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CAPITOLUL AL I I I  –  LEA 

MANAGEMENTUL CRIZEI 

I I I .  1 .  De f in i ţ i e  

Managementul crizei reprezintă „o serie de măsuri, 
pregătite din timp, care permit organizaţiei să coordoneze 
şi să controleze orice urgenţe, să îşi maximizeze şansele şi 
să reducă pericolele cu care se confruntă”13. 

K. Fearn – Banks defineşte managementul crizei ca pe 
„un proces de planificare strategică, cu obiectivul de a 
elimina o parte din riscul şi incertitudinea cauzate de 
evenimentele negative şi care permite organizaţiei să 
deţină controlul asupra întregii sale evoluţii”. 

W.T. Coombs precizează că „managementul crizelor 
reprezintă un set de factori concepuţi pentru a combate 
crizele şi a reduce daunele produse de crize. Altfel spus, se 
încearcă prevenirea sau reducerea efectelor negative ale 
crizelor şi protejarea organizaţiei, a publicurilor implicate 
şi a domeniului respectiv de pagubele posibile”. 

Din alt punct de vedere, managementul crizelor este 
considerat ca fiind „procesul de planificare şi de răspuns la 
un eveniment negativ, pentru a preveni escaladarea într-o 
problemă mai mare sau într-un dezastru care ameninţă 
vieţi”. Aşadar, acesta implică executarea unor acţiuni deosebit 

                                                 
13   Nudell, Mayer, Antokal, Norman, „The Handbook for Effective 
Emergency and Crisis Management”, Ed. Lexington Books, Lexington, 1988, 
p. 20. 
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de bine coordonate, pentru a restaura şi a menţine reputaţia 
companiei şi pentru a evalua daunele deja produse. 

Serviciile de consultanţă de managament de criză14 
oferite astăzi de către profesioniştii agenţiilor de RP cuprind şi: 

 auditul de vulnerabilitate; 
 planificarea precriză proactivă şi managementul 

instruirii; 
 anticiparea crizelor prin semnalele premonitorii; 
 testarea planului de management al crizei şi 

evaluarea acestuia; 
 consultarea cu un senior manager pentru a ajuta 

echipele la gestionarea crizei; 
 stabilirea strategiilor celor mai importante; 
 intervenţia şi stabilirea legăturii între client şi 

reprezentanţii guvernamentali din partea clientului; 
 consultarea organizaţiilor cu departamentul juridic 

în privinţa strategiilor legale care vor servi cel mai 
bine interesele clientului; 

 consultaţii post – criză pentru a stabili dacă a 
funcţionat sau nu ceva greşit. 

Atât teoretic cât şi practic, domeniul managementului 
de criză a cunoscut o amploare deosebită, atrăgând interesul 
mai multor specialişti. Evoluţia spectaculoasă a acestui sector de 
cercetare poate fi explicată prin existenţa a mai multor factori. 
Brusc, mass - media au devenit interesate de situaţiile limită, în 
care publicul este prejudiciat sau pus în pericol. De asemenea, 
procesele juridice privind calitatea produselor sunt tot mai 
numeroase şi afectează grav imaginea şi statutul financiar al 
organizaţiilor. 
                                                 
14 Lexicon Communications, firmă de RP aflată în topul primelor 50 de 
agenţii de PR din lume (cnf. Site-ului www.prwave.com) oferă această gamă 
complexă de servicii din 2002 până astăzi. 
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De aceea, experţii în comunicare elaborează un Plan de 
Management al Crizei – PMC – care cuprinde o listă întreagă 
de proceduri universal aplicabile. Un astfel de plan, PMC, 
prezintă un dublu avantaj: reduce timpul de răspuns prin 
oferirea informaţiilor de context necesare şi creează un sistem 
de soluţii viabile. 

 Un PMC reduce expunerea organizaţiei la factori de 
risc şi permite în acelaşi timp ca acţiunile de remediere să fie 
adoptate fără alte analize detaliate.  

În corporaţii, existenţa unui astfel de plan este necesară 
pentru că o gestionare proastă a situaţiilor dificile poate 
ameninţa puternic încrederea publicului în companie şi chiar 
propria supravieţuire. 

În ciuda disensiunilor teoretice existente la ora actuală, 
mulţi specialişti sunt de acord că putem prezice şi anticipa 
majoritatea crizelor posibile. Aşadar, putem planifica şi unele 
dintre acţiunile viitoare de redresare, chiar pe parcursul 
desfăşurării unei crize. 

În foarte multe organizaţii există tendinţa ca, de-a 
lungul procesului de planificare, anumite categorii de publicuri 
să fie neglijate. David L. Sturges numeşte „nimbus” aceste 
tipuri de public pentru că ele primesc informaţii despre criză din 
alte surse decât cele ale corporaţiei. Aceste informaţii pot fi 
denaturate sau incomplete.  

În gestionarea crizelor, organizaţiile au, de multe ori, o 
experienţă formată în urma unuia sau a mai multor incidente, 
toate fiind filtrate prin mediul opiniei publice. Acest mediu 
cuprinde şi publicurile “nimbus”, pe care instituţia s-ar putea să 
nu le fi identificat ca fiind afectate de criză şi de reacţia 
organizaţiei la această criză. 

Odată declanşată, criza devine imediat un semnal de 
alarmă pentru consiliul de conducere al organizaţiei. Membrii 
acestuia dispun organizarea în cadrul a mai multor 
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departamente, a şedinţelor de brainstorming, în vederea anticipării 
crizei cât şi pentru a identifica soluţii multiple de rezolvare a 
problemelor apărute.  

Institutul de Management al Crizelor a întreprins în 
1996 un studiu pe un număr de mai mult de 50.000 de ştiri 
pentru a observa gradul de previzibilitate al crizelor. 
Concluzia emisă a fost că doar 14% dintre acestea apar brusc 
şi sunt neaşteptate, accidentale. Restul de 86% sunt previzibile 
într-o oarecare măsură; ele au fost rezultatul slăbiciunilor 
organizaţionale sau operaţionale şi/sau al practicilor greşite ori 
al altor probleme.  

Oxford – Metrica, instituţie independentă de sondaj, a 
efectuat o cercetare prin care s-a concluzionat că în următorii 
cinci ani, 83% din companiile existente vor înfrunta o criză care 
le va afecta negativ profitabilitatea. Cifra demonstrează că 
aproape nicio companie nu este scutită de momente dificile şi 
periculoase. 

Problemele potenţiale sau micile „bombe cu ceas” gata 
să explodeze vor exista permanent. Important este să existe 
interesul pentru cercetare şi planificare, astfel încât aceste 
posibile crize să fie descoperite din timp.  

Planificarea este un proces „imaginativ” gândit astfel 
încât directorii din vârful ierarhiei să se pună în rolul unui 
adversar inteligent al propriei companii şi să se întrebe: „care 
este cel mai creativ mod în care aş putea distruge această 
companie?”. Abia după găsirea potenţialelor căi de distrugere, 
se va pune întrebarea „care este cel mai inteligent mod în care 
am putea răspunde acestor potenţiale ameninţări?” 15 . Ultima 
etapă a acestui proces „imaginativ” ar fi identificarea soluţiilor 
optime.  

                                                 
15  Mitroff, Ian I., specialist al Centrului de Management al Crizei al 
Universităţii Southern California. 
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În acest sens, un exemplu elocvent îl constituie 
compania Lockheed Martin, cea mai mare firmă de produse şi 
servicii militare la nivel mondial, prezentă în 75 de ţări. 
Compania este în acelaşi timp cel mai mare furnizor de 
echipament aerospaţial şi tehnologic al Pentagonului şi s-a 
confruntat de-a lungul existenţei sale cu nenumărate crize, cât şi 
cu situaţii de risc.  

Potrivit preşedintelui companiei, Norman R. Augustine, 
influenţa directorului general este măsurabilă în managementul 
unei crize. Augustine consideră că „este o idee frumoasă, că o 
singură persoană care stă în vârful ierarhiei unei corporaţii poate 
ghida în mod regulat şi cu succes acţiunile de zi cu zi a zeci de 
mii de angajaţi...”.  

„Crizele tind să fie experienţe foarte formative, 
experienţe care sunt legate de un moment hotărâtor din viaţa 
unei organizaţii şi chiar evenimente care ameninţă viaţa unei 
afaceri” mai declară el. Norman Augustine consideră că o criză 
trebuie evitată, dar „odată ce ai intrat într-una, accept-o, 
gestioneaz-o şi încearcă să o gândeşti pe termen lung”.  

În final, el îşi rezumă întreaga sa experienţă legată de 
crize în doar câteva cuvinte: „Spune adevărul şi spune-l 
repede!” 

În concluzie, toate ideile şi teoriile despre gestionarea cu 
succes a unei crize au câteva elemente comune axate în jurul 
nevoii de: 

1. anticipare a potenţialelor situaţii de criză şi de 
planificare; 

2. obţinere de informaţii corecte pe parcursul crizei; 
3. reacţie cât mai rapidă la situaţie; 
4. a avea un răspuns care vine de la top management; 
5. a descoperi soluţii pe termen lung. 
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I I I .  2 .   Comunica rea  de  c r i ză  

Kathleen Fearn – Banks defineşte comunicarea de 
criză ca fiind „comunicarea dintre organizaţie şi 
publicurile sale înainte, în timpul şi după evenimentele 
negative; această comunicare este astfel proiectată încât să 
reducă elementele periculoase care ar putea afecta 
imaginea organizaţiei”. 

În mediul contemporan, caracterizat de instabilitate 
financiară dar şi de o versatilitate nemaiîntâlnită a publicurilor, 
crizele de imagine devin din ce în ce mai frecvente. În 
consecinţă, agenţiile de comunicare au descoperit această nişă a 
relaţiilor publice şi au inclus în gama lor de activităţi şi servicii 
de comunicare de criză16. Exemple de astfel de servicii sunt: 

 relaţii cu mass - media; 
 strategii media; 
 training media; 
 interviuri media; 
 relaţii cu personalul; 
 relaţii cu acţionarii, shareholders; 
 relaţii cu comunitatea. 

Există trei elemente cheie ce asigură o comunicare de 
succes în timpul unei crize17. 

1. Existenţa unui plan de comunicare, componentă a 
planificării generale de criză, care ia în considerare posibilitatea 
închiderii canalelor de comunicare. 

Când consilierii de RP concep un astfel de plan trebuie 
să ţină cont de necesitatea unor metode de comunicare 
                                                 
16  Lexicon Communications. 
17  Newsom, Doug, VanSlyke Turk, Judy, Kruckeberg, Dean, „Totul despre 
Relaţii Publice”, Ed. Polirom, 2003, p. 623 – 661. 
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puternice, atât interne cât şi externe. Aceştia vor elabora de 
asemenea, un sistem de verificare a declaraţiilor emise de 
companie, înainte de lansarea lor în presă. 

2. Posibilitatea de a forma o echipă de criză atunci 
când izbucneşte criza. 

Declaraţiile vor fi concepute de către echipa de 
management a crizei formată din angajaţii organizaţiei. 
Consilierul de relaţii publice extern şi consilierul juridic vor 
instrui periodic echipa nou formată.  

Echipa de management a crizei trebuie izolată de 
îndatoririle de afaceri obişnuite. Obligaţiile membrilor săi nu 
trebuie totuşi suspendate total, pentru a nu afecta imaginea 
organizaţiei, care altfel, ar părea depăşită de situaţia dificilă şi 
incapabilă de a gestiona criza. În cadrul echipei, câţiva membri 
vor fi numiţi ca identificatori de fapte. Ei sunt cei care 
descoperă faptele, le organizează, rezolvă problema datelor 
conflictuale şi direcţionează informaţiile. 

Deşi specialiştii în RP pot intra în contradictoriu cu cei 
ai departamentului juridic, este esenţială includerea 
componentei de consiliere juridică în toate planificările. De 
exemplu, în contactul cu mass - media sau cu alte instanţe 
interogatoare, juristul recomandă folosirea sintagmei „no 
comment” pentru a evita complicaţiile juridice, pe când 
specialistul în Relaţii Publice sugerează adoptarea unei atitudini 
deschise, comunicative pentru a menţine o imagine transparentă, 
vizibilă. 

Echipa de criză trebuie să (îşi) răspundă la câteva 
întrebări: 

 Ce s-a întâmplat? 
 Când a avut loc evenimentul? 
 Cine a fost responsabil? 
 Cine a fost afectat? 
 Care este factorul declanşator? 
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 Ce a funcţionat greşit? 
 Există răniţi? 
 Care au fost daunele? 
 Care sunt costurile pagubelor? 
 Este posibil să apară noi daune? 
 Care sunt planurile companiei pentru viitor? 
 Când vor fi accesibile noi informaţii? 

Echipa de criză are de asemenea, misiunea de a 
coordona serviciile şi bunurile necesare pentru asigurarea 
continuităţii afacerii. 

3. Folosirea unui singur purtător de cuvânt pe tot 
parcursul întregii crize. 

După elaborarea planului de reacţie la criză trebuie 
desemnat purtătorul de cuvânt care va fi persoana cu cel mai 
înalt grad de credibilitate din organizaţie. Deoarece miza este 
uriaşă, incluzând imaginea şi chiar supravieţuirea organizaţiei, 
modul în care se relatează informaţii despre criză este foarte 
important. 

Această persoană va impune stilul tratării crizei şi va fi 
percepută de către publicurile organizaţiei ca sursa de 
informaţie care este la curent cu evenimentele din interiorul 
organizaţiei. 

Purtătorul de cuvânt trebuie să cunoască toate aspectele 
crizei şi să înţeleagă implicaţiile lor. El este, de obicei, un 
membru al echipei de criză şi funcţionează drept persoană 
principală de contact cu toate instituţiile de presă. Acesta 
lucrează în parteneriat cu organizaţia şi este conştient de 
necesitatea de a coopera, de a lucra în echipă. 

Dacă este necesară folosirea unui purtător de cuvânt 
pentru angajaţi şi a altuia pentru exterior, pentru contactul cu 
mass - media, este vital ca ambii să prezinte aceeaşi 
informaţie. Purtătorul de cuvânt nu trebuie să fie străin de 
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organizaţie. Diferenţa trebuie să stea doar în modul de 
abordare. 

Între managementul crizei şi comunicarea de criză 
există diferenţe substanţiale. Managementul de criză este un 
întreg complex care include comunicarea de criză. În plus, 
managementul are în vedere realitatea crizei, pe când comunicarea 
de criză urmăreşte să influenţeze doar percepţia realităţii. 
Datorită unicităţii fiecărei crize, nu ne putem ghida după o 
reţetă anume în rezolvarea unei situaţii limită. Cel mult pot fi 
indicate o serie de măsuri preventive pentru rezolvarea şi 
administrarea unor astfel de situaţii. 

Jonathan Bernstein, specialist în gestionarea crizelor, 
consideră că în comunicarea de criză trebuie respectate zece 
etape: 

1. Identificarea echipei de comunicare de 
criză 
2. Desemnarea purtătorului de cuvânt 
3. Pregătirea purtătorului de cuvânt 
4. Stabilirea sistemelor de contact şi de 
comunicare (fax, sms, pager, telefon) 
5. Identificarea şi cunoaşterea categoriilor de 
stakeholderi 
6. Anticiparea crizei 

Aceasta se realizează prin identificarea semnalelor şi 
prin găsirea unor soluţii optime pentru cele mai rele posibile 
scenarii. Pentru depistarea riscurilor şi prevenirea crizelor, multe 
organizaţii dezvoltă auditul de vulnerabilitate. 

7. Emiterea declaraţiilor 
Există o serie de declaraţii pregătite pentru a fi utilizate 

imediat după izbucnirea crizei, numite „holding statements”, 
care pot fi modificate mai târziu, în funcţie de o varietate de 
scenarii. 
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8. Evaluarea situaţiei de criză 
9. Identificarea mesajelor cheie 
10. Depăşirea situaţiei de criză 

În final, indiferent de măsurile adoptate de specialiştii 
de RP, este imposibil ca toate categoriile de stakeholderi să 
reacţioneze aşa cum se doreşte. În acest caz, se recomandă 
reevaluarea canalelor de comunicare, a metodelor, a mesajelor şi 
instituirea unei noi strategii. 

R o l u l  a n g a j a ţ i l o r  

Pentru persoanele/instituţiile din exteriorul organizaţiei 
(mass - media, clienţi, comunitatea locală), angajaţii au cel mai 
mare grad de credibilitate. În funcţie de modul în care răspund 
la întrebări şi de comportamentul prezentat de către aceştia, se 
formează şi percepţiile publice. 

O tendinţă organizaţională negativă este aceea de a 
neglija, pe parcursul crizei, personalul; indirect, atitudinea 
corporativă va produce pagube la nivelul imaginii organizaţiei. 

Atitudinea general valabilă a personalului, în timpul 
unei crize, este de depresie, de teamă pentru poziţia lor, 
pentru viitorul lor. Se creează astfel o relaţie de acută 
dependenţă faţă de orice zvon, de ştirile furnizate de presă dar 
mai ales faţă de reţelele interne.  

Aşadar ei, angajaţii, sunt primul public care trebuie 
informat, mai ales în cazul unui incident ce tocmai s-a petrecut: 
un incendiu, o defecţiune tehnică soldată cu victime.  

David Pincus şi Lalit Acharia18 afirmă că „angajaţii pot 
crea soluţia optimă pentru ca o organizaţie să supravieţuiască şi 
apoi să îşi revină după crizele care i-au ameninţat existenţa”. 

                                                 
18 Pincus, David, Acharia, Lalit, lucrarea „Employee Communication Crisis: 
the Effect of Stress on Information Processing”, publicată sub numele 
„Employee Responsabilities and Rights Journal”, 1998,  p. 181 – 199.   
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O criză produce un stres cumplit asupra angajaţilor. 
Paralizia informaţională şi tăcerea strategică măresc considerabil 
nivelul de stres. De aceea este necesară construirea unui plan de 
comunicare strategică pentru a minimaliza sau neutraliza 
efectele negative ale crizei sau pentru a crea un climat de lucru 
pozitiv. 

R o l u l  c o n d u c e r i i  

Modul în care conducerea organizaţiei va acţiona şi va 
reacţiona la criza produsă va influenţa direct climatul 
comunicaţional.  

În funcţie de cele trei stadii de management al crizei, 
conducerea poate avea trei tipuri de reacţii la criză. Primul 
comportament, cel de pre-criză, se manifestă pe parcursul 
activităţilor zilnice obişnuite, cel de-al doilea, în timpul 
evenimentului care a declanşat criza iar cel de-al treilea, de-a 
lungul situaţiei de criză care urmează evenimentului19. 

Toate eforturile de management al crizei pot fi 
împiedicate de diverşi factori. Este posibil ca dimensiunile 
crizei să nu fie cunoscute imediat. Persoanele sau categoriile de 
public afectate de criză pot fi greu de identificat la început iar 
cauza declanşatoare a unei crize este, la o prima analiză, dificil 
de recunoscut. 

Publicurile afectate în mod direct sunt întotdeauna 
traumatizate de acţiunea crizei şi vor căuta mereu 
informaţiile corecte şi relevante. Stresul foarte ridicat domină 
atmosfera de luare a deciziilor. Comportamentul tuturor este 
guvernat în special de emoţii, de oboseală fizică şi psihică. 

Credibilitatea organizaţiei suferă în timpul crizei, în 
faţa publicurilor afectate direct sau indirect de criză. Eşecurile 
                                                 
19 Carrell, Bob, Newsom, Doug; „Redactarea Materialelor de Relaţii Publice”, 
Ed. Polirom, Iaşi, 2002, p. 352 - 364, p. 458 – 465.   
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