
 
 

III. Comunicarea diplomatică.  
Relaţia cu presa 

 
 

Mass-media pot fi parte a procesului de luare a 
deciziilor la nivel diplomatic şi chiar impulsiona găsirea de 
soluţii. În general, autorităţile statului nu deţin monopolul 
luării deciziilor la nivel diplomatic, în proces fiind implicate 
organizaţii neguvernamentale, cetăţeni, reprezentanţi ai 
mediului de afaceri şi companiilor multinaţionale. Temele 
sunt diferite de situaţia de acum 50 de ani, subiecte cum ar fi 
încălzirea globală, de exemplu, fiind acum parte a agendei 
discuţiilor între diplomaţi5. 

 
Presiunea timpului sub care lucrează jurnaliştii şi 

decidenţii este foarte mare, iar diferenţa faţă de situaţia de 
acum doar câteva decenii este uriaşă. În 1961, preşedintele 
John F. Kennedy a beneficiat de luxul a opt zile înainte de a 
face prima declaraţie americană privind construirea Zidului 
Berlinului. În zilele noastre, a întârzia cu o jumătate de oră 
anunţarea unei poziţii publice pe această temă ar putea fi un 
element ce ar determina o veritabilă criză guvernamentală. 
Factorul timp este nu de puţine ori perturbator. O declaraţie 
„la cald”, nedocumentată suficient poate crea alte efecte 

                                                 
5 Richard Burt, Olin Robinson, Reinventing Diplomacy in the 
Information Age, CSIS, october 9, 1998,  
http: //dosfan.lib.ucc.edu/usia/usiahome/pdforum/fulton.htm, 
consultat în 15 decembrie 2008 
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negative în lanţ. Pentru presă, o reacţie întârziată poate face 
în sine subiectul unui articol jurnalistic. Cum ne putem 
păstra sângele rece în orice situaţie? Pregătindu-ne foarte 
bine, fiind informaţi în orice moment asupra posibilelor 
teme şi solicitări venite din partea presei, anticipând 
întrebările şi posibilele puncte slabe, inclusiv ale propriei 
instituţii. 

 
Înainte de a intra direct în agenda zilnică a 

activităţilor unei persoane care se ocupă de comunicarea 
diplomatică, dorim să subliniem importanţa pregătirii, ca în 
orice domeniu, a unui corp de specialişti în domeniul 
comunicării. Pare destul de greu, dacă ţinem cont de 
schimbările pe care le poate urma o carieră diplomatică, ce 
ţine mai ales de modul în care este încă proiectat sistemul de 
la noi, lipsit – din motive pe care nu le vom analiza aici - de 
o forţă calificată egal distribuită: astăzi poţi lucra la 
Departamentul de Comunicare, mâine pleci la un post unde 
te ocupi de afacerile culturale, iar când te întorci, după patru 
ani, îţi va fi repartizat un nou domeniu, la o direcţie fără 
legătură cu presa. În acest fel se pot pierde lesne contacte, 
experienţă şi specialişti, iar comunicarea trece printr-o 
tranziţie permanentă. Iar contactele se construiesc greu, şi 
specialiştii – în orice domeniu - se formează în perioade 
îndelungate de timp. Iar cea mai mare parte a expertizei se 
formează printr-un contact îndelungat cu diferite contexte şi 
situaţii, care în actualul mediu rapid de dezvoltare se 
schimbă cu o viteză ameţitoare. La acestea se adaugă şi 
marca proprie a fiecărui ministru şi purtător de cuvânt, mai 
mult sau mai puţin deschis spre comunicare – din 
comoditate, lipsă de experienţă sau pur şi simplu din dorinţa 
de a se proteja. Un accent mai mare pus pe specializare, pe 
concentrarea expertizei în domeniile în care este nevoie de 
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aceasta ar crea nu doar continuitate, ci şi standarde etice şi 
de calitate. În epoca 2.0, totul se îmbunătăţeşte, se dezvoltă, 
are nevoie de sens şi conţinut. Ancorarea în perioada 
atitudinii tip „Meşterul Manole” este nocivă.  

 
De fapt, în comunicare, şi nu numai, avem nevoie 

de personalităţi puternice, structurate uman şi profesional, 
care să aibă capacitatea de reinventare, de reorganizare. 
Reperele fixe sunt limitate, dar suficient de solide pentru a 
contribui la acumularea şi structurarea rapidă a 
cunoştinţelor. 

 
Strategia de comunicare reprezintă astfel un element 

de continuitate. Multe din dificultăţile apărute în cursul unui 
proces zilnic de comunicare ar putea fi evitate în condiţiile 
existenţei unei strategii generale de comunicare a instituţiei. 
Aceasta creează cadrul, oferă instrumentarul la care trebuie 
să recurgem în situaţii diferite şi, ceea ce este mai important, 
reperele care trebuie urmărite, indiferent de locul în care ne 
aflăm. Indiferent de schimbările intervenite cel puţin o dată 
la patru ani, acest document – care să fie chiar considerat ca 
atare în conformitate cu clasificarea instituţională, tocmai 
pentru a avea mai mult decât o valoare strict orientativă - ar 
trebui să conţină, în linii mari, temele de interes şi 
abordările, precum şi regulile generale şi mecanismele de 
lucru în această zonă. Pornind de la această bază se poate 
vorbi de planuri sectoriale, pentru o campanie specifică, sau 
de coordonare cu demersurile existente la nivelul altor 
instituţii, cum ar fi planul de comunicare la nivelul 
Executivului.  
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Rolul planificării strategice este foarte important în 
obţinerea de rezultate, prin identificarea scopurilor şi 
preconizarea acelor acţiuni de natură să ducă la obţinerea de 
rezultate pozitive. Totul trebuie să plece de la o bună 
cunoaştere a situaţiei actuale6. 

 
Ce ar trebui să conţină o Strategie de comunicare 
 

 Situaţia actuală 
 Obiective 
 Perioada avută în vedere 
 Mijloacele pentru atingerea obiectivelor. 
 Evenimente şi acţiuni ce se doresc a fi organizate; 

Instrumentele media prin care se intenţionează 
transmiterea mesajelor 

 Responsabilii de proiecte 
 Mesajele-cheie 
 Posibile riscuri, puncte slabe 
 Mecanismele de reacţie în cazul unor crize de 

comunicare 
 
Elaborarea unui asemenea document ar trebui să se 

facă şi prin consultarea de experţi interni şi externi în 
domeniu, inclusiv din partea jurnaliştilor, acolo unde 
regimul informaţiilor face posibil acest lucru. 

 
Din punct de vedere practic, pentru a putea fi dusă 

la îndeplinire, Strategia trebuie să aibă girul ministrului şi cel 
puţin al unui secretar de stat care eventual să dea greutate 

                                                 
6 John M. Bryson, Strategic Planning for Public and Nonprofit 
Organizations, John Wilei and Sons, 2004, 3rd. edition 
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deciziilor luate în sensul implementării obiectivelor propuse. 
Cu cât perioada avută în vedere este mai lungă, cu atât se 
impune o evaluare şi revizuire periodică pentru fiecare 
acţiune în parte, dar şi pentru modul de poziţionare a 
mesajelor şi mediile considerate adecvate.  

 
Strategia de comunicare reprezintă un plan de 

acţiune ce stabileşte priorităţile şi resursele corespunzătoare 
pentru realizarea acestora. Datorită diverselor alianţe şi 
organizaţii din care România face parte, această strategie 
trebuie să ţină cont şi de modul în care este planificată 
comunicarea la nivelul acestor organizaţii. De exemplu, atât 
în cazul UE, cât şi al NATO, procedurile standard impun ca 
o poziţie publică pe o problemă ce vizează organizaţia în 
ansamblu să fie făcută doar după consultarea prealabilă a 
partenerilor. De aceea, este posibil ca în unele situaţii, o 
poziţie a României într-o problemă sensibilă – cum ar fi, de 
exemplu, un atac terorist produs într-o ţară membră a UE – 
să fie amânată, tocmai pentru a fi timp pentru redactarea 
unui punct de vedere comun cu toţi cei implicaţi. Toate 
aceste detalii trebuie făcute cunoscute şi jurnaliştilor, cărora 
să li se explice modul concret în care funcţionează 
comunicarea la acest nivel, evitând acuzaţiile de „reacţie 
ineficientă” sau lipsă de transparenţă. 

 
Nu în ultimul rând, mai trebuie să ţinem cont şi de 

strategia şi procedura de comunicare existentă la nivel inter-
guvernamental. De cele mai multe ori, un ministru de 
Externe este membru al unui partid politic – deşi, este de 
preferat ca în alegerea deţinătorului acestui post să primeze 
profilul internaţional şi experienţa în domeniul relaţiilor 
externe. Politicul şi diplomaţia sunt domenii care în mod 
normal trebuie să se evite reciproc, dar în plan practic, acest 
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lucru nu este întotdeauna posibil. Un ministru de Externe 
loial misiunii sale diplomatice trebuie să încerce din 
răsputeri să evite ingerinţa politicii de partid în demersurile 
sale şi în activitatea ministerului ca atare. Politizarea 
decredibilizează un act de politică externă. Numirea în 
poziţii-cheie – directori, diplomaţi - a unor militanţi politici 
transformă o politică externă – a cărei proiectare trebuie să 
depăşească limita celor patru ani – într-o strategie externă a 
unui partid politic. Evident, într-o democraţie,  perspectivele 
pe termen scurt, mediu şi lung ale unei ţări nu coincid nici 
pe departe cu cele văzute dintr-un unic unghi politic. 
Dimpotrivă, o asemenea perspectivă este dăunătoare 
diplomaţiei, în primul rând decredibilizându-i demersurile. 
Ministrul de Externe participă la reuniuni de partid, are un 
mandat politic, dar acesta trebuie, o dată intrat pe poarta 
ministerului, să fie pus în legătură cu ceea ce ţine de 
activitatea instituţiei sale, inclusiv din punct de vedere al 
coordonării cu celelalte instituţii şi structuri instituţionale. 
Iar atunci când aceste interese intră în contradicţie, trebuie 
să primeze demisia de onoare.  

 
În unele cazuri, este de datoria ministrului de 

Externe să explice conducerii politice mecanismele de luare 
a unei decizii în domeniul diplomatic, pentru a le ţine 
departe de tentativele de intimidare. De pildă, anunţarea 
încetării participării la o coaliţie internaţională, a cărei 
prezenţă sau retragere se decide la nivelul părţilor acelei 
coaliţii, anunţată de un lider politic al partidului aflat la 
guvernare pune diplomaţia într-o situaţie cel puţin penibilă. 
Acordurile internaţionale se negociază şi renegociază, atunci 
când este cazul, pe canale diplomatice, în baza unor 
mandate girate de mai multe nivele de decizie dintr-o ţară – 
Executiv, şi Parlament, şi Preşedinţie. Scurtcircuitarea 
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acestui proces pune într-o lumină clar-obscură imaginea 
însăşi a unei ţări şi gradul de încredere în conducerea aflată 
la putere în acel moment scade. Lipsa de predictibilitate este 
de nedorit în relaţiile internaţionale, iar rolul unui ministru 
de Externe dedicat oamenilor pe care îi conduce şi misiunii 
sale este şi de a reaminti – inclusiv cu riscul pierderii funcţiei 
– partenerilor săi politici de faptul că prezenţa politicului pe 
terenul diplomaţiei este inoportună şi nocivă. Pe termen 
scurt, îşi pierde funcţia. Pe termen lung, instituţia îşi 
continuă în linişte activitatea.  

 
În marea majoritate a cazurilor, ministrul de Externe 

nu este şi un diplomat în funcţie, şi tentaţia este de a-şi 
transfera, cel puţin la nivelul cabinetului, persoanele de 
încredere, nu întotdeauna diplomaţi. Acestea trebuie să 
înveţe să treacă dincolo de un val de neîncredere, să 
deschidă înainte de toate un dialog cu proprii colegi. Într-un 
mediu normal construit pe performanţă, profesioniştii vor 
reuşi să identifice profesioniştii din jurul lor. Cei care 
consideră că o afiliere directă cu conducătorul instituţiei îi 
poate salva, se înşeală. Le poate oferi doar recompensele 
materiale şi simbolice asociate poziţiei, dar pentru o 
perioadă extrem de scurtă de timp. De fapt, chiar dacă nu îşi 
dau seama, vor fi izolaţi într-un cocon al aparentei 
cordialităţi. În unele situaţii reacţia de tip imunitar a 
instituţiei este chiar justificată, în condiţiile în care este 
vorba de persoane care prin inabilitate şi precaritate 
profesională pot pune în pericol ani îndelungaţi de activitate 
instituţională. De aceea, înainte de a spune „da” unei oferte 
de muncă, fie şi pe perioadă determinată, într-o instituţie de 
calibrul MAE, persoana solicitată să îşi mute cartea de 
muncă aici ar trebui să aibă un moment de sinceritate în care 
să se gândească nu doar la avantajele – evidente – pe care le 
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va obţine dintr-o asemenea asociere, ci şi la contribuţia sa 
efectivă, precum şi la propriile limite profesionale. 

 
În România, şi nu numai, există practica transferării 

jurnaliştilor, în special cei care acoperă domeniul politicii 
externe în zona diplomatică. Ne putem întreba în ce măsură 
un jurnalist, o persoană venită din afara sistemului, poate 
administra mai bine domeniul comunicării. În primul rând, 
ştie ce este important pentru opinia publică, simte „ştirea”, 
cunoaşte funcţionare efectivă a mass-media. Fie că este 
vorba de diplomat, fie că este vorba de jurnalist, fiecare 
deţine un avantaj: cunoaşterea dosarelor şi abordării 
diplomatice, pe de o parte, respectiv o reţea extinsă în 
media, cunoaşterea modului de funcţionare a mass-media, 
respectiv încrederea în rândul presei – deşi nu întotdeauna 
pentru mult timp, pentru că nu trebuie să fim naivi, 
jurnaliştii plecaţi din media pot fi priviţi de colegii lor ca 
potenţiale surse, iar atunci când nu îndeplinesc aceste 
aşteptări vor fi lesne asociaţi birocraţilor şi abordaţi cu 
ostilitate. Un comunicator în domeniul diplomaţiei trebuie 
să poată amesteca în doze egale prudenţa şi reţinerea 
diplomatului, cu simplitatea şi abordarea directă a 
jurnalistului. Iar neplăcerilor create ca urmare a fluxului de 
persoane care ajung la Departamentul de Comunicare pot fi 
cel puţin diminuate printr-un permanent schimb de 
experienţă şi crearea împreună a unui nou tip de  cultură 
instituţională.  

 
Un aspect de care trebuie ţinut cont din punct de 

vedere al constituirii a ceea ce este îndeobşte numit drept 
„memoria instituţională”, un aspect asupra căruia ne-am 
oprit şi în prima parte a lucrării. La părăsirea postului, 
titularii unor poziţii în comunicare ar trebui să  îşi încheie 
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mandatul printr-un transfer de experienţă către viitorul 
titular al funcţiei, inclusiv prin prezentarea unor persoane de 
contact jurnaliştilor. În acest fel, se creează continuitate, este 
transferat instrumentarul profesional şi pot fi îndeplinite 
acele obiective strategice ale instituţiei ce, într-un stat 
normal şi funcţional trebuie continuate cu aceeaşi îndârjire 
de la un mandat la altul.  

 
Din punct de vedere al structurii generale a unui 

minister – fie el de Externe sau nu -, persoanele care 
lucrează cu presa sunt de multe ori subevaluate. Se 
consideră că sunt mult mai multe lucruri importante de 
făcut – întotdeauna, dar nici persoana care lucrează cu presa 
nu stă degeaba, uneori munca sa se încheie cu mult după 
cele opt ore regulamentare – şi, oricum, presei nu trebuie să 
îi fie date aproape deloc informaţii. Iar uneori comunicatorii 
fac obiectul invidiei colegilor de la alte departamente, pentru 
că prin natura meseriei lor sunt foarte apropiaţi de 
persoanele aflate la conducerea instituţiei şi, deci, au şanse 
mult mai mari de a se evidenţia şi de a obţine un post sau o 
răsplată de orice fel. Deşi, în aceeaşi eronată apreciere 
generală sunt considerate nedemne de accesul la un 
asemenea sistem de influenţă. Ceea ce toată lumea va trebui 
să înţeleagă – iar accesarea nenumăratelor articole apărute 
pe Internet pe această temă este un mijloc rapid şi ieftin de 
punere în temă – este că în perioda comunicării 2.0 pierde 
aceia care întârzie să comunice la timp. Mai mult ca 
niciodată, o acţiune de succes este cu siguranţă o acţiune 
coordonată, corelată şi în care informaţiile sunt împărtăşite 
şi puse într-un context comun. Jocul orgolios între 
deţinătorii de informaţii nu face decât să arunce instituţia 
într-o periculoasă zonă de subdezvoltare. 
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Structurarea corect a obiectivelor şi identificarea 
mijloacelor de atingere a lor ţine de capacitatea de a proiecta 
viitorul. Acelaşi lucru trebuie să aibă în vedere politicile de 
administrare resurselor umane. Departamentele de lucru cu 
presa sunt „victimele” – mai mult decât orice alt domeniu 
diplomatic – unei fluctuaţii permanente de personal. 
Miniştrii sau secretarii de stat doresc să aibă în preajma lor 
anumiţi comunicatori, nu întotdeauna din interiorul 
instituţiei, care îşi încheie activitatea o dată cu încheierea 
mandatului şefului instituţiei. Cei mai mulţi au o experienţă 
specifică şi un profil aparte. Ceea ce trebuie să fie comun 
tuturor este dorinţa ca, pe parcursul perioadei petrecute în 
această poziţie – care, datorită programului încărcat poate 
însemna o mare parte din viaţa acestuia – să fie conştient nu 
doar de îmbunătăţirea profilului public, dar şi de a împărtăşi 
colegilor cât mai mult din experienţa sa. 

 
A lua totul de fiecare dată de la început este 

contraproductiv şi dă măsura unei lipse de profesionalism. 
Un şef nu poate fi decât fericit atunci când persoanele aflate 
în subordinea sa sunt bine pregătite profesional şi şi-au 
însuşit minimele reguli comune de muncă. În orice domeniu 
de activitate, dar în special în cel al comunicării, ostilitatea, 
tensiuniunile nu fac decât să afecteze activitatea pe 
ansamblu a instituţiei. Nimeni nu se naşte învăţat, iar 
schimbul reciproc de experienţă face parte din regulile de 
funcţionare a unei instituţii.  

 
Memoria instituţională mai este alcătuită şi din 

instrumentarul documentelor emise sau trimise spre a fi 
duse la îndeplinire de un anumit departament. În ce priveşte 
activitatea diplomatică, păstrarea în bună stare a unei arhive 
a Departamentului de Comunicare poate fi un bun început 
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pentru familiarizarea noilor veniţi cu modul de funcţionare a 
acestui domeniu, dar şi pentru creionarea unor repere 
minime de activitate. Inovaţia este utilă, dar limitată la 
conţinutul comunicării. Pentru ceea ce ţine de documentele 
şi procedurile standard, trebuie respectate modelele 
încetăţenite la nivelul instituţiilor. Primele zile într-un 
Departament de Comunicare, fie că este vorba de un 
comunicator sau de membri ai echipei sale, trebuie petrecute 
cu parcurgerea acestei documentaţii şi cu familiarizarea, 
acolo unde este cazul, cu modul de poziţionare şi regulile de 
funcţionare a instituţiei. Iar consultarea unei arhive bine 
aranjate – pe teme, date, instituţii emitente – este o parte 
importantă a acestui exerciţiu de iniţiere.  

 
Ca în orice instituţie, o bună comunicare inter-

personală şi un contact direct şi firesc, zilnic în unele cazuri, 
cu personalul instituţiei reprezintă un sprijin deosebit de 
important al activităţii. Încă din primele zile de activitate, 
comunicatorul ar trebui să încerce să aibă o întâlnire cu cât 
mai multe din persoanele cu care urmează să colaboreze în 
perioada următoare, pentru a-şi prezenta modul de lucru 
dorit şi de a primi puncte de vedere din interiorul instituţiei 
care-i pot fi utile în proiectarea unor obiective profesionale 
realiste. Stabilirea de minime contacte – inclusiv trimiterea 
unui e-mail de informare şefilor de misiune şi directorilor 
din minister – şi creionarea unui dialog, inclusiv pentru o 
mai bună poziţionare a instituţiei, sunt elemente importante 
ale strategiei de comunicare internă. Un jurnalist nou-intrat 
în diplomaţie ar putea dori ca orice fel de informaţie 
solicitată de presă să-şi primească răspunsul în cât mai scurt 
timp. Un diplomat trebuie să îi prezinte riscurile şi 
avantajele unei asemenea abordări, din punct de vedere al 
procedurilor interne de validare a informaţiei. Oricare ar fi 
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