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INTRODUCERE
Edward Bernays, cel care este considerat în prezent
unul – poate cel mai important – dintre „părinţii relaţiilor
publice”, a formulat chiar de la începuturile preocupărilor sale
în acest domeniu (1927) o definiţie a acestei activităţi care încă
rezistă şi astăzi: „Relaţiile publice reprezintă o funcţie a
managementului care sistematizează atitudini publice, defineşte
strategiile, procedurile şi interesul unei organizaţii, apoi execută
un plan de acţiune pentru a dobândi înţelegerea şi acceptarea
publică”. Oricine, indiferent de gradul în care este familiarizat
cu această activitate fundamentată preponderent pe
comunicare, poate observa cu multă uşurinţă că definiţia
acordă o mare importanţă aspectelor referitoare la planificare şi
acţiune.
De mai bine de două decenii, activitatea de relaţii
publice ca efort sistematic şi planificat al unei organizaţii de
câştigare a înţelegerii, bunăvoinţei, simpatiei şi sprijinului public
este din ce în ce mai prezentă şi în spaţiul public românesc.
Cum era şi firesc, evoluţia relaţiilor publice a parcurs o
entuziastă perioadă de pionierat, după care, treptat, a cunoscut
o etapă de profesionalizare din ce în ce mai profundă.
În acest context, pe lângă buna cunoaştere a aspectelor
teoretice ale relaţiilor publice, un practician interesat de
consolidarea reputaţiei sale, de „dobândirea înţelegerii şi
acceptării publice”, are nevoie cel puţin de un plan eficient şi
de nişte instrumente practice prin care să pună în aplicare
planul; adică exact ceea ce stipula Bernays cu aproape 90 de ani
în urmă. Necesitatea acestui „instrumentar”, precum şi
profesionalismul în utilizarea lui sunt critice pentru un specialist
în relaţii publice, având în vedere că profesia lui este prin
excelenţă tributară practicii, iar, în prezent, organizaţiile pretind
rezultate imediate şi vizibile în ceea ce priveşte succesul
acţiunilor de comunicare.
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Având în vedere aceste cerinţe, propunem celor care
doresc să se iniţieze în buna cunoaştere şi mânuire a tehnicilor
de relaţii publice o serie de reţete îndelung verificate în practică
şi care, aplicate corect, pot produce rezultatele aşteptate. Mai
mult decât atât, propunem şi modalităţi de integrare a acestor
tehnici în campanii de relaţii publice, urmând reguli şi algoritmi
a căror utilitate a fost confirmată de practică în numeroase
ocazii.
În prima parte a lucrării de faţă, având în vedere că ne
adresăm începătorilor în profesie, am abordat tehnicile de
relaţii publice în special din perspectiva aplicării lor atunci când
vorbim despre „partea plină a paharului”, despre aspectele
pozitive pe care vrem să le facem cunoscute publicurilor
relevante pentru organizaţia noastră. Nu trebuie să uităm însă
că există şi o „parte goală” (incidente, accidente, conflicte,
urgenţe, riscuri, probleme, situaţii de criză) cu care se poate
confrunta orice organizaţie, situaţii în care tehnicile utilizate îşi
schimbă conţinutul într-o anumită măsură; în mod deliberat am
evitat să aprofundăm aspectele care ţin de „partea goală a
paharului”, deoarece ele fac de obicei obiectul unor lucrări desine-stătătoare, a căror consultare şi aplicare este recomandată
abia după exersarea aptitudinilor profesionale pe „partea plină”.
În partea a doua, destinată campaniilor de relaţii
publice, am plecat de la premisa că, în general, campaniile de
relaţii publice moderne sunt construite în jurul unor strategii
duale. Pe de o parte, ele sunt caracterizate de orientarea către
mass-media; conţinutul şi timing-ul lor este ajustat şi adaptat la
logica mass-mediei în scopul de a realiza sau obţine cea mai
mare rezonanţă posibilă în mass-media. Şi aceasta deoarece
mass-media joacă cel mai frecvent rolul de canal în procesul de
comunicare publică, preluând şi transmiţând mesajul de la
emiţători către receptori. Mass-media face accesibile unor
publicuri largi probleme aflate dincolo de experienţele lor
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personale, informaţii pe care altfel indivizii nu le-ar fi obţinut.
Mai sintetic spus, mass-media trebuie privită ca un actor în
procesul de comunicare, ca o a treia parte, în afară de emiţător
şi receptor. Aceasta funcţionează după propriile reguli, care nu
corespund întotdeauna cu interesele organizatorilor de
campanii de relaţii publice. Aceste reguli influenţează modul în
care sunt proiectate şi derulate campaniile.
Pe de altă parte campaniile au o orientare clară către
public. Scopul în acest caz este acela de a atrage atenţia, de a
câştiga înţelegerea, bunăvoinţa, încrederea sau de a mobiliza
anumite publicuri. În contextul unui sistem media extrem de
diferenţiat, organizaţiile trebuie să depună eforturi
semnificative pentru a atrage atenţia asupra propriilor lor
eforturi. Din cauza bombardamentului informatic, organizaţiile
întâmpină dificultăţi în a se face auzite. Subiecte diverse
concură în spaţiul public pentru o resursă de atenţie limitată,
atât a publicului, cât şi a mass-mediei. De aceea, este necesară o
planificare inteligentă a campaniilor de relaţii publice, pentru a
atrage atenţia publicului şi a mass-mediei. Succesul sau
insuccesul campaniilor de relaţii publice depinde în mare
măsură de procesul de planificare, implementare şi evaluare,
utilizând toate instrumentele ştiinţifice aflate la dispoziţie.
Având în vedere faptul că, în bună măsură, principiile şi
instrumentele utilizate în relaţiile publice sunt puternic
influenţate de gândirea şi practica americană în domeniu – iar
această afirmaţie nu se referă doar la spaţiul românesc – ori de
câte ori a fost necesar am dat şi varianta în limba engleză a
termenilor utilizaţi. În acest fel, considerăm că novicele în
activitatea de relaţii publice va putea aborda cu mai multă
uşurinţă literatura străină de specialitate, asigurându-se astfel o
continuitate în ceea ce priveşte utilizarea termenilor.
Autorii
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George DAVID ~i Dan MIRCEA sum, de mai bine de doua decenii,
fratii gerneni ai relatiilor publice rornanesti.
Ambii au intrat in aceasta cariera odata cu inceputul activitatii de relatii
publice in Romania, in anii 1993-1994. Debutul lor profesional a fost potenFt
de faptul ca au avut ~ansa sa urrneze cursu] de baza de relatii publice al fortelor
armate din SUA - curs care asigura cunoasterea deplina a fundamentelor
relatiilor publice, ai c:'iruiabsolventi sunt cunoscuti neoficial ~isub numele de
D]]"lFOS Trained Killers.
Arnbii au lucrat peste 10 ani intr-o structura de relatii publice, ajungand in
top management-ul acesteia; sunt membri fondatori ai Asociatiei Rornane de
Relatii Publice; sunt pionieri ai activitatilor de training in dorneniu, instruind
atat membri ai unor instirutii publice, cat ~i angajati ai un or corporatii; au
practicat rclatiilc publice atat in mediul guvernamental, cat si in eel privat; au
doctorate in comunicare organizationala ~ilucrari publicate in domeniu; au 0
indelungata activitate de cadre didactice asociate la Facultatea de Comunicare
~i Relatii Publice a Scolii Nationale de Studii Politice §i Administrative din
Bucuresti.

De peste douazeci de ani, activitatea de relatii publice ca efort sistematic ~i
planificat al unei organizatii de di~tigare a intelegerii, bunavointei, simpatiei ~i
sprijinului public este din ce in ce mai prezenta ~i in spatiul public romanesc, Cum
era ~i firesc, evolutia relatiilor publice a parcurs 0 entuziasta perioada de pionierat,
dupa care, treptat, a cunoscut 0 etapa de profesionalizare
din ce in ce mai
profunda.
in acest context, pe langa buna cunoastere a aspectelor teoretice ale relatiilor
publice, un practician interesat de consolidarea reputatiei sale, de "dobandirea
intelegerii ~i acceptarii publice", are nevoie eel putin de un plan eficient ~i de niste
instrumente practice prin care sa puna in aplicare planul; adica exact ceea ce stipula
Bernays cu aproape 90 de ani in urma, Necesitatea acestui "instrumentar",
precum ~i profesionalismul
in utilizarea lui sunt critice pentru un specialist in
relatii publice, avand invedere ca profesia lui este prin excelenta tributara practicii,
iar, in prezent, organizatiile pretind rezultate imediate si vizibile in ceea ce priveste
succesul actiunilor de comunicare.
Avand in vedere aceste cerinte, propunem celor care doresc sa se initieze in
buna cunoastere ~i manuire a tehnicilor de relatii publice 0 serie de
indelung
verificate in practica ~i care, aplicate corect, pot produce rezultatele asteptate. Mai
mult dedit atat, propunem ~i modalitati de integrare a acestor tehnici in campanii
de relatii publice, urmand reguli si algoritmi a carer utilitate a fost confirmata de
practica in numeroase ocazii.
Autorii
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