

- este o funcţie a vânzării şi este 
subordonată de obicei responsabilului 
serviciului; 

- este o funcţie a conducerii unei 
întreprinderi, instituţii, organizaţii etc.; 

- acţionează în principal unilateral asupra 
cumpărătorului potenţial; 

- acţionează întotdeauna bilateral, în 
direcţia publicului, cât şi spre interiorul 
organizaţiei; 

- urmăreşte să câştige părţi din piaţă; - urmăreşte să câştige simpatia publicului; 
- este desfăşurată pe termen scurt sau 
mediu; 

- se desfăşoară pe termen lung; 

- ajută la stabilirea unei anumite clarificări 
a pieţei; 

- ajută la o anumită clarificare a opiniilor; 

- are o tendinţă preponderent subiectivă 
(defectele unui produs nu sunt 
menţionate); 

- are o tendinţă de obiectivitate (şi 
elementele negative trebuie menţionate); 

- are o baza economică. - are o bază socială. 
Dar, aşa cum arătam anterior, cele două domenii se întrepătrund în activitatea 

practică, în organigramele organizaţiilor, în acţiunile concrete. Desfăşurate profesionist, 
ambele contribuie la realizarea unei imagini clare şi distincte a organizaţiei. 

 

Relaţiile publice în raport cu propaganda 
 

Reprezentând o activitate destinată răspândirii unor cunoştinţe, a unor idei care 
prezintă şi susţin o teorie, o concepţie, un partid politic, cu scopul de a convinge şi a 
câştiga adepţi, propaganda se intersectează, şi ea, cu domeniul publicităţii şi relaţiilor 
publice. 

Din perspectiva imagologică, propaganda este imagine apologetică, puternic 
deformată pozitiv sau negativ. 

Propaganda se subdivide în propagandă albă, cenuşie şi neagră. După 
Ciakotin, ea reprezintă, în domeniul politic, un viol al maselor29. 

Propaganda vizează să declanşeze acte ce modifică reprezentările şi 
aprecierile (judecăţile de valoare) ale populaţiei căreia se adresează. H. Henault şi D. 
Adam apreciază că “publicitatea, ca şi propaganda, au ca obiect să modifice mentalitatea 
consumatorului sau a utilizatorului final de bunuri, de produse sau servicii, pentru a le face 
să acţioneze în sensul dorit de către întreprindere”. 

                                           
29 Serge Ciakotin - “Le viol de foules par la propagande politique”, Gallimard, 1939, nouv. Edition, 1952. 



 
 

RELAŢII PUBLICE 
 

Mult mai subtile decât publicitatea şi propaganda, marşând pe gestionarea 
credibilităţii (încrederii în organizaţie), relaţiile publice au ca finalitate un impact mult mai 
puternic asupra mentalităţii publicului ţintă. De aceea putem considera - ca şi Eugene 
Prost - că publicitatea, propaganda comercială şi relaţiile publice nu constituie decât 
“provincii într-un imens imperiu al opiniei, provincii care, însă, şi-au cucerit independenţa, 
şi-au definit obiectivele proprii, şi-au pus la punct o strategie proprie”. 

Potrivit opiniei specialiştilor, “relaţiile publice încep de acasă” (în sensul că cele 
mai bine puse la punct măsuri de relaţii publice, care servesc la crearea opiniei numai în 
exteriorul instituţiei, sunt ineficiente dacă nu se bazează pe încrederea angajaţilor în 
conducerea proprie). În sensul menţionat, se porneşte de la premisa că încrederea se 
constituie numai pe tărâmul cunoaşterii, astfel încât apare necesitatea de a informa cât 
mai cuprinzător colaboratorii. 

Acest subcapitol s-ar putea intitula generic relaţii umane. Din perspectiva 
acestor relaţii umane se consideră că relaţiile publice bine realizate presupun o informare 
permanentă a publicului larg, cât şi a unor categorii specifice, asupra unor întâmplări 
curente în interiorul instituţiei, trezirea interesului faţă de politica internă a organizaţiei 
(instituţiei), respectiv întărirea sentimentului individual de  apartenenţă la propria 
organizaţie pentru creşterea eficacităţii muncii angajaţilor. Acest ultim domeniu, specialiştii 
americani îl denumesc fie “Personal Relations” (relaţii cu personalul), fie “Employer 
Relations” (relaţii cu angajaţii), presupunând cultivarea relaţiilor umane în interiorul 
propriei instituţii. 

Concluzionând, putem spune că între publicitate, relaţii publice şi propagandă există 
numeroase interferenţe, dar şi multe diferenţieri, generate, mai ales, de faptul că relaţiile publice 
reprezintă, în primul rând, o stare de spirit. Acest aspect este bine sesizat de Bernard Lecoq care 
scrie: “Scopul relaţiilor publice fiind acela de a crea, a menţine sau a dezvolta un climat de încredere 
şi de înţelegere, este vorba, deci, mai întâi şi înainte de toate, de o stare de spirit ce nu este a unei 
persoane, ci a unui grup întreg care caută «să comunice» cu celelalte grupuri pentru a le face să 
participe la realizarea propriului obiectiv. Ea se va manifesta atât în interiorul, cât şi în afara grupului. 
Relaţiile publice interne şi relaţiile publice externe sunt strâns legate.” 

Foarte scurt istoric al relaţiilor publice 
Unele elemente componente ale relaţiilor publice sunt considerate tot atât de 

vechi ca şi omenirea însăşi. Definirea lor ca activitate specializată nu s-a conturat, însă, 
decât spre sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX. 

Referindu-se la începuturile relaţiilor publice, Peter G. Osgood, preşedintele firmei 
Carl Byoir & Associates, spune: “Originile sunt foarte îndepărtate; de exemplu, practica de a 
trimite echipe care să pregătească totul înaintea călătoriei unui demnitar sau politician nu a fost 
inventată nici de Harry Truman şi nici de Richard Nixon. Locuitorii vechiului Babilon, cei din 
Grecia sau Roma antică erau convinşi de eficacitatea acestui procedeu. 

Sfântul Ioan Botezătorul însuşi a făcut o treabă foarte bună, pregătind venirea lui Isus 
din Nazareth.” 

Un alt exemplu de practică veche de relaţii publice îl constituie publicitatea. Ea 
a fost utilizată, sub diferite forme pentru gestiunea de imagine, încă din antichitate. 
Inscripţii de genul “Votaţi pentru Cicero. Este un om bun”, au fost găsite de arheologi 
printre ruinele civilizaţiilor antice. Însuşi Iulius Cezar a ordonat, în anul 59 î.e.n., lipirea 
unui afiş de informare, denumit Acta Diurna, în afara Forumului, cu scopul de a informa 
cetăţenii despre activităţile legislatorilor romani. 
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Termenul de “public relations” (relaţii publice) a fost utilizat mult mai târziu, în 
1882, de către un avocat din New York, Verdier, care a prezentat la Facultatea de drept 
din Yale conferinţa “Public Relations and Duties of the Legal Profession”. În 1908, 
Theodore Newton, preşedintele societăţii American Telephone and Telegraph, a apelat la 
termenul relaţii publice chiar în titlul raportului său anual. 

Se poate deci aprecia că activitatea de relaţii publice şi de gestiune 
profesionistă a imaginii a debutat efectiv în Statele Unite, în ajunul primului război mondial 
şi a cunoscut - potrivit opiniei lui Edward L.Bernays, completată cu cea a lui Albert Oekl, 
Cutlip şi Center - şase etape: 

♦ 1900 -1914 -  etapa de reacţie la critica societăţii americane făcută de 
autori consacraţi, ca Upton Sinclair, Ida Tarbell, Thomas Lawson. Erau criticate 
metodele inumane utilizate de marile companii de căi ferate, bănci, companii 
petroliere şi miniere, în goană după profituri cât mai mari. Interesate în refacerea 
“imaginii” lor, companiile au apelat la specialişti, cum a fost cazul lui Ivy Ledbetter Lee 
care, angajat de proprietarii minelor de cărbuni, înfiinţează, în 1905, un prim birou de 
specialitate “publicity”. 

♦ 1914 -1919 - etapa Primului Război Mondial dominată de principiul 
“publicul trebuie informat”. Pentru a capta încrederea publică, preşedintele Wilson 
creează la 6 aprilie 1917 “Committee on Public Information”, cunoscută sub numele 
de Comisia Creel, care îmbină relaţiile publice, propaganda, războiul psihologic şi 
multiple acţiuni de informare în interiorul şi exteriorul SUA.  

♦ 1919 -1939 - etapa a III-a când specialiştii formaţi de “Committee on Public 
Information” au pus la dispoziţia companiilor americane experienţa acumulată în 
domeniul gestiunii de imagine. Se înfiinţează primele companii de relaţii publice; 
întreprinderile americane încep să conştientizeze că informaţia şi gestiunea imaginii 
înseamnă putere şi înfiinţează birouri de relaţii publice; le urmează exemplul 
fundaţiile, institutele de cercetări, spitalele, bisericile, organizaţiile politice şi apolitice 
(printre care şi sindicatele). Apar cărţi de specialitate şi primele facultăţi în care se 
predau relaţii publice. Este gestionată marea criză din 1929 - 1933. 

♦ 1939 - 1945 - etapa a IV-a se desfăşoară sub semnul celui de-al doilea 
război mondial. Preşedintele Franklin Roosevelt înfiinţează “Office of War Information” 
(Biroul de Informaţii de Război - OWI), condus  de Elmer Davis, un ziarist din Indiana. 
Resursa umană OWI era de 250 de angajaţi permanenţi, iar logistica sa 
informaţională era utilizată de 300 de reporteri şi corespondenţi. OWI a înfiinţat, în 
1942, “Vocea Americii”. OWI este strămoşul Agenţiei de Informaţii a SUA, înfiinţată în 
1953 sub preşedinţia lui Eisenhower în scopul de “a povesti lumii întregi despre 
America”. 

♦ 1945 -1965 - etapa a V-a. Creşte importanţa relaţiilor publice. În SUA, se 
formează asociaţii profesionale, se organizează noi cursuri şi facultăţi. În anul 1948, 
relaţiile publice se predau în 62 de universităţi. În perioada 1948 - 1962 ele sunt 
aduse şi generalizate în Europa de vest. 

♦ 1965 - prezent. Relaţiile publice intră în epoca informaţiei globale. 
Americanii susţin că a gândi în manieră globală înseamnă, pentru specialistul în relaţii 
publice, “să aibă o viziune globală şi imaginaţia de a privi dincolo de graniţele 
naţionale în cazul programelor de comunicare care pot ajuta la atingerea ţelurilor 
afacerilor. Globalizarea şi descentralizarea accentuată fac să fie mai important decât 
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oricând ca organizaţiile să aibă sisteme de comunicare internă puternice care să le 
permită ca, în operaţiile lor diversificate, să folosească o singură “voce”30. 

Se apreciază că, în prezent, numai în SUA lucrează în domeniul relaţiilor 
publice aproximativ 500.000 de persoane (în Franţa 300.000, în Germania 350.000 etc.), 
fiecare instituţie / organizaţie având între 2 şi 3.000 de angajaţi. 

În România, relaţiile publice au început să se dezvolte după 1989. Guvernul, 
principalele ministere şi instituţiile / organizaţiile ce au conştientizat forţa imaginii, şi-au 
creat structuri de relaţii publice: Departamentul de Informaţii al Guvernului, Direcţia de 
Informare şi Relaţii Publice a M.Ap.N., Biroul purtătorului de cuvânt de la Preşedinţia 
României,  Departamentul de Consultanţă şi Publicitate al firmei General Trading & 
Investments Co. S.A., Departamentul de relaţii publice al Direcţiei Generale a Vămilor ş.a. 

 

Care sunt principalele tipuri de structuri de relaţii publice? Există 
posibilitatea ca firmele/organizaţiile ce nu au structuri de relaţii publice să 
poată apela, în România, la firme de consultanţă? 

 
În general, în lume, există două tipuri de structuri de relaţii publice: 

1.  Structuri guvernamentale; 
2.  Structuri departamentale; 
3.  Firme de relaţii publice sau de consultanţă. 

De regulă, cea mai mare parte a organizaţiilor îşi construiesc propriul 
departament de relaţii publice. Mărimea acestui departament variază de la 2 persoane la 
3.000 de persoane. De exemplu, compania Lockheed, specializată în rachete şi 
construcţii aerospaţiale din Sunnyvale, California (SUA) are un personal format din 14 
oameni. Altă firmă, General Motors, una dintre cele mai mari corporaţii din lume, are un 
personal format din peste 300 de oameni şi o mare varietate de denumiri de posturi, în 
funcţie de dispunerea geografică şi de sucursale. În acelaşi timp, Departamentul Apărării 
al SUA are - pentru gestiunea propriei imagini, a crizelor şi conflictelor - peste 3.000 de 
angajaţi. 

Din cele prezentate mai sus, rezultă că nu există o structură standard şi că 
organizaţiile îşi construiesc propriile structuri de relaţii publice în funcţie de problemele cu 
care se confruntă, amploarea fluxurilor informaţionale ce trebuiesc monitorizate / 
gestionate şi, cel mai important, dimensiunea resurselor bugetare disponibile. Numai 
pentru orientare, prezentăm organigrama structurii de relaţii publice a companiei 
Lockheed: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
30 Bourke, W - Reassessing the Public Relations Role, in> Public Relations Journal, SUA, vol. 46, nr. 1. 
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               31 

     
 
 
            

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca funcţionalitate, şeful departamentului - numit director cu relaţiile publice - 

este răspunzător (în faţa preşedintelui) cu politica de gestiune a imaginii companiei. Un/o 
secretar(ă) şi alte trei persoane sunt subordonate directorului. Aceştia sunt: şeful biroului 
ştiri (răspunzător de relaţiile cu mass-media şi cu relaţiile de presă), editorul ziarului 
angajaţilor “Star” şi şeful cu problemele publice (responsabil în primul rând cu relaţiile cu 
guvernul şi cu comunitatea). 

Şeful biroului ştiri are un asistent administrativ şi trei reprezentanţi cu relaţiile 
publice care se ocupă de ştiri şi contribuie cu articole (inclusiv personale) în “Star”. Şeful cu 
problemele publice are un asistent administrativ şi patru persoane care lucrează direct cu 
problemele comunităţii din întreaga zonă a golfului San Francisco.  

Politica de imagine a unui astfel de departament se focalizează pe inducerea la 
angajaţii companiei şi la principalele categorii de public - acţionari, clienţi, beneficiari ş.a. - 
a unei reprezentări despre companie, având ca nucleu încrederea şi simpatia faţă de 
companie, conducerea şi programele acesteia precum şi pe stimularea unei încrederi 
deosebite faţă de calitatea produselor realizate.  

                                           
31 “Star” - publicaţie internă pentru compania Lockheed: este destinată informării personalului companiei, cu problemele 

de interes pentru acesta 
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Organizaţiile pot apela - pentru crearea unei imagini favorabile, clare şi distincte 
- la firme de relaţii publice. Firmele, trăind din consultanţă, oferă - contra cost - consulting 
în domeniul relaţiilor publice şi publicităţii. 

Structura unei firme de consultanţă diferă în funcţie de mărime. O firmă mică 
de relaţii publice poate să fie formată doar din proprietar (preşedinte) şi un asistent 
(vicepreşedinte), ajutaţi de o secretară. 

Firmele mai mari sunt structurate astfel: 
♦ Preşedinte; 
♦ Vicepreşedinte executiv; 
♦ Supraveghetor şef al operaţiilor; 
♦ Director cu operaţiile; 
♦ Director adjunct cu operaţiile; 
♦ Personal de secretariat; 
♦ Funcţionari. 

 
În România există mai multe firme de relaţii publice printre care  “DC 

Communication”, “Perfect”, Image Promotion, MGS Public Relations, Invest Romania 
Forum s.a. 

Firma “DC Communication” oferă următoarele servicii: 
1.  Analiză şi strategie de imagine. 
2.  Strategie de comunicare pentru programe naţionale şi regionale. 
3.  Relaţii cu mass-media. 
4.  Consultanţă pentru apariţii publice. 
5.  Creaţie şi producţie de suport vizual pentru campanii de imagine şi comunicare. 
6.  Pregătire pentru ataşaţii de presă, persoane însărcinate cu relaţiile publice. 
7.  Elaborarea şi organizarea de evenimente publice (seminarii, conferinţe, mese 

rotunde, recepţii). 
8.  Elaborarea concepţiei generale şi organizarea de expoziţii şi pavilioane 

pentru manifestări naţionale şi internaţionale. 
9.  Management pentru crize de imagine. 
 
În pofida acestor servicii oferite, considerăm că mai util şi, evident, mai ieftin, 

este ca organizaţiile să-şi creeze propriile structuri de relaţii publice. Pentru acest lucru pot 
apela fie la serviciile unei facultăţi de profil, fie la cele ale unei firme specializate. De 
exemplu, firma General Trading & Investments Co. S.A. pregăteşte un program complex 
de formare a structurilor de relaţii publice destinate organizaţiilor din România. 
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3. RELAŢII PUBLICE 
 
 
Rolul activităţii de informare şi relaţii publice este de a asigura o cât mai 

eficientă comunicare biunivocă între organizaţie şi totalitatea segmentelor opiniei publice 
româneşti şi internaţionale de interes. Structura de relaţii publice constituie interfaţa dintre 
organizaţie şi societate precum şi dintre organizaţie şi membrii săi. În activitatea de 
informare, structura de relaţii publice, pe baza unei strategii coerente de imagine, 
identifică şi deschide toate canalele de comunicare disponibile astfel încât imaginea 
indusă să fie clară şi distinctă. 

Activitatea de gestionare a imaginii organizaţiei (prin politici coerente de 
informare şi relaţii publice) este în responsabilitatea preşedintelui organizaţiei. El o 
realizează prin intermediul structurii de relaţii publice. 

Activitatea de informare şi relaţii publice se realizează prin două tipuri de 
programe: 

♦ programe active: acestea au un caracter ofensiv, pun în valoare iniţiativa şi 
creativitatea specialiştilor în relaţii publice şi permit acestora elaborarea şi transpunerea 
în practică a unor strategii de acţiune bine fundamentate. Astfel de programe sunt 
recomandate pentru îndeplinirea obiectivelor de comunicare stabilite pe termen mediu 
şi lung; 

♦ programe reactive: acestea au un caracter defensiv şi constau în pregătirea 
specialiştilor cu informarea şi relaţiile publice pentru a face faţă cu succes situaţiilor 
neprevăzute şi cererilor de informaţii primite de la diferite categorii de public, pentru a 
remedia situaţiile care tind să ia o turnură negativă. 

În activitatea lor, specialiştii în relaţii publice îmbină, de regulă, ambele tipuri de 
programe. În prezent, multe firme renunţă la pasivitate, asumându-şi un rol activ. În SUA, 
printre cele mai agresive se numără Mobil Oil, care a petrecut mai bine de un deceniu 
pentru întocmirea de reclame ce pledau în favoarea sa şi răspunzând criticilor aduse. 
Când conducerea corporaţiei a început să resimtă o oarecare frustrare faţă de modul în 
care reţelele TV prezentau câştigurile companiei, exagerându-le, compania a pus la punct 
un program publicitar prin care prezenta procentul de profit a 3 reţele comerciale TV în 
aceeaşi perioadă. Mobil Oil avea, evident, profituri mai mici decât oricare dintre acestea. 
Reţelele respective de TV au refuzat să prezinte filmul de reclamă deoarece, susţineau 
ele, stârnea controverse şi cădea sub incidenţa prevederilor Comisiei Federale privind 
Comunicaţiile (F.C.C.). Reţelele TV nu au cedat nici după ce Mobil Oil s-a oferit să 
plătească costurile pe care le-ar implica dovezile aduse de un grup cum că materialele ar 
fi false. În această situaţie, Mobil Oil a publicat pagini întregi de reclamă în diverse ziare, 
cu acelaşi mesaj. 
 

Procesul de gestiune a imaginii organizaţiei prin activitatea de informare 
şi relaţii publice 
 
Activitatea de informare şi relaţii publice este un proces prin derularea căruia se 

urmăresc trei scopuri: 
♦ conservarea şi consolidarea opiniei / reprezentării publice favorabile; 
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♦ cristalizarea şi canalizarea opiniei / reprezentării publice latente şi neutre datorită 
lipsei de informaţii; 

♦ neutralizarea sau, dacă este posibil, schimbarea opiniei publice ostile 
(răsturnarea de imagine). 

Acest proces are mai multe etape: 
1. identificarea problemei de rezolvat; 
2. cercetarea / constatarea situaţiei reale; 
3. planificarea; 
4. comunicarea; 
5. evaluarea. 

 
1. Identificarea problemei este prima etapă a procesului de informare şi relaţii 

publice. Pentru a identifica problema care face obiectul procesului de comunicare, 
specialistul în relaţii publice trebuie să răspundă la următoarele întrebări: 

♦  Care este problema? 
♦  Care este sursa interesului pentru un anumit lucru? 
♦  Unde şi când acest lucru constituie o problemă? 
♦  Cine este implicat sau afectat? 
♦ Cum sunt implicate / afectate aceste persoane? 
♦  De ce prezintă interes acest lucru? 

Identificarea corectă a problemei care face obiectul procesului de comunicare 
determină buna desfăşurare ulterioară a acestui proces. Pentru aceasta este necesară 
identificarea şi utilizarea a cât mai multor surse de informaţii despre respectiva problemă. 

 
2. Cercetarea / constatarea problemei 
Cercetarea problemei este o etapă analitică, absolut necesară înaintea etapelor 

planificării şi comunicării. Ea constă într-o activitate sistematică de obţinere a unor 
cunoştinţe corespunzătoare, cât mai complete, despre propria organizaţie şi despre 
comunitatea locală. 

Pledând pentru cercetarea de relaţii publice, B. Wiesendanger32 scrie: “Toţi 
specialiştii în relaţii publice, inclusiv în relaţiile cu guvernul, în comunicarea cu angajaţii şi 
alţii, caută în cercetare modalitatea de a satisface o seamă de necesităţi, de la formularea 
strategiei şi selectarea auditoriilor vizate până la testarea comunicărilor firmei şi evaluarea 
concurenţei.” 

Primul pas al cercetării constă în strângerea de informaţii din diferite surse. 
Specialistul cu informarea şi relaţiile publice al organizaţiei trebuie să fie un adevărat 
expert în ceea ce priveşte problemele de orice natură ale organizaţiei la care 
funcţionează, mass-media, precum şi în problemele şi specificităţile publicului organizaţiei 
şi ale comunităţilor locale. 

Următorii paşi ai cercetării îi reprezintă analiza informaţiilor şi evaluarea 
acestora precum şi a obiectivelor urmărite. 

Informaţiile strânse, analizate şi evaluate trebuie să se refere la: 
•  Istoricul organizaţiei şi al dinamicii publicului organizaţiei; 

                                           
32 Wiesendanger, B. - A Research Roundup, în Public Relations Journal, SUA, 1994, p. 23 - 26. 
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•  Imaginea organizaţiei în reprezentarea mass-media, a publicului organizaţiei, 
a altor organizaţii similare şi/sau concurente; 

•  Funcţiile, dispunerea în spaţiu, încadrarea cu personal calificat şi resursele 
organizaţiei; 

•  Caracteristicile de factură tehnologică ale organizaţiei şi nivelul de 
informatizare; 

•  Schema generală şi amploarea comunicării interne şi externe ale organizaţiei; 
•  Categorii de public intern şi extern; 
•  Canale de comunicare ce pot fi utilizate etc. 

Acumularea unui volum cât mai mare de date şi cercetarea acestora constituie o 
etapă necesară, deoarece asigură următoarele beneficii: 

•  posibilitatea unei atitudini active: în urma cercetării, specialistul în relaţii 
publice este capabil să anticipeze problemele şi soluţiile posibile, nu doar să 
reacţioneze la situaţiile care se produc; 

•  posibilitatea unei planificări adecvate, care să sporească eficacitatea activităţii 
de informare şi relaţii publice; 

•  posibilitatea de validare a supoziţiilor proprii prin fundamentarea lor pe o 
informaţie factuală şi nu doar pe opinii proprii. 

Pe lângă avantajele incontestabile, cercetarea are şi anumite limite: 
•  cercetarea categoriilor de public ţintă nu poate fi niciodată exhaustivă ci 

constă în cercetarea unor eşantioane considerate reprezentative. Dacă eşantionul 
cercetat nu este suficient de reprezentativ, eficacitatea cercetării şi veridicitatea 
concluziilor vor fi afectate; 

•  resursele (umane, materiale, financiare şi de timp) disponibile pentru 
efectuarea cercetării afectează, de asemenea, rezultatul acesteia; 

•  superficialitatea: factorul uman poate distorsiona rezultatul cercetării 
deoarece, adeseori, persoanele chestionate nu spun ceea ce gândesc ci ceea ce 
cred că doreşte cel care chestionează (această tendinţă umană de a fi plăcut 
altuia este cunoscută ca “fenomenul Hawthorne”). 

•  caracterul static al cercetării: oamenii, situaţiile şi opiniile sunt într-o continuă 
schimbare, în timp ce rezultatele cercetării sunt statice. Depăşirea acestei limite 
presupune actualizarea şi revizuirea permanentă a rezultatelor cercetării. 

Eficacitatea cercetării este influenţată de: 
•  cantitatea datelor supuse analizei şi evaluării; 
•  cunoaşterea şi utilizarea surselor de informaţii aflate la dispoziţie; 
•  utilizarea unui spectru cât mai larg de metode de cercetare. 

În activitatea de gestionare a imaginii prin informare şi relaţii publice pot fi folosite 
următoarele metode de cercetare: 

•  analiza imaginii organizaţiei în mass-media locală şi centrală. Se analizează: 
nucleul imaginii şi conceptele de însoţire; vizibilitatea; claritatea şi gradul de 
diversificare a imaginii; nivelul de identitate al organizaţiei; concordanţa dintre 
autoimagine şi imaginea în mass-media; deformările pozitive şi negative de 
imagine precum şi sursele acestora; 

•  analiza imaginii organizaţiei în reprezentarea publicului organizaţiei; 
•  colectarea de informaţii factuale despre activitatea anterioară, despre 

organizaţie, despre publicul acesteia şi comunitatea locală; 
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•  studiul de caz; 
•  sondajul: specialistul cu informarea şi relaţiile publice poate utiliza resursele 

sondajelor efectuate de institutele specializate şi, de asemenea, poate efectua 
sondaje proprii pe anumite categorii de public; 

•  observarea; 
•  simularea; 
•  întocmirea de dosare tematice; 
•  alte metode adecvate situaţiei concrete, obiectivelor urmărite etc. 

Un prim domeniu al cercetării cuprinde cunoaşterea, analiza şi evaluarea activităţii 
propriei organizaţii. Pentru aceasta, specialistul cu informarea şi relaţiile publice trebuie: 

•  să urmărească modul în care personalul organizaţiei îşi îndeplineşte atribuţiile 
rezultate din organigrama instituţiei. O atenţie aparte este acordată cunoştinţelor 
şi comportamentului angajaţilor din perspectiva gestionării imaginii organizaţiei. 
Întrebările şi problemele posibile pe care şi le pune specialistul în relaţii publice 
derivă din obiectivele de imagine intuite şi pot fi:  

♦  Cum tratează personalul organizaţiei clienţii? Sunt respectate 
standardele comportamentale? 

♦  Atitudinea personalului este acră, respingătoare sau amabilă? 
♦  Cum şi ce comunică personalul organizaţiei? 
♦  Se vaită şi critică, sau încearcă să inducă o atitudine de simpatie faţă 

de organizaţie? 
♦ Spaţiile în care funcţionează organizaţia sunt decente, îngrijite, de bun 

gust, sau trădează o delăsare cumplită? 
♦ Redactarea corespondenţei trădează preocuparea pentru o imagine 

pozitivă sau neglijenţă? 
De la caz la caz, specialistul în relaţii publice poate urmări şi alte probleme 

- aparent nesemnificative - dar care, cercetate mai atent, pot fi esenţiale 
pentru imaginea organizaţiei. În context, se poate spune că şi modul în care 
arată toaletele instituţiilor are impact - uneori mare - asupra imaginii 
acestora. 

• să ştie să-i întrebe şi să-i asculte pe oamenii din organizaţie. În această 
privinţă pot fi foarte utile vizitele la locul de muncă sau chiar la domiciliul acestora 
(ştiut fiind că membrii familiei angajatului pot fi, în cercul lor de prieteni, 
multiplicatori de imagine pozitivă sau negativă a organizaţiei). Pentru aceasta, 
este util ca specialistul în relaţii publice să aibă pregătită, din timp, o listă cu 
întrebări la care să ceară răspunsuri; 

• să valorifice informaţia existentă cu privire la activitatea anterioară; 
• să înregistreze, în permanenţă, datele pe care la obţine, să le discute cu alţi 

membrii din conducerea organizaţiei; pe baza lor, să caute să determine 
tendinţele unor fenomene în timp şi să-şi explice modul în care s-a constituit o 
anumită imagine despre propria organizaţie; 

• să se asigure că este implicat realmente şi corespunzător în îndeplinirea 
funcţiunilor organizaţiei sale; să se implice (şi să determine executivul să-l implice) 
în toate activităţile desfăşurate de organizaţie; 

• să evalueze în permanenţă nivelul de încredere a personalului şi publicului în 
organizaţie şi conducerea acesteia; 



 
 

RELAŢII PUBLICE 
 

• să evalueze imaginea organizaţiei în opinia publicului acesteia. 
Un alt domeniu al cercetării cuprinde cunoaşterea comunităţii locale, a categoriilor de 

public care pot afecta succesul organizaţiei. Aceasta se realizează prin: 
•  cunoaşterea şi analizarea trăsăturilor specifice (economice, sociale, etnice, 

religioase, istorice, culturale etc.) ale comunităţii locale; 
•  cunoaşterea liderilor locali (politici, administrativi, economici, culturali, religioşi 

etc.); 
•  cunoaşterea grupurilor locale de interese; 
•  evaluarea gradului de informare al comunităţii locale cu privire la activitatea 

organizaţiei; 
•  cunoaşterea categoriilor de public al organizaţiei şi stabilirea importanţei şi 

imaginii lor în raport cu obiectivele şi acţiunile organizaţiei; 
•  depistarea celor mai eficiente căi de comunicare cu comunitatea locală 

(publicul organizaţiei), în special a celor mai adecvate mijloace de informare în 
masă. 

•  
 
3. Planificarea activităţii de gestiune a imaginii prin intermediul activităţii 
de relaţii publice 
 
Importanţa planificării este ilustrată de faptul că, în multe lucrări de specialitate, 

activitatea de informare şi relaţii publice este definită drept “un efort / proces planificat”. 
Planificarea presupune stabilirea unor obiective, determinarea căilor şi resurselor ce 
contribuie la îndeplinirea lor, evaluarea permanentă a rezultatelor obţinute şi introducerea 
oportună a corecţiilor necesare. Planul trebuie să fie un instrument de lucru flexibil şi nu o 
schemă “bătută în cuie”. Planificarea nu asigură, neapărat, succesul, dar lipsa ei duce - cu 
siguranţă - la eşec. 

Înainte să organizeze munca de relaţii publice, practicienii trebuie să ia în 
considerare obiectivele şi strategiile, planificarea şi bugetele, cercetarea şi evaluarea 
organizaţiei. Mediul principal în care operează organizaţia trebuie să dicteze majoritatea 
obiectivelor de afaceri. Acestea, la rândul lor, dictează obiectivele şi strategiile specifice 
relaţiilor publice şi, odată ce acestea au fost definite, sarcina organizării unui program de 
relaţii publice va decurge natural. 

 
 
 
 
Mediul 

Obiective de afaceri 
Strategia de relaţii publice pe obiective 

Programe de relaţii publice 
 
Stabilirea obiectivelor, formularea strategiilor şi planificarea sunt esenţiale dacă 

vreţi ca funcţia de relaţii publice să fie considerată la fel de importantă cu a altor 
componente ale organizaţiei. Planificarea necesită gândire. Planificarea unui program de 
relaţii publice pe termen scurt pentru promovarea unui nou serviciu poate necesita mai 



 
 

RELAŢII PUBLICE 
 
puţină gândire în timp decât planificarea unei campanii pe termen lung pentru câştigarea 
sprijinului pentru o problemă de politică publică. Totuşi, în fiecare caz, planul de relaţii 
publice trebuie să includă obiective clar formulate pentru atingerea scopurilor organizaţiei, 
strategii pentru atingerea acestor obiective, tactici pentru aplicarea strategiilor şi 
măsurători pentru a determina dacă tacticile au succes. 

Printre aspectele cele mai importante ale activităţii de relaţii publice se înscrie 
stabilirea precisă a scopurilor, obiectivelor şi a ţintelor pentru tacticile aplicate. Activităţile 
de relaţii publice sunt lipsite de sens dacă nu sunt proiectate pentru îndeplinirea unor 
scopuri ce pot fi măsurate cu certitudine. 

De exemplu, să considerăm următorul plan elementar de relaţii publice: 
I Mediul (cadrul) 

Avem nevoie să măsurăm vânzările unui produs pe piaţa locală. În mod curent 
suntem numărul 3 pe piaţă, puţin înapoia furnizorului de pe locul secund, dar departe în 
urma liderului pieţei. 

II Obiective de afaceri 
Scopul nostru este de a făuri o porţiune de piaţă pentru produsul nostru în zona 

locală. Să depăşim numărul 2 şi să ajungem mai aproape de numărul 1. 
III Obiective de relaţii publice 

♦ confirmarea preocupării neîntrerupte a companiei faţă de clienţii locali, de 
satisfacere a solicitărilor acestora; 

♦ să convingă clienţii potenţiali că firma noastră oferă personal, expertiză, produse, 
servicii de foarte bună calitate precum şi înţelegere pentru trebuinţele lor; 

♦ prezentarea companiei ca formidabil competitor pentru cei doi lideri ai pieţei. 
Când realizează un program (un plan) de relaţii publice, specialistul trebuie să 

răspundă la următoarele întrebări: 
• Care este scopul programului? (Care este situaţia dorită?); 
• Care este publicul ţintă? (Cine - din interior sau exterior - trebuie să răspundă la 

program, să fie “atins” sau afectat?); 
• Ce obiective trebuiesc fixate? (Ce trebuie să se obţină cu fiecare public pentru a 

îndeplini scopul programului?); 
• Strategii de acţiune (Ce schimbări trebuie făcute pentru a obţine rezultatele 

stabilite în obiective?). 
Pentru a răspunde la aceste întrebări, specialistul în relaţii publice trebuie să 

parcurgă următoarele stadii: 
♦ să revadă, în ansamblu, rezultatele identificării problemei şi cercetării; 
♦ pe această bază, să stabilească scopul şi obiectivele programului; 
♦ să definească categoriilor de public vizate; 
♦ să selecteze canalele de comunicare; 
♦ să stabilească mesajele cele mai adecvate pentru inducerea reprezentării 

(imaginii) reale şi/sau dorite; 
♦ să stabilească strategiile de comunicare, în sensul de  cum trebuie transmise 

mesajele; 
♦ să încadreze în timp activităţile; 
♦ să evalueze modul de îndeplinire a obiectivelor şi rezultatele acţiunii de 

planificare; 
♦ să planifice resursele existente / necesare. 
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Pregătirea planului unei campanii de relaţii publice presupune punerea tuturor 
componentelor planificării relaţiilor publice - obiective, strategii, cercetare, tactici, resurse, 
mijloace, evaluare - într-un tot coerent. 

 
 

Schema – cadru a planului unei campanii de relaţii publice cuprinde 
următoarele: 

1. Stabilirea back-groundului (cadrului) problemei. 
Aceasta este aşa numita analiză a situaţiei, back-ground sau bilanţul situaţiei care 

dau caracterul specific ţintelor majore ale campaniei. Aceasta poate fi un bilanţ general care 
se referă la audienţe, cercetare cunoscută, poziţiile organizaţiei, istoric şi obstacolele 
întâmpinate în atingerea scopului propus, evoluţia reprezentărilor publicului organizaţiei cu 
privire la aceasta. Planificatorul de relaţii publice trebuie să dividă scopul de atins în mai multe 
obiective subordonate “Ce”-urilor de realizat. 

2. Pregătirea planului. 
Al doilea pas al planului campaniei schiţează un mod de abordare limpede, 

general, pentru rezolvarea problemei. Aceasta trasează strategiile, “cum”-urile şi 
instrumentele de relaţii publice care să fie utilizate pentru atingerea completă a 
obiectivelor. Elementele planului de relaţii publice pot varia în funcţie de subiectul afacerii 
dar, în general, include următoarele: 

• analiza situaţională - descrierea problemei aşa cum aceasta există în mod 
curent, incluzând back-ground-ul despre modul în care situaţia a ajuns în starea 
prezentă. 

• domeniul sarcinilor - descrierea naturii sarcinilor pe care programul de 
relaţii publice va încerca să le realizeze. 

• audienţele ţintă - identificarea ţintelor specifice şi împărţirea în grupuri 
uşor de controlat. 

• metode de cercetare - specificul concepţiei de cercetare care va fi 
utilizată. 

• mesajele-cheie - apelurile specifice selectate: 
♦ Ce dorim să spunem audienţelor? 
♦ Ce dorim să-i facem să simtă despre noi? 
♦ Ce dorim să facă ele? 

• vehiculele comunicării - dispozitivele de comunicare tactice care să fie 
realizate. 

• echipa proiectului - personajele cheie care vor participa în cadrul 
proiectului. 

• planificarea timpului şi plăţilor - un orar cu costuri propuse care au fost 
identificate. 

Elementele specifice ale oricărui plan depind de natura unică a programului 
însuşi. Când un furnizor din afară face o ofertă, în plan trebuie incluse elementele 
adiţionale, cum ar fi clauze de anulare, confidenţialitatea lucrului şi referinţele. 
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3. Activarea planului. 
A treia etapă a planului campaniei detaliază tacticile cu care se operează. 

Poate cuprinde şi un grafic de timp care să specifice când va avea loc fiecare acţiune. 
Sunt definite activităţile specifice, sunt repartizaţi oameni pentru îndeplinirea acestora şi 
sunt stabilite termenele de îndeplinire. Această etapă constituie esenţa planului 
campaniei. 

4. Evaluarea campaniei 
Pentru a constata dacă planul funcţionează, trebuie stabilite metode precise de 

evaluare. Pre-testarea şi post-testarea atitudinilor audienţei, analizele cantitative ale 
publicului participant la eveniment, analiza de conţinut a succesului în mass-media, treceri 
în revistă (rezumate), cifrele de vânzări, rapoartele personalului, scrisori către 
administraţie şi feed-back-ul de la alţii - metode specifice de testare evaluativă sunt 
accesibile practicianului. Dar includerea unui mecanism de evaluare este imperativă. 

Planul unei campanii de relaţii publice trebuie detaliat întotdeauna în scris, 
astfel ca planificatorii să poată urmări evoluţia şi administraţia să poată aprecia 
rezultatele. 

Un aspect important al procesului de planificare îl reprezintă coordonarea cu 
ceilalţi membri ai conducerii organizaţiei. După finalizarea procesului de coordonare, 
planul este supus spre aprobare preşedintelui organizaţiei. Aprobarea acestuia dă 
autoritate planului de relaţii publice. 

 
5. Comunicarea 
Comunicarea este una dintre trăsăturile de bază ale naturii umane. Literatura 

de specialitate oferă numeroase definiţii ale acestui proces deosebit de complex. Una 
dintre cele mai concise definiţii este cea formulată de specialistul american Don Fabun: 
“Comunicarea este transferul de semnificaţie (înţeles)”. 

Pentru asigurarea vizibilităţii proximale şi distale ale organizaţiei, specialistul în 
relaţii publice (gestiunea de imagine) ia în considerare toate (sau aproape toate) 
categoriile de “comunicări” implicate în formarea unei anumite reprezentări despre 
organizaţie. Într-o enumerare succintă - numai pentru exemplificare -, acestea pot fi: 

• discursurile oficiale ale conducătorilor organizaţiei; 
• comentariile neoficiale ale personalului organizaţiei; 
• comentariile clienţilor; 
• informarea personalului şi clienţilor / acţionarilor; 
• interviuri acordate presei; 
• comentarii ale mass-media privind un eveniment produs etc. pendinte 

de organizaţie; 
• crearea, în mod deliberat, a unor evenimente de presă de către 

organizaţie; 
• modul în care personalul se adresează clienţilor; 
• gradul de modernitate şi întreţinere a locurilor de muncă, spaţiilor 
ş.a.m.d. 

 
Conform definiţiei de mai sus, tot ceea ce asigură transferul de semnificaţie 

(înţeles) reprezintă un proces de comunicare. Pentru întărirea exemplificării anterioare, să 
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admitem situaţia ipotetică în care şeful executivului unei organizaţii spune unui grup de 
vizitatori importanţi: “Noi suntem o organizaţie modernă, puternică, demnă de încredere”. 
După discursul invocat, vizitatorii au posibilitatea să viziteze hale de lucru prost întreţinute, 
cu multe materiale constituite în “depozite” de fiare vechi, cu maşini ieşite din uz şi/sau 
defecte, cu birouri aflate într-o dezordine cumplită, cu toaletele neîntreţinute. Contradicţiile 
dintre afirmaţiile şefului executivului şi realitate este evidentă. Realitatea asigură transferul 
altei semnificaţii decât comunicarea verbală a şefului executivului. 

Comunicarea este un proces dinamic, care are următoarele caracteristici: 
 

1. Implică surse (emiţători) şi receptori. 
Schema generală după care se codifică şi se decodifică un mesaj este 

următoarea: 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
          
 

 
 
 
 
 
Unde: 

“?” = întrebarea pe care şi-o pune atât sursa (dacă a fost 
înţeleasă), cât şi receptorul (dacă a înţeles ceea ce i s-a 
transmis), deci dacă OS = OR; 

OS  =  obiectul sursei; 
CS = conceptul sursei; 
SRS = sistemul de referinţă al sursei; 
AS = simbolurile sursei; 
AT = aparat de transmisie; 
AR = aparat de recepţie; 
AD = aparat de decodificare; 
CR = conceptul receptorului; 
SRR = sistemul de referinţă al receptorului; 
OR = obiectul receptorului. 

 
Se consideră că o comunicare s-a realizat atunci când obiectul sursei este 

congruent cu obiectul receptorului (OS � OR). Eficacitatea comunicării depinde în egală 

SRS 

Ar 

? 
CS 

AS 

CR 

OR 

SRR 

AT AD 

OS 

OS≡≡≡≡OR 

MESAJ 

Codificare Transmitere Recepţie Decodificare 
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măsură de emiţător şi de receptor, rolurile celor doi, în procesul comunicării, fiind 
interschimbabile. 

 
2. Presupune codificarea şi decodificarea (procesarea) semnificaţiilor  
transmise sau receptate. 
Emiţătorul îşi codifică mesajul pe care vrea să-l transmită utilizând un anumit 

cod; de cele mai multe ori acest cod este interpretat ca fiind limbajul (verbal sau scris), 
deşi comunicarea se realizează şi pe alte căi, non-verbale - gesturi, mimică, poziţia 
corpului etc. Chiar şi mirosul este un limbaj cu o anumită semnificaţie. 

La rândul său, receptorul decodifică mesajul pentru a-i înţelege semnificaţia. 
De aceea, condiţia esenţială a reuşitei comunicării este ca atât emiţătorul cât şi receptorul 
să utilizeze acelaşi cod. 

 
3. Presupune competenţă. 
Competenţa semnifică abilitatea de a utiliza un set de reguli ale codificării şi 

decodificării limbajului. Ea cuprinde, pe lângă regulile gramaticale ale limbajului, reguli 
specifice fiecărui tip de comunicare, inclusiv sociale, obiceiuri, moravuri, reguli de 
comportament etc. 

 
4. Presupune performanţă. 
Performanţa constă în capacitatea fizică şi psihică de a transmite şi a recepta 

un mesaj. Ea depinde nu numai de competenţă ci şi de alţi factori, precum oboseala, 
anxietatea, plictiseala, capacitatea de concentrare intelectuală, interesul. 

 
5. Reclamă existenţa unor mesaje. 
Mesajele reprezintă semnale codificate care au semnificaţie pentru o altă 

persoană sau pentru un grup de persoane. Aceste semnale pot fi verbale sau non-verbale 
şi pot fi adresate auzului, văzului, simţului tactil sau unei combinaţii de simţuri umane. 

 
6. Presupune existenţa unor canale de comunicare. 
Acestea sunt: purtătorii mesajului (undele sonore care transmit fonemele 

vorbirii, undele luminoase care fac posibilă vederea etc.). Pentru a fi transmis, un mesaj 
are nevoie de unul sau mai multe canale de comunicare. 

7. Se realizează într-un mediu de “zgomot”. 
Zgomotul semnifică, în mod foarte larg, toţi factorii care distorsionează mesajul 

sau interferează cu acestea. Zgomotul poate fi de natură fiziologică (perturbaţii sonore în 
timpul unei conversaţii, fascicule luminoase în timpul unui film, mirosuri străine, căldură 
sau frig în exces, alte perturbaţii venite din mediul înconjurător, oboseală, foame, 
handicapuri fiziologice care afectează capacitatea de transmitere sau de receptare) sau 
psihologică (bariere culturale, sociale şi individuale care “filtrează” mesajul). Aceşti factori 
constituie bariere ale comunicării. Printre cele mai cunoscute bariere ale comunicării, 
conform opiniei lui Nicky Stanton33, sunt următoarele: 

“a. Diferenţe de reprezentare. 
Modul în care noi privim lumea este influenţat de experienţele noastre 

anterioare, astfel că persoane de diferite vârste, naţionalităţi, culturi, educaţie, ocupaţie, 
                                           
33 Nicky Stanton - Comunicarea, Societatea Ştiinţa & Tehnică S.A., Bucureşti, 1996, p. 3 - 5. 
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sex, temperamente etc. vor avea alte reprezentări şi vor recepta situaţiile în mod diferit. 
Diferenţele de reprezentare sunt, deseori, numai rădăcina multor alte bariere de 
comunicare. 

b. Concluzii grăbite. 
Deseori vedem ceea ce dorim să vedem şi auzim ceea ce dorim să auzim, 

evitând să recunoaştem realitatea în sine. Aceasta ne poate duce la ceea ce se spune “a 
face doi plus doi să dea cinci”. 

c. Stereotipii. 
Învăţând permanent din experienţele proprii, vom întâmpina riscul de a trata 

diferite persoane ca şi când ar fi una singură: “Dacă am cunoscut un inginer (sau student, 
maistru, vânzător, negustor de maşini etc.) i-am cunoscut pe toţi.” 

d. Lipsa de cunoaştere. 
Este dificil să comunicăm cu cineva care are o educaţie diferită de a noastră, 

ale cărei cunoştinţe asupra unui subiect de discuţie sunt mult mai reduse. Desigur, este 
posibil, dar necesită îndemânare din partea celui ce comunică; el trebuie să fie conştient 
de discrepanţa între nivelurile de cunoaştere şi să se adapteze în consecinţă. 

e. Lipsa de interes. 
Una dintre cele mai mari bariere ce trebuie depăşite este lipsa de interes a 

interlocutorului faţă de mesajul dumneavoastră. Trebuie să vă aşteptaţi şi la această 
posibilitate; oricum, suntem mai interesaţi de problemele noastre decât ale altora. Acolo 
unde lipsa de interes este evidentă şi de înţeles, trebuie să acţionaţi cu abilitate pentru a 
direcţiona mesajul dumneavoastră astfel încât să corespundă intereselor şi nevoilor celui 
ce primeşte mesajul. 

f. Dificultăţi în exprimare. 
Dacă sunteţi emiţătorul şi aveţi probleme în a găsi cuvinte pentru a exprima 

ideile dumneavoastră, aceasta va fi, în mod sigur, o barieră în comunicare şi, inevitabil, 
trebuie să vă îmbogăţiţi vocabularul. 

Lipsa de încredere, care de asemenea poate cauza dificultăţi de comunicare, 
poate fi învinsă prin pregătire şi planificare atentă a mesajelor. 

g. Emoţii. 
Emotivitatea emiţătorilor şi receptorilor de mesaje poate fi, de asemenea, o barieră. 

Emoţia puternică este răspunzătoare de blocarea aproape completă a comunicării. 
O metodă de a împiedica acest blocaj constă în evitarea comunicării atunci 

când sunteţi afectat de emoţii puternice. Aceste stări vă pot face incoerent sau pot 
schimba complet sensul mesajelor transmise. Totuşi, uneori, cel care primeşte mesajul 
poate fi mai puţin impresionat de o persoană care vorbeşte fără emoţie sau entuziasm, 
considerând-o plictisitoare, astfel că emoţia poate deveni un lucru bun. 

h. Personalitatea. 
... propria noastră percepţie a persoanelor din jurul nostru ... şi, ca urmare, 

comportamentul nostru influenţează pe acela al partenerului comunicării. 
Această “ciocnire a personalităţilor” este una dintre cele mai frecvente cauze 

ale eşecului în comunicare. Nu întotdeauna suntem capabili să influenţăm sau să 
schimbăm personalitatea celuilalt dar, cel puţin, trebuie să fim pregătiţi să ne studiem 
propria persoană pentru a observa dacă o schimbare în comportamentul nostru poate 
genera reacţii satisfăcătoare.” 

i. Barierele culturale. 
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Există graniţe sociale care impun o anumită structură sau tipar în care se 
încadrează toţi membrii societăţii. Tiparele culturale persistă în timp, sunt învăţate 
inconştient şi acţionează în aşa fel că membrii unei anumite zone culturale nu sunt, în cea 
mai mare măsură, conştienţi de aceste tipare atunci când comunică cu ceilalţi membrii ai 
zonei culturale. 

Indivizii învaţă metode de a semnala apartenenţa lor la o cultură. În clipa când 
nu înţelegi cultura receptorului se ridică o barieră culturală. La fel, dacă receptorul nu o 
înţelege pe a dumneavoastră sau dacă dumneavoastră nu vă înţelegeţi propria cultură. 

Elementele culturii sau matricele (tiparele)culturale pot deveni bariere; ele le 
includ şi pe următoarele: 

• timpul; 
• spaţiul; 
• limbajul; 
• gesturile; 
• socializarea; 
• jocurile; 
• exprimarea afecţiunii; 
• asocierea şi interacţiunea. 

 
7. Presupune existenţa unui feed-back. 
Emiţătorul şi receptorul îşi schimbă rolurile între ei; prin acest proces, emiţătorul 

este înştiinţat cu privire la măsura în care mesajul său a fost receptat şi înţeles. Acest 
proces circular al comunicării permite ca procesul să se deruleze în continuare. Feed-
back-ul poate fi verbal sau non-verbal. 

 
8. Se produce într-un anumit context (cadru). 
Acesta poate avea cel puţin patru dimensiuni: 

♦ fizică (camera, locul, mediul fizic în care are loc comunicarea şi care 
poate influenţa natura şi calitatea mesajului); 

♦ socială (relaţiile dintre participanţi, rolul pe care îl joacă aceştia, norme, 
obişnuinţe culturale ale societăţii în care a avut loc comunicarea); 

♦ psihologică (prezenţa sau absenţa ostilităţii, aspectul oficial sau neoficial 
al comunicării, seriozitatea cu care este ea condusă); 

♦ temporală (ora, ziua, anotimpul, momentul istoric când are loc 
comunicarea). 

9. Se desfăşoară în condiţiile unei experienţe date. 
Aceasta este necesară pentru reuşita unei comunicări de nivel superior. 

Emiţătorul şi receptorul trebuie să aibă sisteme de referinţă similare (pentru problema 
pusă în discuţie). În situaţia în care sistemele de referinţă diferă, cel cu un sistem de 
referinţă mai bogat va trebui să adapteze comunicarea la sistemul de referinţă mai sărac 
al interlocutorului. Altminteri, comunicarea nu poate avea loc, intervenind bariera culturală 
numită şi “barieră de tezaur”. 

 
10. Are un anumit efect (rezultat). 
Rezultatul (efectul) poate fi cel intenţionat sau altul. În gestiunea de imagine 

efectele induse prin comunicare se anticipează şi se evaluează cu rigurozitate. 
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11. Este guvernat de o anumită etică. 
Deoarece comunicarea produce un anumit efect, fiecare act de comunicare ia 

în considerare aspectele etice ale reuşitei sau nereuşitei sale, indiferent de 
conştientizarea sau neconştientizarea actului respectiv. 

În activitatea de comunicare pot fi combinate mai multe modele de comunicare: 
• modelul activ, în care mesajul este transmis de emiţător, apoi acesta din 

urmă reacţionează. Acest model este cunoscut şi sub numele de teoria 
glonţului: un trăgător (emiţătorul) încarcă un glonţ (mesajul) într-o puşcă 
(canalul de comunicare) şi trage (transmite) într-o ţintă (receptorul) care 
cade (primeşte mesajul şi este afectat de el) sau rămâne în picioare (nu 
recepţionează mesajul); 

• modelul interactiv, care include conceptul de feed-back: un emiţător 
transmite un mesaj către receptor, care decodifică conţinutul şi transmite, 
la rândul său, un mesaj emiţătorului iniţial. Deşi comunicare este 
bidirecţională, transferul de semnificaţie se realizează, în principal, într-un 
singur sens: de la emiţător la receptor; 

• modelul tranzacţional, în care comunicarea este multidirecţională, 
reciprocă şi simultană. Toţi participanţii aflaţi într-o “tranzacţie” au rol activ 
în transmiterea şi receptarea mesajelor, rolurile schimbându-se între 
emiţători şi receptori sau putând chiar coexista. 

Comunicarea este cea mai importantă activitate în gestiunea de imagine. “A 
deţine informaţia înseamnă să deţii puterea, a da informaţia înseamnă să o întăreşti.”34 

 
12. Evaluarea 
Evaluarea, ca şi cercetarea, este o etapă de investigare care constă în 

decelarea şi măsurarea efectelor produse de procesul de comunicare. 
În evaluarea activităţii de imagine, specialistul în relaţii publice urmăreşte mai 

multe direcţii: 
• evaluarea nivelului de îndeplinire a obiectivelor programului; 
• evaluarea strategiei; 
• evaluarea procesului de comunicare; 
• evaluarea sincronă şi diacronică a imaginii reflectate în mass-media şi a 

reprezentărilor publicului ţintă; 
• evaluarea gradului de integrare şi a modului de funcţionare a echipei de 

relaţii publice ş.a.m.d. 
 
Prezentăm, în continuare, metodologia evaluării imaginii publice în mass-
media: 

1. Imaginea publică a unui subiect “X” poate fi cuantificată 
Opinia publică nu este unitară. Pentru un segment de public, subiectul “X” 

poate fi competent, dinamic, curajos, charismatic etc. Pentru alt segment de public, 
diametral opus, el poate fi incompetent, moale, fricos, fără charismă. Pentru primul 

                                           
34 Tribuna economică - Necesitatea şi avantajele comunicării, nr. 13 / 1994, p. 25. 
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segment percepţia este “subiectul X este bun (acceptat / acceptabil)”, pentru cel de-al 
doilea, percepţia este “subiectul X nu este bun (inacceptat / inacceptabil)”. 

Numim calităţile / noncalităţile circumscrise celor două percepţii (“X este bun” şi 
“X nu este bun”), indicatori de imagine. Distribuim cele două percepţii (cu indicatorii de 
imagine circumscrişi) într-un tabel dichotomic: 

 
 
 
Indicatori pozitivi 

“X este bun” 
 Indicatori negativi 

“X nu este bun” 
- competent  - incompetent 
- dinamic  - moale 
- curajos  - fricos 
- charismatic  - fără charismă 

Între cele două extreme sunt multe nuanţări. Dealtfel, aceste nuanţări se 
regăsesc la segmentele sociale de interes. Ele pot fi cuantificate şi reprezentate prin 
diagrame de analiză sincronă şi diacronă. Dar, pentru aceasta, trebuiesc criterii după care 
se acordă punctaje diferitelor opinii. 

Dar, dat fiind faptul că opiniile sunt extrem de fluctuante, sunt exprimate mai 
vehement sau mai puţin vehement şi nu sunt întotdeauna concordante cu credinţele şi 
atitudinile fundamentale ale purtătorului de opinie, punctajul acordat va înregistra o marjă 
relativ mare de toleranţă / subiectivism. (Acest tip de măsurare se aplică articolelor de 
presă şi opiniilor exprimate de liderii de opinie.) 

Ţinând cont de aceste precauţii, să admitem următoarele criterii de cuantificare 
a indicatorilor de imagine (numiţi în continuare coeficienţi de imagine): 

(-4) - adjective scandaloase la adresa subiectului “X”; 
 - apelul la teme compromiţătoare; 
 - aprecieri dure; 
 - comentariu extrem de acid la adresa unor fapte sau declaraţii ale 

subiectului “X”; 
 - conflict intern (când subiectul “X” este o instituţie). 
(-3) - aprecieri depreciative de tipul “pierde vremea cu replici şi contrareplici”; 
 - implicări ale subiectului “X” în scandaluri publice, fără a fi parte; 
 - opinii de genul “apatie generală”. 
(-2) - calomnii; 
 - declaraţii dure ale subiectului “X” la adresa colegilor; 
 - presiuni asupra instituţiei. 
(-1) - aprecieri de genul “lucrează sub semnul week-end-ului”; 
 - relatări ironice. 
(0) - ştiri pur informative; 
 - probleme din afara intereselor proxime ale opiniei publice. 
(+1) - articole de genul: “se liniştesc apele”, “se simte o dezmorţire”. 
(+2) - comentare pozitivă a experienţei unor membri ai organizaţiei (sau a 

subiectului ”X”). 
(+3) - evidenţierea unui discurs bun; 
 - manifestări organizate şi care s-au bucurat de o largă audienţă. 
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(+4) - eficienţă / competenţă; 
 - articole care reflectă o activitate intensă; 
 - interviuri bune (acordate presei ostile); 
 - poziţii ferme în probleme de interes naţional. 
Media aritmetică a coeficienţilor de imagine zilnică determină coeficienţii de 

imagine săptămânali: 
 
 

            Σ CIZ 
CIS = -----------  , unde:  CIS = coeficient de imagine săptămânal; 
              Na CIZ = coeficient de imagine zilnic; 
 Na = număr de articole / săptămână. 

 
Pe temeiul calculului coeficienţilor de imagine, indicatorii de imagine se 

distribuie în următorul tabel de analiză sincronă: 
 

Indicatori Cuantificare Indicatori 
pozitivi ++++4     ++++3     ++++2     ++++1     0     -1     -2     -3     -4 negativi 

- competent  - incompetent 
- dinamic  - moale 
- curajos  - fricos 
- charismatic  - fără charismă 
 
 
 
 

- grafic rezultat în urma sondajului de opinie pe segmentul α de populaţie 
(percepţia actuală a segmentului α asupra subiectului ”X”); 

- imaginea indusă de presa nefavorabilă; 
- nivelul de aşteptare a segmentului α de la subiectul ”X”; 
- imaginea indusă de presa favorabilă; 
- obiectivele strategiei de ameliorare a imaginii. 
Notă: După identificarea indicatorilor de imagine, criteriile de cuantificare se 

ameliorează funcţie de aceşti indicatori, cei prezentaţi anterior fiind realmente aleatori. 
Nivelul de aşteptare a segmentului α de la subiectul ”X” este similar cu 

“comportamentul prestabilit”. Având indicatorii comportamentului prestabilit se pot imagina 
strategii de ameliorare a percepţiei opiniei segmentului α, de contracarare a presei 
nefavorabile, de orientare a presei favorabile şi de dialog cu presa neutră. Problema poate 
fi rezolvată mai profund prin conceperea planului de lucru cu liderii şi releele de opinie, cu 
multiplicatorii de imagine pozitivă etc. Aceste strategii pot fi de trei tipuri: 

" pas cu pas (de ameliorare continuă a fiecărui indicator în parte); 
" de transformare a doi indicatori negativi într-unul pozitiv; 
" de răsturnare de imagine prin crearea evenimentelor publice controlate. 
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2. Imaginii publice a subiectului “X” îi pot fi descifrate intenţiile 
 
Respectând criteriile de cuantificare se obţin graficele de evoluţie a atitudinii 

presei pe o perioadă determinată (lunar, trimestrial, semestrial). Ca instrument de lucru, 
un atare tip de grafic este important pentru: 

 
" a reacţiona funcţie de tendinţele majore de evoluţie (degradarea 

continuă a imaginii publice a subiectului “X” va solicita, cu necesitate, 
strategii ameliorative); 

" a evidenţia reuşita / nereuşita unor acţiuni întreprinse pentru a le repeta 
/ evita; 

" a măsura efectul strategiilor adoptate în raport cu mass media; 
" a le corela cu sondajele de opinie şi a decela nivelul de influenţă al 

presei / liderilor de opinie etc. asupra segmentului de populaţie α. 

 

3. Alte instrumente ce pot fi utilizate 
 
3.1. Evaluarea periodică a preocupărilor mass media privind o anumită 

problematică pendinte de subiectul “X”. 
 

Nr. Publicaţia, Perioada 1 - 30.03.1995 
crt. mijlocul audiovizual 1 2 3 4 5  

 
1 

 
România Liberă 

 
-2 

 
-4 

 
+1 

 
-3 

 
etc. 

 

 
2 

 
România Mare 

 
+2 

 
-1 

 
+4 

 
-2 

 
etc. 

 

 
3 

 
Europa Liberă 

 
-1 

 
+3 

 
+1 

 
-4 

 
etc. 

 

 
Graficele de evoluţie pot fi corelate cu evenimente politico-diplomatice, militare 

etc. Se pot degaja unele concluzii care, corelate cu alte tipuri de informaţie, pot conduce 
la concluziile necesare fundamentării strategiilor. 

  
3.2. Indicatori de imagine privind comportamentul prestabilit (alţi indicatori aduşi 

în prim plan) prezenţi în presa internă / presa externă / audiovizual intern / audiovizual 
extern. 

Aprecieri 
favorabile 

Aprecieri 
neutre 

Aprecieri 
nefavorabile 

Mijlocul Ţara 

competent (+) competent incompetent (-) Deutsch
e Welle 

Germania 

franc (+) franc lipsit de sinceritate (-) România 
Liberă 

România 
(opoziţie) 
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Acest tip de decelare permite: 

" punerea în evidenţă a sprijinului / reacţiei negative a mediilor invocate faţă de 
indicatorii prestabiliţi; 

" identificarea altor indicatori de imagine - favorabili, nefavorabili, neutri - dezvoltaţi de 
sursele invocate; 

" evidenţierea, pe ţări şi/sau zone de interes, a evoluţiei imaginii subiectului “X”; 
" construirea strategiilor (diferenţiate) de reacţie (pozitivă / negativă); 
" aprecierea cantitativă a numărului de teme dezvoltate de mass media nefavorabilă 

în comparaţie cu cea favorabilă (sărăcia / bogăţia de subiecte); 
" identificarea strategiilor mediatice adoptate de “partea nefavorabilă”; 
" dacă la tabel se adaugă şi mijlocul de comunicare în masă / ţara, pot fi identificate 

coincidenţele (neîntâmplătoare) existente între diferite puncte de vedere. 
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4. INFORMAŢII PUBLICE 
  
 

Gestiunea imaginii organizaţiei prin intermediul activităţii de informare şi relaţii 
publice presupune angajarea comunicării în două mari domenii: informarea internă 
(informarea personalului propriu) şi informarea externă (informarea şi relaţiile cu 
categoriile de public din afara organizaţiei). Informarea externă cuprinde relaţiile cu 
comunitatea, relaţiile cu mijloacele de informare în masă şi informarea în mediul 
internaţional. 

Pentru desfăşurarea optimă a activităţii în aceste domenii şi asigurarea unei 
eficace gestionări a imaginii organizaţiei, specialistul în relaţii publice trebuie să cunoască 
anumite reguli de difuzare a informaţiilor destinate publicului. 

 
Reguli de difuzare a informaţiei publice 

 
Un mod normal, pentru a-şi asigura o bună vizibilitate, organizaţia trebuie să 

dea publicităţii informaţii despre sine. 
În difuzarea acestor informaţii, pentru o corectă gestionare a încrederii publicului în 
organizaţie, specialiştii în relaţii publice vor respecta următoarele principii: 
a) Fiţi cinstiţi. Sunteţi datori în faţa preşedintelui organizaţiei dumneavoastră şi în faţa 
publicului organizaţiei să fiţi absolut cinstiţi cu oricine şi, în special, cu mijloacele de 
informare. Din acest punct de vedere nu există alternativă. Dacă are loc un eveniment 
nefericit, întotdeauna este cel mai bine să căutaţi adevărul, cât mai repede şi cât mai 
“curat” cu putinţă. Orice încercări de ascundere sau “acoperire”  vor fi descoperite până la 
urmă. 
Nu uitaţi că sunt în joc imaginea (credibilitatea) dumneavoastră şi a şefului 
dumneavoastră. Fiţi, întotdeauna, cinstiţi! 
b) Fiţi scrupulos. Determinaţi exact ceea ce au nevoie mijloacele de informare pentru a 
publica relatarea dumneavoastră şi daţi-le aceste date   într-o formă ce poate fi 
publicabilă. Coordonaţi-vă cu experţii în domeniu (din celelalte compartimente) ale 
organizaţiei dumneavoastră, pentru a fi sigur că detaliile sunt precise. 
c) Fiţi conştient de normele de confidenţialitate interne. Este bine să ştiţi că răspundeţi de 
protejarea informaţiilor secrete  şi trebuie să fiţi sigur că nu compromiteţi măsurile de 
securitate internă, nu puneţi în pericol proiectele organizaţiei, personalul sau chiar publicul 
organizaţiei prin cine ştie ce dezvăluiri “senzaţionale”. 
d) Fiţi sincer. Dacă nu ştiţi să răspundeţi la o întrebare spuneţi acest lucru. Percepţia cea 
mai “nenorocită” v-o asiguraţi atunci când încercaţi să improvizaţi în legătură cu lucruri pe 
care nu le cunoaşteţi, iar auditoriul simte acest lucru. Dacă nu puteţi să răspundeţi la o 
întrebare, daţi motivul. Sunt două motive serioase pentru a nu răspunde: 

• securitatea organizaţiei; 
• evitarea speculaţiilor. 
 
Mai există, însă, şi alte motive ce pot fi invocate. 

    
   Câteva reguli generale de lucru cu presa: 

• să fii întotdeauna prietenos şi politicos când presa cere informaţii; 
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• să furnizezi presei informaţiile cerute cât se poate de urgent; 
• să permiţi reporterilor să vină la tine oricând; 
• să furnizezi presei materialele necesare pentru documentare; 
• să nu vorbeşti despre lucruri confidenţiale; explică această reţinere pe 

baza intereselor întreprinderii/organizaţiei; 
• în relaţiile cu presa nu este indicat: să eviţi să vorbeşti cu reporterii; să 

refuzi când ţi se cere permisiunea să fii citat; să rogi pe reporter ca o 
informaţie odată dată să fie împiedicată să apară; să îi ceri (cel mult îi 
sugerezi) ca o anumită informaţie să apară; nu trebuie reclamat 
reporterului strecurarea în articol a unor mici imprecizii (în situaţia  în care 
este vorba de greşeli grosolane se ia legătura cu conducerea publicaţiei). 

Succesul unei informaţii de presă depinde atât de modul în care ea este prezentată 
organelor de presă cărora li se adresează cât şi modului în care ea parvine la aceste 
organe de presă. 

Astfel poate fi organizată o conferinţă de presă, o dezbatere sau o masă rotundă 
cu presa şi cu anumite personalităţi, se trimite sub forma unei circulare un comunicat sau 
o ştire de presă, sunt convinşi reprezentanţii presei să participe la o anumită manifestare, 
la o călătorie de informare etc. pentru a culege informaţia de la faţa locului ş.a.m.d. 
Pentru a putea menţine în permanenţă interesul presei - condiţie sie qua non a edificării, 
modificării sau menţinerii imaginii unei organizaţii - este de dorit ca, pentru început, 
serviciul de relaţii publice să facă un inventar al tuturor informaţiilor susceptibile de a 
putea fi difuzate în cursul anului şi anume, informaţii de bază şi informaţii cu ocazia 
evenimentelor programate (lansarea unui nou serviciu, a unui nou produs, construcţia 
unei noi uzine, bilanţul, participarea la târguri şi expoziţii etc.). În acelaşi timp este necesar 
ca serviciul de informare şi relaţii publice să procedeze la un inventar eşalonat 
calendaristic de evenimente ce urmează să se producă probabil şi care vor putea fi 
exploatate (pătrunderea pe noi pieţe, participarea anumitor cadre de conducere la 
congrese, conferinţe, realizarea de acorduri, contracte etc.). În final este necesar să se 
stabilească un program al evenimentelor ce urmează a fi create )manifestări, călătorii de 
informare, iniţiative, acordarea de burse etc.). 
 

Unele metode pentru transmiterea informaţiilor de presă 
I. Interviul. Este un schimb de întrebări şi răspunsuri în doi, faţă în faţă. Este o 

metodă foarte comună şi eficientă de comunicare cu mijloacele de comunicare în masă. 
Probabil cea mai importantă metodă din toate. Aceasta este metoda prin care îi faceţi pe 
cei cărora vă adresaţi să creadă în dumneavoastră, să vă considere un expert în 
problemele legate de activitatea pe care o profesaţi. Folosiţi această metodă ori de câte 
ori este posibil. Interviurile cu experţi în materia la care se referă subiectul relatării sau cu 
şeful instituţiei (organizaţiei) sunt, de obicei, angajate cu responsabilul de relaţii publice, la 
cererea mijloacelor de informare. Cei intervievaţi trebuie să fie informaţi în prealabil cu 
privire la sensibilitatea subiectului, la tipurile de întrebări ce li se pot pune şi la modul în 
care să nu devieze de la subiectul interviului. Cei care iau interviul trebuiesc verificaţi dacă 
cunosc regulile de bază.  
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Cum trebuie abordat un interviu de către manager? 
Organizaţia nu poate să-şi atingă scopurile fără sprijinul opiniei publice sau a unui 

segment al acesteia ca specialist în gestiunea imaginii organizaţiei, trebuie să consideraţi 
fiecare interviu drept o oportunitate pentru a transmite mesajele organizaţiei clar, concis şi 
pozitiv pentru publicul acesteia. Cu o pregătire adecvată şi o atitudine corectă puteţi avea 
o influenţă pozitivă asupra formei finale a articolului sau reportajului despre organizaţie. 
Ceea ce trebuie să reţineţi este că fără dumneavoastră organizaţia va pierde importante 
ocazii de a-şi asigura o vizibilitate adecvată. 

 
Pregătirea pentru interviu. 
Succesul dumneavoastră într-un interviu depinde în mod direct de calitatea 

pregătirii acestuia şi de nivelul de control pe care o să-l exercitaţi în timpul interviului. 
Să nu credeţi că interviul este o discuţie pe care o puteţi “varienta”. Abordaţi-l ca pe un 
moment oportun de a face o prezentare bine structurată care să reflecte profunzime, 
pregătire şi entuziasm. 

 
Mesajele 

Nu acordaţi niciodată un interviu dacă nu ştiţi exact ce şi cum vreţi să spuneţi. Trebuie să 
anticipaţi întrebările unui interviu, scop în care trebuie să fiţi pregătit să răspundeţi cu 
mesaje scurte, pozitive şi uşor de reţinut. 
Utilizaţi pentru structurarea răspunsurilor principiul piramidei răsturnate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiţi conştient de limitele de timp şi spaţiu pe care le presupune orice contact cu 
media. Deşi există pe parcursul interviului şi momente în care aveţi posibilitatea să vă 
expuneţi pe larg opiniile, în general este important să vă structuraţi mesajele în limita a 5-
20 secunde de înregistrare sau între 12 şi 24 cuvinte. Dat fiind faptul că nu aveţi în nici un 
fel controlul asupra răspunsurilor ce vor fi utilizate la publicarea interviului este esenţial ca 
toate răspunsurile dumneavoastră să fie în aceeaşi notă, optimistă. 

 
Instrumente ce pot fi utilizate. 
Prezentăm  câteva tehnici/modalităţi pe care le puteţi utiliza pentru a controla un interviu 

şi pentru a putea transmite publicului mesajele dumneavoastră: 
1. Glisarea. Este tranziţia fină de la întrebarea care vi se pune la mesajele pe care doriţi să 

le transmiteţi. O întrebare directă trebuie să primească un răspuns direct. Însă după ce aţi 
dat răspunsul pe scurt, glisaţi spre mesajele dumneavoastră. O metodă la îndemână este 
ca aceste mesaje să fie notate sintetic pe bucăţi de cartoane cu care vă veţi “juca”  pe 

C   O   N   C   L   U   Z   I   E  
 

FAPTE      FAPTE       FAPTE 
 

DATE ŞI ARGUMENTE 
 

DIZERTAŢIE 
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timpul interviului selectându-le pe cele adecvate întrebării. După ce aţi punctat, mesajul, 
puneţi cartonul respectiv de o parte şi continuaţi să vă “jucaţi”  cu celelalte. Tehnica glisării 
o vom prezenta, pe larg în paginile care urmează. 

2. Abilitatea. Înseamnă să profitaţi de orice ocazie înainte şi pe timpul interviului ca să 
vorbiţi despre ceea ce doriţi. Comunicaţi reporterului la ce vă gândiţi şi o să fiţi uimit 
cât de receptiv va fi în a vă lăsa să vorbiţi despre ceea ce doriţi. 

3. Sublinierile. Sunt o modalitate simplă de a puncta - verbal sau non-verbal -, ceea ce este 
important în răspunsurile dumneavoastră. Ideal este ca mesajele înscrise pe cartoanele 
invocate să fie punctate. Pentru “punctaj”  puteţi folosi inflexiuni ale vocii, un gest cu 
mâna, o privire semnificativă, limbajul corpului sau o frază de genul “Aspectul foarte 
important de reţinut în această problemă...”  pentru a vă asigura reporterul şi auditoriul 
înţeleg foarte clar ce dumneavoastră consideraţi important. 

4. Credibilitatea personală. Înseamnă să nu uitaţi nici un moment că dumneavoastră sunteţi 
specialistul şi din această cauză vine media să vă ia un interviu. Folosiţi-vă cunoştinţele şi 
experienţa pentru a evita să vorbiţi despre organizaţie la modul abstract. Cu alte cuvinte 
dacă puteţi spune “Am stat de vorbă cu personalul organizaţiei care utilizează tipul de 
calculator X şi softul Y ...”  faceţi-o! Criticii nu vor fi niciodată timizi în aprecieri, deci nici 
dumneavoastră nu trebuie să fiţi în a vă prezenta rezultatele. 

 
Repetarea mesajelor 
Un interviu are un scop; un asemenea, scop trebuie să aveţi şi dumneavoastră. Pe 

timpul interviului repetaţi mesajele de mai multe ori astfel încât să sporiţi probabilitatea de 
a fi reţinute de către auditoriu. Repetarea mesajelor este importantă pentru a vă asigura 
că acestea sunt reţinute atât de clar de reporterul care vă intervievează, încât a nu le 
cuprinde în materialul final, ar însemna o neglijenţă de neiertat. 
 

Apariţia la televizor 
Televiziunea are tendinţa de a inhiba personalitatea şi vigoarea. Când urmează să 

apăreţi la televizor nu uitaţi să vă extrapolaţi puţin ego-ul pentru a compensa efectul de 
inhibiţie. 

Cercetările arată că majoritatea auditoriului va reţine numai 7% din ceea ce 
spuneţi. Impresia generală va fi dată de vocea dumneavoastră, expresia feţei - uniformă -, 
de şarmul personal şi credibilitatea pe care le inspiraţi în timpul interviului. 

Pe timpul interviului: 
• nu staţi atârnat; 
• nu vă legănaţi înainte-înapoi; 
• nu vă rotiţi; 
• nu bateţi cu degetele în masă; 
• stăpâniţi-vă ticurile; 
• aveţi grijă ca expresia feţei dumneavoastră să fie adecvată seriozităţii 

problemelor care se discută; 
• concentraţi-vă asupra celui, care vă ia interviul, menţineţi contactul vizual 

şi afişaţi convingere şi entuziasm; 
• nu uitaţi că dacă plictisiţi telespectatorii, aceştia vor căuta imediat 

telecomanda şi aţi pierdut în acest fel o importantă oportunitate. 
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Reguli de angajament 

a) Reporterul şi audienţa. Înainte de orice interviu trebuie să aflaţi cât mai multe date 
despre cel care vă ia interviul şi despre auditoriu. Nu confundaţi însă cele două 
noţiuni. Primul nu este decât o interfaţă cu auditoriul şi deci trebuie să vă structuraţi 
mesajele în consecinţă. 

b) Înregistrarea. Întotdeauna să vă consideraţi înregistrat şi să nu spuneţi nimic din ce 
nu a-ţi vrea să vedeţi publicat sau transmis pe postul de radio sau TV. Dacă doriţi 
să spuneţi ceva în afara interviului delimitaţi clar acest lucru  de restul interviului 
pentru a nu se crea confuzii. 

c) Limbajul. Utilizaţi întotdeauna un limbaj accesibil publicului şi evitaţi să folosiţi 
termeni foarte tehnici, neacademici. Mesajele dumneavoastră trebuie foarte clar 
înţelese de fiecare membru al auditoriului. 

d) Informarea. Aveţi grijă să fiţi la curent cu ultimele ştiri înainte de a acorda un interviu. 
Reporterii vor fi în mod cert la curent şi trebuie ca şi dumneavoastră să fiţi pentru a evita o 
potenţială situaţie jenantă de a apărea ca neinformat. 

e) Argumentaţia. Vechiul proverb rămâne valabil: “nu poţi avea câştig de cauză într-o 
dispută cu cineva care cumpără cerneala cu butoiul sau casetele video cu lada”, aşa că 
nu intra în dispută. Pot exista  însă situaţii când reporterul te provoacă şi atunci trebuie să 
iei atitudine pentru a păstra controlul asupra interviului. Nu vă mulţumiţi niciodată cu rolul 
de parte posesivă într-un interviu. 

f) Corectitudinea informaţiilor. Informaţia incorectă are întotdeauna tendinţa de a se 
propaga mult mai rapid decât vă aşteptaţi dacă nu este corectată la timp. Dacă 
reporterul vă adresează o întrebare pe baza unor informaţii false aveţi grijă să 
protejaţi informaţia  corectă şi eventual să corectaţi ceea ce este fals. 

g) Sinceritatea. Răspundeţi întotdeauna sincer însă fără a spune “fără comentarii”. Dacă nu 
ştiţi răspunsul la o întrebare sau dacă răspunsul este secret sau dacă ar afecta intimitatea 
cuiva este bine să spuneţi  acest lucru. După aceea glisaţi cu grijă către unul dintre 
mesajele dumneavoastră. 

 
Interviul pentru presa scrisă 
Înainte de a primi reprezentantul unui ziar, revistă, magazin etc., este bine să 

reţineţi următoarele: 
1. Structuraţi-vă mesajele. Faceţi-le scurte, pozitive, uşor de memorat şi reveniţi 

mereu la ele pe parcursul interviului. 
“Ţintiţi sus” . Reţineţi că jurnaliştii din presa scrisă nu se deosebesc de confraţii lor 

din audio-vizual şi că rezultatul final al interviului dumneavoastră va conţine doar foarte 
puţine cuvinte din cele rostite de dumneavoastră. În această idee este important să ştiţi ce 
vreţi să spuneţi şi cum o faceţi înainte de a acorda interviul. 

2. Aflaţi cine vă va lua interviul şi care va fi auditoriul. Un proverb înţelept spune: 
“Numai un nebun se va apuca să joace cărţi cu nişte necunoscuţi”. În general reporterul 
va cere biografia pentru a şti cum să vă pronunţe numele corect... ci şi pentru a şti cine 
sunteţi şi de unde veniţi. În mod similar şi dumneavoastră trebuie să-l cunoaşteţi pe cel ce 
ţine microfonul. Cereţi specialistului în relaţii publice să adune articolele pe care le-a scris 
în ultimul timp cel care urmează să vă ia interviul şi dacă este posibil să contacteze alte 
persoane recent intervievate de acesta. Nu pierdeţi, de asemenea, din vedere auditoriul 
căruia vă adresaţi. În mod normal într-un interviu acordat unei publicaţii tehnice mesajele 
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dumneavoastră vor fi diferite de cele pregătite pentru un interviu acordat unui cotidian de 
mare tiraj. Auditoriul diferit vă obligă să vă structuraţi în mod adecvat prezentarea. 

3. La orice interviu luaţi-l lângă dumneavoastră pe specialistul în relaţii publice care 
să vă fie “agent”  înainte şi după interviu. 
La momentul oportun, acesta poate interveni spunând “mai avem timp doar pentru o 
întrebare”. Specialistul în relaţii publice poate fi nu numai “tipul rău” care îl scoate graţios 
pe reporter afară din birou la sfârşitul timpului alocat, ci poate, de asemenea, să asculte 
răspunsurile pe care le daţi (ca un observator lucid) şi vă poate semnala discret când 
greşiţi, sau poate prelua întrebări de care vreţi să scăpaţi angajându-se să comunice 
răspunsul ulterior reporterului. Nu daţi reporterului telefonul dumneavoastră direct sau 
invitaţia de a vă suna direct!! Întotdeauna folosiţi-l pe specialistul în relaţii publice în rolul 
de “cerber” sau indicaţi un punct de contact. Mulţi dintre cei intervievaţi obişnuiesc să 
spună: “Sigur, sună-mă oricând doreşti”, pentru a o regreta după numai câteva telefoane. 

4. Aflaţi care sunt “fixurile” reporterului. 
5. Oferiţi fotografii sau materiale grafice pe care publicaţia le poate utiliza la 

prezentarea interviului sau oferiţi oportunitatea reporterului de a face fotografii 
semnificative pe parcursul interviului. Puteţi produce un impact pozitiv asupra auditoriului 
însoţind mesajele cu imagini sugestive. 

6. Consideraţi-vă întotdeauna înregistrat şi înregistraţi, la rândul dumneavoastră, 
interviul. 

Reporterii nu încep şi nu încetează să fie reporteri odată cu declanşarea butonului 
unui reportofon. Din momentul când intră în instituţie şi până în momentul în care pleacă 
tot ceea ce veţi spune va fi înregistrat. Dacă vă decideţi să faceţi declaraţii în afara 
interviului specificaţi clar acest lucru astfel încât să nu existe dubiu. Ca o măsură de 
protecţie şi pentru a servi drept o permanentă aducere de minte non-verbală, care să 
sublinieze dorinţa dumneavoastră ca intervalul să fie corect redat, înregistraţi şi 
dumneavoastră interviul pentru propriul viitor şi ca bază de argumentaţie. 

7. Nu arătaţi reporterilor hărţi, grafice sau documente în timpul interviului dacă nu 
doriţi să le furnizaţi copii după ele. Dacă le arătaţi atunci să aveţi şi copii pregătite pe care 
să le puneţi la dispoziţie după interviu. 

Nu uitaţi nici un moment că dumneavoastră controlaţi interviul şi că aveţi un 
plan propriu. Căutaţi să obţineţi ceea ce doriţi dintr-un interviu. 

 
Fişa de mesaje 
Înainte de a acorda un interviu trebuie să fiţi exact ce vreţi să spuneţi şi în ce mod. 

În afară de faptul că trebuie să fiţi la curent cu problematica organizaţiei trebuie să aveţi 
un minim de 3-5 mesaje personale care să servească drept “spoturi publicitare” pe tot 
parcursul interviului. Este un dat ca reporterul să vină cu propriul program pentru interviu 
însă este de asemenea un dat ca şi dumneavoastră să aveţi propriul program pentru 
respectivul interviu. 

• mesajul 1 ................................................................................................... 
• mesajul 2 ................................................................................................... 
• mesajul 3 ................................................................................................... 
• mesajul 4 ................................................................................................... 
• mesajul 5 ................................................................................................... 
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Aşa cum arătam anterior, acestea pot fi redactate pe mici cartoane (tip carte de vizită) 
cu care să vă “jucaţi” pe timpul interviului. 
În formularea mesajelor aveţi grijă ca fiecare dintre ele să răspundă la următoarele trei criterii: 

1.  Este scurt? Faceţi aprecierea în funcţie de durata lor sau în funcţie de numărul 
de cuvinte (12-24); 

2.  Este uşor de reţinut? Folosiţi cuvinte simple care să rămână în mintea 
auditoriului; 

3.  Este pozitiv? Construiţi mesaje care să sublinieze afirmativul. 
 
Alte reguli, cerinţe şi metode privind acordarea unui interviu. 
Negocierea  şi pregătirea unui interviu de către specialistul în relaţii publice 
1. Cum se negociază când vă abordează un reporter: 
Regula 1. Adoptaţi o conduită de tip “public relations”: 

• fiţi politicos, onest, util (de mare ajutor); 
• transmiteţi-i dorinţa dumneavoastră de a-l ajuta; 
• mai întâi subliniaţi că aveţi nevoie de unele informaţii; 
• fiţi profesionist, cu un comportament self-monitorizat; 
• evitaţi convorbirea care nu se înregistrează; 
• nu spuneţi lucruri pe care nu doriţi să le vedeţi tipărite sau emise; 
• rămâneţi calm; 
• nu spuneţi “fără comentarii”; 
• negociaţi. 

Regula 2. Întrebări pe care le veţi pune reporterului: 
• Dacă vă sună un reporter, conform regulii 1 încercaţi să fiţi cât se poate 
de util; dar nu fiţi, automat, de acord să fiţi intervievat până nu aflaţi mai mult 
despre reportaj. Pentru aceasta puneţi următoarele întrebări (sau unele 
dintre acestea): 
1. Numele dumneavoastră, încă o dată vă rog? 
2. Pe cine reprezentanţi? 
3. În ce problemă? 
4. Ce aspect anume vă interesează? 
5. Ce reportaj sau punct de vedere doriţi să realizaţi/dezvoltaţi? 
6. Spuneţi-mi cu ce alţi oameni doriţi să discutaţi asupra subiectului? 
7. Cât de multe cunoaşteţi despre organizaţia noastră (sau despre 

subiect)? 
8. Pot să vă transmit prin Fax unele informaţii generale ajutătoare? 
9. Care este termenul? Când trebuie să apară reportajul? 
10.  Să cădem de acord asupra agendei de lucru... 
11.  Pot să vă sun într-o oră? (sau minimum 10 minute?) 
12.  Care este numărul dumneavoastră de telefon? Şi numărul de fax? 

Informaţiile generale ajutătoare constau, de obicei, într-o scurtă descriere (scrisă) a 
politicii organizaţiei, situaţia actuală, faptele cheie sau elemente ce pot fundamenta 
interviul/reportajul. 

Regula 3. Elemente suplimentare pentru negociere: 
1. Rezumaţi agenda de lucru şi limitele interviului; 
2. Sugeraţi posibilele subiecte sau zone asupra cărora să vă concentraţi;  
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3. Oferiţi-vă să transmiteţi prin fax un curriculum vitae şi informaţii 
ajutătoare suplimentare; 

4. Faţă de lista prezentată de reporter sugeraţi acestuia să intervieveze şi 
alţi oameni, eventual chiar pe “purtătorii de cuvânt - experţi pe 
problemă”; 

5. Tatonaţi posibilitatea realizării unor noi interviuri; 
6. Dacă reporterul vă întrerupe cu o întrebare de “conţinut”  răspundeţi-i 

“ajungem şi la asta” şi continuaţi cu întrebările dumneavoastră; 
7. Dacă reporterul vrea să cupleze casetofonul spuneţi “înainte de a face 

asta...” şi continuaţi până aţi negociat timpul de pregătire; 
8. Dacă nu puteţi da interviul, spuneţi de ce şi oferiţi-vă să găsiţi persoana 

potrivită; 
9. Fiţi scurt; Timpul la dispoziţie este limitat; 
10.  Dacă interviul este pentru radio sau TV, aflaţi cum se va desfăşura şi 

dacă vor fi şi alţi invitaţi. 
 

Reguli de bază pentru interviuri 
Ca problemă de bază, trebuie să fiţi pregătit să supravieţuiţi la tot ceea ce îi spuneţi 

sau nu-i spuneţi unui reporter. 
Situaţii care pot apare în relaţia dumneavoastră cu reporterul: 
1. Reporterul vă înregistrează pe banda magnetică şi tot ceea ce spuneţi poate fi 

citat; 
2. Reporterul este de acord să primească informaţia de la o sursă protejată fără să 

scrie un reportaj sau să o folosească în vreun fel. (Aceasta nu îl împiedică, 
totuşi, să obţină aceiaşi informaţie de la o altă sursă şi să o facă publică). 

3. Reporterul poate folosi informaţia dar nu şi numele sursei. Este celebra formulare: 
“un înalt funcţionar din cadrul ministerului X a spus Y”. 

4. Reporterul poate primi numeroase informaţii suplimentare, pentru edificare. 
Condiţiile pe care le aveţi pune sunt:  

a) să înregistraţi tot ceea ce îi veţi spune; 
b) să nu fiţi citat direct. (acesta, nefiind un interviu, trebuie să fiţi 

foarte atent să nu spuneţi ceva ce ar veni în contradicţie cu ceea 
ce spune public organizaţia dumneavoastră. De aceea, asiguraţi-
vă că cei care conduc organizaţia sunt deplin informaţi asupra a 
ceea ce faceţi). 

Zece paşi de efectuat în pregătirea interviului: 
Dacă aţi negociat o oră pentru pregătirea interviului, faceţi următoarele: 

1. verificaţi faptele/dosarele; 
2. găsiţi fapte/statistici; 
3. consultaţi-vă cu alţii; 
4. stabiliţi audienţa ţintă; 
5. pregăteşte mesajele; 
6. pregătiţi o expresie de situare în subiect; 
7. dezvoltaţi un subiect; 
8. pregăteşte un exemplu; 
9. gândiţi-vă la două citate; 
10. înşiraţi întrebările şi răspunsul. 
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Să analizăm, mai îndeaproape, paşii de la 4 la 7. 
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Pasul 4: Stabilirea audienţei ţintă: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Când treceţi în revistă audienţa, împărţiţi publicul în 3 grupuri: sprijinitori de bază, oponenţi 
înrădăcinaţi şi cei dintre ei (care nu ştiu sau sunt indecişi). 
Concentraţi-vă pe această ultimă categorie pentru a-i “atinge” cu mesajele 
dumneavoastră. 
Reţineţi că reporterul sau cel care vă ia interviul pun la baza întrebărilor, cel mai adesea, 
ceea ce spun oponenţii sau criticii dumneavoastră. 
Este bine să nu intraţi în dispute zgomotoase. Concentraţi-vă pe persuadarea audienţei 
ţintă; nu vă îndepărtaţi de ei în timp ce intraţi într-o discuţie cu reporterul. 

Pasul 5: Pregătiţi mesajele. Ţelul dumneavoastră este de a fi cel care transmite 
mesaje şi nu acela de a vă situa în poziţia de a răspunde, pur şi simplu, la întrebări. 
Să fiţi “cel ce transmite mesaje”  înseamnă: 

• să ştiţi care sunt mesajele dumneavoastră; 
• să începeţi de unde doriţi; 
• să transmiteţi, cu consecvenţă, mesajele planificate, de aceea “daţi din 

coate” pentru a le introduce în interviu; 
• rămâneţi departe de poziţia de simplu “răspunzător la întrebări” care, 

adesea, nu vă situează în poziţia de a putea transmite propriile mesaje; 
de aceea, nu răspundeţi pur şi simplu la întrebări; răspundeţi, doar 
îndreptaţi-vă mereu spre mesajele dumneavoastră. 

Ce este un mesaj informativ, cu valoare de ştire? 
• o chestiune pe care doreşti ca audienţa să o cunoască şi să o reţină; 
• atrageţi interesul pentru mesajul dumneavoastră construindu-l în termeni 

de ştire valoroasă; pentru aceasta delimitaţi: 
− de ce este importantă o problemă? 
− ce va realiza soluţionarea ei în lumea reală? 
− ce este nou şi semnificativ? 
− are mesajul legătură cu un subiect actual? 

Sprijinitori puternici Nu ştiu sau sunt 
indecişi 

Oponenţi puternici 

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 

DUMNEAVOASTRĂ Reporter 
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− este efectul parţial al unei tendinţe sau eveniment? 
− adaugă ceva nou la un reportaj de ştiri actual? 
− care sunt punctele cheie pe care trebuie să le accentuez în interviu? 

 
Durata şi structura unui mesaj: 
 
 
 
 
  
 
 
 

Un mesaj pentru Radio-TV trebuie să fie de 5-20 secunde (mărimea medie a unui 
clip este de 10 secunde). Echivalentul pentru presa scrisă este un mesaj pe trei rânduri. 
Anticipaţi modul în care un reporter scrie un reportaj (cele 6 întrebări din schema de mai 
sus). Pregătiţi un mesaj care răspunde la fiecare întrebare. 
 

Pasul 6. Pregătiţi o expresie de situare. Începeţi abordarea problemei sau 
subiectului din locul unde vă va veni mai bine; în mod necesar, din locul unde încearcă să 
vă conducă prima întrebare. Folosiţi o expresie de situare pentru a începe subiectul sau 
chestiunea. Consumaţi până la 30 de secunde pentru a situa (poziţiona) chestiunea sau 
organizaţia dumneavoastră. 
 

Expresii fraze de situare: 
fraze generale care vă ajută să începeţi: 
“Cheia pentru dezvoltare este să diversificăm economia. Să diversificăm 

înseamnă...” 
deschizătoare de uşi pentru mesajele dumneavoastră: 
“Perfecţiunea începe şi se termină cu angajaţii. Angajaţii noştri au fost 

pregătiţi...” 
să introducă mesajul, fie din perspectiva dumneavoastră, fie din cea a audienţei 

ţintă: 
“Publicul doreşte servicii prompte. Publicul consideră ca fiind servicii prompte...” 
puneţi chestiunea în contextul ei, propriu: 
“Această problemă nu s-a ivit peste noapte. Este rezultatul unei serii de...” 
mesajele sunt acceptate de audienţa ţintă ca fiind raţionale: 
“Majoritatea oamenilor vor respecta legile dacă acestea sunt aplicate tuturor” 
platforme de pe care să începeţi transmiterea mesajului: 
“În această etapă noi examinăm toate opţiunile. Noi nu confiscăm proprietatea 
pentru că nu s-a plătit impozitul către stat, dar..” 

 

Mesaj  
(5-20 secunde)  

Cine? 
Ce? 
Unde? 
Când? 
De ce? 
Cum? 
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Pasul 7. Dezvoltaţi un subiect. 
Reţineţi: Gândiţi-vă la un subiect sau un cuvânt cu forţă de imagine, pentru a 

încadra mesajele într-un mod memorabil. Mesajele dumneavoastră se vor cupla într-un tot 
prin accentuarea unei teme de-a lungul întregului interviu. Tema ideală (subiectul) trebuie 
să domine întregul interviu. 

De exemplu: 
“să punem temelia” 
“să ne întoarcem la rădăcini” 
“să răspândim seminţele...” 
“să ne asumăm responsabilităţile...” 
“mergând pe mâna noastră...” 
“gândeşte global; acţionează local” etc. 

Completaţi planul de interviu (pe care vi-l prezentăm în continuare) înaintea 
interviului. Apoi revedeţi-l chiar înaintea începerii interviului. 

Plan de interviu 
Subiect/chestiune ......................................................................................... 
 
Expresii de situare ........................................................................................ 
 
Subiectul (tema) principală............................................................................. 
 
Audienţa ţintă  1) ............................................................................................ 

2) ............................................................................................ 
 
 
 
 
 

 
Mesajele cheie 

 
Dovadă raţională - motive 

 - principii 
1. ................................................... • ................................................... 
2. ...................................................  • ...................................................  
3. ................................................... • ...................................................  
4. ...................................................  • ...................................................  

Traduceţi mesajele în citate 
 
1) ................................................................................................................ 
 
2) ................................................................................................................ 
Exemple   ............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
Analogie  ............................................................................................................. 
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............................................................................................................. 
 

REUŞITA ÎNTR-UN INTERVIU MASS-MEDIA 
Cum se structurează răspunsurile? 
 
INTERVIU DE TIP PANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICAREA (EXPLICAREA) “PENEI” 
 
1. Scurt răspuns iniţial (exprimarea mesajului) 

• vârful penei este un scurt răspuns iniţial cu care începeţi. Aceasta poate 
fi o expresie de situare, un subiect (temă) care să sublinieze mesajul sau 
un mesaj-cheie. 

• răspunsul iniţial să nu fie mai lung de 30 sec. 
• nu îl împănaţi cu detalii. 
• încurajaţi reporterul să vă urmărească aruncându-i un “cârlig”. Un “cârlig” 

este un cuvânt sau o expresie (propoziţie) cum ar fi “avem o nouă 
abordare (concept)”, expresie ce îl intrigă pe reporter suficient de mult 
pentru a vă pune următoarea întrebare. 

2. Elaboraţi (susţineţi) mesajul. 
• Răspunsul scurt iniţial este urmat de motivele şi principiile 

dumneavoastră, explicaţii sau dovezi de sprijin. Acesta poate include: 

STOP 

STOP 

STOP 

Scurt 
răspuns 
iniţial 

Elaborează 

Continua” dezvoltarea 

Exprimă mesajul 

Susţine-l 

Ilustrează-l 

 
   # expresii de situare 
     # subiect (tema) 
        # mesajul-cheie 
            # “cârligul” 
               (max. 30 sec.) 
 
 
                      # explicare  
                         #  dovezi  
                            (max. 30 sec.) 
 
 
                                       # exemple  
                                         #  analogii  
                                           (max. 30 sec.) 
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fapte-cheie şi statistici, descrierea unui program anume sau explicaţii 
asupra ceea ce facem. 

• Persuadaţi telespectatorii, ascultătorii sau cititorii cu puncte (chestiuni) de 
susţinere. 

• Explicaţi de ce aţi făcut declaraţia iniţială sau ce vrea să însemne 
răspunsul dumneavoastră iniţial. (Maximum 30 de secunde). 

3. Continuaţi dezvoltarea (ilustraţi subiectul) 
• Furnizaţi fie probe suplimentare pentru susţinere, fie cuplaţi exemplul sau 

analogia pregătită pentru a ilustra ceea ce vreţi să spuneţi. 
Exemplu: 
“Prin urmare, dacă un consumator este nemulţumit de un produs, această lege 

îi va permite lui sau ei să-l returneze în maximum 10 zile de la achiziţionare”. 
Analogie: 
“Este la fel ca atunci când este la coadă la bilete de cinema şi cineva se bagă 

în faţa ta. Este supărător şi este aceeaşi situaţie ca şi cea de faţă”. 
• Sau introduceţi un alt mesaj şi explicaţi-l pe scurt (rapid). 
• maximum 30 secunde. 

 
Nu uitaţi, “pana” este doar o imagine vizuală despre cum trebuie să abordaţi un 

interviu. Ideea principală este aceea de a vă umple fiecare răspuns cu detalii. Un interviu 
reuşit este acela care vă permite să vă transmiteţi mesajele în cadrul unui dialog animat. 
Pana îi încurajează pe reporteri să vă urmărească astfel încât dumneavoastră să ţineţi 
sub control agenda interviului. 

• Exersaţi utilizarea “penei”; după câteva exersări ajunge să vă placă să vă 
jucaţi cu reporterul, devenind chiar o obişnuinţă extrem de eficace. 

 
Distribuirea (prezentarea) mesajelor în citate şi segmente mici 

1. Dacă interviul nu este o emisiune în direct: 
• în majoritatea cazurilor, interviul dumneavoastră va fi redus la un segment de 5-
10 secunde în cadrul unui subiect de ştiri Radio-TV sau la un citat de 1-3 
rânduri în reportajele din ziare şi reviste. 

• evident nu puteţi obliga reporterul să vă citeze într-un mod agreabil/eficace. Tot 
ce puteţi face este să-l încurajaţi pe reporter să utilizeze un citat sau segment 
care să întărească mesajul dumneavoastră. 

• De aceea, cheia pentru a vă transmite mesajul prin articole de ştiri este de a vă 
pregăti o pereche de citate irezistibile demne de a fi prezentate şi să le lansaţi în 
cadrul interviului. 

2.  Cum se realizează un citat irezistibil, demn de a fi prezentat? 
• Scurt. Durata medie a unui segment radio-TV este de 10 secunde; media 

citatelor din presa scrisă este de 1-3 rânduri. 
“Suntem împotriva sărăciei ca mod de a exista”. 
• Suficienţa (independenţa de conţinut). 
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“Nu este numai sporirea deficitului de vină ci şi creşterea dolarului care ne-a afectat 
exporturile”. 
• Folosiţi limbajul cotidian, nu jargonul: 
“Lăsaţi-mă să o spun aşa: suntem în competiţie pentru a câştiga şi vom câştiga”. 
• Colorat sau metaforic (o metaforă din viaţa de zi cu zi sau schimbarea sensului 

unei propoziţii): 
“Trebuie să ne îmbunătăţim performanţele, mâna scrie, acum, pe tastatură”. 
• Pasionat sau energic: 
“Dacă nu putem arăta un dram de compasiune pentru aceşti oameni, atunci ne 
vom acoperi de ruşine...”. 
3.  Evitarea citatelor în afara contextului. 

• fiţi 100% consecvent; 
• evitaţi comentariile improvizate; 
• pregătiţi citate independente de conţinut (suficiente prin ele însele); 
• repetaţi citatele; 
• nu repetaţi cuvintele “momeală” din întrebare (cuvinte cu încărcătură 

emoţională cum ar fi “lăcomie”,  “crimă”  etc.). 
4.  Să traversaţi şi să abateţi, să controlaţi desfăşurarea interviului. Tehnica 

glisării. 
Dacă sesizaţi că reporterul se îndepărtează cu interviul de subiectul care vă convine să-l 
discutaţi, întoarceţi-l folosind punţile sau expresii de legătură (de traversare) care să-l 
conducă spre mesajul dumneavoastră. 
Mai întâi recunoaşteţi ceea ce puteţi din întrebare şi apoi întindeţi-i puntea către subiectul 
dumneavoastră. În acest fel evitaţi un interviu condus pe bază de întrebări. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• “Să-l privim dintr-o perspectivă mai largă” 
• “Există o altă preocupare, mai importantă, şi 

aceasta este...” 
• “Să nu pierdem din vedere problema 

fundamentală...” 
• “Există altă chestiune interesantă aici...” 
• “V-aţi gândit la o întrebare de aceeaşi 

importanţă? Şi aceasta este ...” 
• “Aceasta nu este problema reală. Problema reală 

este...” 

Punţi 

Punţi Întrebare 

Aprecierea (recunoaşterea) 
întrebării reporterului 

Dirijarea spre mesajul 
dumneavoastră  
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5.  Punţi 
• folosiţi ceea ce aveţi pentru a lucra în folosul dumneavoastră. 
• gândiţi-vă la punte ca la un mecanism de schimbare. 
• păstraţi un ton sincer. 
• răspundeţi la un aspect al întrebării sau apreciaţi ceea ce se poate din 

întrebarea reporterului. 
• nu îngustaţi în mod ţipător un comentariu critic dar nu repetaţi cuvântul 

“momeală” cu încărcătură emoţională cuprins în întrebare (de exemplu 
“lăcomie”). 

• răspundeţi scurt şi întindeţi puntea pentru mesajul dumneavoastră. 
• respectaţi-vă ţelul: să fiţi transmiţătorul de masaje şi nu cel ce răspunde la 

întrebări. 
 
6. Dezastrul (calamitatea) din timpul interviului. Ce trebuie să faceţi? 
• pauză; 
• adunaţi-vă gândurile; 
• rămâneţi calm; 
• începeţi iarăşi, dar altfel; 
• cereţi reporterului să repete întrebarea dacă nu aţi înţeles sau nu aţi fost atent. 

 
II. Conferinţa de presă şi briefingul. Acestea sunt, în general, un interviu simultan 

cu mai mulţi reprezentanţi ai mijloacelor de informare. Deosebirea dintre o conferinţă de 
presă şi briefing este că prima acoperă o serie de probleme în timp ce un briefing se 
limitează numai la o singură problemă. 
O regulă de bază în programarea acestora este să o faceţi numai dacă este cerută de 
mijloacele de informare sau dacă nu găsiţi o metodă mai bună să prezentaţi ştirea. Un 
briefing pentru ştiri trebuie să merite timpul consumat de toţi participanţii. 
Pentru a reuşi, o conferinţă de presă sau un briefing necesită respectarea următoarelor 
reguli: 
• Alegeţi un purtător de cuvânt care cunoaşte bine tema. De cele mai multe ori, 

specialistul în relaţii publice conduce briefingul (conferinţa de presă C.P.). Există, 
totuşi, ocazii când este de preferat să-l conducă şeful organizaţiei. 

• Dacă briefingul (CP) include o declaraţie pregătită din vreme, trebuie să dispuneţi de 
suficiente copii pe care să le înmânaţi tuturor jurnaliştilor prezenţi. 

• Verificaţi dacă i-aţi invitat pe reprezentanţii tuturor mijloacelor de informare din zonă. 
• Ţineţi briefingul într-o încăpere convenabilă atât presei cât şi audiovizualului. 
• Anticipaţi toate întrebările posibile, mai ales pe cale spinoase. Întrebaţi-vă: “Dacă ştiu 

ce ştiu, ce aş mai vrea să ştiu?”. Aceasta este o cale bună de anticipare a întrebărilor. 
Apoi coordonaţi, cercetaţi şi pregătiţi răspunsurile la unele întrebări. După aceea 
pregătiţi pe putătorul de cuvânt cum să răspundă la întrebări anume, sau unei serii de 
întrebări. 

• Stabiliţi timpul de desfăşurare a briefingului luând în considerare timpii morţi. 
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• Un briefing pentru ştiri ar trebui să fie alcătuit din următoarele trei părţi: 

a. Introducerea: 
• salutări; vă prezentaţi dumneavoastră şi organizaţia pe care o 

reprezentaţi; 
• scopul; anunţaţi problema sau seria de probleme pe care sunteţi pregătit 

să le discutaţi; 
• procedura; anunţaţi regulile de bază, cum se va trece de la declaraţie la 

întrebări, etc. 
b. Explicaţia: 

• proiectaţi briefingul pentru a răspunde la întrebări anticipate; 
• utilizaţi un număr de întrebări/probleme esenţiale; 
• majoritatea briefingurilor urmează o progresie cronologică; 
• încercaţi să răspundeţi la întrebările: cine? ce? unde? când? de ce? 

cum? ce urmează? 
c. Concluzie: 

• încheiaţi briefingul într-o notă pozitivă. De exemplu, anunţaţi că a fost 
numită o comisie de anchetă care va cerceta situaţia şi va face 
recomandări; 

• exprimarea preocupării şefului organizaţiei este întotdeauna bine venită; 
• treceţi din nou în revistă problemele folosind “sumarul”; 
• întrebaţi asistenţa dacă mai sunt întrebări. 

 
III. O altă modalitate de a realiza o comunicare eficace o reprezintă vizita la 

consiliul editorial. Dumneavoastră (sau şeful dumneavoastră) vă prezentaţi publicului 
prin intermediul unei vizite la reprezentanţii mijloacelor de informare (consiliul editorial). 
Aceasta ar putea fi privită ca o conferinţă de presă inversă. Dumneavoastră şi şeful 
organizaţiei vă duceţi la sediul mijlocului de comunicare în masă în loc să vină ei la 
dumneavoastră. 
 

IV. Vizite din partea reprezentanţilor mijloacelor de informare. 
Chiar dacă, până la urmă, nu se ia un interviu, cea mai bună metodă este 

experienţa proprie. Luaţi cu dumneavoastră un reporter pe platformele de foraj maritim 
(dacă activaţi în domeniu) pentru a vedea cât de grea este activitatea oamenilor ce 
lucrează acolo. 
Dacă va mânca alături de muncitorii ce lucrează la schelele petroliere şi va fi nevoit să 
doarmă în zgomotul produs de instalaţiile de foraj maritim, îi va creşte compasiunea faţă 
de oamenii ce lucrează în acest domeniu. 
Reciproc, o vizită a dumneavoastră la sediul unei redacţii a mijloacelor de informare în 
masă vă va ajuta să le înţelegeţi cerinţele. 
Cu această ocazie, dacă difuzaţi informaţii, aveţi grijă! Indiferent de metoda de difuzare, 
păstraţi o copie. Dacă aţi difuzat o ştire scrisă, puneţi copia la dosar. Dacă un reporter vă 
cere informaţii, trebuie să păstraţi o fişă în care să includeţi numele reporterului mijlocul de 
informare la care lucrează, numărul de telefon, întrebările puse, elementele de 
coordonare şi răspunsurile date. 
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Călătoria de presă!!!! . Este o deplasare organizată special pentru jurnalişti. pentru 
ai face să participe direct la un eveniment, pentru a le face o demonstraţie sau pentru a le 
da posibilitatea de a judeca “la faţa locului” un fapt anume. Călătoria de presă trebuie 
neapărat să aibă un motiv serios, care să fie cunoscut. 
Reguli pe care trebuie să le respectaţi: 

• consideraţi că toţi jurnaliştii vă sunt oaspeţi de marcă; 
• trataţi-i în mod similar; 
• reduceţi la minim numărul orelor sau zilelor de drum şi asiguraţi jurnaliştilor un 

confort necesar, condiţii bune de călătorie; 
• stabiliţi şi anunţaţi programul detaliat cu câteva zile înainte; 
• distribuiţi dosarul de presă la începutul călătoriei; 
• anticipaţi posibile interviuri. 

 
Pregătirea călătoriei de presă. 
• contactaţi jurnaliştii cu cel puţin o lună înainte; 
• imediat ce este posibil, trimiteţi un program amănunţit (etapele călătoriei, 

numele participanţilor); 
• trimiteţi o fişă specială pentru chestiunile materiale (dată, durata călătoriei, 

mijloace de transport, orar, loc de întâlnire şi locul de plecare). 
Selecţionaţi riguros jurnaliştii invitaţi, păstraţi posibilitatea de a înlocui un jurnalist care 
absentează. La câteva zile după trimiterea invitaţiei, nu uitaţi să telefonaţi jurnalistului 
pentru a confirma primirea ei. Aceasta vă va asigura numărul suficient de jurnalişti 
prezenţi. Organizarea călătoriei implică aspecte practice şi profesionale. Detaliile sunt 
foarte importante; 

• aspectele profesionale: definiţi exact tema informării; stabiliţi un program 
preliminar cât mai precis posibil; pregătiţi un dosar de presă; 

• aspecte practice: alegerea locurilor de vizitat, cazare şi masă, transport, itinerar, 
eventual curse intermediare, atmosferă. Este de dorit să efectuaţi o călătorie 
prealabilă, pentru pregătirea drumului final. 

 
Câteva sfaturi: 
• nu invitaţi un număr prea mare de participanţi; 
• stabiliţi un program echilibrat, păstraţi şi pauzele de timp liber; 
• respectaţi programul; 
• informaţi autorităţile locale (prefectura, eventualii parteneri, presa 

locală/regională); 
• angajaţi unul sau mai mulţi fotografi; 
• pregătiţi toate mijloacele materiale pentru transmiterea informaţiei (telefon, fax, 

xerox); 
• la finalul călătoriei, stabiliţi un bilanţ succint şi oferiţi-l participanţilor. 

 

                                           
! Conform “Dialogul tripartit - Soluţii pentru o comunicare eficientă”, Program PHARE, Bucureşti, septembrie 1995 - 

iunie 1995 passim. 
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Crearea de evenimente de presă 
Specialiştii în relaţii publice au posibilitatea ca atunci când nu există un eveniment 

pe care să-l exploateze (pentru a face o imagine bună organizaţiei) să-l creeze în mod 
deliberat. 
 

Acesta poate fi creat pentru: 
• a comunica indirect cu publicul, evenimentul respectiv vorbind “de la sine” mai 

mult decât oricare alte manifestări publice; astfel se dispune de un suport 
perfect adaptat şi susceptibil de a pune în valoare mai bine un mesaj 
determinat. În funcţie de mesaj trebuie ales evenimentul capabil să antreneze, 
prin urmările sale (directe sau indirecte prin presă), în mod corespunzător 
publicul vizat; 

• a acoperi lipsa sau insuficienţa unei informaţii; în acest sens este posibil ca 
organizaţia, după exploatarea tuturor informaţiilor posibile să mobilizeze 
interesul publicului. Crearea unui eveniment este, în aceste condiţii, o soluţie. 

• a da un răsunet maxim unei informaţii care dacă ar fi fost difuzată prin 
mijloacele clasice nu ar fi avut aceeaşi audienţă. 

Câteva exemple în acest sens sunt: crearea şi acordarea unei burse de studii, 
organizarea vizitării unei uzine/întreprinderi, organizarea unei primiri de tipul “porţi 
deschise”, iniţierea unui congres, crearea unei expoziţii fixe sau itinerante, crearea unor 
manifestări împreună cu instituţii de învăţământ, organizarea de conferinţe, colocvii, 
seminarii etc., determinarea intervenţiei unor personalităţi, plasarea în cadrul unei acţiuni 
pe plan naţional, iniţierea unei manifestări culturale sau sportive, realizarea unui sondaj, a 
unui studiu etc. 
Un eveniment bine organizat în campania de alegeri din 1996 este botezarea - în prezenţa 
mass-media - , de către domnul Petre Roman, a unui copil de ţărani români. Botezul 
ortodox, a avut darul de a estompa/schimba caracterul unei imagini induse anterior în 
opinia publică cu privire la religia de care ar aparţine liderul Partidului Democrat. 
Posibilitatea organizaţiei de a crea evenimente sunt, practic, nelimitate. Important este de 
a se şti când şi cum să se folosească tehnica creării de evenimente. Cel mai important 
criteriu ar fi acela de a adapta evenimentul la mesajul care urmează a fi transmis. De 
exemplu, pentru o firmă de asigurări sociale, ar fi extrem de util să regizeze şi să facă 
public momentul în care se înmânează asigurarea pentru accidente, unor familii ce fac 
obiectul asigurării. Mesajul transmis este, astfel, implicit. 
În crearea de evenimente este deosebit de importantă calitatea evenimentului, care 
trebuie să fie, întotdeauna, original şi să prezinte interes. 

 
Caracteristicile a şase  mijloace de informare 
1. Radioul. Este foarte rapid. Este, de obicei, primul care transmite o ştire. În 

câteva secunde de la momentul în care un reporter sau corespondent contactează 
redacţia, ştirea poate fi difuzată. Este, în acelaşi timp, un mijloc de comunicare intim. 
Staţiile de radio au, adesea, o relaţie foarte personală cu ascultătorii lor, care, în schimb, 
le sunt, adesea, foarte loiali. Dezvoltaţi şi utilizaţi inteligent această relaţie. 

2. Televiziunea. Este emoţională, întrucât oamenii iau - sau li se creează impresia 
că iau - parte instantaneu la acţiune, chiar dacă raportarea la această participare este 
pozitivă sau negativă. Televiziunea este axată pe spectacol. Dacă în relatarea 
dumneavoastră nu există spectacol (dramatic, amuzant, ieşit din comun) aceasta nu este 
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adecvată pentru televiziune. De altfel, o regulă generală pe care trebuie să o respecte 
specialiştii în relaţii publice este aceea că în mesajele pe care le construiesc să introducă 
adevărate “sclipiri de inteligenţă”. Stilul “clăpăug”, plat, tern nu are aderenţă la public 
indiferent de mijlocul folosit. 
Revenind la televiziune, este imperios necesar să subliniem caracterul ei dinamic. Pentru 
a fi eficace, televiziunea are nevoie de sunet şi mişcare. De aceea, pentru a putea fi 
utilizată la TV, ştirea dumneavoastră trebuie să fie dinamică. În acest sens există trei 
categorii de constrângeri (restricţii) cărora trebuie să fiţi pregătiţi să le faceţi faţă când 
lucraţi cu televiziunea: 

•Constrângerea timpului. Televiziunea este îngrădită de ceas. Trebuie să vă croiţi 
mesajul în aşa fel încât să se încadreze în limitele a 12-02 secunde, aşa-zisul “bit 
temporal”. 
•Constrângerea reciprocităţii. Uneori, prezenţa echipelor de televiziune creează 
evenimente legate de “ştiri”. Adesea se declanşează proteste anume pentru a 
exploata prezenţa echipei de realizatori de la TV. 
•Constrângerea vizuală. Aşa cum am mai spus, numai mişcarea şi acei factori care 
“fac frumos” la TV vor face ca ştirea să fie transmisă. Dacă relatarea 
dumneavoastră este statică şi, mai rău, “clăpăugă” să nu speraţi cumva că 
televiziunea se va ocupa de ea. 
3. Ziarele. Sunt mijlocul de comunicare cu cea mai profundă pătrundere, palpabile, 

care se păstrează vreme îndelungată. Majoritatea prezintă aproximativ 25% ştiri de interes 
naţional şi 75% de interes local. În felul acesta, cel mai rapid puteţi difuza ştirea dacă o 
redactaţi din punct de vedere local. Nu trebuie să uitaţi că liderii de opinie sunt cititorii de 
ziare. 

4. Agenţiile de ştiri transmise prin teleimprimator. Serviciile lor asigură ştiri 
pentru mijloacele prezentate mai sus, aşa că, dacă aveţi o ştire de interes naţional, o veţi 
difuza prin agenţia de ştiri. 

5. Revistele. Acestea sunt publicaţiile cu cea mai mare pătrundere. Trebuie numai 
să vă fixaţi ca obiectiv un grup uman de interese - mare, mic, tradiţional sau radical - şi 
veţi găsi cel puţin o revistă destinată a avea succes la un public specializat. 

6. Buletinele informative. Au o mare putere de pătrundere fiind situate, din acest 
punct de vedere în imediata apropiere a revistelor. Creşterea numărului de publicaţii 
electronice, pe calculator, disponibile în viitor, indică, în perspectivă, o audienţă şi mai 
mare. Ele sunt foarte doritoare să transmită ştiri. Este cel mai bun mijloc de a accede la 
diferite organizaţii. 
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5. INFORMAREA INTERNĂ 
 
Funcţia de informare internă capătă, în prezent, cea mai mare importanţă în 

toate programele de gestiune a imaginii prin activitatea de informare şi relaţii publice. 
Un principiu fundamental al relaţiilor publice spune că “relaţiile publice încep de 

acasă”. Sensul acestei afirmaţii este acela că dacă informarea internă nu se desfăşoară 
corect, organizaţia nu poate să deruleze programe corecte şi coerente de relaţionare cu 
societatea. 

 
Obiectivele informării interne 

Indiferent dacă genul de informare pe care îl practică organizaţia se numeşte informare 
comandată, informare internă sau relaţii umane, conceptul este acelaşi: comunicarea între 
preşedintele organizaţiei (staff-ul prezidenţial) şi personalul din subordine. Un obiectiv, 
nedeclarat, este şi acela ca atunci când vorbesc despre organizaţie membrii acesteia să 
reprezinte “o singură voce, ce prezintă acelaşi mesaj coerent”. Obiectivele programului de 
comunicare internă vizează (atunci când se desfăşoară pe verticală, în sus şi în jos) 
asigurarea condiţiilor pentru ca auditoriul să înţeleagă: 

• Rolul organizaţiei în cadrul societăţii, în dinamica şi reţeaua de interese 
specifice în care este angajată; 

• Rolul organizaţiei în apărarea intereselor personalului acesteia şi în apărarea 
intereselor naţionale; 

• Rolul individual, al fiecărui membru al organizaţiei, în apărarea acestor interese 
personale şi generale, modul în care angajaţii o pot face cel mai bine. 

Creşterea eficacităţii activităţii şi îndeplinirea atribuţiilor funcţionale printr-o înţelegere mai 
profundă a obiectivelor şi funcţiilor organizaţiei prin sporirea motivaţiei este cel mai 
important obiectiv al programului de informare internă. 
Unul din principiile fundamentale ale teoriei managementului organizaţional contemporan este acela 
că un colectiv (indiferent de natura organizaţiei) bine informat este mai profund motivat. Programele 
de informare internă eficace sunt destinate pentru a da membrilor unei colectivităţi simţul 
“apartenenţei”, “a unei părţi din ceva”. Aceste programe sunt destinate să inducă sentimentul că 
fiecare membru al unei organizaţii este parte integrantă a acesteia, că fără activitatea lui (“care este 
cea mai importantă”) organizaţia nu va funcţiona bine, că el este altceva decât o rotiţă într-o maşină, 
care, atunci când se uzează, este aruncată. 
Aceasta se îndeplineşte cel mai bine prin concentrarea interesului personalului pe fiecare 
dintre cele patru tipuri fundamentale de mesaje interne: 

1. Funcţiile şi perspectivele organizaţiei. Personalul acesteia trebuie nu numai 
să cunoască aceste lucruri, dar şi cum sunt plasaţi în tabloul general, pentru a 
înţelege mai bine locul lor în organizaţia căreia îi aparţin. 

2. Rolul. Fiecare angajat (participant) are nevoie să înţeleagă atribuţiile ce îi revin 
şi cum este legată funcţia sa de acţiunile organizaţiei pentru a alimenta 
sentimentul mândriei datoriei îndeplinite. 

3. Activităţi. Posibilitatea de autoimplicare a cuiva în activităţi recreative, educative şi de 
altă natură, este necesară pentru calitatea vieţii de organizaţie şi a moralului 
personalului. Această posibilitate trebuie sprijinită şi încurajată. 
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4. Evenimentele  la  zi. Un  membru  al organizaţiei  bine  informat  este  mai 
eficace. Pentru o mai bună înţelegere a rolului lui în îndeplinirea unei activităţi şi 
pentru a-l motiva să participe la altele, el sau ea trebuie să ştie că evenimente 
importante probabile urmează să aibă loc la nivel local, regional, naţional şi 
internaţional. 

 
Elementele auditoriului 
Auditoriul poate fi împărţit în mai multe grupe distincte: 

• membrii consiliului de conducere ce participă, în mod frecvent, la luarea unor 
decizii importante. În cadrul lor pot fi incluşi şi membrii marcanţi ai unei 
organizaţii locale ce sunt consultaţi în legătură cu decizii importante şi, mai mult, 
sunt chemaţi să le îndeplinească; 

• personalul “de pe orizontală” prin activitatea cărora instituţia/organizaţia îşi 
planifică şi desfăşoară, în mod organizat, viaţa internă. 

• personalul considerat “subaltern”, fiecare pe funcţiile şi specialităţile lor. 
• foştii angajaţi ai instituţiei (organizaţiei) aflaţi acum - din motive de vârstă, boală 

etc. - în afara organizaţiei. Neabandonarea lor are drept scop să-i transforme, în 
mediul în care vieţuiesc, în multiplicatori de imagine pozitivă pentru organizaţie. 

• membrii de familie ai angajaţilor organizaţiei care, prin programe adecvate, pot fi 
determinaţi să devină multiplicatori de imagine pozitivă ai organizaţiei. 

O organizaţie care doreşte să-şi gestioneze bine imaginea, va identifica cele mai 
adecvate modalităţi de informare a acestor grupe de personal. Efectul de “bumerang” al 
acţiunii va fi extrem de benefic. De exemplu, o felicitare onomastică trimisă unui 
pensionar, îl va determina pe acesta să vorbească prietenilor, rudelor etc. în mod 
admirativ despre organizaţia în care a activat şi care “nu l-a uitat”. 

 
Mediile pentru informarea internă 
a) Materialele tipărite. Ziarul organizaţiei este foarte răspândit în S.U.A. (peste 

15.000 de titluri) şi Japonia. Publicaţiile organizaţiei au caracter periodic şi 
răspund unor obiective bine determinate şi anume: 

• instaurarea în organizaţie a unor bune relaţii umane; 
• fiecărui membru i se explică valoarea şi importanţa activităţii sale; 
• furnizarea unor informaţii obiective asupra, vieţii organizaţiei, a evenimentelor 

sociale şi familiale; 
• posibilitatea oferită fiecărui membru al organizaţiei de a se exprima. 

Informaţiile vor fi prezentate într-o formă accesibilă tuturor categoriilor de cititori; ziarul 
membrilor organizaţiei se distribuie numai acestora, familiilor lor şi foştilor membri aflaţi la 
pensie. Ca materiale tipărite mai pot fi folosite revistele, pamfletele, buletinele informative, 
foile volante etc. 

b) Mijloacele electronice de comunicare. În această categorie intră mijloacele 
de radio şi televiziune aflate, evident, într-o rapidă dezvoltare. 

În occident, organizaţiile au început să folosească TV cu circuit închis şi transmisii 
prin cablu. Se folosesc, de asemenea, mesaje înregistrate pe casete video. De exemplu, 
preşedinţii organizaţiilor înregistrează mesaje video pentru a fi prezentate personalului 
nou venit în organizaţie sau, în situaţii conjuncturale, când mesajul nu poate fi făcut public 
prin mass-media. 
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c) Comunicarea orală. Comunicarea orală este foarte convenabilă pentru a fi 
folosită în programul de informare internă. Discuţia directă este mijlocul cel mai 
eficace de comunicare. Informarea directă făcută de şeful organizaţiei 
principalilor săi colaboratori rămâne cel mai important mijloc de a influenţa 
auditoriul (mai ales când ea este repetată, selectiv şi la nivelele inferioare de 
către responsabilii de subsisteme; aceasta permite comunicarea imediată 
incluzând şi conexiunea inversă, ceea ce este vital pentru circulaţia, 
interpretarea şi clasificarea informaţiei. Informări de lucru şi altele neprevăzute 
(briefingurile orientative, de exemplu) sunt valoroase pentru transmiterea unor 
mesaje importante la auditoriul intern. 

Sarcina responsabilului de relaţii publice este aceea de a cunoaşte necesităţile de 
informare ale auditoriului pentru a redacta materiale care să asigure o punte de legătură 
între cele două entităţi. În această variantă de comunicare cheia unui program eficace 
este însuţi şeful organizaţiei care înţelege şi sprijină programul. 

d) Afişarea. Resursele pentru comunicarea prin intermediul afişelor  sunt 
posterele, avizele şi panourile de afişare fixe. 

Afişele electronice cu texte în mişcare sunt la modă. Folosiţi-vă imaginaţia pentru a 
descoperii şi alte posibilităţi. Mediile de afişare folosesc simboluri stabilite, reluate pentru a 
întări mesajul. Un simbol odată acceptat, este dificil să-l folosească, nu uitaţi că folosirea 
diferitelor sloganuri este încă la modă. 

e) Informarea personalului de conducere. Se realizează, de regulă, pe baza 
monitorizării presei. Mijloacele cele mai uzitate sunt revista presei (semnalarea 
articolelor referitoare la organizaţie şi prezentarea acestora în xerocopie) şi 
sinteza lunară de presă realizată pe baza unor criterii stabilite împreună cu 
beneficiarii (preşedintele organizaţiei şi membrii staff-ului). 

Mai nou, se poate folosi cu efecte benefice analiza evoluţiei imaginii organizaţiei pe 
o anumită perioadă de timp. Modul în care se realizează graficele de evoluţie a imaginii a 
fost prezentat în capitolul referitor la evaluarea activităţii de relaţii publice. 

Cunoaşterea auditoriului intern vă ajută să determinaţi cea mai bună metodă de 
transmitere la ţintă a mesajului şi care anume auditoriu trebuie să recepţioneze un mesaj 
concret. Acest proces se numeşte “difuzarea la ţintă a mesajului”. 

Transmiterea unui mesaj spre un grup de persoane insuficient conturat este 
neeconomică şi ineficace. Timpul dumneavoastră, oamenii şi resursele materiale sunt 
prea preţioase să fie irosite transmiţând mesaje spre segmente ale auditoriului care nu 
sunt nici interesate, nici afectate de conţinutul lor. 

Pentru a evita dublarea eforturilor şi irosirea resurselor inerente unei “inundări” 
nediscriminatorii a tuturor canalelor de mesaje, încercaţi să dirijaţi mesajul dumneavoastră 
pe baza conţinutului mesajului însuşi. 

Dirijarea mesajului este un proces format din trei paşi: 
1. Identificarea auditoriului. Acesta este, desigur, determinat de masaj. De 

exemplu, schimbări iminente în dotarea cu calculatoare a organizaţiei 
dumneavoastră sunt importante pentru personalul chemat să le utilizeze. Este, 
însă, un mesaj care, probabil, nu va avea prioritate în preocupările celor care 
deja sunt pensionaţi. 

2. Alegeţi mijlocul de comunicare adecvat. Dintre toate mijloacele pe care le 
aveţi la dispoziţie, care este cel mai bine dotat pentru a transmite mesajul la 
auditoriul pe care l-aţi identificat anterior? În cazul luat în discuţie, comunicarea 
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orală şi un pliant privind modul de încadrare şi şcolarizare a personalului sunt, 
probabil, cele mai bune mijloace de comunicare. 

3. Determinaţi dacă auditoriul a fost sensibilizat. Ca în toate activităţile de 
relaţii publice, dumneavoastră trebuie să evaluaţi eficacitatea programului. 
Aceasta vă va permite să faceţi unele ajustări sau modificări necesare pentru 
îmbunătăţirea acestuia. 

Atenţie! Nu vă puteţi aştepta ca personalul organizaţiei să fie motivat şi eficace dacă este 
neinformat. Rolul dumneavoastră este de a veni cu idei şi de a folosi materialele şi mijloacele 
avute la dispoziţie pentru a menţine bine informate şi motivate aceste segmente ale auditoriului. 
Totodată, nu uitaţi ca forţă importantă este imaginea personalului organizaţiei despre aceasta, 
despre serviciile şi produsele sale. 
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6. RELAŢIILE CU SOCIETATEA 
 
Scopul principal al relaţiilor cu societatea este acela de a comunica. Prin 

activitatea de comunicare se urmăreşte asigurarea unei bune vizibilităţi (clare şi distincte) 
a organizaţiei în opinia publică. Comunicarea, indiferent de limbajul sau mijlocul folosit, 
trebuie să întărească, în reprezentarea publicului, nucleul atomar al imaginii: organizaţia 
este serioasă, de mare încredere, este modernă etc. 

Relaţiile cu societatea includ planificarea şi angajarea în evenimente şi 
activităţi, având drept scop creşterea înţelegerii şi acceptării (din partea societăţii) a 
acţiunilor şi obiectivelor organizaţiei dumneavoastră. 

Dar, funcţia de relaţii cu societatea include şi elemente de marketing şi, implicit, 
întrebuinţează unele tehnici folosite de experţii în marketing. Astfel - metaforic vorbind -, în 
loc de a se urmări să influenţăm obiceiurile vecinilor, ne asumăm sarcina de a fi vecini 
buni şi de a fi siguri că şi vecinii ştiu acest lucru. 

Relaţiile cu societatea se desfăşoară, de obicei în jurul unui eveniment 
planificat sau al unei activităţi. Dar, implicit, ele implică şi programe de continuitate, cu 
scopul de a spori aprecierea la adresa activităţilor din organizaţie. Acest fapt este, 
adeseori, realizat, dezvăluind beneficiul reciproc ce revine atât societăţii, cât şi organizaţiei 
dumneavoastră ca urmare a activităţii pe care aceasta o desfăşoară. 

 
Scopul principal este acela de a explica sistemul simbiotic de relaţii ce se pot 

dezvolta atunci când ambele elemente (instituţia / organizaţia şi societatea / segmente ale 
ei ce prezintă interes) sunt sensibile la cerinţele şi speranţele reciproce. 

Relaţiile cu societatea reprezintă participarea planificată, activă şi continuă a 
organizaţiei cu şi în societate în beneficiul organizaţiei cât şi al societăţii. 

Relaţiile cu societatea nu sunt opţionale. Le veţi avea mereu, chiar dacă doriţi 
sau nu acest lucru. Dacă dumneavoastră / factorii dumneavoastră de conducere vă veţi 
bucura de beneficiul unor relaţii bune cu societatea sau veţi suferi în urma efectelor unor 
asemenea relaţii totul depinde, în mare măsură de eficacitatea programului pe care l-aţi 
proiectat şi aplicat. 

Relaţiile cu societatea, ca oricare alt program din domeniul relaţiilor publice 
reprezintă o funcţie de conducere. De aceea, conducerea trebuie să fie angajată vizibil în 
implicaţiile activităţilor şi programelor desfăşurate de dumneavoastră. 

Este absolut obligatoriu pentru dumneavoastră - în calitate de responsabil cu 
relaţiile publice - să acordaţi consultanţă (inclusiv imagologică) directorului (preşedintelui 
organizaţiei) asupra importanţei angajamentelor sale, precum şi staff-ului său. Din această 
perspectivă, veţi fi legătura permanentă a şefului organizaţiei cu societatea şi, mai mult, 
vă revine principala responsabilitate în a determina starea relaţiilor şefului organizaţiei cu 
societatea. Va fi, de asemenea, responsabilitatea dumneavoastră de a stabili factorii 
cauzali care au generat o anumită situaţie. În esenţă, va fi sarcina dumneavoastră să 
creaţi şi să proiectaţi programe pentru a depăşi orice bariere care s-au format între şeful 
organizaţiei dumneavoastră şi societate. 

Din perspectiva acestor responsabilităţi, va trebui: 
- să asistaţi şeful organizaţiei în timpul comunicărilor; în timp ce şeful 

dumneavoastră are, probabil, idei bine definite despre ceea ce vrea să realizeze, 
dumneavoastră sunteţi analistul şi persoana care comunică; concomitent veţi recomanda 
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şefului priorităţile şi îi veţi arăta cele mai eficiente mijloace pentru a difuza mesajele de 
serviciu şi / sau personale; 

- să planificaţi şi să desfăşuraţi programe în domeniul relaţiilor cu societatea; 
sunteţi responsabil pentru planificarea într-o gamă strategică largă sau pe termen scurt a 
programelor specifice relaţiilor cu societatea; fiţi curajos în planificările dumneavoastră, 
imaginaţia şi sinceritatea fiind cheia succesului. 

Aveţi câteva mijloace pentru a realiza cele arătate mai sus:  
- să fiţi informat asupra segmentelor sociale de interes (sau asupra societăţii locale); să 

cunoaşteţi zona în care aveţi un impact economic, politic şi social; 
- să cunoaşteţi modul cum operează societatea dumneavoastră; trebuie să cunoaşteţi 

efectele oricărei legi speciale sau tradiţii; trebuie să fiţi de acord cu valorile şi interesele 
societăţii; trebuie să fiţi conştient de problemele specifice care afectează viaţa locală, ca, 
de exemplu, aglomerarea traficului, aprovizionarea cu alimente, nivelul veniturilor şi / sau 
al şomajului, probleme legate de mediul înconjurător, statistici criminalistice etc. 

- să cunoaşteţi structura puterii în societatea dumneavoastră (segmentul social de 
interes); trebuie să fiţi prieten bun cu conducătorii acesteia şi cu “cheile” publice; este 
imposibil să poată fi întocmite programe în domeniul relaţiilor cu societatea, fără a lua în 
consideraţie gradul diferit şi nivelul implicării populaţiei în societate. 

Evitaţi capcana de a face activitatea dumneavoastră în domeniul relaţiilor cu 
societatea total dependentă de şeful dumneavoastră, sau de participarea dumneavoastră 
la fiecare activitate. 

Resursa dumneavoastră principală în domeniul relaţiilor cu societatea sunt 
ceilalţi membri ai consiliului de conducere sau staff-ului şefului organizaţiei . 

Un fapt obişnuit este acela că membrii invocaţi anterior tind să activeze în mai 
multe asociaţii. Ei sunt, în mare măsură, membrii activi ai societăţii în care trăiesc. 
Interceptaţi (depistaţi) aceste contacte şi sugeraţi colaboratorilor dumneavoastră să 
transmită mesajele dumneavoastră (indicatori de imagine ş.c.l.) celorlalţi membri ai 
societăţii în care trăiesc. (Ei pot fi profesori la diferite instituţii, membri în consilii de 
administraţie etc. Imaginaţi-vă deci, cât de largă va fi difuzarea mesajului dumneavoastră). 

Trebuie de asemenea să vă asiguraţi că aceşti oameni primesc recunoştinţa pe 
care o merită. Scoţând în evidenţă activităţile şi preocupările membrilor organizaţiei 
dumneavoastră în folosul societăţii, veţi realiza două obiective. Veţi mări astfel reputaţia 
organizaţiei dumneavoastră, ca partener integral la progresul şi dezvoltarea societăţii. De 
asemenea, şi alţi membri ai organizaţiei, neimplicaţi în mod curent, se vor implica în rolul 
de modele sau stimulenţi în serviciul societăţii. 

 
Obiectivele activităţii de relaţii cu societatea 
Pentru ce cheltuim resursele şi timpul necesare în domeniul relaţiilor cu 

societatea? Ce încercăm să realizăm? Ce beneficiu va reveni organizaţiei noastre ca 
rezultat al acestor programe? Ce s-ar întâmpla dacă am abandona toate aceste 
programe? 

Acestea sunt întrebări legitime. Pentru a răspunde, trebuie să luaţi în 
consideraţie mai întâi obiectivele fundamentale ale programelor din domeniul relaţiilor cu 
societatea. 

Ţelurile noastre în activitatea de relaţii publice sunt următoarele: 
• să crească conştientizarea şi înţelegerea publică în privinţa organizaţiei 

noastre, a activităţii şi programelor desfăşurate de ea; 
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• să inspirăm patriotism şi încredere şi să încurajăm personalul să servească 
organizaţia la cotele celor mai înalte exigenţe; tinerii extrem de dotaţi să 
solicite să intre în instituţia / organizaţia noastră; 

• se ne îngrijim de păstrarea bunelor relaţii în termeni reciproc avantajoşi cu 
categoriile variate de public cu care elementele din instituţia / organizaţia 
noastră vin în contact; 

• să menţinem reputaţia de bun vecin, precum şi de organizaţie demnă de 
respect din punct de vedere profesional, responsabilă faţă de public; 

• să sprijinim programul de obiective umanitare ale organizaţiei noastre cu 
accent pe infinita demnitate şi valoare a individului şi pe principiul şanselor 
egale; 

Importanţa programelor eficiente în domeniul relaţiilor cu societatea nu este 
exagerată. Tot ce trebuie făcut este ca specialistul pentru relaţii publice sau şeful 
organizaţiei să ia în considerare efectele posibile în cazul înăspririi relaţiilor dintre instituţie 
/ organizaţie şi societate. Pierderea prestigiului, sprijinului sau înţelegerii în asemenea 
activităţi poate fi dezastruoasă. 

Acesta este un adevăr valabil atât pentru activităţile instituţiei, cât şi pentru 
orice alt domeniu de afaceri. În acest sens, luaţi în considerare următoarele aserţiuni: “A 
existat un timp, când relaţiile cu societatea reprezentau o comportare amabilă, realizată 
separat de ceea ce se făcea pentru a progresa în prosperitatea şi bunul mers al afacerilor. 

Astăzi, indiferent cât de mare, mică sau importantă este o întreprindere, nu se 
poate concepe ca relaţiile acesteia cu societatea să fie întâmplătoare. Atât corporaţia, cât 
şi oamenii din societate au interesul de a crea o atmosferă de respect reciproc şi 
înţelegere prin intermediul unui program de relaţii cu societatea - un pod de legătură între 
companie şi societate”. 

După cum se ştie, dezvoltarea opiniilor publice îşi are rădăcinile în convingerile, 
atitudinile şi opiniile individuale. Va fi evident că acele opinii individuale se bazează de 
foarte multe ori pe acţiuni imagologice la nivel local. Se poate adăuga că “oamenii au 
tendinţe de a judeca întregul după parţialul pe care îl cunosc”. În mod consecvent, 
rădăcinile opiniei publice naţionale se regăsesc frecvent în societatea locală sau în diferite 
segmente sociale active. Sprijinirea organizaţiei noastre (sau lipsa acestui sprijin) se 
formează în plan local sau al segmentelor sociale de interes. De aceea, va trebui să ne 
concentrăm atenţia spre a realiza relaţii excepţionale cu comunitatea din imediata noastră 
vecinătate. 

Conform studiilor de specialitate, există două tipuri de programe referitoare la 
relaţiile cu societatea: 

♦ Programele proactive sau preventive de relaţii cu societatea reprezintă eforturi bine 
planificate, de continuitate, desemnate pentru a crea şi perfecţiona un sistem de relaţii 
deschis cu publicul nostru specific. 

Acest tip de programe pune în evidenţă comunicarea laterală “faţă în faţă”. Scopul 
este de a creşte cooperarea şi înţelegerea reciprocă. Ele se bazează pe 
deschidere, onestitate şi implicare în problemele sociale; 

♦ Programele reactive (sau de remediere) de relaţii cu societatea implică aplanarea 
conflictului când ceva merge rău. Ele tind să restabilească bunele relaţii, atunci 
când neînţelegerile cresc sau când antagonismul a crescut. Veţi folosi multe tehnici 
şi proiecte asemănătoare cu cele din programul preventiv, dar veţi întâlni o 
audienţă mult mai ostilă şi sceptică. 
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Nu mai este necesar să se spună că programele proactive de planificare şi 
conducere a bunelor relaţii cu societatea vor atenua necesitatea de proiecta programe 
reactive de relaţii cu societatea. Scopul este de a dezvolta un sistem de relaţii deschise, 
reciproc satisfăcătoare faţă de societatea din jurul nostru. Îmbunătăţirea perceperii şi aprecierii 
prezenţei dumneavoastră de către societate, de către oamenii cu care colaboraţi faţă de 
programele şi activităţile organizaţiei dumneavoastră, sunt obiectivele vizate. Toate acestea 
vor micşora impactul negativ şi poate chiar vor evita complet ramificarea de zvonuri, “ştiri 
reale” şi altor informaţii şi aprecieri menite să vă afecteze imaginea. 

Metodele utilizate în relaţiile publice cu societatea 
Elementele esenţiale, necesare pentru programele de conducere eficientă a 

relaţiilor cu societatea sunt contactul personal (faţă în faţă) şi comunicarea. Acestea 
produc înţelegere, simpatie şi spirit de încredere reciprocă. Programul de relaţii cu 
societatea este, de asemenea, vital pentru a vă ajuta să vedeţi cum societatea percepe 
eforturile dumneavoastră. 

După cum s-a menţionat, oamenii tind să judece întregul după parţialul pe care 
îl cunosc. Cu alte cuvinte, eficacitatea organizaţiei în general şi a departamentului în care 
lucraţi, sunt judecate după modul în care sunt administrate programele acestora pe plan 
local şi cele cu segmentele sociale “de interes”. Problema dumneavoastră va fi deci, să 
dezvoltaţi şi să aplicaţi programe destinate să dea oamenilor informaţiile de care au 
nevoie pentru a emite raţionamente de calitate, pentru a putea înţelege în totalitate, a 
aprecia şi a avea deplină încredere în Departamentul în care lucraţi. 

Dezvoltarea unor asemenea programe se face cel mai bine prin intermediul 
procesului de relaţii publice şi acest proces constă în parcurgerea specifică a celor cinci 
etape (trepte): 

- identificarea problemei; 
- cercetarea / depistarea faptelor; 
- planificarea; 
- comunicarea; 
- evaluarea. 

Fiecare dintre aceste trepte are o aplicaţie particulară în domeniul relaţiilor cu 
societatea, având finalitate în a pune într-o lumină favorabilă poziţia organizaţiei 
dumneavoastră în mintea şi inima vecinilor şi a segmentelor “de interes”. 

 
1. Identificarea problemei 
Într-o anumită măsură, am identificat deja principala problemă a relaţiilor cu 

societatea: obţinerea acceptării şi aprobării vecinilor şi a segmentelor sociale “de interes” 
cu privire la activităţile şi obiectivele dumneavoastră. Dar veţi avea de înfruntat mult mai 
multe feluri de probleme cu specific local şi “secvenţial” în privinţa relaţiilor cu societatea. 
De exemplu, principala îngrijorare în societatea dumneavoastră ar putea fi abuzurile, 
slaba calitate a serviciilor, poluarea. Distrugerea mediului din cauza unor scurgeri de apă 
neîngrădite sau a umplerii, de mult timp uitate, a unor terenuri, poate fi principala 
problemă a relaţiilor dumneavoastră cu societatea. Sau, la celălalt capăt, întreruperea 
unor activităţi ale organizaţiei dumneavoastră care afectează interesele unor categorii de 
cetăţeni. La acelaşi capitol pot fi înscrise şi unele decizii de “austeritate” cum ar fi, de 
exemplu, în domeniul politic şi / sau guvernamental. 
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Este posibil ca acest gen de probleme să se rezolve şi fără activitatea 
dumneavoastră dar primul pas este acela de a fixa problema pe care vreţi să o rezolvaţi. 
Greşeala de a nu proceda aşa va duce la ineficienţa programului dumneavoastră. 

 
2. Cercetarea / depistarea faptelor 
După ce aţi fixat problema, puteţi trece la cercetarea ei. 
Un program de relaţii cu societatea bine construit necesită depistarea unui 

mare număr de fapte, înainte de a consemna ceva în scris. Un minim necesar de cerinţe 
ar fi următoarele: 

• să cunoaşteţi opinia şefului dumneavoastră şi a celorlalţi membri ai staff-ului de 
conducere. Ce îi interesează pe ei şi ce sprijin acordă ei relaţiilor cu societatea? 
Interesul şi sprijinul factorilor de decizie în relaţiile cu societatea se reflectă în relaţiile 
dintre şeful organizaţiei şi dumneavoastră, specialistul responsabil cu relaţiile 
publice. În cazul în care şefii nu-şi dezvăluie concepţia şi disponibilitatea de a vă 
încredinţa mijloacele, dumneavoastră, specialistul cu relaţiile publice trebuie să 
identificaţi elementele disfuncţionale ale deciziei şi să pregătiţi un set de 
recomandări pentru şeful organizaţiei în vederea realizării unui program de relaţii cu 
societatea. (În unele cazuri, acest fapt poate, în mare măsură, să vă ajute să vă 
lămuriţi, de ce relaţiile cu societatea nu sunt prea bune); 

• să cunoaşteţi care sunt cerinţele (aşteptările) societăţii faţă de factorii 
dumneavoastră de decizie şi cât pot oferi aceştia. Dacă interesul factorilor de decizie 
nu coincide cu cel al societăţii, munca dumneavoastră va fi inutilă. Trebuie să 
identificaţi zonele în care factorii dumneavoastră de decizie pot aduce - folosind 
capacitatea şi calităţile organizaţiei - o contribuţie pozitivă pentru societate ; 

• să cunoaşteţi structura de putere locală şi a segmentelor sociale “de interes” precum 
şi influenţa relativă a diferitelor organizaţii. Este esenţial pentru a avea un bun 
program de relaţii cu societatea să luaţi în considerare aceste domenii; altfel veţi 
intra orbeşte în programul de relaţii cu societatea. De asemenea, este important 
pentru dumneavoastră să cunoaşteţi “stâlpii” societăţii, deoarece, indiferent de cât 
de agresiv sunteţi, veţi putea să contactaţi numai un procent mic de oameni din 
societate. De aceea, cel mai bun lucru pentru dumneavoastră este să vă îndreptaţi 
mesajele şi activităţile către liderii de opinie din societate, către editori, oameni 
importanţi şi alţi modelatori de opinie; 

• să cunoaşteţi obiceiurile locale, sistemul de referinţă al segmentului social “de 
interes” şi atitudinea societăţii. Acestea prezintă varietăţi considerabile în ceea ce 
priveşte obiceiurile locale, tradiţia şi cultura. Uneori, această diversitate este cauza 
eşecului programului de relaţii cu societatea sau al evenimentelor speciale. 
Specialistul responsabil cu relaţiile publice trebuie să fie conştient de obiceiurile 
locale, de tradiţie şi cultură, înainte de a trece la planificarea oricărei activităţi legate 
de societate. 

Gradul de acceptare a personalului organizaţiei dumneavoastră şi a noilor 
veniţi, vacanţele locale, tabieturile, particularităţile portului local, activitatea cu caracter 
social, interesul public în educaţie, biblioteci, muzee, artă şi muzică vor fi determinante în 
această activitate de cunoaştere. Obiceiurile, tradiţiile şi cultura sunt la fel de importante 
pentru specialistul responsabil cu relaţiile publice, reprezentând posibilităţi şi canale de 
comunicare pentru a deschide porţile societăţii; 
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♦ să cunoaşteţi problemele comune, la care participă atât factorii de decizie ai 
organizaţiei pe care o reprezentaţi, cât şi societatea. Ideal ar fi ca programul 
dumneavoastră de relaţii cu societatea să satisfacă un interes comun. Acest interes 
comun trebuie identificat. Fiecare societate ştie de ce anume are nevoie şi ce îşi 
doreşte pentru bunăstarea sa, ce aşteaptă de la fiecare organizaţie sub formă de 
contribuţii şi cum evoluează aceste contribuţii. Aici sunt prezentate câteva posibilităţi 
de interes comun pentru instituţia / organizaţia dumneavoastră şi pentru societate: 

♦  prosperitate comercială şi lipsa şomajului; 
♦  activităţi religioase; 
♦  şcoli adecvate; 
♦  lege şi ordine;  
♦  extindere teritorială şi dezvoltare; 
♦  locuinţe adecvate şi utilităţi; 
♦  diferite posibilităţi de recreaţie şi culturale; 
♦  prosperitate individuală şi publică; 
♦  sănătate şi asistenţă sanitară; 
♦  ecologie şi conservarea mediului. 

Ca punct de plecare, puteţi să luaţi în consideraţie această sferă de probleme 
şi interese comune. Puneţi-vă întrebări referitoare la sistemul dumneavoastră relaţional. 

De exemplu: 
• Care este impactul economic dintre instituţia pe care o deservesc şi societatea 

locală? Este publicul conştient de acest lucru? 
•  S-au elaborat planuri şi aranjamente comune între instituţie şi oficialităţile 

locale, având obiective comune, în cazuri de dezastre naturale, accidente, explozii sau 
epidemii? 

•  Care este gradul de cooperare dintre organizaţie (inclusiv cele locale) cu 
populaţia (segmente ale ei)? 

•  Ce tipuri de activităţi culturale, educaţionale etc. organizează segmentele 
sociale “de interes” sau cele locale? sunt ele necesare (servesc) personalului 
organizaţiei? Poate să-şi aducă organizaţia contribuţia la organizarea lor? 

•  Contribuie instituţia / organizaţia la ameliorarea condiţiilor de viaţă ale 
populaţiei? Dar populaţia, este conştientă de acest lucru? Cunosc cetăţenii ce efort a 
depus instituţia / organizaţia pentru a face aceste lucruri? 

Răspunzând unor asemenea întrebări şi derulând acţiuni de relaţii publice, se 
va acumula o mare cantitate de informaţii. Păstraţi aceste fapte spre folosinţa de zi cu zi 
într-un registru al situaţiei de ansamblu a societăţii care să cuprindă toate elementele ce 
vă sunt necesare. Pentru a vă veni în ajutor, vă prezentăm fişierul situaţiei de ansamblu a 
societăţii. 

Fişierul de ansamblu al societăţii 
Cea mai bună metodă pentru dumneavoastră de a fi la curent cu relaţiile cu 

societatea este de a ţine la zi şi de a folosi un fişier al situaţiei de ansamblu a societăţii. 
Acest fişier va reprezenta baza dumneavoastră de cercetare în cazul planificării unor 
relaţii eficace cu societate. El poate să constea din cărţile şi / sau registre de calculator 
dedicate unor subiecte specifice: publicaţii, persoane: rapoarte verbale, sau o combinaţie 
a acestora. Conţinutul trebuie revăzut şi datat cu regularitate. 
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Scopul acestui fişier este de a da un scurt rezumat al societăţii dumneavoastră. 
Aceste informaţii trebuie să le aveţi pregătite şi să le puneţi la dispoziţia şefului 
dumneavoastră şi a altor lideri importanţi ai staff-ului, în special când se discută 
propunerile necesare pentru îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea. 

Ceea ce va face acest fişier, va fi să vă dea puncte curente în legătură cu 
sistemul de conducere oficială şi neoficială a societăţii (determinat de structura de putere 
a societăţii), să asigure că operaţi plecând de la cele mai bune informaţii posibile, să 
fundamenteze procesul prin care se iau deciziile privind relaţiile cu societatea. Acest fişier 
trebuie să conţină: 

• fundalul istoric şi economic al societăţii; 
• date despre oficialităţi; 
• mijloacele de comunicare; 
• activităţile de cercetare; 
• bisericile şi grupările religioase; 
• facilităţile educaţionale; 
• recrearea şi divertismentul; 
• asociaţiile de femei şi activităţile de tineret; 
• afacerile şi grupările civice; 
• organizaţiile de veterani şi activităţile lor; 
• fundalul unor publicaţii centrale şi locale semnificative; 
• alte informaţii pe care le consideraţi importante sau relevante. 

Nu este suficient pentru dumneavoastră de a aduna informaţiile. După ce veţi 
lua cunoştinţă asupra informaţiilor respective, va trebui să faceţi o analiză a societăţii. La 
început, ansamblul societăţii poate să apară ca un set de fapte reci, dar în urma analizei, 
aceste fapte prind viaţă şi se leagă între ele ca un joc de puzzle. Fiecare piesă se 
potriveşte în întreg pentru a completa tabloul. Analizând aceste fapte, responsabilul cu 
relaţiile publice va lua cunoştinţă tot mai mult de cerinţele, interesele reciproce şi 
posibilităţile de a crea relaţii favorabile cu societatea. 

O analiză temeinică a societăţii este coloana vertebrală a unui program sănătos 
de relaţii cu societatea. Presupunând un efort continuu, odată asamblat, fişierul situaţiei 
de ansamblu a societăţii va fi o sursă permanentă, pregătită pentru a da informaţii pentru 
discursuri, pentru redactarea de materiale noi, de rapoarte speciale, de expuneri, pentru 
organizarea de evenimente deosebite şi proiecte speciale. 

Prezentăm, în continuare, o schiţă-eşantion a situaţiei societăţii. 
Fişierul situaţiei de ansamblu a societăţii: 

 
 
 
I. Domeniul 

A. Descrierea geografică: 
1. Mărimea suprafeţei 
2. Populaţia 
3. Climă, topografie, temperaturi anuale şi de sezon, regim pluviometric etc. 
4. Hărţi geografice 

B. Date istorice: 
C. Date economice: 
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1. Tipuri de industrie 
2. Rata de şomaj 
3. Indicatori ai nivelului de trai 

II. Recrearea şi divertismentul 
A. Atracţii culturale 
B. Facilităţi comerciale 
C. Parcuri 
D. Sporturi care atrag mulţi spectatori 
E. Sporturi de amatori 

III. Puterea locală 
A. Personalul puterii locale (prefectură, primărie etc.) 
B. Oficialităţi locale 

IV. Organizaţii 
A. Civice 
B. Politice 
C. Organizaţii de femei 
D. Organizaţii de tineret 
E. Grupuri de afaceri 
F. Organizaţii de muncă 
G. Organizaţii de veterani 

V. Habitatul 
A. Unităţi de cazare disponibile 
B. Reglementări / legi zonale referitoare la cazare 
C. Costuri şi compatibilităţi 

VI. Alte facilităţi sociale şi servicii 
A. Utilităţi 
B. Transporturi 

1. Şosele (drumuri principale) 
2. Ieşiri, trasee ale transportului comun: autobuze, trenuri, capete de linii 

aeriene 
C. Educaţia 

1. Publică 
2. Particulară 
3. Şcoli de meserii 
4. Colegii şi universităţi 

 
D. Îngrijirea sănătăţii 
E. Apărarea contra incendiilor 
F. Protecţia poliţiei 
G. Biserici 
H. Serviciul sanitar 
I. Hoteluri şi moteluri 

VII. Mijloace de comunicare 
A. Ziare 

1. Redactori 
2. Persoane importante 
3. Termenul de închidere a ediţiei 
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4. Consideraţii politice 
B. Mijloace electronice de comunicare 

1.  Radio 
a. Ce tipuri de staţii de emisie 
b. Persoane importante / contacte 
c. Termene de predare a materialelor 

2. Televiziunea 
a. Afilierea la reţea 
b. Persoane importante / contacte 
c. Termene de predare a materialelor 
d. Consideraţii politice 

VIII. Relaţii publice 
1. Puncte de contact înregistrate de organizaţie 
2. Puncte de contact în sfera relaţiilor publice 

IX. Conducătorii societăţii: lista celor care fac parte din structura de putere şi 
tipurile de realizări pe care ei le controlează. 

 
Alt domeniu care trebuie să vă preocupe în faza de cercetare a programului 

dumneavoastră, sunt constrângerile sub care veţi opera. Din diverse motive, există unele 
lucruri, pe care nu le veţi putea face în numele relaţiilor cu societatea. Acestea sunt 
restricţiile politice economice etc. impuse de organizaţia / instituţia dumneavoastră. 

Aceste restricţii nu sunt atotcuprinzătoare. Pot exista alte constrângeri şi 
restricţii, ce depind de poziţionarea, felul sponsorizării şi de scopul evenimentului. În acest 
sens, consultaţi-vă regulamentele de serviciu pentru îndrumări specifice. Dacă nu le aveţi, 
creaţi-le! 

 
3. Planificarea 
Elementele esenţiale ale programului referitor la relaţiile cu societatea trebuie 

să fie incluse atât în planurile pe termen lung cât şi în cele pentru evenimente neobişnuite. 
Obiectivele şi scopurile relaţiilor cu societatea trebuie să facă parte din planul 
dumneavoastră general de relaţii publice.  

O planificare efectivă este nu numai determinantă pentru a da o direcţie 
organizaţiei dumneavoastră, dar joacă şi un rol esenţial în sensibilizarea conducerii faţă 
de cerinţele dumneavoastră. Stabilind ţintele, programele şi coordonând necesităţile 
împreună cu alte structuri de relaţii publice, veţi crea un efect anumit autorizând şi pe alţii 
să-şi programeze sprijinirea activităţii dumneavoastră în programele lor. Deciziile luate în 
ultima clipă, nefundamentate serios, vor crea interferenţe nedorite şi nemulţumiri serioase 
faţă de acţiunea dumneavoastră. Această atitudine poate deveni evidentă atunci când 
membrii organizaţiei dumneavoastră vor veni în contact cu membri ai societăţii. 

Există două tipuri generale de planuri. 
1. Planurile pe termen lung sau strategice sunt folosite pentru a direcţiona 

programe largi, care vor dura un an sau mai mult. 
2. Planurile pe termen scurt sau pentru evenimente deosebite apelează la 

programe limitate ca durată şi scop. 
 
Structura şi metodele folosite pentru fiecare tip de plan sunt foarte 

asemănătoare. Diferenţa este doar o chestiune de detaliu în expunerea ţintelor, a 
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obiectivelor şi sarcinilor ce trebuie completate şi de stabilire a orarului şi a punctelor de 
delimitare. De exemplu, un plan anual de relaţii publice sau de relaţii cu societatea este un 
plan pe termen lung. 

În legătură cu planificarea pe termen lung a relaţiilor publice cu societatea vă 
prezentăm în continuare următoarele cerinţe: 

 
Pregătirea unui plan pe termen lung sau plan strategic: 
A. Identificaţi necesitatea unui plan bazat pe o solicitare, situaţie sau 

problemă. 
1. Necesitatea poate să apară ca urmare a planurilor generale ale 

organizaţiei dumneavoastră ca de exemplu, un plan anual de dezvoltare a 
organizaţiei. 

2. Identificarea necesităţii poate fi făcută şi fundamentată prin evaluarea pe 
care o faceţi asupra unei situaţii specifice, cum ar fi creşterea nemulţumirii 
populaţiei datorită zgomotului produs de întreprinderea dumneavoastră sau 
datorită imaginii că nu îşi respectă promisiunile. 

B. Stabilirea ţintelor acţiunii. În acest sens trebuie să stabiliţi ţintele în 
termeni cât mai largi şi în număr cât mai mic în vederea satisfacerii necesităţii respective. 
De exemplu: “Conducerea unui program de relaţii cu societatea prin menţinerea şi 
intensificarea unui sistem de relaţii strânse şi armonioase cu directorii / patronii firmelor 
comerciale din Bucureşti”. 

C. Dezvoltarea unor obiective controlabile, cu caractere specific, pentru a 
putea ajunge la publicul selectat şi a “acoperi” toate ţintele. De exemplu: 

1. Să conduceţi trimestrial vizitele de orientare ale oficialilor societăţii la 
organizaţia dumneavoastră; 

2. Să revitalizaţi sau să stabiliţi unele obiective (avantajoase dumneavoastră) 
pentru liderii societăţii. 

D. Pregătirea unui orar de acţiune sau a termenelor de îndeplinire a fiecărui 
obiectiv. 

E. Să stabiliţi modul de evaluare, metodele şi termenele de prezentare ale 
planului. 

Să presupunem că unul dintre obiectivele planului dumneavoastră anual este 
să organizaţi vizite ale conducerii societăţii locale “de interes” la organizaţia 
dumneavoastră. Evident că acţiunea trebuie planificată. Acest tip de plan este un plan pe 
termen scurt, pentru evenimente deosebite şi trebuie să fie foarte detaliat. Planurile pe 
termen scurt, folosite ca elemente dintr-un plan pe termen lung pot fi considerate ca 
subplanuri. 

Este bine ca pentru astfel de evenimente să vă proiectaţi ghiduri. Un asemenea 
ghid vă oferim în continuare: 

 
Planificarea pe termen scurt a relaţiilor cu societatea. 
Fazele de planificare (micro) pe termen scurt sau în cazul evenimentelor 

neobişnuite: 
 
I. Stabilirea obiectivelor programului. În mod obişnuit acestea sunt luate din 

obiectivele planului pe termen lung. Unii planificatori extrag obiectivele planului pe termen 
lung ca ţinte pentru planul pe termen scurt şi fixează sarcini individuale. De exemplu: 
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Obiectiv: Conducerea trimestrială a vizitelor de orientare a oficialilor societăţii. 
II. Întocmirea listei cu sarcini specifice ce trebuie realizate pentru 

îndeplinirea obiectivului. Unii planificatori întocmesc liste chiar şi pentru sub-misiuni. De 
exemplu: 

a. pregătirea unei agende pentru o vizită de orientare de o singură zi; 
b. pregătirea unei liste cu liderii societăţii locale care vor fi invitaţi; 
c. pregătirea unei liste cu subiecte şi probleme ce vor fi abordate; 
d. persoane de însoţire de la locul de activitate şi la baza de lucru; 
e. pregătirea unui buget pentru fiecare vizită de orientare; 
f. pregătirea unui orar de desfăşurare a acţiunii sau a unor programe având 

termene de îndeplinire a sarcinilor; 
g. stabilirea necesităţilor de evaluare, metode şi termenele de prezentare a 

planurilor şi evaluărilor parţiale. 
III. Altă metodă de aplicare a aceloraşi principii fundamentale de 

planificare este următoarea:  
a. stabilirea unor ţinte (obiective) specifice programului; 
b. pregătirea unei propuneri de program care include stabilirea ţintelor şi 

obiectivelor, cerinţele acţiunii şi o programare de probă; 
c. stabilirea căilor şi mijloacelor de atingere a obiectivelor privind relaţiile cu 

societatea. La fiecare obiectiv puneţi-vă următoarele întrebări: 
1. Care este problema sau subiectul cel mai important în această 

activitate? 
2. Ce fel de public este implicat? 
3. Ce îndrumări / directive trebuie urmărite? 
4. Ce proiecte pot contribui la atingerea obiectivelor şi care sunt 

evenimentele anuale programate? 
5. Ce faze sunt necesare pentru a atinge fiecare obiectiv? 
6. Care va fi impactul asupra deciziilor organizaţiei dumneavoastră? 
7. Care va fi impactul asupra societăţii? 

 
Prezentăm, în continuare, un ghid de verificare standard, pentru o activitate de 

relaţii publice. Evident, specialiştii în relaţii publice pot extrage din el numai acele activităţi 
ce se pretează organizaţiei pe care o deservesc. Acest tip de ghid îi va ajuta ca, în 
planificare, să nu omită nici un element. El poate servi drept model, pe baza căruia, 
fiecare specialist în relaţii publice îşi elaborează lista de verificare, reflectând principalele 
necesităţi: data, timpul, localizarea, mijloacele etc. 

Data: 
- stabilirea unui avans de timp suficient; 
- selectarea să fie cât mai convenabilă, atât pentru societate, cât şi pentru 

organizaţie; 
- să nu intre în conflict cu alte evenimente locale; 
- invitaţii importanţi să fie disponibili la data respectivă; 
- să se încerce o posibilă suprapunere cu evenimente istorice. 

Timp: 
- stabilirea începutului evenimentului; 
- să nu existe conflicte datorită traficului sau a altor probleme sociale; 
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Localizare: 
- selectarea expunerilor ce se vor face în organizaţie şi a acelora ce vor avea 

loc în societate; 
- să se implice un număr minim de domenii supuse restricţiilor informaţionale 

(în situaţia în care există). 
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PUBLICITATE 
MIJLOACE TIPĂRITE (presa scrisă) 

- invitaţii / activităţi de consiliere a personalului muncitor din presă; 
- invitaţii către executivul presei / editori / publicişti; 
- comunicate pregătite să trezească interesul; 
- stabilirea datelor comunicărilor; 
- stabilirea numărului de ziarişti şi a fazelor de acreditare; 
- pregătirea şi distribuirea echipamentului pentru presă; 
- stabilirea amplasării centrului de presă; 
- pregătirea facilităţilor pentru centru de presă: 

* maşini de scris: 
* întreţinere administrativă; 
* mese şi scaune; 
* telefoane şi cărţi de telefon; 
* coşuri de gunoi; 
* dicţionare; 
* iluminare suficientă; 
* încălzire / răcire adecvată; 
* scrumiere; 
* filtre de cafea şi ceşti; 
* hărţi; 
* cuiere; 
* ceas; 
* hartă meteo; 
* facilităţi de odihnă; 
* tablă şi cretă; 

- Stabilirea responsabilităţilor centrului de presă; 
- Repartizarea de monitoare centrului de presă; 
- Pregătirea spaţiilor şi programelor pentru masă; 
- Identificarea domeniului aferent presei (poziţia în program); 
- Disponibilitatea de transport; 
- Rezervarea spaţiilor de parcare; 
- Pregătirea legitimaţiilor şi insignelor; 
- Pregătirea materialului şi a persoanelor desemnate pentru rezumarea ştirilor; 
- Invitaţii pentru şefi şi VIP-uri de a face scurte expuneri; 
- Programe înmânate în avans presei. 

Fotografii 
- Fotografi consultaţi pentru cerinţe speciale;  
- Cerinţe referitoare la securitate / însoţitori pentru fotografii desemnaţi; 
- Transporturi speciale pentru fotografi - echipamentul stabilit; 
- Pregătirea de scurte expuneri asupra posibilităţilor fotografice; 
- Facilităţi pentru fotografii oficiale ale VIP-urilor; 
- Alertarea laboratorului foto, dacă sunt necesare procese speciale / rapide; 

 
MIJLOACE ELECTRONICE 

- Pregătirea cabinei / intervalului pentru mijloace electronice, în vederea: 
* minimizării interferenţei electronice; 
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* asigurării volumului suficient al amplificării; 
* minimizării zgomotului de fond. 
- emiterea de anunţuri radio, coordonate cu emisiuni de ştiri; 
- distribuirea spoturilor cu anunţuri; 
- invitaţii pentru executivul radio; 
- aranjamente pentru: 
* emisiuni de spoturi radio de mare atracţie; 
* interviuri cu VIP-uri. 
- planificarea de scurte informări pentru mijloacele electronice; 
- compartimentarea programului pentru a optimiza acoperirea timpului de 

emisie; 
- schiţarea procedurilor în caz de accident; 
- aranjamentele comune, acolo unde este cazul; 
 

PUBLICITATE DE PROMOVARE 
- alocarea de fonduri suficiente (dacă acestea sunt disponibile); 
- distribuirea de anunţuri grupărilor civice şi altor organizaţii; 
- solicitarea cooperării comercianţilor locali şi / sau sponsorilor; 
- spaţiu pentru afişe / postere; 
- obţinerea mesajelor de felicitare de la organizaţiile / oamenii de afaceri 

interesaţi ce pot fi date, ulterior, publicităţii; 
- contactarea unor editori de reviste cu specific de comerţ / afaceri; 
- pregătirea unor procedee speciale: 

* postere şi panouri; 
* manifeste / broşuri; 
* steaguri; 
* etichete autoadezive lipite pe barele automobilelor; 
* automobile purtătoare de staţii de amplificare şi display-uri mobile; 
* distribuirea de anunţuri de servicii publice; 
* pregătirea scrisorilor de mulţumire pentru întreaga asistenţă. 

 
VIP-uri ŞI INVITAŢI 

- pregătirea temeinică a unei liste cu invitaţi, în vederea prospectării în avans şi 
care include: 

* prefectul; 
* primarul / primarii; 
* persoane oficiale din domeniul comerţului; 
* conducători ai organizaţiilor civice; 
* lideri ai altor organizaţii, dacă este cazul; 
* reprezentanţi oficiali ai sindicatelor; 
* industriaşi şi profesionişti cunoscuţi; 
* oficialităţi militare (comandanţi de unităţi); 
* conducători / membri ai organizaţiilor de rezervişti; 
* coordonarea listei de invitaţi cu directorul organizaţiei; 
* trimiterea invitaţiilor prin poştă cu cel puţin 30 de zile înaintea 

evenimentului. 
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- pregătirea şi identificarea zonei de observare / monitorizare a derulării, în 
bune condiţii, a evenimentului; 

- răcoritoare; 
- informaţii şi programe disponibile; 
- facilitarea transportului; 
- coordonarea facilităţilor de cantonament şi masă; 
- identificarea şi delegarea grupului de primire şi a însoţitorilor; 
- se presupune efectuarea publicităţii în avans a personalităţilor invitate; 
- interviuri cu VIP-urile, după caz. 

 
PROGRAMUL 

Discursul 
- stabilirea duratei şi locului discursului; 
- pregătirea listei potenţialilor vorbitori, a subiectelor şi mesajelor cheie ce vor fi 

transmise; 
- contactarea şi solicitarea vorbitorilor propuşi; 
- stabilirea duratei discursurilor; 
- selectarea alternativă a vorbitorilor; 
- recenzarea în avans a unor copii ale discursurilor pentru securitate şi 

acurateţe; 
- pregătirea unor copii după discursuri, pentru: 

* a le distribui mijloacelor de informare; 
* alţi vorbitori, pentru a preveni duplicatele. 

- înlocuiri în caz de urgenţă; 
- identificarea maestrului / maeştrilor de ceremonie; 
- pregătirea podiumului 
- sprijin audio-vizual suficient; 
- aşezarea adecvată (aproape de auditoriu, la distanţă de zgomotul mulţimii, 

oblic faţă de soare, dacă are loc în aer liber); 
- apă / pahare pentru vorbitor; 
- stabilirea menţinerii ordinii; 
- facilităţi fizice; 
- echipament audio-vizual. 

 
ORCHESTRA 

- stabilirea disponibilităţii orchestrei; 
- punerea în temă a şefului orchestrei / directorului; 
- selectarea muzicii / ţinutei membrilor orchestrei; 
- pregătirea programelor; 
- aranjamente logistice: 

* suport de note; 
* lumini; 
* platformă / podium pentru dirijor; 
* sistem de adresare / amplificare; 

- pregătirea transportului membrilor orchestrei. 
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SPECTACOLE 

- stabilirea fondurilor disponibile; 
- stabilirea tipului de spectacol dorit; 
- spaţiul ales şi rezervat; 
- servicii distractive; 
- în cazul unei reprezentaţii teatrale: 

* stabilirea programului; 
* alegerea prezentatorului; 
* întocmirea permiselor de intrare (invitaţiilor) pentru oaspeţi / 

personalităţi; 
* demersuri pentru preocuparea biletelor; 
* verificarea facilităţilor de iluminare şi a celor acustice; 
* aşezarea invitaţilor; 
* căutarea şi alegerea plasatorilor. 

- Stabilirea indicatoarelor pentru instalare, personalităţi etc. 
- Dacă este recepţie / cocktail / dejun oficial / dineu: 

* întocmirea listei oaspeţilor; 
* pregătirea însoţitorilor pentru personalităţi; 
* publicarea invitaţiilor; 
* aranjarea invitaţilor pe scaune; 
* aprobarea meniului. 

 
ARANJAMENTE FINALE: 

- Programe distribuite tuturor părţilor interesante; 
- Planificarea şi executarea repetiţiei din timp pentru a putea fi făcute 

schimbările necesare; 
- Programe pregătite pentru a fi distribuite vizitatorilor la intrare sau pe locuri de 

parcare. 
 
SERVICII AUXILIARE 

Cazarea şi hrănirea 
- cei care asigură cazarea şi hrănirea trebuie bine instruiţi în legătură cu 

cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească; 
- meniurile pot fi specificate inclusiv în programele înmânate personalităţilor şi 

oaspeţilor; 
- rezervarea locurilor din timp; 
- pregătirea meniurilor speciale (regimuri, meniuri / preparate în funcţie de 

restricţiile impuse de anumite religii); 
 - pregătirile făcute pentru cei care sosesc în plus. 

 
TRANSPORTUL 

- reprezentanţii transportului să fie instruiţi în legătură cu cerinţele specifice 
activităţii ce se va derula; 

- identificarea şi instruirea şoferilor: 
* ţinuta necesară; 
* locuri de îmbarcare şi debarcare. 
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- Trasee speciale pentru tururi de prezentare a localităţii; 
- mijloacele de transport marcate pentru identificare; 
- orarele mijloacelor de transport planificate în mod regulat; 
- autobuze pentru şcoli şi alte grupuri organizate unde este cazul; 
- autovehicule disponibile pentru urgenţe / intervenţii, reparaţii. 

 
TRAFICUL SI PARCAREA 

- realizarea colaborării cu organismele care aplică legea: 
* poliţia locală; 
* şeful poliţiei locale; 

- trasee bine marcate; 
- prevederea de variante de drum pentru evitarea aglomeraţiei; 
- indicatoare montate pentru orientarea personalităţilor către spaţiile de 

parcare; 
- locuri de parcare adecvate, corespunzătoare pentru oaspeţi; 
- locuri de parcare luminate pe timp de noapte; 
- aducerea la cunoştinţa presei, oaspeţilor şi personalităţilor a locurilor de 

parcare; 
- indicatoare cu parcarea interzisă instalate unde este necesar. 

DOMENII PUBLICE / FACILITĂŢI / SPECIALIŞTI 
- menţinerea ordinii şi curăţeniei; 
- specialiştii să fie consultaţi despre: 
- cerinţe speciale pentru construire a panourilor de afişare / standuri etc.; 
- surse electrice existente în spaţiul de amplasare a mediilor de informare; 
- surse de apă curentă şi camere de odihnă în zonele de prezentare; 
- coşuri de gunoi adecvate; 
- cerinţe privind întreţinerea şi reparaţiile; 
- responsabilităţi pentru demolare şi dezasamblare; 
- cerinţe de semnalizare. 

 
PAZA ŞI SECURITATEA CONTRA INCENDIILOR 

- instruirea celor care asigură paza şi securitatea contra incendiilor; 
- program; 
- anticiparea numărului de persoane participante; 
- asigurarea de sisteme de alarmă adecvate; 
- instruirea şi informarea completă a poliţiei locale; 
- colaborarea cu oficialităţile locale în ceea ce priveşte problemele juridice; 
- verificarea regulilor de bază şi a corectitudinii conţinutului şi amplasării 

semnelor de prevenire a incendiilor. 
 
ASISTENŢA MEDICALĂ 

- informarea cadrelor medicale cu privire la amploarea evenimentului care va 
avea loc; 

- facilităţi pentru acordarea primului ajutor / locul de amplasare. 
 
RĂCORITOARE / FACILITĂŢI 
Responsabilităţile stabilite: 
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* Facilităţi pentru servirea hranei 
* Puncte de schimb; 
* interese comerciale. 

- înfiinţarea cantinelor mobile; 
- stabilirea locurilor de amplasare a standurilor; 
- lista produselor disponibile şi a preţurilor de cost; 
- amplasarea coşurilor de gunoi în locuri convenabile. 

 
PLANUL DE ANULARE / AMÂNARE 

- data alternativă stabilită în caz de amânare; 
- planul de anulare / amânare include: 

* înştiinţarea oaspeţilor şi a personalităţilor; 
* aranjamentele cu mass-media pentru informare publică; 
* semnalizarea posturilor de pază la intrări şi obiective; 
* datele privind amânarea / anularea; 
* datele privind ultimul termen pentru amânare / anulare. 

Planul prevăzut pentru desfăşurarea evenimentelor în aer liber pe timp 
nefavorabil: 

* locuri de desfăşurare alternative; 
* alternative de program. 

 
DIVERSE 

- stabilirea persoanei responsabile cu programul alternativ; 
- analiza finală; 
- reacţiile mass-media; 
- evaluările oficialităţilor locale; 
- culegerea informaţiilor (în caz de succes) pentru un eveniment similar; 
- concluzii rezultate. 
 
4. Comunicarea 
Aceasta este faza în care toate vizitele sunt dirijate, discursurile sunt făcute, iar 

casele de primire sunt funcţionale. Este culmea efortului dumneavoastră şi reprezintă 
punctul în care cercetarea şi planificarea dumneavoastră se unesc. 

Un bun discurs se va supune următoarei logici / structuri generale: 
Introducere. În această secţiune a discursului vorbitorul va urmări îndeplinirea 

a trei obiective generale: 
• captarea atenţiei auditoriului. Aceasta se poate realiza prin: 

♦ referirea la importanţa subiectului (avertizarea auditoriului asupra 
faptului că ceea ce urmează este interesant sau este important 
pentru ei ori este ceea ce ei îşi doresc); 

♦ formularea unei întrebări retorice (întrebare / întrebări care să-i 
stimuleze pe auditori să reflecteze asupra subiectului, întrebări la 
care să nu se poată răspunde printr-un simplu “da” sau “nu”); 

♦ formularea unei fraze de început care să atragă atenţia 
auditoriului (evitând extremele sau dramatismul excesiv); 

♦ utilizarea unui citat sugestiv, care este familiar auditoriului şi îi 
inspiră respect; 
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♦ utilizarea unei anecdote sau a unei caricaturi în legitimă logică cu 
subiectul (dar care să nu lezeze gustul auditoriului); 

♦ utilizarea unor materiale ilustrative (scheme, grafice, fotografii 
etc.) care pot stimula interesul auditoriului. 

• comunicarea temei: se comunică tema discursului, cât mai concis şi 
utilizând un limbaj accesibil auditoriului astfel încât să poată fi reţinută 
cu uşurinţă. 

Se motivează tema, prezentându-se raţiunile pentru care s-a considerat 
necesară alegerea temei respective. Prin motivare se caută câştigarea 
sentimentelor, emoţiilor şi dorinţelor auditoriului precum şi fixarea 
suplimentară a ascultătorilor asupra temei. În acest stadiu trebuie să se 
ţină seama că utilizarea unei motivări excesive duce la scăderea atenţiei 
publicului. 

• cuprins: Pentru cuprinsul discursului se stabilesc două - trei idei 
principale (mesaje) care dezvoltă tema aleasă. Aceste idei trebuie 
formulate concis şi accesibil, la fel ca şi tema din introducere. Ele sunt 
dezvoltate prin folosirea următorului material ajutător: 

♦ explicaţii constând din expuneri simple, concise. Acestea nu 
trebuie să fie prea lungi sau prea abstracte pentru auditoriul dat; 

♦ analogii sau comparaţii; similitudini între un lucru deja cunoscut şi 
altul necunoscut; 

♦ ilustraţii constând în exemple detaliate în sprijinul unei idei / 
afirmaţii. Ele pot fi factuale sau ipotetice, statistici, mărturii ale 
altor persoane etc. 

Ideile principale pot fi selectate şi aranjate în câteva moduri: 
♦ în ordine cronologică; se începe cu o anumită dată / perioadă faţă 

de care expunerea merge înainte sau înapoi în mod liniar, 
cronologic. Această aranjare poate fi utilizată în orice discurs, 
indiferent de subiectul său; 

♦ de la cauză la efect; se utilizează în cazul evenimentelor legate 
prin relaţii cauzale; 

♦ de la problemă la soluţie; este o metodă inductivă, în care se 
porneşte de la o problemă particulară şi se ajunge la o soluţie 
generală; 

♦ în ordine logică; se formulează ideea apoi se probează. Este o 
metodă deductivă, în care se pleacă de la o formulare generală 
către o aplicaţie particulară. 

• încheiere: Un discurs bine organizat şi prezentat poate fi compromis printr-o 
încheiere necorespunzătoare. De aceea, pentru a menţine şi întări efectul 
introducerii şi cuprinsului, vorbitorul trebuie să urmărească, în încheiere, trei 
aspecte importante: 

♦ reamintirea ideilor principale. Se repetă cele două - trei idei 
principale ale cuprinsului, în ordinea în care au fost ele analizate. 
Este indicat ca ele să fie prezentate cu aceleaşi cuvinte ca şi în 
cuprins, chiar cu riscul impresiei de stereotipie, deoarece astfel 
ideile principale se pot întări în memoria auditoriului; 
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♦ reamintirea motivaţiei. Încheierea trebuie să accentueze, din nou, 
scopurile urmărite de vorbitor prin alegerea şi prezentarea 
subiectului expus; 

♦ o concluzie sintetică. Aceasta trebuie să sublinieze viguros 
mesajul de transmis. Concluzia poate face legătura cu momentul 
de captare a atenţiei din introducere, dând astfel discursului un 
aspect circular. 

Succesul discursului poate fi potenţat şi prin procedee care vin să completeze 
efectul comunicării verbale propriu-zise: 

• variaţii ale tonului şi ritmului expunerii pentru a sublinia, accentua sau potenţa 
anumite pasaje şi pentru a menţine trează atenţia ascultătorilor; 

• gestică adecvată, sugestivă. Eficacitatea sa este diminuată dacă apare ca 
excesivă, nenaturală; 

• mişcarea vorbitorului în faţa auditorilor şi printre aceştia. Acest procedeu menţine 
atenţia receptorilor şi reduce stresul vorbitorului; 

• menţinerea permanentă a contactului vizual cu auditoriul, în acest fel menţinându-
se atenţia publicului şi creându-se impresia de sinceritate, onestitate, deschidere. 

De asemenea, nu lipsită de importanţă este efectuarea unor repetiţii prealabile 
privind expunerea discursului, eventual în prezenţa unei / unor persoane specializate în 
tehnica acestui gen de comunicare. 

Există o mare varietate de canale de comunicare accesibile unui practician al relaţiilor 
publice care execută un bun program de relaţii cu societatea. Un canal îl poate constitui 
participarea personalului în afara serviciului în societate, la activităţi culturale, sportive şi sociale. 
Aceasta poate fi cea mai importantă cale de comunicare. Majoritatea oamenilor din societatea 
dumneavoastră îşi vor prezenta opinia despre instituţia / organizaţia dumneavoastră în funcţie de 
persoanele cu care vin în contact. Dar, indiferent cum îşi adaptează sau structurează prezentarea 
opiniilor, mesajele cheie vor trebui să fie stepice şi în acord cu imaginea pe care organizaţia vrea să 
şi-o promoveze. Multe dintre problemele dumneavoastră legate de relaţiile cu societatea vor fi 
cauzate de persoane individuale şi de interpretare greşită a acţiunilor lor. Este important ca indivizii 
să fie văzuţi într-un context favorabil, pentru a contracara incidentele negative inevitabile. 

Biroul purtătorilor de cuvânt este un sistem care vă dă posibilitatea să menţineţi 
/ pregătiţi un grup de purtători de cuvânt publici, pe diferite teme. Acest lucru vă permite 
să daţi răspuns cererilor altor organizaţii din afară în legătură cu purtătorii de cuvânt. Este 
o întreagă subcultură de grup, care se întâlneşte periodic. 

 
5. Evaluare 
Treapta de evaluare în cadrul relaţiilor cu societatea este procesul de 

determinare a succesului obţinut pe baza unui program sau a programelor urmărite. 
Acesta este momentul când revedem, obiectivele, cât de bine a fost executat planul şi 
dacă acestea s-au realizat bine. O evaluare generală sau o analiză finală va aduce o 
fundamentare temeinică în vederea îmbunătăţirii programelor similare în viitor. Principalul 
motiv pentru a avea obiective măsurabile este de a facilita procesul de evaluare. 
Informaţiile în procesul de evaluare pot fi obţinute atât de la cei care execută programul, 
cât şi de la cei care reprezintă audienţa.  

Pentru o bună evaluare trebuie să selectaţi metoda care vă va da cel mai bun rezultat 
pe plan intern şi extern. Două dintre cele mai utilizate metode sunt prezentate în continuare: 
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♦ situaţia generală: chestionare alese cu grijă pot fi pregătite şi distribuite unui 
lot reprezentativ din grupurile vizate. Datele privind situaţia generală pot fi 
(după aceea) analizate şi incluse în raportul final; 

♦ ecouri narative: comentarii sau opinii critice pot fi solicitate atât oral, cât şi în 
scris din partea participanţilor la program. Acest tip de evaluare este, în 
general, mai subiectiv decât primul, dar nu este mai puţin bun pentru a 
asigura succesul programului de evaluare; 

Este important să amintim că fiecare program trebuie evaluat într-un fel sau 
altul. Învăţăm din greşelile noastre şi, ceea ce este mai important, trebuie să avem o 
evidenţă a succeselor noastre. Pe acest temei, acele metode care au dat rezultate foarte 
bune pot fi folosite din nou. 
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7. ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ 
 
Gestionarea situaţiilor de criză reprezintă o activitate extrem de complexă ce 

implică atât capacitatea de anticipare a crizelor, realizarea unor scenarii de ţinere sub 
control şi rezolvare a lor, cât şi un răspuns rapid la apariţia crizei, o disciplină fermă în 
respectarea soluţiei adoptate, atât din partea echipei de relaţii publice, cât şi a oficialilor 
organizaţiei. După cum ştim, criza este fie o manifestare violentă a contradicţiilor, fie o 
tulburare, fie un moment periculos şi decisiv. Dar, oricare ar fi, o criză rămâne o criză, 
apărută din diferite motive. Situaţii de criză sunt generate şi de tulburarea fluxurilor 
informaţionale; ele pot fi însoţite şi pot genera fluxuri informaţionale bulversate şi 
bulversante. Soluţionarea lor se face prin reconstituirea fluxurilor respective, prin 
identificarea cauzelor-sursa, pentru ca o criză necercetată are mari şanse să se repete, iar 
consecinţele pot fi fatale. Asemenea evenimente pot avea ca finalitate marcarea imaginii 
unei organizaţii pe o durată nelimitată sau pot fi determinante pentru credibilitatea 
organizaţiei sau organizaţiei respective. 

Toate crizele şi incidentele au în comun trei factori:  
• nu se ştie când şi unde se vor întâmpla; 
• aproape întotdeauna vor sosi ştiri; 
• aproape întotdeauna vor fi ştiri proaste. 

 
Un profesionist în relaţii publice trebuie să ţină cont de aceşti factori, pentru ca 

situaţiile de criză şi conflict sunt pentru specialiştii în relaţii publice cele mai grele teste de 
abilitate şi deontologie profesională. Aceasta întrucât o imagine a organizaţiei construită, 
cu migală şi tenacitate, în zeci de ani, se poate prăbuşi în câteva clipe. Gestiunea imaginii 
în situaţii de criză sau conflict, solicită cu necesitate strategii adecvate de imagine şi de 
gestionare a situaţiilor respective. 

În ceea ce priveşte anticiparea crizelor, ea presupune capacitatea de răspuns 
la următoarele 10 întrebări: 

1. Organizaţia dumneavoastră are un plan de răspuns la situaţiile de criză? 
2. Acest plan are aprobarea conducerii executive a organizaţiei şi a 

consilierului legal? 
3. Sunt evidenţiate în acest plan punctele vulnerabile ale organizaţiei? 
4. Aveţi pregătite seturi de informaţii generale privind organizaţia? 
5. Acest plan precizează echipa de gestionare a crizei? 
6. Planul prevede un sistem de control al zvonurilor? 
7. Organizaţia are un centru de informaţii în caz de criză, dotat cu zone 

pentru realizarea interviurilor, a conferinţelor de presă şi o echipă pentru 
managementul informaţiilor? 

8. Aveţi pregătite formulare ce în astfel de situaţii să fie distribuite mass-
mediei, publicului şi angajaţilor? 

9. Aveţi o listă cu numerele de telefon pentru toţi oamenii importanţi în astfel 
de momente, plus o listă cu numerele de telefon ale tuturor oamenilor 
disponibili? 

10. Sunt pregătite planuri pentru accesul mass-mediei pe teritoriul 
organizaţiei şi au fost asigurate elemente de transport şi escortă? 



 
 

RELAŢII PUBLICE 
 

Tipuri de criză 
Nu există domenii ale activităţii umane care ar fi scutite de crize. Atât politica 

cât şi economia şi viaţa socială - toate aceste sfere sunt bulversate de fenomene 
negative. 

Criza de încredere cunoscută de firma Krupp şi de alte firme germane după al 
II-lea război mondial, afacerea Watergate din SUA, problema uraniului rusesc ce a 
întreţinut războiul cuvintelor şi al imaginilor din 1994, revoltele din Los-Angeles, criza 
Tylenol şi multe altele sunt exemple de crize şi conflicte ce au pus la grea încercare atât 
imaginea celor implicaţi cât şi priceperea specialiştilor în relaţii publice. 

Trebuie să menţionăm că există trei tipuri de crize cărora specialiştii în relaţii 
publice trebuie să le facă faţă: 

1. Crize imediate - cele mai neplăcute, de altfel, ce se petrec atât de brusc şi 
neaşteptat, încât timpul pentru cercetare şi planificare aproape că nu există. Exemplele 
pot include căderea unui avion, un incendiu sau o explozie la o întreprindere şi chiar un 
cutremur de pământ. Un astfel de tip de criză reclamă lucrul în avans, cu acordul 
conducerii organizaţiei, la un plan general referitor la modul de reacţie la asemenea crize 
pentru a evita confuziile, conflictele şi întârzierile. 

2. Crizele urgente - sunt acele tipuri de crize care acordă timp mai mult pentru 
cercetare şi planificare, dar pot erupe brusc, după o lungă perioadă de fierbere. 
Exemplele includ insatisfacţiile angajaţilor ce se transformă uşor în greve, abuzul 
substanţial în serviciu, supraîncărcarea contractelor guvernamentale. În acest caz, 
problema care se pune este aceea de a fi convinşi conducătorii să ia măsurile necesare 
ce se impun înainte ca o criză să ajungă la stadiul critic. 

3. Crizele susţinute - de lungă durată, sunt cele care persistă luni sau chiar 
ani de zile în ciuda eforturilor conducătorilor. În această situaţie zvonurile sau speculaţiile 
transmise prin presă sau vehiculate pe cale orală scapă controlului relaţiilor publice. Nici 
un număr de dezminţiri nu poate opri zvonurile şi nu poate curăţa noile baze de date, 
aceasta însemnând că reporterii ce vor lucra la noua poveste vor avea în vedere ceea s-a 
scris şi, astfel, vor continua dezinformarea. Exemplele ar putea include persistenţa 
zvonurilor asupra unei iminente restructurări, sugestiile că sloganele lui Procter & Gamble 
conţin elemente de simbolism satanic, încărcătura de promiscuitate care a viciat sfârşitul 
campaniei electorate a lui Bill Clinton. 

Practicienii care se pregătesc pentru ceea ce este mai rău trebuie să anticipeze 
şi să răspundă la nevoile unui management performant. De exemplu, în industria de 
asigurări, un şir de ani de pierderi catastrofale şi politizarea elementelor de asigurare au 
dus la întărirea rolului relaţiilor publice în planificare şi conducere. Într-o industrie în care 
dezastrele şi crizele sunt uzuale, managerii de elită privesc relaţiile publice ca esenţiale în 
menţinerea imaginii publice a industriei respective. 

Majoritatea organizaţiilor ştiu cum să gestioneze crizele operaţionale. Ceea ce 
transformă aceste crize în evenimente care pot ameninţa reputaţia, credibilitatea, poziţia pe 
piaţă a firmei respective, este însă expunerea neprevăzută ce urmează acestor crize. Anumiţi 
experţi în gestionarea crizelor atribuie această problemă efectului de “înmagazinare a ştirilor 
TV” şi competiţiei acerbe pentru poveştile explozive. 

 
 

Greşeli în gestionarea crizelor 
Cele mai întâlnite greşeli în gestionarea crizelor includ: 
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1. Ezitarea, care duce la o percepţie publică de confuzie, incompetenţă şi lipsă de 
pregătire. 

2. Confuzia, ceea ce duce la o percepţie de neonestitate şi insensibilitate. 
3. Răzbunarea, care creşte tensiunea şi intensifică emoţiile, în loc să le scadă. 
4. Falsificarea sau echivocul, ceea ce creează cea mai mare problemă, pentru că 

nimic nu poate să substituie adevărul. 
5. Atotcunoaşterea, ceea ce creşte vulnerabilitatea prin adoptarea unei poziţii de 

cunoscător pentru orice tip de criză. 
6. Confruntarea, ceea ce dă posibilitatea altora să menţină problema vie, în 

discuţie, dându-le o platformă, oferindu-le posibilitatea să răspundă. 
7. Acţionarea în justiţie, ceea ce creşte expunerea şi poate elimina căi mai 

rezonabile de rezolvare. 
 

Elemente de anticipare a crizelor 
Cheia anticipării şi evitării crizelor este înţelegerea elementelor ce pot evolua 

negativ, ce pot afecta oamenii sau mediul înconjurător, sau ceea ce poate crea o expunere 
nedorită. Liniile directoare pentru pregătirea gestionării crizelor implică următoarele: 

1. Identificarea elementelor care pot evolua negativ şi pot crea o 
expunere mărită, studierea verigilor slabe ale organizaţiei. 

2. Asigurarea priorităţilor, bazată pe înţelegerea urgenţei şi probabilităţii 
punctelor vulnerabile. 

3. Schiţe de întrebări, răspunsuri şi rezoluţii pentru fiecare scenariu de 
criză potenţială. 

4. Focalizarea pe cele mai importante două sarcini: ce să faci şi ce să 
spui în timpul primelor ore ce urmează crizei. 

5. Dezvoltarea unei strategii de îngrădire şi de stabilizare, nu de reacţie 
sau răspuns. 

Un incendiu pe atunci noul vas de lux, Crystall Harmony, în valoare de două 
sute de milioane de dolari, a demonstrat valoarea studiilor de gestionare a crizelor. 
Incendiul cuprinsese camera auxiliară a maşinilor, nu făcuse victime sau răniţi, dar vasul 
rămăsese imobilizat pe apă. Directorul de relaţii publice Darlene Papalini a deschis 
"Manualul Crizelor de Comunicaţie" al organizaţiei, la pagina 61. El cuprindea 5 tipuri de 
scenarii de crize: 

comerţ: grevă sau croazieră întârziată; 
afaceri: presă nefavorabilă, veşti financiare nefavorabile sau vânzarea unei 

companii; 
navigaţie: catastrofe naturale, cum ar fi uraganele sau accidentele, cum ar fi 

eşuarea vasului; 
mass-media: ameninţarea cu o bombă, incendiu sau scufundare. 
internaţional: terorism sau alt atac. 
Fiecare membru al echipei de gestionare a crizelor a avut un manual atât acasă 

cât şi la birou. Criza a fost rezolvată cu succes atât în raport cu pasagerii, mass-media, 
agenţii portuari, angajaţii, vânzătorii cât şi cu agenţii de livrare, deoarece ea a fost 
anticipată şi a existat un scenariu ce a planificat rezolvarea ei. 

Declaraţia directorului Papalini a fost: “Cu certitudine nu am mai dori să trecem 
prin aşa ceva, dar suntem mândri că oamenii au înţeles planul şi l-au urmat; a mers.” 
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Rezolvarea cu succes a acestei crize şi ale altora necesită o abilitate de 
anticipare a urgenţelor şi a vulnerabilităţilor posibile, de realizare a unor strategii de 
rezolvare a crizelor, de recunoaştere a primelor semne de criză şi capacitatea de a 
răspunde imediat ca o parte dintr-un program sistematic de gestionare a crizelor. 

 
Relaţia cu mass-media 
De asemenea, trebuie luate în considerare câteva elemente adiţionale în relaţia 

cu mass-media. Astfel, se pot detalia următoarele: 
• Posturile de televiziune au nevoie de benzi video şi / sau reportaje directe de la 

evenimentul respectiv. Dacă ei nu au material suficient vor relua imagini ale 
evenimentului încontinuu, de fiecare dată când îşi vor prezenta jurnalul. De aceea 
este util ca punctul de vedere al organizaţiei şi eforturile pozitive pe care aceasta le 
face să fie prezentate prin oferirea către mass-media a unor declaraţii din partea 
purtătorului de cuvânt. 

• Pentru radio, de asemenea, trebuie asigurată o bandă audio cu declaraţia 
purtătorului de cuvânt al organizaţiei. 

• Trebuie pregătite pentru presă pachete de programe ce prezintă imaginea de 
ansamblu a evenimentului, ce pot folosi la punerea într-un context favorabil a 
incidentului. De exemplu, în cazul unei prăbuşiri de avion, un asemenea material ar 
putea consta în citarea unor studii guvernamentale privind numărul scăzut de 
accidente aviatice în raport cu numărul de pasageri şi numărul de kilometri, 
comparativ cu accidentele de automobil. 

• Menţinerea unui jurnal privind informaţia ce a fost distribuită, când şi cui. 
• Trebuie avută în vedere şi utilizarea unor maşini automate cu mesaje de răspuns şi 

un sistem prioritar de răspuns la apelurile telefonice. 
• Trebuie asigurată o procedură standard de răspunsuri rapide, conferinţe de presă şi 

briefing-uri programate şi regulate. De exemplu, dacă 25 de oameni au fost ucişi într-
o explozie la una din fabricile organizaţiei X&Y Industries, o declaraţie oficială a 
organizaţiei este necesară pentru a preciza punctul ei de vedere asupra tragediei. 
Declaraţia va fi folosită precum urmează: 

♦ Purtătorul de cuvânt al organizaţiei o va folosi în interviurile de la radio şi 
televiziune. 

♦ Ştirile despre explozie vor avea declaraţia ca element de bază. 
♦ Editorialele organizaţiei sau scrisorile către editor despre incident se vor 

axa pe punctele subliniate în declaraţia oficială. 
 
Declaraţia oficială trebuie scrisă de către conducerea organizaţiei împreună cu 

directorii de relaţii publice şi cu sfatul şi aprobarea consilierului legal. În plus, faţă de 
minimizarea confuziei, aceste declaraţii sunt des folosite pentru protejarea organizaţiei şi 
a reprezentanţilor săi de la declaraţii eronate sau divergente. 

Când o criză atât de dramatică precum un cutremur de pământ sau prăbuşirea 
unui avion se produce, asigurarea rapidă cu informaţii a mass-mediei este esenţială. 
Rapoarte dese şi regulate ajută la controlarea zvonurilor false şi asigură un flux normal de 
informaţii pe măsură ce ele devin disponibile. 

Asemenea rapoarte îi ajuta şi pe oficiali să evite răspunsurile de tipul “Fără 
comentarii”. De asemenea, este necesară alcătuirea unei echipe de criză pentru 
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distribuirea informaţiilor, echipă ce să aibă un contact direct cu conducerea organizaţiei 
sau cele mai înalte oficialităţi implicate. 

 

Prescripţie algoritmică: “Cum să gestionezi o criză” 
Doamna Claudia Reinhardt recomandă o prescripţie algoritmică în 15 paşi 

pentru o situaţie de criză, în articolul său “Cum să gestionezi o criză” publicat în Public 
Relations Journal 43, no. 11, (noiembrie 1987). Acest algoritm include următoarele: 

1.Scoateţi planul pregătit pentru criză, reuniţi comitetul de conducere pentru 
situaţii de criză, chemaţi la şedinţă experţi pentru a vă ajuta la analiza şi explicarea 
crizei şi deschideţi toate canalele de comunicare. 

2. Informaţi conducerea despre planul de criză. Furnizaţi argumentele 
necesare pentru a se putea răspunde întrebărilor presei, agenţiilor guvernamentale. 

3. Canalizaţi toate întrebările, întrebări ce au fost selectate anterior ca parte a 
pregătirii planului de criză. Atenţionaţi recepţionerii, operatorii, secretarele şi pe toţi 
ceilalţi să direcţioneze toate întrebările către purtătorii de cuvânt desemnaţi, fără a da 
versiunile sau opiniile proprii. 

4. Deschideţi un nou centru de informare (ştiri) pentru presă şi începeţi să 
furnizaţi informaţii cât mai repede. Puneţi la dispoziţie seturi de informaţii de bază, 
telefoane, computere şi imprimante, faxuri şi un spaţiu pentru interviuri televizate, 
departe de zona de criză. 

5. Fiţi deschis şi spuneţi povestea (istoria) complet. Dacă nu o faceţi 
dumneavoastră o va face altcineva şi veţi pierde controlul dacă jurnaliştii se vor orienta 
către alte surse şi către alţi experţi din afară pentru a umple golurile din povestire. 

6. Instalaţi pe cineva la telefon 24 de ore din 24 pentru a fi la curent cu 
povestea atâta timp cât presa este interesată. 

7. Demonstraţi grija organizaţiei pentru ceea ce se întâmplă şi pentru oamenii 
care sunt implicaţi sau afectaţi. În acelaşi timp, explicaţi ce face sau ce intenţionează 
să facă organizaţia pentru a rezolva problema. 

8. După toate acestea reuniţi echipa de gestionare a crizei pentru a contabiliza 
şi evalua cum a funcţionat planul şi a recomanda modificarea sau completarea planului 
de criză. 

Pe de alta parte: 
9. Nu faceţi speculaţii publice despre ceea ce nu ştiţi că este adevărat şi nu 

răspundeţi întrebărilor ziariştilor care vă solicită să faceţi speculaţii. 
10. Nu încercaţi să ascundeţi o informaţie serioasă sau să minimalizaţi 

problema. Presa va afla adevărul foarte curând. 
11. Nu lăsaţi ca povestea să fie scoasă în afară (să devină publică) informaţie 

cu informaţie. Fiecare nouă desconspirare devine un nou cap de acuzare sau poate 
conduce la o nouă poveste. 
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12. Nu publicaţi informaţii despre oameni dacă ele vor viola intimitatea acestora 
sau dacă acestea acuză nefondat pe cineva despre ceva. 

13. Nu spuneţi “Fără comentarii” şi nu faceţi comunicări care nu se 
înregistrează. 

14. Nu creaţi animozitate într-o acţiune preferenţială în rândul presei sau 
jurnaliştilor. 

15. Nu încercaţi să reţineţi atenţia şi interesul presei prin încercarea de a 
promova organizaţia, cauza, produsele sau serviciile. Nu faceţi ceea ce ar fi perceput 
ca autoreclamă pe timpul cât criza este în atenţie. 

 
Alţi autori35 propun pentru gestionarea crizelor o altă prescripţie algoritmică: 

• specialistul în relaţii publice trebuie să se asigure că el şi biroul lui de presă vor fi 
înştiinţaţi în cazul unul incident, întrucât nu poate acţiona în situaţii despre care 
nu ştie nimic (depinde de abilitatea lui dacă va fi înştiinţat primul, pentru a avea 
mai mult timp la dispoziţie, ţinând cont de faptul că într-o situaţie de criză fiecare 
minut este valoros); 

• după ce a fost înştiinţat, el trebuie să aibă un plan pentru cazurile de urgenţă, 
pentru a trece imediat la acţiune. Acest plan trebuie cunoscut de toţi membrii 
biroului de relaţii publice şi, repetat periodic, prin exerciţii de simulare; 

• să creeze un climat de încredere în cadrul echipei de management al crizei, iar 
fiecare membru să-şi cunoască precis atribuţiile; 

• să anticipeze interesul publicului printr-o simplă operaţie de empatie; 
• să ajungă înaintea presei la locul incidentului (dacă există un loc); 
• să se aştepte să fie vizitat de foarte mulţi oameni. De aceea, să-şi facă rapid un 

plan de acţiune şi, mai ales, de comportament; 
• să nu facă speculaţii privind cauza incidentului sau crizei. Acest lucru se 

stabileşte în urma investigaţiilor. Afirmaţii se pot face numai despre ceea ce este 
evident; 

• să nu amplifice spiritele, ci să le diminueze; 
• să se abţină de la a face declaraţii publice fără o temeinică fundamentare şi, 

evident, fără aprobarea conducerii; 
• din tot ceea ce spune sau face să reiasă preocuparea faţă de cei accidentaţi şi 

faţă de accident în general şi masiva angajare a instituţiei pentru ca astfel de 
situaţii să nu mai aibă loc. 

 

Stabilirea unui centru de informare 
Aşa cum am precizat anterior, la punctul 4 în cadrul algoritmului Claudiei 

Reinhardt, este extrem de importantă în gestionarea unei crize stabilirea unui centru de 
informaţii. Multe organisme au descoperit pericolul zvonurilor şi necesitatea furnizării 
informaţiilor reale. Când apare o criză, ea devine dintr-o dată evidentă pentru că unele 
dintre faţetele aparent nesemnificative sau anumite operaţiuni au fost trecute cu vederea 
şi trebuie să li se acorde rapid atenţie. Inevitabil, un asemenea spaţiu al slăbiciunilor este 

                                           
35 Stancu Valentin, “Ofiţerii cu relaţiile publice şi gestionarea crizelor” 
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folositor informaţiei. Un răspuns neadecvat are drept rezultat un centru şubred al 
zvonurilor care funcţionează în toată perioada crizei, deci scăderea acestora spre nuanţe 
nesemnificative până la criza următoare. 

Există trei aspecte ce trebuie reţinute în planificarea centrului de informaţii36. 
În primul rând, centrul trebuie să fie recunoscut pentru ceea ce este: un loc 

unde informaţia circulă de la instituţie direct la public. El nu este o operaţie de presă. A 
încărca un birou de presă al organismului (organizaţiei) cu o sarcină suplimentară, de a 
răspunde întrebărilor altui public, reduce eficacitatea ambelor funcţiuni. 

Presa şi centrul de informaţii publice trebuie să fie strâns coordonate, dar, 
acolo unde se poate, ele trebuie să fie utilizate separat, fiecare direcţionată spre funcţiile 
proprii specifice. 

În al doilea rând, centrul trebuie să fie în două secţiuni. Centrul zvonurilor are 
aproape exclusiv operaţii telefonice. Desigur, trebuie să fie şi un serviciu pentru răspunsuri 
sau un centru de informare. Aşa că un grup lucrează direct cu publicul, recepţionând 
întrebările şi dând răspunsurile. Dacă acel grup nu are informaţia cerută promite că o va 
avea cu certitudine în scurt timp. Al doilea grup este constituit din agenţi coordonatori, 
fiind punctele de contact între staff-ul conducerii şi centrul de informaţii. Agenţii de 
coordonare merg la staff-ul instituţiei pentru informaţii şi verifică corectitudinea 
materialelor la nivelul administraţiei, le pun de acord cu biroul de presă şi le distribuie 
centrului de informaţii pentru folosire. Deci, toate informaţiile circulă prin intermediul 
agenţilor coordonatori care le iau în evidenţă şi le înscriu în registre. Pentru a completa 
informaţiile vehiculate - adică materialele crime utilizate pentru a răspunde întrebărilor - 
agenţii coordonatori trebuie să fie oameni calificaţi, cu aptitudini pentru a discuta despre 
politică sau de a purta o discuţie filozofică despre o problemă curentă. 

Ca o singură sursă pentru centrul de informaţii, aceşti agenţi controlează 
centrul şi tot ce urmează a fi spus publicului larg. 

Deşi nu sunt purtători de cuvânt oficiali, ei trebuie să reprezinte “o singură 
voce” de răspuns la problemele instituţiei. 

În al treilea rând, şi poate cel mai important, oricare asemenea centru trebuie 
să aibă o credibilitate statuată cu mult timp înaintea crizei. El trebuie să fie acceptat ca o 
sursă de informaţii credibile. Aceasta nu se poate realiza pe timpul unei singure crize. 
Circulaţia informaţiilor corecte trebuie să fie stabilită pe timpul activităţilor de rutină. 
Funcţiunea trebuie să devină o parte acceptată a instituţiei, tot timpul, acţionând identic în 
timpul crizelor sau activităţilor de rutină. Trebuie, ca după o perioadă mai lungă de timp, 
să fie încurajat publicul intern şi extern să-1 folosească cu încredere şi îndrăzneală. 
Aceasta implică mai mult decât respectul pentru adevăr. Implică educaţia. 

În interior, toţi agenţii instituţiei trebuie să fie informaţi că acest sistem există şi 
trebuie să fie încurajaţi să-1 folosească pentru a cere informaţii pentru ceea ce ei sunt 
convinşi că este folositor. 

Un asemenea centru de informaţii, lucrând normal o perioadă mai lungă de 
timp, creează cadrul, în interiorul unei instituţii, pentru o circulaţie rapidă şi eficientă a 
informaţiilor. 

                                           
36 Conform Scott M. Cutlip, Alien H. Center, Glenn M. Broom, “Effective Public Relations”, Prentice Hall, 

Englewood Cliffs, New Jersey, 1994. 
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Dacă instituţia se orientează către un asemenea tip de operaţii în viaţa de zi cu 
zi, tranzitarea perioadelor grele, cu necazuri, este scurtată în mod efectiv. 

Studii de caz 
 

Cazul Mobil Oil 
În Statele Unite, printre cele mai agresive firme se numără Mobil Oil, care a 

petrecut mai bine de un deceniu pentru întocmirea de reclame ce pledau în favoarea sa şi 
răspunzând criticilor aduse. Când conducerea corporaţiei a început sa resimtă o oarecare 
frustrare faţă de modul în care reţelele de televiziune prezentau câştigurile organizaţiei, 
exagerându-le, aceasta a luat măsuri, şi anume a pus la punct un program publicitar cu 
procentele de profit pentru trei reţele comerciale de televiziune pe aceeaşi perioadă. Mobil 
Oil avea, evident, profituri mai mici decât oricare din acestea. Reţelele respective de 
televiziune au refuzat să prezinte filmul de reclamă, deoarece, susţineau ele, stârnea 
controverse şi cădea sub incidenţa prevederilor Comisiei Federale privind Comunicaţiile 
(FCC). Reţelele de televiziune nu au cedat nici după ce Mobil Oil s-a oferit să plătească 
costurile expertizei unor dovezi aduse de un grup, cum că materialele ar fi false. În 
această situaţie, Mobil Oil a publicat pagini întregi de reclamă în diverse ziare, cu acelaşi 
mesaj. Efectul a fost benefic. 

Ideea de comparare a veniturilor reţelelor de televiziune cu cele ale lui Mobil 
Oil, a aparţinut Departamentului de Relaţii Publice al organizaţiei. Deci, printr-o utilizare 
inteligentă a elementelor de relaţii publice, corporaţiile pot funcţiona mai eficient într-un 
mediu caracterizat de crize. 

 
Criza Tylenol 
În 1982, McNell Consumer Products, o filială a organizaţiei Johnson & 

Johnson s-a confruntat cu o criză în care şapte persoane din partea de vest a oraşului 
Chicago au murit în mod misterios. Autorităţile au determinat că moartea s-a datorat 
cianurii introduse în capsulele de Tylenol. Vestea s-a răspândit rapid cu ajutorul 
televiziunii. A rezultat o panică generală în rândul consumatorilor, spitalelor, doctorilor şi 
farmaciştilor. Criza a necesitat o acţiune imediată bazată pe comunicare. Răspunsul 
organizaţiei a constat în următoarele acţiuni: 

1. alertarea generala, prin intermediul mass-media, a consumatorilor, de a nu 
folosi capsulele până la determinarea numărului de capsule infestate (de la început a fost 
neclar dacă infestarea se limita doar la Chicago); 

2. stoparea producerii capsulelor de Tylenol şi a publicităţii aferente; 
3. creşterea capacităţii de comunicare între poliţia din Chicago, FBI şi 

Administraţia Alimentelor şi Medicamentelor. 
4. retragerea tuturor capsulelor de Tylenol de pe piaţă: 31 de milioane de 

recipiente, în valoare de mai mult de 100 milioane de dolari; 
5. proiectarea şi producerea unui ambalaj mai greu de falsificat; 
6. reintroducerea capsulelor de Tylenol pe piaţă, pas cu pas, cu un efort 

financiar corespunzător, asigurând consumatorii de siguranţa produsului. 
Deci, rezumând, se poate afirma că strategia de comunicare adoptată a avut 

următoarele puncte: 
a) informarea publicului intern şi extern asupra acţiunii; 
b) convingerea publicului să sprijine şi să accepte acţiunea; 
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c) sublinierea capacităţii organizaţiei de a transforma intenţia în acţiune. 
Acest caz a demonstrat cum firma Johnson & Johnson a urmat recomandările 

personalului său de relaţii publice, reacţionând rapid, retrăgând de pe piaţă produsul 
respectiv, mobilizându-şi capacităţile de cercetare-dezvoltare şi recâştigând imaginea 
pozitivă a organizaţiei.  
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8. SUDII DE CAZ 
 

 
Restaurantul fabricii de bere GORDON BIERSCH 
Plan de Relaţii Publice 
MERICA DICKERSON – Publicitate & Relaţii Publice & Presa 

 
  
 
 
 
 
 

SCOP: 
De asemenea, de a crea o imagine pozitivă în cadrul comunităţii şi de a 

conştientiza la nivelul companiei, identitatea locală a acesteia. 
 
STRATEGIE: 

Pentru a atrage atenţia şi interesul publicului ca şi cât mai multe articole despre 
acest eveniment, agenţia M.B.D. (Merica Burch Dickenson) va scrie si va distribui ştiri 
informative, fotografii, benzi video si alte materiale de presă ce contribuie la campania 
promoţională a evenimentului. Agenţia va lucra de asemenea cu Jim (colaborator al 
agenţiei) pentru a selecţiona şi a implica un organizator de evenimente caritabile ce va 
beneficia de pe urma evenimentului şi îl va face credibil. În plus, agenţia M.B.D. va lucra 
cu Jim si cu reprezentanţii organizatorilor de evenimente de caritate si cu guvernanţii locali 
pentru a aranja, coordona si a face reclamă unei conferinţe de presă ce va anunţa si va 
detalia evenimentul de pe 1 februarie. 

TRANSMITEREA ŞTIRILOR: 
Agenţia M.B.D. va scrie şi va distribui un buletin de informaţii întregii prese 

locale şi naţionale anunţând data, ora, locul si motivul unei conferinţe de presă la mijlocul 
săptămânii, ce va face public evenimentul de la 1 februarie. În acel moment, agenţia 
M.B.D. va începe distribuirea comunicatelor de presă, a fotografiilor şi a imaginilor ce 
asigură campania promoţională a evenimentului. 

Dacă e posibil, Jim ar trebui să apară la conferinţa de presă cu cel puţin una 
din cele două jet – car – uri pe care plănuieşte să le folosească pe Beltway (linia de 
centură). Ar fi de asemenea inteligent dacă pe un ecran mare s-ar arăta imagini ale 
maşinii în acţiune, momentul în care oamenii intră si ies din sala de conferinţe. 

Aceasta ar fi o ocazie ideala de a anunţa legătura dintre evenimentul de la 1 
februarie şi acţiunea caritabilă. De exemplu, spectatorii pot fi încurajaţi să aducă 
conserve, haine sau jucării pentru cei care au nevoie. Ar trebui ca organizatorul unei astfel 
de acţiuni de caritate sa îşi trimită reprezentanţii la conferinţa de presă. 

Pe lângă faptul că invită reprezentanţii presei le şi furnizează toate informaţiile 
de care au nevoie. Agenţia M.B.D. poate contacta oficialităţile locale, încurajându-le sa 
participe. 

 

 De a genera o campanie publicitară  
pozitivă  la nivel local, regional ş i naţional 
pentru Gordon Biersch ş i pentru celelalte 

două  restaurante ce sunt construite în zona 
LAS VEGAS-ului. 
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DESFASURAREA PREGATIRII EVENIMENTULUI: 
1.   Dupa ce se va intalni cu Jim Neilson si Tom Vilardi, agentia M.B.D. va scrie 

un buletin infirmativ si alte materiale pentru presa, in care se va explica evenimentul ce va 
avea loc la 1 februarie si semnificatia acestuia. La timpul potrivit, poate la conferinta de 
presa, agentia M.B.D. va distribui buletinul informativ initial fiecarei publicatii de presa 
corespunzatoare, adica ziarelor si posturilor de televiziune locale, posturilor de radio si 
tuturor publicatiilor ce au ca tinta cazinourile, turismul si locurile de divertisment. 
De vreme ce ei reprezinta cele mai importante surse de stiri pentru localnici, noi vom 
asigura contactul direct cu personalitati din domeniul sportului, pentru reporteri de la 
Review Journal din Las Vegas, pentru ziarul Sun, precum si pentru canalele de televiziune 
3, 8 si 13. Vom completa de asemenea cu alte genuri de publicatii (cum ar fi publicatiile R-
J View si ziarul Latitude) ce acopera zona de langa Beltway, ca si cu publicatii ce au ca 
tinta turismul, distractia si cazinourile. 
Agentia M.B.D. a realizat ca, una din cele mai bune cai pentru a obtine publicitate la nivel 
national pentru un eveniment local ce merita interese de a face reclama mai intai la nivel 
local. Practic, daca presei locale i se serveste o poveste traznet, ei o vor vinde presei din 
afara Las Vegas-ului. 
2.   Desigur, nu ne putem astepta ca presa locala sa faca treaba pentru noi. 
Pentru a face reclama la scara nationala, agentia M.B.D. recomanda distribuirea 
buletinelor informative mai sus mentionate prin PR Newswire sau Business Wire, 
deoarece amandoua au legatura cu sute de ziare, reviste si posturi de radio si televiziune, 
precum si cu servicii ce furnizeaza informatii curente.De exemplu, agentia M.B.D. poate 
distribui un buletin informativ alcatuit din 400 cuvinte prin  Business Wire pentru mai putin 
de 600 $. In loc sa fie trimise imagini artistice electronic printr-un fir, ceea ce e mult mai 
scump, agentia sugereaza adaugarea unui rand in subsolul buletinului care sa precizeze 
ca fotografiile sunt disponibile pentru cine le solicita. 
3.    Pentru a imbunatatii sansele ca buletinul informativ sa fie tiparit - si in acest fel tiparita 
fiind, povestea pare mai atractiva – agentia recomanda trimiterea fotografiilor cu jet- car-ul 
lui Jim in actiune catre toate personalitatile presei locale si unor publicatii regionale si 
nationale selectate. 
Daca fotografiile nu sunt de calitate, agentia M.B.D. poate angaja un fotograf ce ar putea 
sa le faca performante. 
4.     Pentru a imbunatatii publicitatea la televiziune, agentia M.B.D. sugereaza realizarea 
unor materiale neprelucrate a traseului lui Jim prin Complexul Desert Inn pentru difuzarea 
de catre presa locala si nationala. 
De vreme ce posturile locale de televiziune prefera banda BETA in loc de VHS, inseamna 
ca aceasta (ultima) trebuie sa fie transformata. 
5.     Agentia va lucra de asemenea pentru a include cursa cu jet-car-ul pe lista 
petrecerilor sportive si de divertisment care apar in publicatiile locale si nationale ca si pe 
calendarul de evenimente ale posturilor de radio si de televiziune. 
 

MARELE EVENIMENT: 
Daca se doreste, agentia M.B.D. poate scrie si distribui un buletin informativ in 

completare, pentru a detalia rezultatele cursei. Un asemenea buletin ar trebui sa includa o 
lista a vitezelor de varf obtinute, a numarului de oameni care au prvit si a rezultatelor 
oricarei actiuni caritabile organizate.  
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Acesta poate fi distribuit la nivel local sau national, daca este folosit unul din serviciile 
electronice de raspandire a stirilor. 
 

UN SPRIJIN SUPLIMENTAR: 
Urmatoarele ar fi cateva servicii suplimentare pe care agentia M.B.D. ar fi 

bucuroasa sa le furnizeze. Acestea nu sunt incluse in lista de buget estimat de 
departamentul de relatii publice. 

1.   Gasirea unui nume “cu priza” la public pentru cursa record ca de exemplu: 
“Alegerea rapida pe linia de centura”.agentia M.B.D. poate solicita nume sugerate 
de cei 50 de membri ai staff-ului ei, cu Jim si Tom alegandu-si numele lor preferat. 
Sau, se poate organiza un concurs ce le permite copiilor din zona sa   dea nume 
pentru eveniment. Acesta ar putea deveni o alta modalitate pentru activitatea de 
relatii publice, ceea ce ar putea duce la faptul ca castigatorul va beneficiade un 
tratament regesc in ziua evenimentului. 

2. Realizarea designurilor artistice pentru tricouri, sepci, foi volante si alte materiale 
similare ce ar asigura campania promotionala si ar sarbatori evenimentul. 
Departamentul de arta si creatie al agentiei M.B.D. face o astfel de munca zilnic 
si a castigat numeroase premii pentru grafice si schite. 

3. Organizarea unui promo radiofonic “live”. In acest scop, vor fi folosite cele mai 
experimentate posturi locale de radio. Astfel, alierea cu un partener cum ar fi 
postul KEDG, 103.5 The Edge sau cu un post ce are ca audienta tinta mai mult 
barbatii, ca de exemplu KOMP sau KKLZ, ar putea genera un foarte mare 
interes. 

 

HOTEL & CAZINO RIO 
Plan de relaţii publice pentru campania promoţională 
THOMAS PUCKETT 
Publicitate & Relaţii publice 

 
           INTRODUCERE 
           Având o nota distinctă, cu restaurante ce au câştigat diverse premii şi o bogată 
reputaţie în ceea ce priveşte jocurile de noroc, Hotelul şi Cazinoul Rio s-au dovedit a fi o 
destinaţie preferată a localnicilor. Acum, când Rio facilitează extinderea parcului de 
distracţii Masquerade Village, aflat la un etaj superior al hotelului, va fi cu atât mai văzut 
ca un loc favorit al turiştilor ce vizitează Las Vegas-ul.Agenţia de publicitate şi relaţii 
publice Thomas Puckett recomanda implementarea unui plan inovator de promovare, ce 
are ca ţintă piaţa californiană, ca de altfel şi alte pieţe-cheie din ţară ale complexului Rio. 
            Pentru a extinde baza clientelară a Hotelului si Cazinoului Rio,urmărind în principal 
familiile cu un înalt grad de educaţie, cu un venit relativ mare, ne vom axa campania 
promoţională spre aceste categorii, prin modalităţi concrete de promovare cum ar fi, de 
exemplu, creearea de evenimente şi materiale publicitare, astfel încât vizitatorii să fie 
fermecaţi de acest complex turistic de primă clasă. 
 
          SCOPURI / OBIECTIVE 
• promovarea Hotelului şi Cazinoului Rio ca loc de petrecut vacanţa; 



 
 

RELAŢII PUBLICE 
 
• conştientizarea importanţei ca loc de divertisment a întregului complex Rio (hotel, 

cazino, parc de distractii Masquerade Village); 
• promovarea locurilor de atracţie şi divertisment ale complexului Rio ca şi a 

magazinelor, restaurantelor, spectacolelor, noilor aparate de poker şi a automatelor 
pentru jocurile de noroc; 

• câştigarea atenţiei audienţei radio prin campanii de promovare făcute in aer liber; 
• crearea unui curent de opinie la nivel general în răndurile publicului cu privire la faptul 

că parcul de distracţii Masquerade Village reprezintă atracţia cea mai nouă pe care o 
oferă Las Vegas-ul. 

AUDIENŢE – ŢINTĂ 
• Ascultătorii radio; 
• Clienţii complexului Rio; 
• Locuitorii din afara pieţelor – ţintă (cu vârste cuprinse între 25 si 54 de ani). 

PIEŢE – ŢINTĂ 
• Los Angeles                                        •  Dallas   
• San Diego                                           •  Chicago 
• San Francisco                                     •  Detroit 

STRATEGII 
• Subiecte promoţionale vor fi special desemnate pentru fiecare piaţă regională, de 

exemplu: 
- Expediţie de degustare a vinului pentru San Francisco; 
- Magazine ce practică vânzarea de bunuri en-detail şi un material (dosar) de 

prezentare a locurilor de atracţie existente în complexul Rio pentru Detroit; 
- Locuri atractive de servire a meselor şi de divertisment pentru Los Angeles; 
- Ultima destinaţie romantică pentru Chicago. 

 
 
 
 
 
 

 
•   agenţia de publicitate şi relaţii publice Thomas Puckett va folosi pachete “Marele Premiu 
de Călătorie” şi pachete “Premiul Rio” pentru a sublinia campania publicitară ce are ca 
ţintă fiecare oraş (zona). Se aşteaptă ca programele să furnizeze o rată de schimb de 4 :1 
în ceea ce priveşte costurile clienţilor (raportul va fi apreciat folosindu-se valori en gros 
contra valorilor cu de-amanuntul). 

Va fi dezvoltată o varietate de concepte promoţionale care să realizeze obiectivele 
propuse. 

Acestea includ, dar nu sunt limitate la, urmatoarele: 
CAMPANIA PROMOŢIONALĂ ÎN EXTERIORUL COMPLEXULUI RIO 

      Complexului Rio i se va face publicitate printr-o diversitate de acţiuni, folosindu-se 
pachete de călătorie pentru două persoane la Las Vegas ca mari premii. Aceste acţiuni, 

••••  radiodifuzarea “live” va îmbogăţi campania 
publicitară  la nivel naţional ş i va evidenţia 
caracteristicile unice ale complexului Rio; 
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ce pot fi sub formă de concurs, vor reprezenta mijloace de divertisment şi se vor evidenţia 
diverse personalitaţi, cu scopul de a crea un curent de opinie în rândul maselor în ceea ce 
priveşte complexul Rio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- tur de recunoaştere pe lângă postul respectiv, pentru ca personalităţile ce vor 
intra în emisie să se familiarizeze cu atmosfera complexului Rio, înainte ca 
discuţia să aibe loc; 

- interviuri la faţa locului, inregistrări şi informaţii prin participarea la numeroase 
activităţi (spectacole de divertisment, cine festive, jocuri de noroc) în vederea 
discuţiei în exteriorul complexului Rio; 

- emisiuni radiodifuzate “live” cu personalităţile postului şi reprezentanţii  
complexului Rio. Clipul “live” va reprezenta interviuri “live” şi înregistrări cu VIP-
uri Rio, reprezentanţii şi angajaţii, clipuri informative preânregistrate şi extrase 
din activităţile planificate şi evenimentele din timpul campaniei promoţionale. 

         
        ROGRAME DE ANUNŢ PUBLICITAR  
       Aceste tipuri de anunturi publicitare vor fi încorporate acolo unde este posibil, 
pentru a furniza un loc suplimentar în comunicarea mesajului complexului Rio. Programele 
promoţionale de anunţuri publicitare vor furniza: 

- concursuri – surpriză cu scopul de a oferi pachete de călătorie; 
- distribuire de pliante, brosuri publicitare. 

 
 
 
 
 
 
 

CAMPANIA PROMOŢIONALĂ PRIN CREAREA DE EVENIMENTE PE PLAN 
LOCAL 

       Partenerii diverselor posturi de emisie 
vor fi încurajaţi să  realizeze diferite campanii 

promoţionale sub formă  de excursii de 
prezentare a D.J.-ilor sau chiar spectacole de 

prezentare a lor sau emisiuni radiodifuzate 
efectuate la distanţă  de complexul Rio. 

Obiectivul este de a profita de prezentarea la 
aceste emisiuni a diferitelor personalităţi, 

ceea ce le va furniza D.J.-ilor acţiuni care le 
vor servi ca baza pentru promovarea lor 

profesională , ca de asemenea ş i evidenţierea 
experienţei câştigate în parcul de distracţii 

Masquerade Village. Depinzând, deci, de 
abilităţile posturilor, programele vor include: 

CAMPANIA 
PROMOŢIONALĂ 
ÎN INTERIORUL 
COMPLEXULUI 

RIO 
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Aserţiuni premisă 

• “Simpatia publicului este totul; având-o, nu vei avea eşecuri, dar, neavând-o, nimic 
nu-ţi va reuşi”. 

Abraham Lincoln 
 
 

• “O activitate susţinută de public relations se impune pentru eliminarea percepţiei 
eronate că România s-ar afla undeva dincolo de Marea Neagră”. 

Bernd Bartels 
preşedintele părţii germane în grupul de 
lucru “Industrie şi bunuri de investiţii a 
Consiliului de cooperare româno-germane” 

 
•  “Relaţiile publice constituie o funcţie de conducere, bazată pe o activitate continuă şi 

sistematică cu ajutorul căreia instituţiile caută să obţină înţelegerea, simpatia şi 
sprijinul acelora cu care au relaţii în prezent sau vor avea în viitor” 

 International Public Relation Association, IPRA. 
 

II. Necesitatea strategiei de imagine a BETA rezultă din nevoia de coerenţă a 
acţiunilor de informare, în special în cadrul unui proces complex, de mare 
amploare, cum este cel al tranziţiei şi al concurenţei - tot mai acerbe - pe piaţa 
asigurărilor. 

 
Dreptul de a informa şi de a fi informat este, de altfel, consfinţit în Constituţia României, 
care, prin articolul 31, stipulează: 

     Complexului Rio i se poate face publicitate 
printr-o varietate de evenimente locale ce 

furnizează  o campanie promoţională  maximă  
prin distribuirea de pliante publicitare. 

Locurile de întâlnire include expoziţii (de 
exemplu expoziţia pentru femei), târguri (de 

exemplu târgul pentru persoanele în vârstă) ş i 
restaurante. Depinzând de posibilităţi, aceste 

evenimente pot fi însoţite ş i de înregistrări 
video, cu scopul de a determina 

conştientizarea acestor evenimente ş i de a 
crea dorinţa în rândurile publicului de a-ş i 

petrece vacanţa la Las Vegas, fiind cazat în 
complexul Rio. 

 
 

MODEL DE STRATEGIE DE COMUNICARE 
PENTRU COMPANIA DE ASIGURARI “BETA”: 
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1. “Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu 
poate fi îngrădit; 

2. Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure 
informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor 
de interes personal”. 

 
III. Scopul strategiei de imagine: 

• Obţinerea simpatiei, înţelegerii, acceptării şi sprijinului opiniei publice pentru 
programele, acţiunile şi serviciile BETA. 

 
IV. Concepţia - cadru a strategiei de imagine 

 
Imaginea BETA va fi clară şi distinctă în reprezentarea propriului public. Nucleul central al 
reprezentării va fi format din conceptele: încredere, simpatie, sigură, modernă, de viitor. 
Învelişul nucleului va fi asigurat de concepte derivate din conceptele nucleare. Toate 
mesajele transmise către publicul ţintă vor induce, într-un fel sau altul, elementele 
nucleare sau cele derivate. Fiecare acţiune va identifica şi va lua în calcul limbajele şi 
canalele de comunicare cele mai adecvate acţiunii propuse, resursele disponibile, evitând 
restricţiile prevăzute la capitolul RESURSE- RESTRICŢII. 
 
Monitorizarea informaţiei publice referitoare la BETA precum, şi evaluarea fiecărei acţiuni 
de imagine în parte pentru introducerea corecţiilor necesare reprezintă condiţii sine qua 
non. 

 
 

Schema cadru de acţiune este următoarea: 
1. Se identifică (prin sondaj sociologia sau alt gen de evaluare) reprezentarea 

exactă a publicului ţintă despre societatea BETA; 
2. Se identifică tipul de reprezentare al publicului ţintă despre o societate ideală de 

asigurări; 
3. Se monitorizează presa şi programele promoţionale derulate de BETA; 
4. Se face diferenţierea între tipul de imagine ideală, reprezentarea reală a 

publicului ţintă şi conţinutul imaginii distale oferite prin intermediul media (mass-
media şi acţiunile promoţionale); 

5. Din diferenţiere se realizează un profil de imagine dorit de public şi posibil de 
realizat de către societatea BETA; 

6. Pe baza acestui profil de imagine se întreprind măsurile solicitate: 
a) Managerial - administrative, de la o reselecţie (reinstruire) a personalului 

pentru a răspunde cerinţelor publicului sau reconstrucţia strategiilor de 
dezvoltare a BETA, până la igienizarea spaţiilor de lucru cu publicul sau 
achiziţia unui nou soft pentru redactarea “elegantă” a corespondenţei; 

b) Publicitare şi de relaţii publice. În acest sens, fiecare nou indicator din 
profilul de imagine dorit de public face obiectul mesajelor transmise către 
acesta, imediat sau concomitent cu măsurile manageriale de realizare 
practică a sa. Întregul păienjeniş relaţional posibil de realizat prin 
intermediul activităţii de relaţii publice , va fi pus în funcţiune pentru a 
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transforma - metaforic vorbind, “chiar şi o piatră” - în multiplicator de 
imagine pozitivă pentru societatea BETA; 

c) Toate canalele de comunicare (disponibile) în mediul intern, societal şi, 
dacă este nevoie, extern vor fi deschise; 

d) Disponibilitatea pentru transparenţă va fi cvasitotală, transparenţa înseşi 
fiind indicator de imagine. Sunt restricţionaţi de la transparenţă strategiile 
şi proiectele de acţiune, sistemul relaţional şi, uneori, decizional, 
intimitatea membrilor organizaţiei, alte elemente considerate de factorul 
decident că ar pune în pericol securitatea acţiunilor BETA; 

e) Va fi amplificată viteza de circulaţie a informaţiei publice, prima aserţiune 
receptată de public fiind cea care contează; se va asigura coerenţa 
acţiunilor de imagine pe baza principiului “ o singură voce”, în sensul că 
întregul personal şi toţi multiplicatorii de imagine selectaţi şi utilizaţi dau 
acelaşi tip de semnal (mesaj); 

f) Dată fiind amploarea şi implicaţiile acestui gen de acţiuni va fi constituit 
compartimentul de informare şi relaţii publice al BETA, responsabil în 
faţa preşedintelui societăţii BETA de coordonarea întregii politici de 
imagine. Compartimentul poate selecta “purtători de cuvânt - experţi pe 
problemă” ce vor fi solicitaţi (în regim de colaborare conjuncturală) pentru 
a participa la gestionarea crizelor, acordarea de consultanţă, realizarea 
de studii, prezentarea unor prelegerii şi discursuri etc.; 

g) Va fi folosit potenţialul de informare şi relaţii publice în medii cât mai 
diverse - îndeosebi pe plan local / provincial - , utilizându-se astfel 
capacitatea de influenţare a opiniei publice (stimularea celei favorabile) 
deţinută de mediile locale de informare, lideri de opinie, personalităţile ce 
beneficiază de prestigiu, alţi multiplicatori de forţă. Pentru aceasta, 
potenţialul relaţional şi mesajele vor fi dirijate, pe cât posibil, spre ţinte 
identificate (medii, lideri de persoane şi grupări influente, etc.); 

h) Fiecare acţiune va fi evaluată sub raportul eficacităţii , fapt ce va solicita 
introducerea periodică a corecţiilor necesare; 

i) În proiectarea planurilor de gestiune de imagine, se vor căuta 
armonizarea vizibilităţii proximale şi distale BETA. Identificarea celor mai 
adecvate modalităţi de armonizare, completare, astfel încât imaginea să 
fie clară, distinctă şi pozitivă, se va face de către membrii 
departamentului de informare şi relaţii publice BETA, urmând etapele şi 
cerinţele din studiul “Gestiunea imaginii organizaţiilor” din alte lucrări de 
profil. 

 
V. Resurse - restricţii 
RESURSE. Existenţa unor resurse pecuniare limitate şi, posibil, constante, 

solicită cu necesitate - ca bază a strategiei coerente de imagine - utilizarea, 
concomitentă, a altor categorii de resurse: atributele (cuprinzând prestigiul, reputaţia 
ştiinţifică, talentul creator, capacitatea de analiză şi / sau organizatorică a 
persoanelor şi personalităţilor ce participă la gestiunea imaginii organizaţiei; 
conjuncturile - resurse, cuprinzând apartenenţa liderilor de opinie (cu care se 
dezvoltă relaţiile) la organisme cu putere de decizie şi / sau influenţă, construcţia 
deliberată a condiţiilor favorabile derulării iniţiativelor şi proiectelor BETA; timpul (în 
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sensul rapidităţii de ”mişcare” şi al oportunităţii); informaţia şi know-how; toate 
mijloacele de comunicare disponibile. 

• RESTRICŢII. 
• mesajele “propagandiste” sunt inacceptabile întrucât nu au efectul scontat; 
• incompatibilitatea / neconcordanţa dintre “faptele de management” şi mediatizarea 

acestora pot genera efecte negative pe termen lung; 
• insuficienţa resurselor pecuniare şi nepecuniare (în sensul ignorării celorlalte 

categorii de resurse) poate afecta succesul acţiunilor de gestionare a imaginii; 
• nivelul calificării personalului destinat acţiunii de gestionare a imaginii; 
• timpul afectat în sensul “extrem de scurt” pentru demararea acţiunilor de gestionare 

a imaginii. 
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PLANUL GENERAL 
AL ACŢIUNII DE GESTIOANRE A IMAGINII BETA 

 
OBIECTIVE ACŢIUNI RESURSE /  

MIJLOACE 
EVALUARE 

1 2 3 4 
 1. Constituirea Departamentului de 

informare şi relaţii publice al BETA. 
Factorii de 
decizie BETA 

 

 
 
1. 
Asigurarea 
coerenţei  

2. Instruirea personalului departamentului 
pe baza studiului “Gestionarea imaginii 
organizaţiilor”. 

 
Factorii de 
decizie BETA 

Evaluarea 
gradului de 
asimilare a 
tehnologiei de 
imagine şi 
reselecţia 
personalului. 

strategiei de 
imagine 

3. Studiul “Gestionarea imaginii 
organizaţiilor” va fi lecturat / criticat de 
membrii executivului BETA. Corecţiile 
derivate din cunoaşterea nemijlocită 
(vizibilitate proximală) a situaţiei BETA vor 
fi introduse în studiu şi în conţinutul 
prezentului plan general... 

 
Factorii de 
decizie BETA 

 

 4. Stabilirea purtătorului de cuvânt al 
BETA şi a listei iniţiale de “purtători de 
cuvânt - experţi 

Factorii de 
decizie BETA 

Verificare tip 
control 

 5. Realizarea de către Departamentul de 
informare şi relaţii publice al BETA a 
următoarelor subplanuri: 

Şef 
Departament 
de informare 
şi relaţii 
publice 

Verificarea 
execuţiei şi a 
calităţii  

 a. Planul deciziilor managerial-
administrative pentru proiectarea noii 
imagini BETA. 

 acesteia. 

 b. Planul de publicitate   
 c. Planurile activităţii de informare şi 

relaţii publice al BETA cuprinzând: 
planul activităţii informare internă a 
personalului BETA; planul activităţii de 
informare şi relaţii publice cu publicul 
BETA; planul informării în medii externe 
(dacă este cazul); planul monitorizării 
informaţiilor publice şi de gestionare a 
crizelor potenţiale. 
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1 2 3 4 

 d. Elaborarea ghidurilor de uz curent: 
ghidul angajatului BETA pentru acţiune 
în caz de criză, comportament cu 
publicul organizaţiei şi de relaţionare cu 
mass-media; ghidul organizării 
evenimentelor publice şi a conferinţelor 
de presă; ghidul cu indicatorii de 
imagine ai BETA; ghidul cuprinzând 
principalele informaţii despre BETA ce 
pot fi comunicate, de către angajaţii 
societăţii opiniei publice (mici 
documentare, statistici comparative, 
rezultate etc.). 

  

 6. Identificarea indicatorilor de imagine ai 
BETA (reali-ideali - în mass-media). 
Transformarea indicatorilor de imagine în 
obiective operaţionale ale planurilor şi 
subplanurilor de ameliorare a imaginii. 

Şef 
Departament 
de informare 
şi relaţii 
publice 

Analiză-
dezbatere la 
nivelul 
executivului 
BETA 

 7. Selectarea efectivă a purtătorilor de 
cuvânt experţi pe problemă din cadrul 
instituţiei şi din afara ei. Familiarizarea 
purtătorilor de cuvânt - expert pe problemă 
-, cu natura activităţii pe care o vor 
desfăşura şi cu conţinutul obiectivelor de 
imagine ce urmează a fi îndeplinite, 
respectiv: consilierea purtătorului de 
cuvânt al BETA pe probleme specifice 
pregătirii expertului pe problemă; 
redactarea şi prezentarea de discursuri cu 
diferite ocazii (simpozioane, întruniri, 
activităţi curente, interviuri de presă, vizite 
în ţară şi străinătate); redactarea de 
articole în presa centrală şi locală, 
documentare, ştiri de presă pe probleme 
ale specialităţii sale etc. 

 
 
 
 
Şef 
Departament 
de informare 
şi relaţii 
publice 

 
 
 
 
Verificare din 
partea 
executivului 
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1 2 3 4 
2. 
Deschiderea 
canalelor 
disponibile de 
comunicare 
în  

1. Informarea internă, pe verticală şi 
orizontală, corectă şi oportună, a 
personalului BETA cu problemele de 
interes pentru fiecare categorie de 
personal. 

  

interiorul 
societăţii, în 
societate şi în 
plan extern; 
amplificarea 
vitezei de 
circulaţie a 
informaţie. 

•  Conceperea şi 
redactarea zilnică a 
buletinului de presă 
pentru identificarea 
evoluţiei imaginii 
societăţii în mass-media. 
De asemenea, sub formă 
de apendice la acest 
buletin se redactează 
ştirile cu valoare de 
semnal (de importanţă 
deosebită) pentru factorii 
de decizie ai BETA. În 
cadrul buletinului se fac 
şi propuneri de reacţii 
faţă de unele ştiri apărute 
în presă. 

 
Şef 
Departament 
de informare 
şi relaţii 
publice 

Evaluări de 
tipul 
satisfacţie-
insatisfacţie 
în legătură cu 
problematica 
prezentată, 
grafică, 
încadrare în 

 • Redactarea unei publicaţii 
interne a BETA (ziar, 
buletin de informare, foaie 
volantă de comunicare 
etc.). Caracterul periodic al 
apariţiei acestuia şi nivelul 
de distribuire (numai pentru 
personalul societăţii) dă 
posibilitatea conducerii să 
comunice cu angajaţii. 

 timp etc. 
Introducerea 
operativă a 
corecţiilor 
necesare. 

 •  Crearea facilităţilor 
necesare pentru 
monitorizarea presei şi 
realizarea băncii de date 
unice a Departamentului 
de informare şi relaţii 
publice al BETA. 

Factorii de 
decizie 
BETA. 

Evaluarea 
calităţii 
analizelor de 
imagine 
efectuate pe 
baza acţiunii 
de 
monitorizare. 
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 •  Crearea listing-urilor cu 
datele de naştere ale 
angajaţilor societăţii, 
membrilor familiilor 
acestora. Constituirea unei 
mini-bănci de date, 
cuprinzând felicitări 
standard pe care 
preşedintele societăţii le 
trimite, cu diferite, ocazii, 
salariaţilor societăţii şi 
membrilor familiilor 
acestora. 

Departament
ul de 
informare şi 
relaţii publice. 

Verificare din 
partea 
executorului. 

 • Crearea unei mini-bazei 
de date cuprinzând soluţii / 
propuneri / idei din partea 
angajaţilor pentru 
ameliorarea activităţii 
generale a BETA. 

Departament
ul de 
informare şi 
relaţii publice. 

Verificare din 
partea 
executorului. 

 2.  Informarea publicului societăţii BETA 
asupra programelor, rezultatelor şi 
dinamicii activităţii BETA. 

  

 • instituirea conferinţelor şi 
briefing-urilor de presă ale 
BETA. În acest sens, vor fi 
exploatate unele 
evenimente de presă 
(calamităţi, incendii, 
accidente etc.), dacă 
societatea este implicată 
prin plata unor despăgubiri, 
asignări etc. Publicul va 
avea atunci imaginea unei 
societăţi credibile şi 
oportune. 

Departament
ul de 
informare şi 
relaţii publice. 

Evaluarea 
rezultatelor 
fiecărei 
conferinţe de 
presă. 

 • invitarea ziariştilor şi a 
liderilor de opinie la 
simpozioane, mese 
rotunde, etc. organizate de 
societate, pentru începerea 
unui nou program BETA, 

Departament
ul de 
informare şi 
relaţii publice. 

Evaluarea 
periodică a 
evoluţiei 
imaginii. 
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prezentarea bilanţului 
general, alte activităţi. 

 
 
 

 • întocmirea unui listing 
cuprinzând personalităţi, 
lideri de opinie, editori, 
personalităţi culturale, 
religioase, ştiinţifice, 
oameni politici şi de stat 
etc. Listing-ul va cuprinde o 
serie de date importante: 
nume, adresă, telefon - fax, 
date personale. Acestora li 
se vor trimite, periodic, 
rezumate, documentare, 
informaţii util, imagini 
BETA, prin poştă, curieri şi 
/ sau instalaţia de fax-
modern, ce echivalează cu 
un ziar electronic. De 
asemenea, cu diferite 
prilejuri, le vor fi trimise 
mesaje de felicitare. 

Departament
ul de 
informare şi 
relaţii publice. 

Evaluarea 
periodică a 
evoluţiei 
imaginii. 

 • relaţionarea strânsă cu 
structurile de relaţii publice 
departamentale ce pot 
influenta imaginea publică 
a BETA. (Departamentul 
de Informaţii al Guvernului, 
departamentele similare de 
la ministere, birourile 
purtătorilor de cuvânt de la 
diverse organizaţii 
guvernamentale şi 
neguvernamentale, politice 
şi apolitice, departamentele 
similare de la televiziunile şi 
radiourile centrale şi locale, 
etc.); 

Departament
ul de 
informare şi 
relaţii publice. 

Evaluarea 
periodică a 
evoluţiei 
imaginii. 

 •organizarea de întâlniri 
(mediatizate) între BETA 
şi organizaţii similare 
internaţionale, ce se 
bucură de un deosebit 

Departament
ul de 
informare şi 
relaţii publice. 

Evaluarea 
periodică a 
evoluţiei 
imaginii. 
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prestigiu, sau între BETA 
şi firme româneşti - 
indiferent de natura lor -, 
dar care sunt 
recunoscute ca dinamice 
şi prospere; 

 
 •participarea 

(mediatizată) a membrilor 
marcanţi, ai executivului 
BETA la activităţi 
naţionale şi internaţionale 
cu ecou pozitiv în opinia 
publică; 

Departament
ul de 
informare şi 
relaţii publice. 

Evaluarea 
periodică a 
evoluţiei 
imaginii. 

 •  programarea unor 
interviuri, dezbateri 
mediatizate, etc. ale 
membrilor marcanţi ai 
executivului BETA, ale 
purtătorilor de cuvânt 
experţi pe problemă. Cei 
menţionaţi, vor avea, în 
aceste situaţii, listing-urile 
cu mesajele cheie 
(obiectivele de imagine) 
ce trebuie lansate în 
opinia publică; 

Departament
ul de 
informare şi 
relaţii publice. 

Evaluarea 
periodică a 
evoluţiei 
imaginii. 

 •sponsorizarea - însoţită 
de mediatizarea 
adecvată - a expoziţiilor 
de artă, concerte, 
concursuri, agreate de 
diferite categorii de public.  

Departament
ul de 
informare şi 
relaţii publice. 

Evaluarea 
periodică a 
evoluţiei 
imaginii. 

 •mediatizarea puternică a 
acţiunilor în care BETA 
îşi respectă, cu 
promptitudine şi 
corectitudine, 
angajamentele 
contractuale. 

Departament
ul de 
informare şi 
relaţii publice. 

Evaluarea 
periodică a 
evoluţiei 
imaginii. 

 •  achiziţia unui soft 
modern de realizare a 
întregii categorii de 
corespondenţă. 

Factorii de 
decizie 

Evaluarea 
ecourilor de 
la destinatari 

 •  deschiderea, de 
urgenţă, a unei linii 

Factorii de 
decizie 

Evaluarea 
ecourilor de 
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telefonice publice la care 
publicul organizaţiei, 
mass-media şi alte 
categorii sociale 
interesate, pot obţine 
informaţii utile în mod 
corect şi oportun. 

la destinatari 

 
 
 

1 2 3 4 
 •  organizarea periodică a 

activităţii “ziua porţilor 
deschise” în care liderii 
de opinie, unele categorii 
de public, editori 
importanţi sunt invitaţi să 
participe la vizitarea 
sediului societăţii BETA. 

Şef 
Departament 
de informare 
şi relaţii 
publice 

Evaluarea 
ecourilor de 
la participanţi 

 •  monitorizarea tipurilor 
de acţiuni de informare şi 
relaţii publice desfăşurate 
de firmele concurente şi 
asimilarea, în regim de 
urgenţă, a unora dintre 
acţiunile desfăşurate de 
aceştia şi care au 
rezonanţe (rezultate) 
publice. 

Şef 
Departament 
de informare 
şi relaţii 
publice 

Analize 
comparative 

 •  evaluarea permanentă 
a evoluţiei “planului de 
producţie” (dinamica 
încheierii contractelor de 
asigurări) cu cel de 
imagine şi publicitate. 

Şef 
Departament 
de informare 
şi relaţii 
publice 

Evaluarea 
complexă de 
tip “public-
relations” 
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