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I. Introducere.
Menirea unui asemenea Ghid
În ultimele două decenii piaţa comunicării
instituţionale din România s-a schimbat în permanenţă,
pornind practic de la zero, de la o cultură închisă, a
secretomaniei, care folosea informaţia în scopuri
preponderente propagandistice şi ideologice. Rolul relaţiilor
publice şi al comunicării în aproape orice demers ce se
adresează spaţiului public a devenit din ce în ce mai mare,
nu doar în scopul obţinerii de avantaje materiale, dar şi
pentru câştigarea unor poziţii simbolice pe o piaţă reală sau
virtuală. Globalizarea a transformat comunicarea dintr-un
lux într-o necesitate.
Drumul parcurs a fost lung şi reminiscenţele
sistemului comunist mai pot fi regăsite uneori, mai ales
atunci când este vorba de instituţiile publice. Cu toate
acestea, marea majoritate a celor care lucrează în acest
domeniu au trăit foarte puţin sau deloc în perioada
comunistă, neavând timp să fie viciaţi de reflexele totalitare.
Atunci când acest lucru s-a întâmplat, rezistenţa la
schimbare, refuzul de a comunica direct şi onest, şi în cazul
instituţiilor publice, lipsa conştientizării rolului şi scopului
pe care le au într-un sistem democratic se datorează şi
absenţei unei educaţii în spiritul dialogului deschis. Cu toate
acestea, noile generaţii, conectate la Internet şi reţele sociale
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– gen Facebook, Twitter, hi5 etc. – au deja o altă cultură a
comunicării, în cadrul căreia reacţia instant, urmată sau nu
întotdeauna de acţiune directă, reprezintă un reflex firesc.
Această situaţie oferă noi oportunităţi şi impun schimbări de
conţinut în ce priveşte modul abordării comunicării, inclusiv
la nivel instituţional.
Evident, necesitatea unor cursuri sau introduceri în
domeniul comunicării încă din şcoala primară rămâne în
continuare de actualitate, pentru că are legătură nu neapărat
cu o pregătire profesională, ci cu deprinderea unor abilităţi
de bază, necesare unei relaţionări sociale fireşti. Este uşor să
articulezi cuvinte, important este să ai ceva de spus, să ai
capacitatea de a da un sens spuselor tale, de a-ţi organiza
discursul astfel încât acesta să poată transmite un mesaj cu
sens, să servească unui scop pe care ţi l-ai propus. Susţinerea
unei conversaţii presupune deţinerea unui minimum bagaj
de cunoştinţe comune cu interlocutorul - inclusiv de natură
culturală şi socială, în cazul în care partenerul de dialog
aparţine unui spaţiu geografic sau unui mediu diferit. Iar
aceste abilităţi, evident, nu se pot obţine de la o zi la alta.
La prima vedere, această perspectivă se arată a fi
complicată şi chiar descurajantă. Dar nu imposibilă şi, de
fapt, ţine de gradul nostru de civilitate şi rafinament. Iar
rolul unor cursuri de specialitate în şcoală – care să dedice o
parte substanţială aplicaţiilor practice - ar fi tocmai acela de
a deschide tinerilor porţile spre o mai bună cunoaştere de
sine şi crearea unor relaţii de calitate cu ceilalţi. Iar cetăţenii
conştienţi şi bine informaţi nu vor putea accepta să trăiască
decât într-o societate în care individualitatea şi dreptul de a
comunica liber le sunt respectate. O persoană orientată spre
dezbaterea şi confruntarea ideilor, cu spirit critic, mereu
10
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curioasă să afle ceva nou va fi mai puţin probabil dispusă să
accepte idei de-a gata, să renunţe la propriile idei şi credinţe
în lipsa unor argumente bine construite. Pe scurt, va prefera
un climat de toleranţă, schimb de idei, democratic, unuia
totalitar, al monologului şi vecinătăţii sociale cu persoane
lipsite de personalitate şi care îşi refuză dreptul de a-şi spune
propriul punct de vedere.
În cazul României, un efect direct al schimbărilor
democratice asupra mediului de comunicare s-a văzut în
foarte mare măsură la nivelul dezvoltării domeniului
comunicării. Cultivată la început cu preponderenţă în
mediul privat, în special cel al companiilor străine,
preocuparea pentru (mai multă) comunicare a devenit
treptat o prioritate pentru orice fel de companii, indiferent
de volumul de muncă și numărul de angajați. Nevoia unei
comunicări eficiente, desfăşurată în baza unui plan detaliat,
anual sau multi-anual, sau doar strict dedicate unui anumit
eveniment, este rareori pusă sub semnul întrebării. La
nivelul comunicării instituţionale există aceeaşi preocupare,
căreia i se răspunde poate cu mai mult sau mai puţin
profesionalism, dar care în mod cert este nevoită să se
ajusteze nevoilor opiniei publice. Domeniul comunicării
instituționale a cunoscut în ultimele decenii schimbări
impresionante. Nu în toate instituţiile publice a fost creată
funcţia autonomă de purtător de cuvânt, dar în mod
automat, în cazul unei crize de comunicare este nevoie de
desemnarea unei persoane care să îndeplinească această
funcţie şi care să reprezinte interfaţa instituţională în relaţia
cu opinia publică.
Consilierii de comunicare, români sau străini, sunt
prezenţi la nivelul administraţiei româneşti fie prin realizarea
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de training-uri de specialitate a responsabililor de
comunicarea cu presa, fie prin directa implicare în
elaborarea politicilor de comunicare ale instituţiei. Oricare ar
fi valul de simpatie de care s-ar bucura o anumită
formaţiune politică sau instituţie, sau, dimpotrivă, de şansele
reduse ca pe parcursul unui mandat de patru ani să se
impună apariția în presă – situaţie valabilă în cazul unor
instituţii de dimensiuni reduse, agenţii, care au doar un
eveniment public pe an - dimensiunea comunicării nu mai
poate fi ignorată.
Ideea realizării acestui Ghid a apărut ca urmare a
experienţelor instituţionale personale din perioada 20042008 care care mi-au arătat că, deşi în mediul privat şi, din
ce în ce mai frecvent – deşi nu întotdeauna în mod constant
şi profesionist - în cel politic, modul în care se comunică
este foarte aproape de standardele occidentale, mediul
instituţional, în special la nivelul organismelor centrale cu
care am avut o directă experienţă, nu a finalizat încă
procesul însuşirii completă a alfabetului dialogului de bază
cu opinia publică. Importanţa unei comunicări eficiente,
organizate şi care urmăreşte rezultate ce merg dincolo de
organizarea unui eveniment nu este întotdeauna
conştientizată pe deplin. Şi, dacă ne gândim doar la faptul că
aceste instituţii sunt finanţate public, de la buget, adică prin
contribuţia fiecăruia dintre noi, ne putem da seama cât este
de important să-i informăm pe contribuabili în mod
constant şi profesionist de activităţile, scopurile şi
programele instituţiei. Iar acest lucru trebuie să reprezinte
un reflex, un mod de a acţiona de la sine înţeles. Şi aceasta
în ciuda faptului că în unele cazuri ne putem gândi că
activitatea pe care o desfăşurăm nu „trebuie” sau nu ar avea
cum să intereseze publicul. Unghiul de abordare este greşit.
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Trebuie să încercăm să găsim acele elemente ale activităţii
noastre de interes pentru public şi, apoi, să fim în stare să
identificăm strategia de comunicare adecvată.
Demersul scrierii acestui Ghid a plecat de la ideea că
instituţiile publice, de orice fel ar fi ele şi oricare le-ar fi
natura sau localizarea geografică, trebuie să aibă o atitudine
pro-activă, astfel încât să fie ele iniţiatoarele unor
„evenimente”. Nu doar din preocuparea obsesivă cu
propria-le publicitate, ci deoarece:
1) sunt responsabile în faţa opiniei publice de
activităţile pe care le desfăşoară sau
intenţionează să le realizeze;
2) din activităţile desfăşurate, multe merită să se
bucure de o mai bună punere în lumină în
rândul mass-media deoarece oferă informaţii
importante despre instituţie. La nivel simbolic,
este o recompensă pentru toţi cei implicaţi întrun proiect care lucrează în acea instituţie. În
egală măsură, poate fi şi o dorinţă de a împărtăşi
celorlalţi experienţe comune şi rezultatele
obţinute, ceea ce poate duce la construirea unei
anumite imagini şi identităţi instituţionale. Să ne
gândim, de exemplu, la un proiect realizat de o
agenţie guvernamentală care se ocupă de
controlul armamentului. Prin definiţie, această
instituţie va prefera să răspundă prin „no
comment” solicitărilor presei în cazul unor
solicitări ce vizează derularea sau nu a anumitor
contracte sau, în cel mai bun caz jurnalistul va fi
trimis spre alte instituţii în subordinea căreia
aceasta funcţionează. Dar, dacă cel puţin o dată
pe an această agenţie organizează conferinţe de
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presă în care prezintă o serie de acţiuni
desfăşurate într-un anumit interval de timp, în
limitele stricte ale competenţelor definite prin
lege, ar face ca obiectul său de activitate să pară
mai puţin „ocult” şi, deci, se ridică vălul
suspiciunii unor posibile activităţi ce încalcă
legea sau la limita legalităţii. Uneori, preventiv,
unele instituţii preferă tăcerea autoimpusă, din
lipsa unui exerciţiu al comunicării. Dar, credem
noi, o pregătire corespunzătoare a comunicării –
parcurgerea cu atenţie a dosarelor tematice ale
instituţiei, pregătirea unor mesaje-cheie,
delimitarea clară, de la bun început, a
responsabilităţilor şi a elementelor relevante
pentru comunicare – permite unui comunicator
să facă faţă oricăror situaţii şi să accepte fără
probleme provocările unui dialog transparent.
Încă de la bun început trebuie să fim foarte clari:
amprenta politică este inevitabilă, mai ales în cazul unor
instituţii centrale, cum ar fi Guvernul sau ministerele. După
cum şi stilul personal al şefului unei instituţii – opac sau
deschis comunicării, în funcţie şi de interesele sale politice
(dorinţa de a-şi creşte notorietatea, poate în perspectiva unei
candidatura pentru un nou mandat, pentru asigurarea unui
sprijin politic la nivelul Cabinetului sau al propriului partid)
îşi pune amprenta pe politicile de comunicare. Dar, dincolo
de asemenea considerente, programele şi scopurile instituţiei
sunt aceleaşi, indiferent de persoana aflată la conducere, iar
categoriile cărora li se adresează rămân aceleaşii.
Credibilitatea unei instituţii creşte sau se poate deteriora sub
influenţa directă a conducătorului său, mai ales dacă aceasta
sau acesta îşi urmăreşte cu preponderenţă obiective
14
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personale ce coincid sau nu cu cele ale instituţiei unde îşi
desfăşoară – temporar sau nu - activitatea. Rolul unui
comunicator este în acest caz şi acela de a nu pierde
niciodată din vedere contextul instituţional în care se află şi
relaţionarea constantă cu acesta, dincolo de variaţiile de
personal din fruntea instituţiei.
Această lucrare nu îşi propune analizarea influenţei
politicului în elaborarea sau nu a strategiilor de comunicare
instituţionale. Scopul Ghidului nostru este de a oferi câteva
reţete simple, dar nu simpliste, uşor de preparat, pentru o
comunicare normală în cadrul instituţiilor publice, în special
în direcţia unei bune relaţionări a acestora cu presa şi, prin
intermediul presei, pentru a reuşi transmiterea mesajelor
dorite către opinia publică. Reprezentanţii mediului
instituţional – implicaţi sau nu în mod direct în realizarea
sau respectarea planurilor de comunicare - trebuie să se
obişnuiască cu ideea unei relaţii necesare cu presa, nu doar
pentru a apărea „pe sticlă” sau a creşte frecvenţa
menţiunilor la adresa sa în mass-media, ci şi pentru că au
obligaţia de a da socoteală pentru ceea ce fac în orice
moment, şi nu doar o dată la patru ani.
Pledoaria noastră este pentru crearea unor politici
pro-active de comunicare instituţională, transparente, care se
construiesc pornind de la problemele de interes general
pentru domeniul pe care îl acoperă. O instituţie responsabilă
faţă de cetăţenii pe care îi reprezintă este un semn important
al nivelului de democraţie dintr-o societate. Comunicarea
transparentă, constantă, onestă şi responsabilă dă măsura
acestui nivel.
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