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Din par tea autoarei

În ultimii cîþiva ani, am avut plãcerea sã merg în diferite þãri din
Europa Centralã ºi din Eurasia ca par ticipantã la Programul
Pur tãtorilor de cuvînt al Depar tamentului de Stat al SUA. În aceste
vizite, am întîlnit numeroºi oficiali guvernamentali ºi, pe baza
experienþei mele atît ca repor terã, cît ºi ca pur tãtoare de cuvînt a
cîtorva organizaþii ale guvernului SUA, le-am dat sfaturi despre cum

se desfãşoarã o muncã de relaþii publice
eficientã.
Cartea de faþã este un rãspuns direct la
numeroasele întrebãri care mi-au fost puse în
aceste vizite. Ea a fost scrisã ca un fel de ghid
de buzunar pentru liderii guvernamentali şi
oficialii care se ocupã de informarea publicului şi care vor sã creeze un mecanism de
comunicare eficient între presã şi guvern.
Alegerea materialelor reflectã problemele
ridicate de aceşti purtãtori de cuvînt, atît în
privinþa temelor abordate, cît şi a gradului de
detaliere oferit.
Bineînþeles cã problemele discutate aici
nu sînt specifice vreunei pãrþi a lumii; majoritatea sînt aceleaşi sau asemãnãtoare cu întrebãri care mi s-au pus în Statele Unite şi în
alte þãri. Cum mã descurc cu presa într-o
situaþie de crizã? Cum elaborez mesajul pe
care oficialul guvernamental pentru care
lucrez vrea sã-l facã înþeles şi acceptat de
populaþie? Cum evaluez o cerere de interviu?
Cum pregãtesc o conferinþã de presã? Cum
îmbin strategia de comunicare pe termen lung
a unui birou de presã cu obligaþia sa de a
lucra zilnic cu presa? Cît de amicale pot şi ar
trebui sã fie relaþiile dintre purtãtorii de
cuvînt ai administraþiei şi jurnalişti?
Un subiect care nu e inclus în aceastã
carte dar pe tema cãruia am rãspuns deja
la numeroase întrebãri este cel al „legilor
transparenþei” – sau Legea privind Libertatea
de Informare şi cerinþele întîlnirilor deschise –
din Statele Unite. Pentru informaþii pe aceastã temã, i-aş recomanda cititorului broşurile

„Transparenþa în guvernare” şi „Documente
ale Democraþiei # 10: Dreptul poporului de
a şti”, pregãtite de U.S. Department of State,
Office of International Information Programs.
Materialele din acest „ghid al unui iniþiat” reflectã de asemenea propria mea experienþã de lucru în Statele Unite. Am studiat
cum comunicã un guvern atît din afarã, ca
reporterã şi editorialistã ocupîndu-se de problemele guvernamentale, cît şi din interior, ca
purtãtoare de cuvînt a guvernului, lucrînd cu
jurnalişti. Ca ziaristã, am relatat despre administraþie la toate nivelurile – de la cel local la
cel naþional. Ca purtãtoare de cuvînt guvernamentalã, am rãspuns unor membri ai presei
regionale, naþionale şi internaþionale şi am
lucrat cu ei. Iar ca preşedintã a Clubului de
Presã din Washington şi ca reprezentantã oficialã în mai multe grupuri ale executivului,
mi-am dat seama cît de mare este importanþa
organizaþiilor profesionale prin intermediul
cãrora poþi sã-þi împãrtãşeşti experienþele,
problemele şi reuşitele cu omologii tãi.
În fine, atît în Statele Unite cît şi în afarã, am constatat cît de importante sînt într-o
societate democratã rolurile purtãtorilor de
cuvînt guvernamentali şi ale jurnaliştilor – şi
cum pot ei sã conlucreze pentru a comunica
cetãþenilor informaþii despre guvernare şi
pentru a rãspunde preocupãrilor lor.

– Marguerite H. Sullivan
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Ce face un birou
de presã

„Un guvern popular fãrã informaþii populare sau mijloacele
de a le obþine nu este decît prologul la o farsã sau
o tragedie, ori poate amîndouã”, a spus al patrulea preºedinte
al Statelor Unite, James Madison, în 1822.

„Dacã poporul cunoaşte faptele, þara va fi în
siguranþã”, a spus Abraham Lincoln, al 16-lea
preşedinte al Americii, în 1864.
Aceşti preşedinþi ai SUA vorbeau despre
modul cum funcþioneazã o democraþie.
Cuvintele lor sînt valabile şi astãzi.
Pentru ca cineva sã poatã exercita
puterea, trebuie sã fie capabil sã facã opþiuni
în cunoştinþã de cauzã şi sã gîndeascã independent. Acest lucru e posibil doar dacã
dispune de informaþii concrete, credibile. Pe
acestea le obþine de la o presã liberã. Presa
liberã serveşte, în numele cetãþenilor, drept
„cîine de pazã” al guvernãrii. Mass-media
informeazã publicul despre activitatea guvernamentalã şi provoacã dezbateri. Ele obligã
oficialitãþile publice sã respecte cele mai înalte standarde şi aratã dacã administraþia îşi
pãstreazã sau nu încrederea publicului.
De la Revoluþia americanã din secolul
al XVIII-lea a venit ideea cã guvernul trebuie
sã dea socotealã în faþa poporului şi cã
persoanele care lucreazã în guvern sînt
slujbaşi publici. Dar slujirea poporului are
douã aspecte. Într-o democraþie, este atît
treaba presei, cît şi a oficialilor din administraþie.
Dupã cum spunea Preşedintele SUA John
F. Kennedy: „Circuitul ideilor, capacitatea de
a face opþiuni în cunoştinþã de cauzã, posibilitatea de a critica, toate postulatele pe care
se întemeiazã democraþia politicã depind în
mare mãsurã de comunicare.”

Ce este ºi ce nu este un birou de presã
„Un birou guvernamental de relaþii publice
este esenþial pentru întregul sistem de comunicare cu poporul”, spune Sheila Tate, care
a fost secretarã de presã a Primei Doamne
Nancy Reagan la începutul anilor ‘80 şi a
Vice-Preşedintelui George Bush în campania
prezidenþialã din 1988 pe care a cîştigat-o.
Dupã Tate: „Activitatea de presã guvernamentalã este canalul zilnic prin care presa obþine
informaþii privind activitatea administraþiei.”
Principalul rol al unui birou de presã
guvernamental este sã explice impactul pe
care-l au asupra cetãþenilor programele şi
mãsurile administraþiei. Acest efort de informare a publicului împãrtãşeşte populaþiei
preocupãrile şi planurile oficialilor guvernamentali şi ajutã publicul sã înþeleagã în ce
mod ar putea sã-i influenþeze viaþa anumite
chestiuni.
„Organele guvernamentale au atît de
multe informaþii încît au nevoie de un mijloc
eficient de a le difuza cãtre cetãþeni, şi aici
intervine purtãtorul de cuvînt al guvernului”,
spune Mike McCurry, fost secretar de presã
al Preşedintelui Bill Clinton. „Purtãtorul de
cuvînt este ca un reporter care lucreazã în
interiorul guvernului, culegînd informaþii
pentru public. Este rolul purtãtorului de
cuvînt sã transmitã publicului cît mai multe
informaþii cu putinþã.”
Prin urmare, oficialii de presã guvernamentali au douã roluri. În relaþiile cu mijloacele de informare, ei sînt avocaþi ai poziþiei guvernului, explicînd meritele acþiunilor
7

oficiale. Corecteazã informaþiile eronate şi
încercã sã îmbunãtãþeascã interpretarea şi
înþelegerea informaþiilor existente. Ei sînt de
asemenea avocaþii mass-media în cadrul
guvernului, transmiþînd nevoile reporterilor,
cum ar fi dorinþa de a face un reportaj pe
o temã pe care oficialitãþile guvernamentale
sînt sau nu sînt dispuse sã o discute. Purtãtorii de cuvînt fac deseori muncã de reporter,
într-un sens, strîngînd informaþii pentru presã
şi traducînd pentru mass-media ceea ce au
de spus experþii guvernamentali.
„Datoria secretarului de presã este sã
prezinte poziþia şi ideile preşedintelui într-un
mod care sã-l ajute sã meargã mai departe
pe calea aleasã, ajutînd totodatã presa sã afle
ce face guvernul”, spune Ari Fleisher, secretar
de presã la Casa Albã al Preşedintelui George
W. Bush. „Este o muncã de echilibrare şi
necesitã o cumpãnire atentã în slujba la doi
stãpîni.”
Rolul purtãtorului de cuvînt este sã fie
atît asertiv – încercînd sã sublinieze anumite
aspecte ale ştirilor – cît şi reactiv – rãspunzînd
la întrebãrile reporterilor. În Statele Unite,
de exemplu, Casa Albã dã de obicei în fiecare
zi vreo şase comunicate de presã anunþînd noi
programe, numiri în funcþii, sau activitãþi ale
preşedintelui pe care ar dori sã le vadã prezentate în presã. În acelaşi timp, reporterii
care relateazã despre Casa Albã contacteazã
biroul de presã cu întrebãri pentru reportaje
pe care oficialitãþile de la Casa Albã le doresc
sau nu.
„Şi totuşi, rolul nu e doar de a difuza
informaþii”, spune Joni Inman, preşedinta
Asociaþiei Naþionale a Comunicatorilor Guvernamentali (NAGC), un grup care îi reprezintã
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pe responsabilii cu informarea publicã din
administraþia localã, de stat şi federalã. „Noi
sîntem în mod clar veriga de legãturã între
administraþiile noastre şi popor şi translatorii
informaþiilor de la administraþie cãtre popor,
dar noi trebuie de asemenea sã ştim ce ne
aşteaptã, sã ascultãm ce se spune pe stradã,
şi sã traducem aceste lucruri oficialilor noştri
din administraþie”, spune Inman, care este
director pentru relaþiile cu cetãþenii în oraşul
Lakewood, Colorado.
Dar un ofiþer de presã guvernamental
nu e un magician care poate sã transforme
nişte mãsuri sau un program care nu merge
în ceva ce sã parã cã funcþioneazã bine. Dupã
cum le spune Asociaþia Naþionalã a Guvernatorilor noilor guvernatori de state din SUA
în materialul sãu orientativ, relaþiile cu publicul nu pot þine locul programelor eficiente
sau al unor idei valabile. Un secretar de presã
nu poate crea o imagine de onestitate dacã
oficialii administraþiei nu sînt oneşti. Nu poate înfãþişa o administraþie care cunoaşte problemele şi reacþioneazã la acestea, dacã problemele persistã şi nu se face mai nimic pentru a le rezolva. Un birou de presã nu poate
convinge presa sã scrie despre deschiderea
unei guvernãri care nu este deschisã sau
despre calitãþile manageriale ale unor oficiali
guvernamentali care nu se descurcã. Şi nici
nu poate transmite obiectivele unei administraþii dacã liderii administraþiei pe care o serveşte nu sînt clari în privinþa acelor obiective.

Jurnaliºtii ºi ofiþerii de presã ai administraþiei

O

fiþerii de presã ai administraþiei nu
trebuie sã se aştepte sã fie prieteni sau
duşmani cu jurnaliştii. Jurnaliştii nu trebuie sã fie nişte observatori neutri ai guvernãrii şi ai acþiunilor şi planurilor acesteia. Într-o
democraþie, presa şi guvernarea nu pot fi
parteneri. Ele sînt adversare fireşti, cu funcþii
diferite. Fiecare trebuie sã respecte rolul celeilalte, recunoscînd totodatã cã între ele existã
o tensiune fireascã. Pe de o parte, uneori este
o relaþie în care oficialitãþile încercã sã spunã
versiunea lor despre evenimente sau sã evite
pur şi simplu publicitatea, iar presa cautã
greşeli şi face presiuni pentru a obþine informaþii. Pe de altã parte, relaþia este reciprocã.
Jurnaliştii au nevoie de ofiþerii de presã ai
administraþiei pentru a-i ajuta sã înþeleagã
acþiunile şi planurile guvernãrii. Ofiþerii de
presã ai administraþiei au nevoie de jurnalişti

pentru a face sã ajungã la public informaþii
despre acþiunile şi planurile guvernãrii.
Unii ofiþeri de presã ai administraþiei
se aşteaptã ca un jurnalist care le e prieten în
afara serviciului sã nu scrie un articol negativ,
însã un jurnalist profesionist nu lasã prietenia
cu un oficial sã stea în calea unui reportaj.
Jurnalistica e o slujbã de 24 de ore pe zi şi
un bun jurnalist nu e niciodatã în afara serviciului.
„Purtãtorii de cuvînt trebuie sã aibã cu
reporterii relaþii cordiale dar profesionale”,
spune fostul purtãtor de cuvînt al Casei
Albe pe vremea administraþiei Clinton, Mike
McCurry. „Ei, reporterii, au o treabã de fãcut,
iar voi, purtãtorii de cuvînt, aveþi treburile
voastre. Puteþi fi prieten cu un reporter, dar
nu uitaþi cã reporterii sînt întotdeauna la
datorie şi la fel sînteþi şi voi.”
În situaþii mondene, oficialii guvernamentali trebuie sã clarifice regulile în baza
cãrora fac declaraþii, cum ar fi „confidenþial”
sau „cu titlu informativ”. (A se vedea „Discutînd oficial şi confidenþial.”) O regulã bunã
este sã nu spui sau sã nu faci nimic ce n-ai
vrea sã vezi a doua zi pe prima paginã a ziarelor.
„Purtãtorii de cuvînt pot sã aibã o relaþie
profesionalã amicalã cu un jurnalist, dar o
relaþie personalã ar putea fi dificilã”, spune
Joni Inman de la NAGC. „Va veni un moment
cînd un reporter are nevoie sã punã întrebãri
incisive sau sã scrie ori sã dea pe post un
reportaj pe care nu-l doreşti. Nu poþi conta
numai pe prietenie. Ceva va avea de suferit
– fie relaþia profesionalã, fie prietenia. Dar
de relaþia profesionalã ai nevoie. Tebuie sã
poþi sã-l suni pe un reporter şi sã-i spui
‚Articolul ãsta chiar l-ai ratat’.”

Îndatorirea de a rãspunde presei

Î

n plus, purtãtorii de cuvînt guvernamentali
nu trebuie sã împiedice un reportaj. Funcþionarii publici nu au dreptul sã decidã ce
e bine şi ce nu e bine sã ştie poporul. Datoria
lor este sã furnizeze material de ştiri tuturor
jurnaliştilor, chiar şi celor care nu li se par
deloc prietenoşi.
„Un bun secretar de presã trebuie sã
rãspundã la orice solicitare de informaþii din
partea unor organizaþii de informare legale,
chiar dacã rãspunsul e un simplu ‘vã cãutãm
noi’”, spune Juleanna Glover, secretarã de
presã a Vice-Preşedintelui Dick Cheney.

Pentru ca cineva sã poatã
exercita puterea, trebuie
sã fie capabil sã facã opþiuni
în cunoºtinþã de cauzã
ºi sã gîndeascã independent.
Acest lucru e posibil
doar dacã dispune
de informaþii concrete,
credibile. Pe acestea
le obþine de la
o presã liberã.

„Regula trebuie sã fie o politeþe elementarã.
Chiar dacã presa ar putea fi ostilã la un
moment dat, va veni întotdeauna o vreme
cînd vei avea nevoie de ei ca sã transmiþi un
mesaj. Cînd vine acea vreme, îşi vor aminti
cine a fost civilizat şi cine nu.”
Unii oficiali guvernamentali şi-au exprimat surprinderea cînd, în timpul unor conferinþe de presã, jurnaliştii pun întrebãri care
nu se încadreazã în subiectul întîlnirii cu presa. E normal. Se întîmplã ca jurnaliştii sã
aibã un acces limitat la oficialii guvernamentali şi, atunci cînd au acces, pun întrebãri, fie
cã sînt sau nu pe subiectul anunþat. Asta face
parte din a avea o presã liberã.
„Birourile de presã pot fi considerate nu
doar ca un subsidiar al guvernãrii sau un
factor de eficienþã, ci ca un drept ce decurge
din natura unei societãþi libere şi relaþia
statului cu cetãþeanul”, scrie expertul în
probleme prezidenþiale Stephen Hess în The
Government /Press Connection: Press Officers
and Their Offices. „Ce funcþie mai fireascã ar
putea avea guvernarea într-o democraþie decît
aceea de a pune la dispoziþie informaþii despre
cum guverneazã?”
Într-o democraþie, scrie Hess, a rãspunde
presei este o îndatorire.
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Munca ofiþerului
de presã

Pentru a fi un pur tãtor de cuvînt eficace, ofiþerul de presã sau
secretarul de presã trebuie sã aibã o relaþie apropiatã, de respect
reciproc, cu oficialul guvernamental pentru care lucreazã, fie
cã e prim-ministru, preºedinte, ministru sau ºef al unei agenþii
guvernamentale. Pur tãtorul de cuvînt trebuie sã fie familiarizat
cu convingerile oficialului şi trebuie sã aibã
acces direct la el sau ea. Purtãtorul de cuvînt
trebuie sã poatã sã-l întrerupã în cursul unei
întrevederi pentru a-i da veşti importante,
fãrã sã trebuiascã sã se înscrie în audienþã
sau sã treacã pe la alt aghiotant. Chiar dacã
aceastã flexibilitate poate deranja un program ordonat, ea duce la o guvernare care
poate reacþiona rapid la problemele
mediatice.
Ofiþerul de presã ar trebui de asemenea
sã aibã un rol în luarea deciziilor astfel încît
cei care formuleazã mãsurile politice sã
înþeleagã implicaþiile mãsurilor propuse
asupra relaþiilor publice. Dacã, în calitate de
purtãtor de cuvînt, ofiþerul de presã nu a
participat la elaborarea strategiei politice, va
avea dificultãþi în a înþelege contextul mãsurilor şi a le explica presei.
„Este foarte important sã ai comunicatorul ca parte a echipei care elaboreazã strategia”, spune Joni Inman de la NAGC. „Dacã
un oficial guvernamental intenþioneazã sã
întreprindã o acþiune, trebuie sã ştii cum va fi
perceputã. Este mai bine sã-l ai pe comunicator la masã, angajat în discuþie din primele
etape de pregãtire, decît sã trebuiascã sã-l
pui la curent sau sã fii pus în dificultate de o
reacþie negativã a publicului deoarece comunicatorul, persoana care cunoaşte sentimentele publicului, nu a fost acolo.”

Dupã pãrerea expertului Stephen Hess, în
Statele Unite, la nivel federal, rãspunsurile
la întrebãrile presei ocupã 50 la sutã din
timpul unui purtãtor de cuvînt, informarea
personalã şi treburile agenþiei 25 la sutã,
iar elaborarea de materiale şi crearea de
evenimente 25 la sutã.
Cercetînd însã mai îndeaproape aceste
funcþii, ne dãm seama cã munca unui purtãtor de cuvînt poate fi împãrþitã în mai multe
roluri:
• De a servi drept purtãtor de cuvînt guvernamental care þine briefing-uri regulate sau
speciale.
• De a conduce activitatea de zi cu zi a
biroului de presã.
• De a ajuta la elaborarea mãsurilor şi strategiilor guvernamentale pentru a le transmite
mass-media şi publicului.
• De a planifica şi conduce campanii mediatice pentru a transmite un mesaj adecvat
pe termen lung.
• De a rãspunde la întrebãrile presei.
• De a stabili interviuri şi briefing-uri pentru
presã cu oficiali guvernamentali.
• De a oferi consultanþã oficialilor şi staff-ului guvernamental în privinþa relaþiilor cu
presa şi a posibilelor reacþii ale mass-media
la mãsurile propuse.
• De a superviza redactarea discursurilor, sau
cel puþin de a arunca o privire pe discursuri
şi mesajul acestora.
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• De a organiza evenimente precum conferinþe de presã.
• De a pregãti comunicate de presã, fişe de
date şi alte materiale.
• De a servi drept legãturã sau de a superviza
alte birouri de presã guvernamentale.
• De a aranja transportul şi cazarea la hotel
pentru membrii presei.
• De a emite acreditãri de presã.
• De a superviza publicaþiile agenþiei în
interior şi în exterior.
• De a evalua, dupã aceea, dacã un eveniment a avut efectul scontat şi de a evalua
cum se poate face ceva mai bun data
viitoare.

Î

n stabilirea poziþiei purtãtorului de cuvînt,
principala responsabilitate îi revine oficialului guvernamental pe care îl va reprezenta. Oficialul trebuie sã hotãrascã împreunã cu
purtãtorul de cuvînt cum va fi organizat
biroul de presã şi care vor fi responsabilitãþile
acestuia. Fãcînd acest lucru, oficialul trebuie
sã ia trei decizii esenþiale:
• Cît de dispus este sã fie la dispoziþia presei?
• Care va fi relaþia purtãtorului de cuvînt cu
restul staff-ului care lucreazã pentru oficialul respectiv?
• Care va fi relaþia între departamentul de
presã şi alte ministere şi departamente?
Acest aspect e foarte delicat, mai ales dacã
oficialul este şef de guvern sau al unui
minister cu subsecþiuni..
Oficialul guvernamental trebuie sã mai
þinã seama şi de unele chestiuni de detaliu:
• Cît de des va fi intervievat?
• Cît de des va þine conferinþe de presã?
• Purtãtorul de cuvînt va putea vorbi în
numele lui? Sau numai oficialul va informa
presa?
În cel mai fericit caz, oficialul guvernamental este oricînd accesibil presei, þine
deseori conferinþe de presã şi are de asemenea
un purtãtor de cuvînt care poate vorbi
în numele lui. La Casa Albã, de exemplu,
secretarul de presã are zilnic o întîlnire televizatã cu presa, dar se dã deoparte atunci cînd
apare preşedintele pentru a se adresa în
persoanã presei.
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„Pentru ca treburile sã meargã, secretarul
de presã trebuie sã fie accesibil presei, trebuie
sã fie bine informat şi trebuie sã creadã în
rolul presei într-o democraþie”, spune Dee Dee
Myers, fostã secretarã de presã a Preşedintelui
Bill Clinton. „Nu putem avea o democraþie
fãrã o presã liberã, şi chiar dacã presa pare
uneori deranjantã, ea este esenþialã. Un secretar de presã trebuie sã înþeleagã misiunea presei şi sã lucreze cu ea.”

A

utoritatea pe care o are ofiþerul de presã
faþã de restul staff-ului superior al oficialului guvernamental este şi ea importantã. Iatã unele aspecte:
• Ofiþerul de presã este primul punct de
contact cu presa, şi are sau nu autoritate
asupra relaþiilor staff-ului cu presa?
• Existã şi alte birouri autorizate sã rãspundã
la întrebãri, în afara celor de rutinã, fãrã
sã consulte în prealabil biroul de presã? De
exemplu, dacã un reporter sunã la biroul
de programare cu o întrebare simplã privind programul, cum ar fi cînd are loc un
anumit eveniment, trebuie îndrumat cãtre
biroul
de presã, sau îi poate rãspunde cel care se
ocupã de programãri?
• Cine trebuie sã supervizeze comunicatele de
presã, discursurile şi declaraþiile politice ale
biroului de presã?
• E nevoie ca un alt membru al personalului
de conducere, cum ar fi şeful de personal
al administraþiei, sã aibã autoritatea de a
aviza aceste declaraþii publice?
• Purtãtorul de cuvînt va avea acces la personalul de conducere al administraþiei?
Într-un caz petrecut recent, un guvernator
de stat novice a produs haos ignorînd nevoia
de coordonare în cadrul administraþiei sale.
Şeful lui de personal a transmis presei un
mesaj privind þelurile guvernatorului, responsabilul cu mãsurile politice un altul, iar secretarul de presã un al treilea. Mijloacele de
informare au relatat despre haosul produs
şi cotele de popularitate ale guvernatorului
au scãzut vertiginos. Abia atunci cînd activitatea de presã a fost corelatã cu restul staff-ului
s-a ajuns la transmiterea unui mesaj coerent,
relatãrile din presã s-au îmbunãtãþit şi publicul a început sã sprijine programele guvernatorului.
„Fãrã coordonare, treburile n-au cum
sã fie bine fãcute”, spune Susan King, fostã
secretar asistent pentru relaþii publice la

Departamentul SUA al Muncii şi la cel al
Locuinþelor şi Dezvoltãrii Urbane. King prevede cã în lipsa acesteia „un membru al
staff-ului va spune ‘eu îl reprezint pe şeful
meu – conducãtorul unei subsecþii – şi nu pe
conducãtorul organizaþiei’. Ca sã nu existe
tensiuni, toþi, de la mic la mare, trebuie sã
aibã sentimentul cã vorbesc în numele şefului
celui mai mare.”
Cel mai bine este atunci cînd secretarul
de presã coordoneazã toatã interacþiunea pe
care o are personalul cu presa. În cel mai rãu
caz, secretarul de presã trebuie sã afle cît mai
repede dacã vreun membru al staff-ului a
avut contacte cu presa şi ce subiecte s-au discutat. Dacã nu existã proceduri clare, administraþia ar putea rãspunde cu informaþii contradictorii iar publicul ar fi derutat şi în cele
din urmã neîncrezãtor în guvernare.
Pentru un oficial guvernamental şi biroul
sãu de presã, regula trebuie sã fie: fãrã surpize. Sau cît mai puþine cu putinþã.
Regula „fãrã surprize” are de asemenea
o importanþã vitalã în relaþia dintre biroul
guvernamental central şi departamentele
guvernamentale, precum şi dintre un minister
şi subsecþiunile sale. E important sã se stabileascã modul cum se vor integra activitãþile
la nivelul cabinetului în programul global de
relaþii ale guvernului cu presa şi ce rol joacã
purtãtorul de cuvînt. Multe din activitãþile
unui guvern sînt desfãşurate de cãtre birourile
cabinetului şi de cãtre ministere, şi în mod
ideal între acestea trebuie sã existe o coordonare. O problemã cheie este gradul de control
pe care un oficial din guvernul central vrea
şi poate sã-l exercite asupra eforturilor de
informare a publicului fãcute de organele
de la nivelul cabinetului. Problema e aceeaşi
pentru controlul unui minister asupra subsecþiunilor sale.
Coordonarea este esenþialã în majoritatea
birourilor de presã guvernamentale din SUA.
În Departamentul Trezoreriei (Ministerul de
Finanþe) din SUA, de exemplu, biroul central
de relaþii publice al Secretarului Trezoreriei
are sãptãmînal cîte o conferinþã telefonicã
tematicã cu birourile de relaþii publice ale
secþiilor sale. O conferinþã se referã la aplicarea legislaþiei şi implicã cele cinci secþii de
profil ale Trezoreriei SUA; a doua conferinþã
sãptãmînalã implicã secþiile de finanþe interne ale Trezoreriei.
Prin aceste conferinþe telefonice, biroul
central de relaþii publice al Departamentului

Munca pur tãtorului de cuvînt
implicã pãstrarea unui
echilibru între mai multe
tipuri de relaþii – cu oficialul
guvernamental pe care
îl reprezintã, cu restul
personalului superior din
administraþie, cu presa ºi cu
aparatul funcþionãresc
permanent.

Trezoreriei poate coordona şi monitoriza
principalele probleme de comunicare care
vor apãrea în urmãtoarele sãptãmîni. Departamentul are de asemenea pus la punct un
sistem de reacþie rapidã, astfel încît birourile
de relaþii publice ale secþiilor sale pot alerta
biroul central de relaþii publice atunci cînd
apare o chestiune controversatã. Dacã o
chestiune este de naturã politicã, o secþie a
Trezoreriei formatã din funcþionari specializaþi în relaþii publice alerteazã biroul de relaþii
publice al Secretarului Trezoreriei, care are
specialişti în probleme politice, ca sã dea
un rãspuns.

I

atã cîteva dintre problemele de care trebuie sã se þinã seama în crearea unui birou
de presã central:
• Care va fi relaþia dintre biroul de presã
principal şi birourile subordonate de informare publicã?
• Cum vor circula informaþiile între ele? Vor
avea conferinþe telefonice sãptãmînale sau
întîlniri? Îşi vor comunica în mod regulat
programul evenimentelor lor viitoare?
• Secretarul de presã general va avea o autoritate care se extinde pînã la organele de la
nivelul cabinetului?
• Cine va angaja purtãtorii de cuvînt din
ministere şi agenþii? Principalul responsabil
cu presa al guvernului sau fiecare conducãtor de agenþie? Dacã angajãrile le face
biroul de presã central, principalul purtãtor
de cuvînt al guvernului are control asupra
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mesajelor transmise, dar acest lucru poate
fi foarte neplãcut pentru conducãtorul unui
minister. În cel mai bun caz, existã cooperare şi coordonare. În aceastã situaþie, secretarii de presã ai agenþiilor îşi coordoneazã
eforturile cu purtãtorul de cuvînt de la nivel
central, dar au autoritatea de a planifica şi
duce la îndeplinire evenimente în propriile
lor sfere.
• Care ştiri din partea birourilor cabinetului
vor fi anunþate de cãtre principalul responsabil cu presa al guvernului?
• Cum se încadreazã birourile subordonate în
strategia globalã de relaþii cu mass-media?
• Ce materiale, cum ar fi comunicate de
presã, interviuri şi declaraþii trebuie sã fie
avizate de biroul de presã central al guvernului înainte de a fi distribuite şi cum se
face supervizarea?
• Ce evenimente viitoare sau situaþii ar putea
afecta mesajul pe care vrea sã-l transmitã
un oficial guvernamental? Ce proceduri au
fost stabilite pentru a obþine informaþii de
la alte agenþii şi ministere? Informare reciprocã între departamente în privinþa programului, întîlniri regulate pentru a discuta
calendarul evenimentelor şi schimb de
mesaje privind evenimentele programate.
Iatã un exemplu de cum pot sã iasã toate
pe dos. Secretarul de presã al guvernatorului
unui stat din SUA nu a considerat cã e important sã coordoneze mesajele în ziua cînd la
nivel de stat au vut loc simultan trei evenimente: un oficial al cabinetului statului a anunþat
un program şi a fost mediatizat din plin; un
al doilea oficial al cabinetului a anunþat un
nou proiect şi a fost mai puþin mediatizat;
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guvernatorul a anunþat un alt program şi a
fost foarte puþin mediatizat. Biroul de presã
al fiecãrui oficial al cabinetului îşi fãcuse propriile aranjamente, chiar dacã guvernatorul
avea autoritatea cea mai mare. Nu avuseserã
loc întîlniri între ofiþerii de presã şi nu fuseserã coordonate calendarele evenimentelor, iar
rezultatul au fost anunþuri de presã care s-au
concurat unul pe altul şi şi-au diminuat reciproc impactul.
Drept urmare, secretarul de presã al
guvernatorului a început sã aibã întîlniri
lunare cu secretarii de presã ai birourilor
cabinetului guvernatorului. În fiecare sãptãmînã primea calendarele acestora şi anunþurile cãtre presã programate pentru luna urmãtoare şi a pus pe cineva sã întocmeascã pe
baza lor un calendar de ansamblu. Cînd
secretarul de presã a gãsit douã anunþuri
importante planificate pentru aceeaşi zi, a
cerut ca unul sã fie amînat. Dacã guvernatorul programase un anunþ pentru o anumitã
zi, nici un alt oficial al cabinetului nu putea
organiza un mare eveniment de presã în ziua
respectivã. Mesajele cãtre mass-media au fost
coordonate şi guvernatorul a încetat sã mai
fie la concurenþã cu cabinetul pentru a obþine
atenþia presei.
Un secretar de presã trebuie sã fie informat dinainte de cãtre birourile de presã
subordonate mãcar în legãturã cu posibilele
probleme neplãcute sau dezvãluiri. În cel mai
bun caz, agenþiile vor da oficialului guvernamental principal sau ministrului şansa sã
anunþe veştile pozitive, iar ele vor anunþa
veştile proaste.

C

are sînt caracteristicile unui bun secretar de presã?
Dupã fostul purtãtor de cuvînt prezidenþial Mike McCurry, secretarii de presã au
nevoie „de simþul umorului, enorm de multã
rãbdare, capacitatea de a vorbi şi a scrie
repede şi o atitudine care nu admite compromis în privinþa adevãrului”.
„Credibilitatea”, spune el, „este cel mai
important atu al purtãtorului de cuvînt.”
În The Government/Press Connection,
Stephen Hess scrie cã ofiþerii de presã spun cã
au nevoie de tenacitate, curiozitate, o fire
amabilã, memorie bunã, politeþe, stãpînire
de sine în situaþii tensionate, înþelegere a
psihologiei umane şi capacitate de a prevedea
şi stãpîni detaliile logistice. Este de asemenea
util ca un purtãtor de cuvînt sã asimileze

rapid faptele. Trebuie sã fie în stare sã facã
faþã neprevãzutului, sã îndeplineascã simultan mai multe sarcini, sã treacã peste întreruperile constante şi sã aibã o reacþie rapidã.
Purtãtorul de cuvînt trebuie sã fie imparþial
cu reporterii – adicã sã nu facã favoritisme.
Şi, mai presus de orice, un purtãtor de cuvînt
trebuie sã fie o persoanã cu o înaltã moralitate şi eticã personalã.
Este vital ca purtãtorul de cuvînt sã-şi
menþinã credibilitatea şi pe cea a şefului sãu.
Pentru a fi eficace, un secretar de presã
trebuie sã fie crezut de cãtre presã; şi nu va
fi crezut dacã unele rãspunsuri pe care le-a
dat în trecut s-au dovedit înşelãtoare. „Efortul
mediatic al guvernului nu dã rezultate atunci
cînd purtãtorul de cuvînt nu beneficiazã de
încrederea mass-media sau este izolat de
circuitul de informaþii din cadrul guvernului”,
spune fosta secretarã de presã Sheila Tate.
În ultimii ani, rolul purtãtorului de
cuvînt a devenit tot mai dificil din cauza rapiditãþii cu care apar ştiri ce sînt valabile doar
24 de ore. Parte din slujbã este sã ştii cine trebuie sã vorbeascã şi în ce împrejurãri.
„Uneori trebuie sã elaborezi strategia
þinînd cont de mesajul pe care au nevoie
oamenii sã-l audã în clipa asta şi de persoana
cea mai potrivitã pentru a-l transmite”, spune
Joni Inman de la NAGC. Ca exemplu, ea
citeazã o triplã omucidere. „Mesajul pe care
au nevoie oamenii sã-l audã”, spune ea, „este
cã sînt în siguranþã şi lor nu li se va întîmpla
aşa ceva. Cea mai eficace persoanã pentru a
transmite acest mesaj nu este persoana
responsabilã cu relaþiile cu publicul, ci cãpitanul de poliþie în uniformã. În fiecare caz în
parte, trebuie sã cauþi comunicatorul cel mai
eficient.”
„În afarã de furnizarea de informaþii,
purtãtorii de cuvînt ar trebui sã încerce
sã-i facã pe reporteri sã se simtã cît mai confortabil.
„Nu uitaþi cã solicitãrile fizice ale muncii
de reporter şi ceasurile lungi de slujbã îi fac
pe reporteri irascibili”, spune Mike McCurry.
„Trebuie sã încerci sã te ocupi de nevoile de
bazã ale reporterilor. Sã ai grijã sã aibã acces
la mîncare şi bãuturã, sã le creezi un mediu
propice pentru elaborarea şi înregistrarea
relatãrilor iar angajaþii biroului de presã
guvernamental sã îi ajute.”
Pe scurt, munca purtãtorului de cuvînt
implicã pãstrarea unui echilibru între mai
multe tipuri de relaþii – cu oficialul guverna-

mental pe care îl reprezintã, cu restul personalului superior din administraþie, cu presa şi
cu aparatul funcþionãresc permanent, mai
ales dacã e vorba de persoane numite pe criterii politice. Purtãtorul de cuvînt trebuie de
asemenea sã aparã în faþa şefului atunci cînd
e util şi sã rãmînã în umbrã atunci cînd şeful
e în lumina reflectoarelor presei.
„Cel mai important lucru care trebuie
þinut minte”, spune fosta purtãtoare de cuvînt
prezidenþialã Dee Dee Myers, „este cã deşi
munca poate fi uneori exasperantã, grea şi
frustrantã, rolul birourilor de presã ale guvernului este sã-i ajute pe membrii presei sã înþeleagã bine ce au de relatat. În asta constã
esenþa democraþiei.”
„Sistemul funcþioneazã cel mai bine
atunci cînd conferã un grad mare de deschidere pentru presã”, spune Myers. „Deschiderea nu e ceva de care sã-þi fie teamã.”
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Ce trebuie sã faci ºi ce nu trebuie sã faci
în relaþiile cu presa

Ce trebuie sã faci

Ce nu trebuie sã faci

• Sã spui adevãrul – ÎNTOTDEAUNA

• Sã nu minþi – NICIODATĂ.

• Sã fii cinstit şi corect. De asta depind credibilitatea şi reputaþia ta.

• Sã nu spui „Fãrã comentarii” – NICIODATĂ.

• Sã recunoşti dacã nu ştii rãspunsul la o
întrebare. Oferã-te sã afli rãspunsul, şi fã-o
cît mai repede cu putinþã.
• Corecteazã pe loc greşelile. Recunoaşte
cã nu ai dat un rãspuns corect şi ai dori sã
lãmureşti confuzia.

• Nu improviza, nu fã speculaþii şi nu rãspunde la întîmplare. Reporterii buni verificã
faptele. Dacã ai greşit, credibilitatea ta va fi
distrusã.
• Nu încerca sã spui cã un comentariu este
„confidenþial” dupã ce l-ai fãcut.
• Nu fi lipsit de reacþie.

• Evitã folosirea unui jargon. Vorbeşte cît mai
clar.
• Porneşte de la presupunerea cã tot ce spui e
înregistrat.
• Fii cît se poate de deschis cu mass-media.
• Cheamã-i pe reporteri dacã apare o relatare
eronatã. Atrage-le politicos atenþia ce anume e greşit şi explicã-le cu argumente.
• Fã-þi o listã cu succesele obþinute. Actualizeaz-o cît mai des. Lucrurile se petrec atît de
repede, încît s-ar putea sã uiþi ceea ce tu şi
administraþia sau ministerul tãu aþi realizat.
• Rãspunde întotdeauna la telefoanele pe
care le-ai primit sau pune un asistent sã rãspundã, astfel ca reporterii sã ştie în timp
util ce sã scrie.
• Încercã sã obþii informaþiile pe care le
doresc reporterii, chiar dacã asta înseamnã
un efort în plus, adicã sã stai pînã tîrziu
la serviciu sau sã duci materialul personal.
• Sã ai simþul umorului.
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• Nu difuza o ştire pînã nu dispui de informaþiile care trebuie s-o însoþeascã. Nu fã un
anunþ şi pe urmã sã pregãteşti un comunicat de presã şi o fişã de date. Dacã ai
materialul pregãtit înainte de conferinþa de
presã, dupã ce faci anunþul poþi sã foloseşti
timpul ca sã-l explici presei.

Cînd apare o greºealã sau veºti proaste

Cum sã te descurci cu greºelile

Cum sã faci faþã veºtilor proaste

Dacã într-o relatare þi se atribuie lucruri pe
care nu le-ai spus sau sînt date informaþii
greşite, acþioneazã cu promptitudine. Discutã
cu reporterul. Nu recurge la ameninþãri.
Prezintã-i fapte şi aşteaptã-te ca tot ce spui
pentru a corecta greşeala sã fie înregistrat.
Dacã nu ajungi la nici un rezultat cu reporterul, du-te la editorul lui.
Poþi sã ceri retractarea sau corectarea
unei greşeli, lucru pe care-l fac mulþi oficiali.
Alþii însã au sentimentul cã eroarea abia
se perpetueazã dacã e iarãşi pomenitã. Dar
cu Internet-ul ştirile incorecte pot fi accesate
la nesfîrşit. De aceea, a solicita o rectificare
este de multe ori cea mai bunã soluþie. Calea
de urmat depinde de greşealã şi de gravitatea
ei. În tot cazul, trebuie cel puþin sã iei legãtura cu reporterul şi sã corectezi informaþia
greşitã sau afirmaþia greşit citatã.

• Sã nu minþi.
• Nu te ascunde. Dacã minþi sau te ascunzi,
îþi pierzi credibilitatea.
• Nu evita telefoanele reporterilor.
• Recunoaşte existenþa problemei.
• Explicã ce mãsuri s-au luat pentru a
o corija.

„Frustrarea aproape cã face
face par te intrinsecã
din aceastã muncã”, spune
fostul pur tãtor de cuvînt
vice-prezidenþial
David Beckwith.
„Dacã nu ai simþul umorului,
e o treabã nesuferitã.”
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Un bi rou de pre sã res pon sa bil

3

Biroul de presã la
lucru

În Statele Unite, chiar dacã nenumãratele birouri de presã ale
administraþiei sînt structurate diferit, toate au douã sarcini
identice. Ele se ocupã de presã ºi îi þin pe colegii lor din
administraþie la curent cu ceea ce intereseazã presa. Unele
se ocupã doar de relaþiile cu presa; altele se ocupã de toate
comunicãrile, cum ar fi publicaþii, discursuri
şi chiar chestiuni legislative.
Personalul birourilor de presã poate fi
alcãtuit diferit. Multe au structura unei redacþii de ziar. Dacã biroul are un personal redus
ca numãr, asemeni unui ziar mic sau unei
redacþii de ştiri, diviziunea muncii nu e foarte
clarã şi majoritatea angajaþilor fac de toate.
Dacã este mai mare, ca o redacþie de ştiri mai
mare, pot sã existe mai mulþi responsabili,
şi fiecare sã aibã „parcela” lui, sau domeniul
de ştiri de care se ocupã. Alte birouri sînt
împãrþite în funcþie de tipul de presã, unii
responsabili ocupîndu-se numai de presa
scrisã, iar alþii numai de TV şi radio. Numãrul angajaþilor depinde şi de numãrul de
reporteri cu care are de a face biroul şi de
tipul de sarcini ale biroului – de exemplu, se
ocupã numai de relaþiile cu presa sau şi de
redactarea de discursuri?

Gîndind pe termen lung ºi pe termen scurt
Ştirile pot fi abordate reactiv, sau pot fi
abordate proactiv. Prima abordare implicã
o gîndire pe termen scurt, confruntarea cu
crizele de zi cu zi şi transmiterea de ştiri.
Cealaltã necesitã o gîndire pe termen lung
şi elaborarea unei strategii de viitor. Un bun
birou de presã guvernamental îndeplineşte
ambele funcþii. De multe ori, sarcinile reactive şi proactive apar în acelaşi birou şi, dacã
acesta e destul de mare, sînt îndeplinite de
douã persoane.

„Nu poþi face munca de fiecare zi de
purtãtor de cuvînt şi sã dai sfaturi strategice,
sã analizezi mãsurile politice, sã analizezi
mesajul, sã recomanzi cãi de transmitere
a mesajului”, a declarat ziarului Washington
Post Karen P. Hughes, consilierã a Preşedintelui George W. Bush pentru comunicare şi
redactarea de discursuri.
Este greu sã gîndeşti pe termen lung,
cînd trebuie sã gîndeşti şi pe termen scurt.
Crizele de zi cu zi prevaleazã întotdeauna în
faþa planurilor pe termen lung. Din cauza
caracterului urgent al unei situaþii de crizã,
planul de perspectivã e de multe ori amînat
şi apoi nu e niciodatã pus în aplicare. De
aceea în birourile aflate în vizor, unde ritmul
e esenþial, o persoanã gîndeşte de obicei
pe termen scurt – presa cotidianã – iar alta
pe termen lung – planificarea mesajului strategic pentru viitor.
„Dacã reacþionezi întotdeauna la întrebãri, probabil cã nu-þi foloseşti cele mai bune
argumente”, spune fostul purtãtor de cuvînt
al Casei Albe Mike McCurry. „Trebuie sã ai
un plan proactiv pentru a-þi transmite mesajul cetãþenilor şi trebuie sã-l comunici neîntrerupt.”
„La Casa Albã, munca de comunicare a
ştirilor e diferitã de cea de redactare a ştirilor,
şi de aceea aveam un secretar de presã şi
un director de comunicare”, spune McCurry.
„Trebuie sã ai oameni care şlefuiesc mesajul,
pregãtesc cele mai bune argumente care
trebuie prezentate şi trebuie sã ai oameni
care pot comunica acele mesaje iarãşi şi
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iarãşi, în fiecare zi. Prima sarcinã e cea a
directorului de comunicare, iar a doua cea a
secretarului de presã. Este ca într-o întreprindere, unde o persoanã creeazã produsul, iar
alta îl vinde.”
În perioada administraþiei Preşedintelui
George Bush (1989–1993), secretarul de presã
Marlin Fitzwater a fãcut ambele munci, cea
pe termen lung şi cea pe termen scurt, timp
de nouã luni. Spune cã i s-a pãrut o sarcinã
imposibilã.
„Ca secretar de presã, eşti implicat în
probleme stringente, legat de ştirile zilnice”,
spune Fitzwater. „Trebuie sã dai rãspunsuri
imediate la probleme imediate, şi nu ai timp
sã te concentrezi asupra strategiilor pe termen
lung. Chiar dacã îþi faci timp, e greu sã-þi
redirecþionezi mintea ca sã gîndeascã unde
vrei sã ajungi peste douã luni.”
În plus, spune el, presa îl priveşte altfel
pe secretarul de presã atunci cînd cele douã
roluri sînt combinate. „Ei vãd în directorul
de comunicare un propagandist care pregãteşte subiectele zilei, creeazã orientãrile, şi presa
interpreteazã acest rol ca fiind unul nu tocmai imparþial.” Dar a fi cunoscut pentru
onestitate şi integritate este esenþial pentru
reputaþia
şi eficienþa unui secretar de presã, spune el.
„Dacã faci ambele munci, eşti compromis.”
Pentru o bunã coordonare, cele douã
roluri sînt de multe ori gãzduite în acelaşi
birou. Îndatoririle specifice ale directorului
de comunicare (gînditorul pe termen lung)
includ elaborarea strategiei, planificarea
mesajelor şi a subiectelor, întocmirea unui
program de ansamblu, monitorizarea departamentelor cabinetului cu privire la viitoarele
lor anunþuri de presã, coordonarea mesajelor
cu aceste departamente, planificarea deplasãrilor în afara oraşului, supervizarea redactãrii
discursurilor şi supervizarea cercetãrii.
Uneori, el monitorizeazã de asemenea biroul
care are evidenþa extraselor din presã şi se
ocupã de mass-media din afara oraşului.
Spre deosebire de aceasta, munca secretarului de presã (gînditorul pe termen scurt)
include rãspunsuri zilnice la întrebãrile presei, iniþierea de contacte cu mass-media, discuþii cu presa şi conducerea operaþiunilor de
relaþii cu presa, de la pregãtirea comunicatelor de presã şi a fişelor de date pînã la aranjarea conferinþelor de presã şi a interviurilor cu
oficiali guvernamentali.
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În unele cazuri, directorul de comunicare
conduce biroul, iar secretarul de presã îi este
subordonat. În biroul fostului Guvernator
Christine Todd Whitman din New Jersey,
directorul de comunicare era şeful. El rãspundea uneori întrebãrilor presei dacã era vorba
de un reporter pe care-l cunoştea bine sau
dacã subiectul îl interesa în mod deosebit.
Rareori îl însoþea pe guvernator în deplasare.
Secretara de presã, care era subordonatã
directorului de comunicare, şi staff-ul ei se
ocupau de toate problemele de presã, vorbeau
„oficial” şi o însoþeau pe doamna guvernator.
Secretara de presã, la fel ca directorul
de comunicare, avea acces direct la guvernator. Fiecare îl informa pe celãlalt atunci cînd
se ocupa de o chestiune legatã de relaþiile
cu presa.
Uneori secretarul de presã are în sarcinã
biroul, iar directorul de comunicare îi este
subordonat. La Casa Albã, funcþiile de secretar de presã şi de director de comunicare au
fost de multe ori separate în douã birouri.
Secretarul de presã se ocupã de operaþiunile
zilnice de presã. Directorul de comunicare are
în sarcinã strategia pe termen lung, redactarea discursurilor şi, deseori, presa din afara
oraşului. Ei au numeroase întîlniri şi îşi
coordoneazã eforturile şi mesajul de ansamblu al administraþiei nu doar între ei doi ci şi
cu ceilalþi membri superiori ai executivului de
la Casa Albã.
„Treburile merg bine cînd existã coordonare între cei doi factori, cînd fiecare e implicat în organizaþia celuilalt şi cînd ambele
echipe ştiu ce face cealaltã”, spune Marlin
Fitzwater. Pentru a realiza aceastã coordonare, Fitzwater chema o persoanã de la comunicare la toate şedinþele sale şi punea o persoanã
din biroul sãu de presã sã participe la toate
şedinþele biroului de comunicare.
Un al doilea element crucial, spune el,
este compatibilitatea personalã dintre cele
douã birouri. „Dacã lipseşte una din douã –
relaþia personalã sau relaþia organizaþionalã
– atunci nu ai şanse de reuşitã.”

Împãrþirea muncii

C

onclucrarea este esenþialã. Într-un
minister important dintr-un nou guvern,
sarcinile de comunicare sînt împãrþite
între mai multe birouri. Secretarul de presã al
ministrului nu are personalul lui, nici mãcar
o secretarã, transmite singur faxurile, rãspun-

de singur la telefon şi vorbeşte în numele
ministrului, adicã al ministerului. Biroul de
presã este o operaþiune separatã, avînd
propiul director, care e subordonat unui
ministru adjunct. Personalul constînd din
12 membri se ocupã de cercetare, de urmãrirea presei, de logisticã şi de solicitãrile presei
din afara oraşului. Un al treilea birou de
comunicare, avînd trei membri, se ocupã de
comunicarea de perspectivã şi este subordonat
unui al treilea ministru adjunct. Purtãtorul de
cuvînt, directorul de presã şi cel de comunicare se întîlnesc frecvent, dar subordonaþii lor
niciodatã.
Şeful de personal al ministrului este favorabil acestui aranjament fiindcã înseamnã cã
purtãtorul de cuvînt al ministrului se poate
concentra asupra ministrului, fãrã a fi împovãrat cu munca administrativã. Purtãtorul de
cuvînt recunoaşte însã cã e depãşit şi uneori
îi este greu sã obþinã informaþii. Acestea n-ar
fi mai bine coordonate dacã mesajul ministrului ar fi rostit de o singurã voce, sincronizatã
de purtãtorul de cuvînt al ministrului? Purtãtorul de cuvînt ar putea fi în continuare purtãtor de cuvînt, chiar dacã operaþiunea de
presã şi comunicarea de perspectivã i-ar fi
subordonate. El ar putea angaja un director
administrativ care sã se ocupe de partea birocraticã.

Activitãþile de zi cu zi ale biroului de presã

Ş

edinþele. Şedinþele frecvente pot sã parã
uneori cã umplu ziua, lãsînd puþin timp
pentru alte lucruri, dar ele pot fi cruciale
pentru o bunã funcþionare a sistemului. Rolul
lor este schimbul de informaþii, anticiparea
ştirilor şi pregãtirea pentru a le face faþã. În
Statele Unite, întîlnirile regulate între un purtãtor de cuvînt şi colegii din guvern care nu
au relaþii cu presa şi între purtãtorul de
cuvînt şi staff-ul de presã al guvernului au loc
de obicei zilnic, uneori chiar de mai multe ori
pe zi.
Numeroase birouri federale din SUA
îşi încep ziua cu şedinþe matinale ale personalului de conducere, inclusiv purtãtorul de
cuvînt. De regulã şedinþele dureazã 30 pînã
la 45 de minute, un membru al personalului
de conducere vorbind despre principalele probleme ale zilei – principalele chestiuni de pe
ordinea de zi a oficialului guvernamental,
programul şi întîlnirile, de exemplu. Pe urmã
fiecare membru al personalului poate sã
discute pe scurt chestiunile de perspectivã,

cum ar fi legislaþie, interviuri cu presa, probleme de buget şi subiecte de mediatizat. Secretarul de presã trebuie sã ofere informaþii
despre ce a apãrut în presã în dimineaþa
respectivã, ce ştiri noi l-ar putea afecta pe
oficialul guvernamental şi mesajul zilei, sãptãmînii sau al lunii.
Dupã aceastã şedinþã, purtãtorul de
cuvînt þine de regulã o a doua şedinþã cu
personalul care se ocupã de relaþiile cu presa
pentru a obþine de la ei informaþii despre
chestiunile delicate ale zilei. Şedinþa se desfãşoarã dupã aceleaşi reguli ca cea a personalului de conducere, fiecare membru al staff-ului
de presã comentînd la ce lucreazã, revizuind
programul oficialului guvernamentel şi discutînd mesajele cãtre media şi subiectele care ar
putea fi abordate de reporteri în ziua respectivã. Secretarul de presã distribuie sarcini, iar
membrii personalului transmit întrebãri la
diferite birouri ale cabinetului. În cursul zilei,
staff-ul poate sã întocmeascã un dosar de
briefing cu mãsuri guvernamentale sau poziþii
privind unele teme importante de actualitate.
Purtãtorul de cuvînt în faþa presei se poate
referi la acesta atunci cînd se pregãteşte
pentru un briefing zilnic cu presa.
La Casa Albã, secretarul de presã îi coopteazã de obicei la şedinþele staff-ului de presã
pe responsabilii cu presa ataşaþi pe lîngã
prima doamnã şi pe lîngã vice-preşedinte. În
plus, secretarul de presã sau secretarul de presã adjunct are în fiecare zi o convorbire
telefonicã cu omologii sãi de la Departamentul de Stat, de la cel al Apãrãrii şi de la Biroul
pentru Chestiuni de Securitate Naþionalã
pentru a formula un mesaj unic pe chestiunile de politicã externã. Oficialii de vîrf pot
avea o întîlnire sãptãmînalã pentru a discuta
mãsurile politice şi planificarea şi legãtura
acestora cu comunicarea. Grupul studiazã
cum ar putea fi folosite posibilitãþile de a
organiza evenimente pentru a consolida programul de activitãþi al preşedintelui. La fel
procedeazã şi departamentele mari avînd
multe birouri regionale şi sucursale subordonate. La Departamentul SUA al Muncii, de
exemplu, purtãtorul de cuvînt are de obicei o
conferin-þã telefonicã la fiecare douã sãptãmîni cu directorii de informare din cele 10
regiuni ale sale pentru a discuta problemele
de presã curente şi de perspectivã.
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Birourile de presã ale multor guvernatori
de state din SUA sînt similare. Purtãtorul de
cuvînt al guvernatorului poate sã participe la
o şedinþã matinalã cu personalul de conducere, la care e posibil sã asiste şi guvernatorul,
sau unde acesta poate sã dea telefon pentru
a discuta presa de dimineaþã şi evenimentele
pentru ziua respectivã. În unele state mai
mici, e posibil ca şedinþele sã se þinã mai rar,
cum ar fi sãptãmînal. Mulþi purtãtori de
cuvînt ataşaþi unor guvernatori au de asemenea întîlniri regulate cu secretarii de presã ai
diferitelor departamente şi agenþii ale statului.
Un oficial guvernamental nou ales l-a
vrut ca purtãtor de cuvînt pe secretarul lui de
presã din timpul campaniei electorale. Deşi
purtãtorul de cuvînt cunoscuse þelul campaniei – sã cîştige –, de la instalarea în funcþie
rareori discutase cu oficialul guvernamental
„mesajul curent” sau tema. Trebuiau sã se
concentreze asupra adoptãrii unor mãsuri. Nu
aveau loc întîlniri între oficialul ales şi secretarul lui de presã şi personalul de conducere
pentru a studia þelurile şi a evalua progresele
fãcute. Purtãtorul de cuvînt a fost lãsat singur
sã vorbeascã cu presa. „Cum poþi sã decizi
singur care e mesajul?” se întreba purtãtorul
de cuvînt.
Extrasele de ştiri şi monitorizarea presei.
Birourile de presã guvernamentale prezintã
de obicei zilnic – sau, de multe ori, de douã
ori pe zi – extrase de presã sau de ştiri pentru
a-şi informa şefii în privinþa întîmplãrilor
care ar putea avea un impact asupra activitãþii lor. În Statele Unite, birourile de presã ale
majoritãþii guvernatorilor şi agenþiilor federale au personal care citeşte, extrage, multiplicã
şi distribuie relatãri din presã oficialilor superiori, iar în unele cazuri face şi o compilaþie
a reportajelor televizate. De regulã, extrasele
sînt luate din relatãrile cele mai importante –
bune sau rele – urmate de cele mai puþin
importante. Alte birouri de presã sînt abonate
la servicii de monitorizare, care sînt companii
private ce urmãresc articolele chiar şi din
publicaþii mai mici sau regionale.
La Casa Albã se fac rezumate precum şi
compilaþii ale extraselor de presã, dar la multe agenþii guvernamentale se fac doar compilaþii. În alcãtuirea unui dosar cu extrase din
presa zilei, prima prioritate a biroului purtãtorului de cuvînt este de obicei urmãrirea ştirilor, mai degrabã decît rezumarea lor. Deseori, e suficient sã se facã copii dupã articolele
mai importante – pozitive ori negative. Res-
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crierea unui articol, oricît de scurt, poate consuma mult din timpul staff-ului.
Într-o administraþie nouã, persoanele cu
cea mai multã experienþã din biroul de presã
decupau, lipeau şi rezumau zilnic articole din
ziare şi reviste pentru cei vreo zece membri
ai personalului de conducere. Deşi 80 la sutã
din ştiri proveneau de la televiziune, nu exista
o monitorizare TV, fiind consideratã prea
costisitoare. Staff-ul redacta de asemenea un
rezumat lunar al relatãrilor din presã. Ar fi
fost oare mai eficace dacã:
• Ar fi selectat doar şi copiat relatãrile?
• Le-ar fi distribuit mai multor membri ai
administraþiei?
• Ar fi folosit echipamentul din studioul TV
al departamentului pentru a monitoriza ştirile televizate?
• Ar fi încetat sã analizeze ştirile şi ar fi angajat o agenþie privatã pentru a face acest
lucru lunar sau trimestrial?
• Ar fi mutat persoanele care monitorizau
presa la departamentul de relaþii cu presa
pentru a lucra cu mass-media cele mai
influente?
• Ar fi pus persoane începãtoare sã decupeze
şi sã copieze din ziare?
Apelurile telefonice. În Statele Unite,
birourile de presã ale Casei Albe şi ale principalelor departamente au un sistem de ofiþer
de serviciu, astfel încît un ofiþer de presã este
diponibil aproape la orice orã, inclusiv serile
şi în weekend, pentru a rãspunde la întrebãrile mass-media. Un sistem de ofiþer de serviciu
le permite birourilor de presã sã funcþioneze
în ciclul de ştiri de 24 de ore pe zi; deoarece
acest serviciu e asigurat de multe ori de tineri
ofiþeri de presã, secretarul de presã principal
are o pauzã.
Uneori, cînd lucreazã la un reportaj
important, purtãtorii de cuvînt dau presei
numãrul telefonului lor celular sau pe cel de
acasã – deseori cãpãtînd în schimb numãrul
de telefon al reprezentantului mass-media –
astfel încît se pot da rãspunsuri la întrebãri
şi dupã orele de serviciu. Dacã un oficial de
presã a lucrat cu un reporter la un articol,
înseamnã cu nu va putea fi implicat un nou
purtãtor de cuvînt care s-ar putea sã ştie mai
puþine despre subiect. „Prefer sã fiu sunat
acasã de un reporter şi sã-i sau informaþii
corecte şi amãnunþite, decît sã aparã o relatare subþiricã fiindcã purtãtorul de cuvînt care
era de serviciu nu era atît de familiarizat cu

informaþiile”, spune responsabilul cu relaþiile
publice de la o organizaþie militarã a SUA.
A face schimb de numere de telefon pentru orele din afara serviciului sau a avea un
membru al staff-ului care sã rãspundã la apeluri dupã orele de serviciu este deosebit de
important în þãrile cu mai multe fusuri orare.
În unele democraþii noi, purtãtorii de
cuvînt guvernamentali susþin cã a-şi da numerele de telefon celular înseamnã a fi accesibili
presei, dar acest lucru nu e neapãrat adevãrat.
Dacã un reporter te sunã pe telefonul
celular se eliminã „filtrul” unui secretar sau
asistent care rãspunde la telefon, aflã cine
sunã şi întreabã în ce problemã. E adevãrat
însã cã în acest mod purtãtorul de cuvînt este
la discreþia presei şi în momente cînd ar
putea fi luat pe nepregãtite. Dacã apelul trece
printr-un asistent, ofiþerul de presã va fi
pregãtit. În plus, dacã la apelul iniþial rãspunde un asistent, înseamnã cã cineva poate
oricînd sã noteze întrebãrile presei, iar purtãtorul de cuvînt va putea sã rãspundã întîi la
apelul cel mai important şi sã aibã pregãtit
un rãspuns în cunoştinþã de cauzã.
Totuşi, este esenþial ca purtãtorul de
cuvînt sã returneze cu promptitudine apelul
unui reporter. Şi este important ca un purtãtor de cuvînt sã-şi þinã telefonul celular deschis. În caz contrar, presa se va adresa în altã
parte pentru informaþii.
„Purtãtorii de cuvînt trebuie sã fie disponibili oricînd”, spune Juleanna Glover, secretarã de presã a Vice-Preşedintelui Dick Cheney. „Nu e recomandabil sã dai în dreapta şi
în stînga numãrul tãu de telefon celular, dar
membrii staff-ului care rãspund la telefon
trebuie sã ştie cã pot sã transfere apelul unui
reporter la telefonul tãu dacã respectivul
reporter a sunat pe o linie obişnuitã.”
Într-o þarã europeanã, secretarul de presã
al ministrului de externe nu era la curent cu
faptul cã Slobodan Milosevic din Iugoslavia
fusese acuzat de crime de rãzboi de Tribunalul Internaþional pentru Crime de Rãzboi de
la Haga, arunci cînd un reporter l-a sunat
direct pe telefonul celular cerîndu-i o declaraþie. Deoarece secretarul de presã nu ştia
de acuzaþiile de crime de rãzboi, „Am apãrut
complet ridicol”, a recunoscut el mai tãrziu.
„Nu trebuie sã rãspunzi pe loc la o întrebare”, spune Joni Inman de la Asociaþia
Naþionalã a Comunicatorilor Guvernamentali.
„Ai dreptul sã nu te laşi prins în cursã. E mai
bine sã-l cauþi tu mai tîrziu pe reporter, decît

E greu sã gîndeºti
pe termen lung atunci
cînd trebuie sã gîndeºti
ºi pe termen scurt.
Crizele de zi cu zi
prevaleazã întotdeauna
în faþa planurilor
de viitor.

sã dai un rãspuns eronat.” Iar Sheila Tate,
fostã purtãtoare de cuvînt a Primei Doamne
Nancy Reagan, adaugã: „Poþi spune ‘M-ai
prins într-un moment nepotrivit. Care e termenul tãu limitã? Te sun eu mai tîrziu.’”

Distribuirea resurselor

U

neori, rezolvarea eficace a problemelor
de mass-media nu implicã cheltuieli
mai mari, angajarea unui personal mai
numeros sau achiziþionarea de echipamente
suplimentare. Implicã doar o redistribuire
a resurselor.

Pe hîrtie, biroul de presã al unui minister
avea un personal de comunicare uriaş. Dar
numãrul de angajaþi care se ocupau de presã
era minuscul. Majoritatea angajaþilor lucrau
la publicaþiile sãptãmînale sau lunare are
ministerului, care se comercializau. Oficialii
ministerului considerau cã acesta era modul
cel mai bun de a comunica direct cu cetãþenii.
Cîndva, dupã cãderea unui fost regim comunist, publicaþiile umpluserã un gol în domeniul ştirilor, dar acum nu mai era cazul. Scãderea vertiginoasã a vînzãrilor publice însemna cã ziarele şi revistele ministerului deveniserã, în fond, publicaþii pentru angajaþi.
Ştirile din þarã erau dominate de televiziune. Cu toate acestea, ministerul nu numai
cã nu monitoriza ştirile televizate, dar nu
avea pe nimeni care sã se ocupe de reporterii
TV. Personalul de presã redus al ministerului
nu avea acces la Internet sau e-mail şi avea
un singur computer, numai pentru procesare
de texte. Grosul personalului şi al echipamentului se aflau în secþiile de publicaþii şi de
producþie TV ale ministerului.

23

Purtãtorii de cuvînt din secþia de presã
erau copleşiþi de numãrul de solicitãri din
partea mass-media, iar reporterii se plîngeau
cã obþin prea puþine informaþii şi cã secþia
de presã le rãspunde cu încetinealã. Ministerul ar fi fãcut mult mai bine sã-şi redistribuie
resursele – oameni şi echipamente – cãtre
sectoarele de unde îşi obþineau cetãþenii
ştirile: televiziunea independentã şi presa
scrisã.

Nevoia de coordonare

O

rice efort de relaþii publice izbutit
depinde în mare mãsurã de coordonarea cu alte departamente din cadrul agenþiei, cu membrii personalului din agenþie şi
cu departamente din afara agenþiei.
„E cu-adevãrat important ca fiecare
membru dintr-o organizaþie sã-i înþeleagã
prioritãþile şi misiunea astfel încît cu toþii sã
reflecte aceleaşi preocupãri”, spune Susan
King, fostã secretar asistent pentru relaþii
publice la Departamentul SUA al Muncii şi la
cel al Locuinþelor şi Dezvoltãrii Urbane. „Asta
nu înseamnã ca toþi sã vorbeascã ca o bandã
înregistratã care se repetã, dar dacã oamenii
nu înþeleg misiunea şi prioritãþile, nu vor vorbi
publicului într-un mod coordonat, iar organizaþia va avea de pierdut din forþa ei efectivã.”
De ce e importantã coordonarea? Pe de
o parte, ea asigurã buna demarare a unui
program. Fostul secretar de presã de la Casa
Albã Marlin Fitzwater le-a cerut directorilor
de comunicare de la fiecare departament al
cabinetului sã raporteze toate anunþurile
despre care considerau cã ar putea fi ştiri de
prima paginã. A fãcut acest lucru în ideea cã
preşedintele ar putea anunþa unele ştiri majore ale fiecãrui departament şi ar afla despre
orice ştiri controversate înainte ca acest lucru
sã se întîmple.
În al doilea rînd, cineva din alt minister
sau departament e posibil sã lucreze la acelaşi
program sau problemã şi sã fie în contradicþie. Presa ar putea întreba pe bunã dreptate: dacã un lider guvernamental nu e capabil
sã þinã douã ministere pe aceeaşi linie în aceeaşi problemã, şi dacã douã ministere nu sînt
capabile sã conlucreze, cît de bun lider sau
ministru e persoana respectivã?
În al treilea rînd, chiar atunci cînd doi
oficiali guvernamentali convin asupra unei
chestiuni, unirea eforturilor lor va face mesajul mai puternic.
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În al patrulea rînd, rişti sã fii surprins
şi pus în încurcãturã dacã eforturile altora
sînt mediatizate şi tu nu ştii acest lucru. Întrun caz, un oficial al cabinetului a anunþat o
iniþiativã majorã fãrã sã o discute cu Casa
Albã. Dacã mãsurii respective i s-a acordat
multã atenþie din partea presei, anulãrii ei de
cãtre preşedinte i s-a acordat şi mai multã.
Oficialul cabinetului a fost pus într-o situaþie
jenantã şi a fost înfãþişat în presã ca fiind
sabotat.
În fine, a face numai schimb de calendare
ale oficialilor guvernamentali nu este de ajuns.
Birourile de presã şi de relaþii publice ar trebui
sã-şi coordoneze şi planurile. Au fost situaþii
cînd agenþii guvernamentale au programat
conferinþe de presã importante în acelaşi timp,
şi jurnaliştii au protestat cu voce tare. „Pe care
din conferinþele de presã ar trebui sã o alegem?” s-a plîns un reporter unui purtãtor de
cuvînt. „Nu ne faceþi munca atît de grea.”
În schimb, armata americanã pune
accentul pe coordonarea mesajului. În fiecare
zi, spre sfîrşitul orelor de lucru, birourile de
relaþii publice din întreaga lume ale Marinei
Militare SUA transmit prin e-mail biroului
central de relaþii publice al Marinei Militare,
aflat la Washington, o recapitulare detaliatã a
solicitãrilor presei şi a evenimentelor zilei
demne de a apãrea în presã. Biroul central
face un rezumat al principalelor solicitãri şi
chestiuni şi le dã înapoi prin e-mail birourilor
de relaþii publice. Purtãtorii de cuvînt iau
legãtura unii cu alþii pentru chestiunile comune şi îşi coordoneazã rãspunsurile.
„Acest lucru împiedicã presa sã ‘ne
împartã în echipe’, ducîndu-se dintr-o parte
în alta a Marinei Militare şi încercînd sã ne
facã sã spunem lucruri diferite”, spune un
purtãtor de cuvînt. „De foarte multe ori am
aflat cã acelaşi reporter l-a sunat pe un coleg
din alt oraş cu întrebãri similare. Cunoaşterea
întregii activitãþi de presã importante ne permite mie şi colegilor mei sã ne coordonãm
rãspunsurile ca sã nu apãrem în contradicþie
şi ne ajutã sã înþelegem sub ce unghi ar putea
aborda un reporter o anumitã relatare.”
Oficiali din multe guverne de coaliþie
se plîng cã este imposibil de realizat o coordonare fiindcã în poziþii cheie din guvern
se aflã reprezentanþi ai unor partide politice
extrem de diferite. Acest impediment nu contrazice faptul cã, într-un guvern de coaliþie,
coordonarea este la fel de esenþialã ca într-un
guvern monocolor.

Biroul de presã
5 sfaturi utile
• Trebui sã aveþi pe cineva care sã gîndescã
pe termen lung. Eforturile mediatice nu ar
trebui sã fie doar pe termen scurt şi sã se
ocupe numai de situaþii de crizã.
• Organizaþi şedinþe zilnice atît cu membrii
biroului de presã, cît şi cu personalul de
conducere din minister, pentru ca şi unii şi
alþii sã fie la curent cu mesajul mediatic.
• Pentru a evita surprizele, coordonaþi-vã
cu celelalte departamente şi ministere.
• Menþineþi monitorizarea presei flexibilã.
Decupaþi şi copiaþi. Nu faceþi numai
rezumate ale ştirilor. Analiza sãptãmînalã
sau lunarã poate constata tendinþe.
• Însuşiþi-vã programul de relaþii cu mass-media, nu-l lãsaþi numai pe seama presei.
Filtraþi apelurile telefonice, dar returnaþi-le
prompt, cu un rãspuns bine gîndit.

Orice efort reuºit
de relaþii publice depinde
în mare mãsurã
de coordonarea cu
alte depar tamente
din cadrul agenþiei tale,
cu restul staff-ului,
ºi cu depar tamente
din afara agenþiei tale.
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Aranjamentele organizatorice
Cum sînt repar tizate diferitele funcþii ale biroului de presã
în depar tamentele guvernamentale din SUA?
Fiecare membru al cabinetului poate sã
organizeze biroul dupã coordonate proprii.
În urmãtoarele paragrafe vom prezenta patru
tipuri de aranjamente.

Depar tamentul de Stat
În Departamentul de Stat al SUA, subsecretarul cu probleme de diplomaþie publicã şi
relaþii publice conduce relaþiile publice, cu
mass-media şi activitatea de comunicare a
Departamentului. În subordinea acestui birou
se aflã secretarul asistent pentru relaþii publice, care vorbeşte în numele Secretarului de
Stat şi supervizeazã cinci birouri. Acestea sînt:
• Biroul de presã, care pregãteşte zilnic materialele de referinþã, orientãrile mediatice şi
întrebãri şi rãspunsuri pe care secretarul
asistent le foloseşte pentru briefing-ul zilnic
cu presa.
• Biroul de extindere mediaticã, care programeazã pentru oficialii Departamentului de
Stat, pe teritoriul Statelor Unite, interviuri cu
posturi TV, de radio şi cu redacþii de ziare.
• Biroul de legãturã cu publicul şi interguvernamentalã, care organizeazã pentru oficialii
Departamentului de Stat, pe tot teritoriul
Statelor Unite, conferinþe şi întruniri, se
ocupã de legãturile cu oficiali ai administraþiilor de stat şi locale şi stabileşte briefinguri în departament pentru grupuri de
vizitatori.
• Biroul de informaþii electornice şi servicii
de emisie, care se ocupã de Web site-ul
departamentului şi de conferinþe video
digitale. El produce de asemenea programe
interactive de televiziune via satelit.
• Biroul de planificare a comunicãrii strategice, care coordoneazã alte birouri, atît în
cadrul cît şi în afara departamentului, pe
tema unui anumit mesaj strategic.
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Subordonat tot subsecretarului este un
secretar asistent pentru educaþie şi probleme
culturale, al cãrui birou supervizeazã schimburile culturale şi de cetãþeni, şi un coordonator al Biroului de Programe Internaþionale de
Informare, care trimite purtãtori de cuvînt în
strãinãtate, publicã declaraþii ale unor oficiali
SUA şi produce publicaþii şi Web site-uri
pentru a fi folosite în strãinãtate.

Depar tamentul Apãrãrii
La Departamentul Apãrãrii al SUA (DoD),
secretarul asistent pentru relaþii publice este
oficialul superior pentru relaþii publice al
departamentului şi serveşte de purtãtor de
cuvînt al Secretarului Apãrãrii. Purtãtorul de
cuvînt conduce de asemenea cîteva secþii:
• Relaþii cu mass-media, care rãspunde la
întrebãrile presei. Funcþionarii din aceastã
secþie sînt experþi în anumite probleme
de care departamentul se ocupã în mod
regulat.
• O secþie de planificare care rãspunde de
activitatea de comunicare pe termen lung,
pe subiecte şi regiuni ale lumii.
• Relaþii comunitare, care evalueazã, coordoneazã şi aprobã solicitãrile de cooperare
a DoD la evenimente publice şi activitãþi
comunitare.
• Informaþii pentru comandament, care este
un serviciu intern al forþelor armate, de
informare a personalului militar.
Fiecare secþie a Departamentului Apãrãrii şi a forþelor armate are o structurã similarã, cu un purtãtor de cuvînt în frunte şi structura de subsecþiuni subordonatã lui. Preşedintele statului major interarme, principalul consilier militar al preşedintelui, de exemplu, are
un responsabil cu relaþiile publice care
supervizeazã secþiile de relaþii cu mass-media,
planificare, relaþii comunitare şi informaþii
pentru comandament. Chiar dacã responsabilul cu relaþii publice este oficialul pentru
care lucreazã, purtãtorii de cuvînt ai secþiilor

se consultã de asemenea, pentru directive,
cu biroul de relaþii publice al Secretarului
Apãrãrii.

Depar tamentul Trezoreriei
La Departamentul Trezoreriei al SUA, secretarul asistent pentru relaþii publice este oficialul
superior în materie de comunicare. El serveşte
de secretar de presã pentru Secretarul Trezoreriei, conduce biroul şi pregãteşte strategia
de comunicare de perspectivã pentru departament. Secretarul asistent supervizeazã de
asemenea un birou de educaþie publicã, care
se ocupã de campaniile menite sã informeze
publicul cu privire la noi evenimente.
Un secretar asistent adjunct pentru relaþii
publice îi este subordonat secretarului asistent, vorbeşte în numele secretarului adjunct
al departamentului şi îl ajutã pe secretarul
asistent. Al treilea oficial din domeniu este
directorul biroului de relaþii publice, care îi
conduce pe specialiştii din zona presei, pe
fotografii departamentului şi personalul care
pregãteşte extrase de ştiri. Directorul îl ajutã
de asemenea pe secretarul asistent adjunct.
Directorul supervizeazã patru birouri de presã, fiecare ocupîndu-se de diferite zone de
competenþã ale departamentului: birourile
internaþionale, birourile de punere în aplicare
a legislaþiei financiare, birourile fiscale şi de
politicã economicã şi birourile financiare
interne.

Depar tamentul Educaþiei
La Departamentul Educaþiei din SUA, un
director de comunicare supervizeazã relaþiile
cu mijloacele de informare, publicaþiile,
comunicãrile interne şi externe şi informarea
publicului. Directorul este strategul comunicãrii pe termen lung şi discutã rareori cu presa.
În subordinea directorului de comunicare se
aflã un secretar de presã, care vorbeşte în
numele Secretarului pentru Educaþie şi conduce biroul de presã. Biroul de presã funcþioneazã pe sistem tematic, un specialist de
media ocupîndu-se de presa privind învãþãmîntul elementar şi secundar, altul de cea privind învãþãmîntul profesional şi educaþia
adulþilor, altul de cea privind învãþãmîntul
special, şi aşa mai departe. Existã de asemeena o unitate care se ocupã de scrierea discursurilor şi un birou de relaþii publice condus
de un director de comunicare adjunct.
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Un bi rou de pre sã res pon sa bil

4

Planul de comunicare

Principalul pas într-o comunicare eficientã cu publicul este
elaborarea unui plan pentru transmiterea mesajului. Mesajul este
tema ta cu un obiectiv de atins, cum ar fi sã convingi pe cineva
sã facã ceva sau sã sprijine ceva.

El trebuie sã-þi redea ideile într-un mod care
poate fi înþeles de alþii. De exemplu, dacã vrei
ca cetãþenii sã plãteascã impozite mai mici,
mesajul tãu ar putea fi despre reducerea taxelor pentru a stimula economia.
Şi atunci de ce sã nu lansezi pur şi simplu acest mesaj publicului şi sã-l laşi sã-şi
urmeze cursul? Fiindcã probabil cã nu vei
ajunge nicãieri dacã o faci.
Nu te-ai urca în maşinã şi nu ai conduce
fãrã a şti unde mergi, pe ce drum trebuie sã o
apuci, ce vei face cînd ajungi acolo şi pe cine
vrei sã vezi la sosire. Ar fi o pierdere de timp,
efort şi benzinã. Trebuie sã planifici încotro
te duci şi cum sã ajungi acolo – ba chiar şi ce
se va întîmpla dacã ai un accident cu maşina
sau un ghinion cu planul tãu.
Acest lucru e valabil şi pentru elaborarea
unui mesaj, includerea lui într-un plan de
comunicare, crearea unei campanii de presã
pentru a-l transmite şi evaluarea strategiei pe
mãsurã ce o pui în aplicare. Dacã nu ştii cum
sã ajungi unde vrei sã mergi, nu vei ajunge
acolo.
Dacã vrei sã faci schimbãri economice
în modul de funcþionare a guvernului, de
exemplu, trebuie sã comunici de ce propui
ceea ce vrei sã faci, ce efect va avea şi asupra
cui, cît va costa sau cît se va economisi, cum
vei ştii dacã programul îşi atinge sau nu scopurile şi cît va dura pentru a face acest lucru.
Planul de comunicare este harta ta pentru a
ajunge la destinaþie; campania de presã reprezintã drumurile pentru a ajunge acolo.

Mesajul începe cu liderul
Biroul de relaþii publice/de presã al administraþiei planificã şi pune în aplicare o campanie de presã, dar acest lucru poate fi fãcut
numai dacã liderul administraþiei e şi el
implicat şi a prezentat nişte þeluri clare. Elaborarea þelurilor şi a temelor nu este treaba
biroului de presã. În mod ideal, oficialul din
vîrf, lucrînd cu secretarul sãu de presã şi cu
personalul de conducere, a articulat trei pînã
la cinci obiective sau teme pe care ar dori sã
le realizeze pe termen lung – sã zicem, pînã
la sfîrşitul anului sau sfîrşitul mandatului
sãu. (Mai mult de cinci teme majore pot sã fie
prea multe pentru a fi asimilate de public.)
De pildã, iatã cinci pe care şi le-a propus o
þarã de curînd democratizatã: sã progreseze
cu reformele în spiritul Uniunii Europene, sã
realizeze reforme militare pentru a se apropia
de calitatea de membru NATO, sã relizeze
reforme ale administraþiei publice, sã realizeze obiectivele privatizãrii, sã ducã pînã la
capãt reformele agricole.
Temele trebuie rostite în repetate rînduri
şi sã se facã din ele un punct central al administraþiei. Pe cît posibil, fiecare acþiune pe
care o întreprinde oficialul – de la a þine
un discurs, pînã la a da un interviu televizat,
a susþine mãsuri legislative – trebuie sã se
concentreze asupra acestor obiective pe
termen lung. Desigur, oficialul va trebui sã
elaboreaze mesaje pe termen scurt pentru
a face faþã situaþiilor de crizã care pot sã
aparã, dar þelurile de ansamblu trebuie repe-
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tate în mod constant, revenind mereu la ele.
Un mesaj consecvent este deosebit de
util atunci cînd e nevoie ca o nouã chestiune
sã fie acceptatã de public. Neînþelegerile
provin de multe ori din lipsa de informaþii
elementare şi de discuþii. Aşadar, administraþia trebuie sã ofere informaþii clare, repetate
şi deschise despre chestiunea respectivã, pentru a cîştiga înþelegerea şi acceptarea de cãtre
public a obiectivelor sale.
Liderii guvernamentali învaþã uneori
acest lucru pe propriile speze: cînd nu sînt
realeşi în funcþie. Sondajele efectuate într-o
þarã de curînd democratizatã au arãtat cã
cetãþenii ştiau cã vor trebui sã treacã printr-o
perioadã economicã grea pentru a ajunge la o
economie mai solidã, dar nu ştiau cã acesta
este şi planul liderilor guvernamentali. Guvernul nu a articulat nici un mesaj. Oficialii
guvernamentali spuseserã cã doresc o economie mai puternicã, dar nu rostiserã niciodatã
ce mãsuri trebuiau luate pentru a ajunge acolo, de ce trebuiau luate anumite mãsuri, cum
va funcþiona planul lor, cînd erau de aşteptat
vremuri mai bune, cine va fi afectat şi în ce
mod şi unde se va simþi impactul cel mai
puternic. În loc de asta, şi-au concentrat atenþia asupra legislaþiei şi au lãsat presa sã dicteze ordinea de zi. Pentru public, ei pãreau sã
dea dintr-o crizã în alta.

Crearea unui plan de comunicare

D

upã ce s-a stabilit mesajul şi au fost
identificate obiectivele, biroul de presã
al guvernului întocmeşte un plan pentru
a transforma viziunea liderului în realitate.
Un prim pas este cercetarea, efectuatã de multe ori de staff-ul de comunicare pe termen
lung, despre modul cum pot fi realizate obiectivele şi ce va însemna aceasta pe termen
mediu şi lung.
Dispunînd de obiective şi de rezultatele
cercetãrii, staff-ul de presã poate face un audit
de relaþii publice. Aceasta este o evaluare a
modului cum sînt privite acþiunea şi obiectivele în interiorul organizaþiei şi în afarã. Ea
implicã discuþii cu membrii executivului guvernamental pentru a le afla pãrerea despre punctele forte sau cele slabe ale organizaþiei sau
ale unui anumit program sau plan, şi discuþii
cu publicul pentru a-i cunoaşte opiniile. Prin
evaluarea celor douã percepþii, se poate alcãtui
un „bilanþ” de relaþii publice, al punctelor forte şi al celor slabe, şi elabora apoi un plan des-
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pre cum pot fi exploatate punctele forte şi
remediate cele slabe.
Un plan de comunicare poate fi întocmit
şi fãrã un audit. Începeþi cu temele. Stabiliþi
ce vreþi sã realizaþi la sfîrşitul unui an sau al
unei perioade legislative, sau la sfîrşitul unui
mandat. Elaboraþi un mesaj clar şi concentrat. Puneþi-vã urmãtoarele întrebãri:
• Existã o declaraþie de principii?
• Ce obiective vreau sã realizez? Alegeþi un
numãr realist – nu mai mult de cinci pe an –
asupra cãrora sã vã concentraþi, şi pe urmã
împãrþiþi-le în funcþie de ce aþi vrea sã realizaþi anul ãsta, anul viitor, şi aşa mai departe.
• Ce vreau sã comunice mass-media?
• De ce mesaje este nevoie pentru femei, pentru studenþi, pentru bãtrîni, pentru
personalul militar, pentru alte categorii de
public?
• Ce strategie mediaticã va comunica fiecare
mesaj? Aþi putea decide sã puneþi accentul
în fiecare sãptãmînã pe cîte o temã. Puteþi
avea subteme în cadrul unei teme de
ansamblu. De exemplu, dacã ameliorarea
învãþãmîntului ar fi o temã, subteme ar
putea fi ameliorarea formãrii profesorilor,
implicarea mai mare a pãrinþilor în sistemul educaþional, prelungirea zilei sau a
anului şcolar şi aşa mai departe.
Pornind de la o astfel de analizã, puteþi
formula o campanie de presã pe care o puteþi
folosi pentru a-i educa pe oameni, a influenþa
opinia publicã, a convinge liderii de opinie,
a genera dezbateri şi a-i face pe oameni sã
acþioneze.
„Pentru a comunica eficient, trebuie sã
identifici o necesitate; sã stabileşti prioritãþi;
sã hotãrãşti ce vrei sã comunici; sã faci sã fie
relevant pentru public; şi pe urmã sã repeþi”,
spune fosta purtãtoare de cuvînt a Casei Albe
Dee Dee Myers. „Nu poþi spune totul. Trebuie
sã stabileşti ce este mai important de spus, sã
te concentrezi asupra celor cãrora le spui, şi s-o
spui în termeni pe care sã-i înþeleagã. Apoi trebuie sã repeþi mesajul iarãşi şi iarãşi, fiindcã
oamenii sînt ocupaþi şi capãtã o mulþime de
informaþii într-un ciclu de ştiri de 24 de ore.”

Punerea la punct a unei campanii de presã

Î

n punerea la punct a unei campanii de
presã, va trebui:
• Sã elaboraþi un plan pentru a vã atinge
scopurile.

• Sã divizaþi planul în funcþie de atribuþii.
• Sã întocmiþi un program privitor la cine
ce face şi pînã la ce datã, şi sã-l actualizaþi
cît mai des.
• Sã numiþi un supervizor care sã urmãreascã
realizarea sarcinilor, pentru a vã asigura
cã treburile s-au fãcut la timp.
• Sã modificaþi þelurile şi termenele în funcþie
de necesitãþi.
• Sã aveþi întîlniri frecvente cu cei implicaþi
în plan – cu toþi, de la secretarul de presã
pînã la şeful de personal, la responsabilul
cu programul, la redactorul de discursuri şi
la consilierul juridic.
• Aprobaþi planul împreunã cu grupul.
• Puneþi planul în aplicare.
• Folosiþi evenimentele pentru a consolida
tema.
• Transpuneþi obiectivele în legislaþie.
• În discursuri, concentraþi-vã asupra obiectivelor.
• Direcþionaþi diferitele subtexte ale mesajului în funcþie de audienþã.
• Puneþi substituþi sau experþi din afarã sã
transmitã acelaşi mesaj despre obiectivele
voastre.

• Rãspundeþi la întrebãrile cine, ce, cînd,
unde, de ce şi cum, tipice reportajelor,
pentru ca viziunea voastrã sã se transforme
într-un mesaj uşor de înþeles.
Cu privire la ultimul aspect, este important sã fiþi pregãtit sã-i spuneþi publicului:
• Ce este, şi ce nu este programul.
• De ce este necesar.
• Cum va afecta populaþia.
• Ce se va întîmpla în viitorul imediat.
• Ce se va întîmpla pe termen lung.
• Prin ce diferã de ceea ce se întîmplã deja.
• Care este responsabilitatea guvernului în
noul program.
• Care este termenul limitã şi cînd se vor face
simþite schimbãrile.
• Ce se va întîmpla dacã nu dã rezultate.
• Cum va afla publicul dacã a fost o reuşitã.
• Ce i se cere publicului.
O modalitate de a-þi reitera mesajul,
spune fostul secretar de presã de la Casa Albã
Marlin Fitzwater, este sã vorbeşti despre ce
vei spune, pe urmã sã o spui, şi pe urmã sã
discuþi despre ce ai spus.

Planul de comunicare
5 sfaturi utile
• Conlucraþi cu liderul şi cu staff-ul superior
pentru a avea nişte obiective clare. Întruniþi-vã cît mai des pentru a le elabora şi
reevalua.
• Întocmiþi o declaraþie de principii şi de
obiective. Stabiliþi un plan de mediatizare
pentru a le îndeplini.

• În elaborarea unui mesaj pentru public,
rãspundeþi la: cine, ce, unde, cînd, de ce
şi cum.
• Planificaþi evaluarea programului şi a succesului sau eşecului acestuia.
• Includeþi mesajul în tot ce face oficialul
guvernamental.
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Elaborarea mesajului

Dupã ce aþi stabilit obiectivele, temele ºi un plan de comunicare
global, reuºita sau eºecul depind de capacitatea de a-l îndeplini
într-un mod sistematic ºi amãnunþit. Iatã cîteva abordãri care
s-au dovedit utile în aceastã fazã.

Calendarul anual. Uitaþi-vã pe calendarul
vostru anual – lunã cu lunã – şi completaþi
evenimentele majore recurente. În Statele
Unite, de exemplu, preşedintele þine în faþa
þãrii un discurs despre „Starea naþiunii”, de
obicei în ianuarie, cînd se face public bugetul; în varã au loc întînirile Grupului Celor
Şapte şi a Grupului Celor Opt; iar sesiunea
Naþiunilor Unite se deschide toamna. Aceste
evenimente semnificative recurente sînt repere în calendarul de presã al Casei Albe pentru
repetarea temelor cheie.
Propriile voastre teme majore s-ar putea potrivi cu nişte evenimente recurente
similare. De exemplu, dacã unul din obiective
este privatizarea, aceasta ar putea fi o
temã principalã în discursul anual privind
bugetul.
Alegeþi o temã periodicã. Dupã ce completaþi pe calendar evenimentele care „trebuie”, alegeþi pentru anumite perioade de timp,
cum ar fi o sãptãmînã sau o lunã, o temã
legatã de unul dintre cele cinci obiective
pentru a vã permite sã alternaþi evenimentele
care „trebuie” cu temele. Într-o sãptãmînã,
tema poate fi reforma agricolã, şi atunci
programaþi diferite evenimente care au legãturã cu agricultura. Sãptãmîna urmãtoare,
tema poate fi reforma administraþiei publice,
şi trebuie organizate evenimente care sã se
potriveascã cu aceastã temã.
Întocmiþi un calendar de bazã. Scrieþi
tema pentru fiecare sãptãmînã pe un calendar pentru urmãtoarele şase luni cel puþin.
Calendarul va trebui actualizat des fiindcã

apar evenimente neplanificate şi va trebui sã
reacþionaþi la ele.
Alegeþi şi elaboraþi un mesaj pentru fiecare temã. De exemplu, dacã tema pentru a
doua sãptãmînã din ianuarie este reforma
agricolã, va trebui sã elaboraþi un mesaj legat
de tema respectivã. Probabil cã fiecare temã
va avea mai multe subteme. Pentru reforma
agricolã, de exemplu, o subtemã ar putea
fi cea a modificãrii subvenþiilor de stat pentru
agriculturã; o alta ar putea fi noile metode
de creştere a productivitãþii. În cursul celei
de a doua sãptãmîni din ianuarie, cînd tema
este reforma agricolã, puteþi pune accentul
pe subtema modificãrii subvenþiilor. Restul
sãptãmînilor din ianuarie le completaþi cu
celelalte teme majore. Pe urmã, reveniþi la
tema agricolã în februarie, punînd eventual
accentul pe subtema creşterii productivitãþii.
În martie, veþi pune iarãşi accentul pe o
subtemã agricolã, revenind poate la modificarea subvenþiilor pentru agriculturã.
Cînd alegeþi o temã, trebuie sã ştiþi dacã
are sau nu legãturã cu legislaþia sau cu acþiunile guvernului. De exemplu, dacã guvernul
intenþioneazã sã ia în considerare reforma
agricolã anul acesta, trebuie sã puneþi accentul pe aceastã temã înainte ca legislativul sã
voteze ceva legat de agriculturã.
Aveþi grijã ca mesajul sã fie simplu, clar
şi direct. Gîndiþi-vã cum aþi vrea sã aparã
un titlu despre el şi cum aþi vrea sã sune
primul paragraf al unui articol. Asta vã va
ajuta sã vã perfecþionaþi mesajul.
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Pentru mesajul privind reducerea subvenþiilor de stat, de exemplu, puteþi alege trei
puncte pe care sã puneþi accentul. Dacã sînt
mai mult de trei se poate crea confuzie şi
sã fie uitate. Aceste puncte trebuie repetate
iarãşi şi iarãşi pe tot parcursul sãptãmînii.
De exemplu, puteþi spune cã reducerea
subvenþiilor de stat: (1) va face posibilã alocarea de fonduri guvernamentale sporite pentru
alte programe necesare; (2) va deschide posibilitãþi de investiþii strãine în agriculturã; (3)
va spori investiþiile private şi va face agricultura mai profitabilã şi eficientã.
Identificaþi auditoriul, tipul de presã şi
locul. Puneþi-vã aceste trei întrebãri: Cine
vreþi sã vã audã mesajul? Poate aveþi mai
multe auditorii, cum ar fi bãtrînii, studenþii,
sau femeile, şi fiecare are nevoie de un mesaj
altfel structurat. Ce tipuri de presã sînt mai
potrivite pentru a vã transmite mesajul? Existã aliaþi respectaþi din terþe partide care pot
sã vã întãreascã mesajul? Dacã mesajul se
referã la agriculturã, ce grupuri de agricultori
vreþi sã vizaþi? Cãrui tip de presã îi acordã ei
cea mai mare atenþie?
Pentru a comunica mesajul, alegeþi un
loc cu un bun impact vizual. Nu îl comunicaþi
pur şi simplu dintr-un birou. Faceþi mesajul
vizual şi legat de ceea ce aveþi de spus. Dacã
tema sãptãmînii este agricultura, luni puteþi
comunica mesajul de la o cooperativã de
fermieri, marþi sã vizitaþi o familie de agricultori, miercuri sã þineþi o cuvîntare despre
reducerea subvenþiilor în faþa legislativului,
joi sã vizitaþi o fabricã de îngrãşãminte, iar
vineri sã vã adresaþi investitorilor strãini.
Invitaþi presa sã relateze despre toate aceste
evenimente.
Faceþi o listã cu presa. Uitaþi-vã pe lista
cu presa pentru a stabili cine ar fi cel mai
interesat de reportajul vostru. Dacã reportajul
e de naturã agricolã, propuneþi-vã sã-i contactaþi atît pe cei care relateazã despre agriculturã, cît şi pe reporterii politici. Nu treceþi
cu vederea presa specializatã, cum ar fi revistele de agriculturã pe care le citesc fermierii.
E bine sã-i cunoaşteþi pe reporteri şi sã ştiþi
dacã relatarea care vã priveşte va fi pozitivã
sau negativã.
Puteþi face planul pe etape, pentru a
vã asigura cã mesajul e repetat în ziare zi
dupã zi. Într-o campanie de presã scrisã,
de exemplu, vã puteþi concentra asupra:
• Ştirilor documentare pentru reportajul din
prima zi.
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• Ştirilor atractive (familia de agricultori)
pentru reportajul din a doua zi.
• Un articol de paginã editorialã pentru
a treia sau a patra zi.
Un reportaj documentar transmite cititorului o serie de date de bazã cît mai rapid
cu putinþã. Acest lucru nu se întîmplã cu un
reportaj atractiv. În cazul reportajului atractiv, scopul introducerii sau începutului reportajului este sã atragã atenþia. La reportajul
documentar, introducerea spune cine, ce,
cînd, unde, de ce şi cum. Un reportaj atractiv
adaugã la datele de bazã detalii şi descrieri
pentru ca cititorul sã aibã o imagine mai completã despre un eveniment sau o persoanã.
Dacã primul ar putea sã parã „sec”, al doilea
ar putea sã parã „în roz”.
Cînd vreþi ca mesajul vostru sã fie repetat, de multe ori este util sã-l introduceþi în
diferite secþiuni de ştiri, în forme diferite. De
exemplu, atunci cînd Fundaþia Naþionalã
pentru Ştiinþe Umaniste din SUA (NEH) a
fãcut o campanie de testare a studenþilor de
colegiu şi a cunoştinþelor lor de istorie şi
literaturã, şi-a organizat campania de presã
astfel ca ştirile sã aparã în diferite secþiuni ale
ziarului o zi dupã alta. A trimis materialele
prin poştã întîi redactorilor de ştiri documentare, iar apoi celor de ştiri atractive şi editoriale. Cei din urmã au primit materialul în
ziua cînd a apãrut articolul cu ştirea oficialã.
Articolul din prima zi a fost o relatare despre
rezultatele testului. Articolul din a doua zi a
fost un reportaj despre test, care includea
textul integral al testului, ca sã poatã sã-l dea
şi cititorii, şi o ralatare despre cît de multe
ştiau studenþii de colegiu atunci cînd reporterii s-au dus pe campusurile unor colegii locale
pentru a-i chestiona. În a treia zi, paginile
editoriale au publicat articole editoriale despre constatãrile NEH. Rezultatul a fost cã
NEH a obþinut relatãri masive în favoarea sa.
Cum se întocmeşte un calendar. Hotãrîþi
ce material vreþi sã difuzaþi – comunicat de
presã sau un pachet global pentru presã, de
exemplu – în ziua cînd vã anunþaþi mesajul.
• Faceþi calculul invers pentru a completa
calendarul şi repartizaþi sarcinile. De exemplu, dacã aveþi nevoie de 50 de comunicate
de presã în ziua anunþului, cu cît timp
înainte trebuie pregãtite? Cît va dura ca
sã fie tipãrite? Treceþi aceste termene pe
calendar şi pe urmã repartizaþi cuiva sarcina sã scrie comunicatul de presã şi stabiliþi
un termen pînã la care trebuie sã fie scris,

un termen pentru a fi revizuit de un superior, un termen pentru a fi tipãrit şi un
termen pentru a fi inclus în pachetul global
cu alte materiale.
• Scrieþi de asemenea termenul pentru întocmirea listei cu presa vizatã şi numiþi
persoana care o va întocmi. Scrieþi termenul
pentru finalizarea observaþiilor oficialului
şi cînd trebuie revizuitã declaraþia acestuia
şi de cãtre cine.
• Scrieþi orice alte sarcini care trebuie îndeplinite. Repartizaþi fiecare sarcinã cuiva şi
stabiliþi termene.
• Revizuiþi permanent calendarul pentru a
vã asigura cã sînt respectate termenele.
Materialul scris. Pregãtiþi din timp pentru
mass-media materialul scris. Acesta poate
cuprinde:
• Fişã de date conþinînd informaþii economice despre agriculturã.
• Fişã de date despre obiectivele vizate prin
reforma agricolã – specificînd ce vreþi sã
faceþi şi cum îi va afecta pe agricultori şi
pe consumatori pe termen scurt şi lung.
• Fişã de date despre motivele pentru care
este necesarã reforma agricolã pentru
bunãstarea economicã viitoare a þãrii.
Interviurile speciale. Stabiliþi interviuri
de presã pe aceastã temã între oficiali guvernamentali şi reporteri. Folosiþi emisiuni de
radio cu apeluri ale ascultãtorilor pentru a
promova chestiunea. În Statele Unite, preşedintele de multe ori se concentreazã în discursul cãtre naþiune radiodifuzat în fiecare sîmbãtã asupra chestiunilor care vor fi cele mai
importante în sãptãmîna urmãtoare.
Interviurile locale. Programaþi interviuri
locale, în toatã þara, pe tema voastrã. Puneþi

accentul pe agriculturã, de exemplu, la un
post de radio local dintr-un oraş agricol
important. Dacã e posibil, daþi date statistice
despre modul cum vor fi afectaþi de reforme
agricultorii şi consumatorii din regiunea
respectivã.
Experþii. Elaboraþi mesaje pe care sã le
poatã transmite alþii în numele vostru. Pregãtiþi puncte de discuþie pe baza cãrora susþinãtori care sînt lideri de opinie pot face declaraþii pe aceeaşi temã. De pildã, în Statele Unite,
dacã administraþia prezidenþialã promoveazã
schimbãri legate de îngrijirea sãnãtãþii, ea
ar putea încuraja un medic cunoscut care e
de acord cu mãsurile propuse sã dea interviuri televizate în favoarea poziþiei sale.
Experþii care pot sã dea interviuri sau þine
cuvîntãri, sã aparã la TV şi radio şi sã scrie în
sprijinul temei voastre pot influenþa opinia
publicã. Gãsiþi o modalitate de a pãstra legãtura cu acest grup pe mãsurã ce lucrurile evolueazã, eventual printr-o listã de e-mail sau
Web site-uri.
Coordonarea. Coordonaþi-vã mesajul cu
alþii din guvern pentru a vã asigura cã publicul nu primeşte mesaje contradictorii. Presa
relateazã deseori despre contradicþii şi pãrerile opuse dintr-un guvern sînt un bun material
de reportaj. Dacã presa se concentreazã
asupra acestui tip de controversã, va sta în
calea mesajului vostru. În plus, e mai uşor sã
obþineþi sprijin pentru un program dacã toate
grupurile implicare sînt la unison.
Evaluarea. Dupã încheierea fiecãrei
„sãptãmîni tematice”, evaluaþi cum a mers
şi modificaþi programul, mesajul şi calendarul
în funcþie de necesitãþi.

Elaborarea mesajului
5 sfaturi utile
• Schiþaþi-vã planul pe un an. Concentraþi-vã
mai întîi asupra evenimentelor majore recurente.
• Completaþi calendarul cu teme; o temã pe
sãptãmînã dã rezultate bune.
• Elaboraþi un mesaj pentru fiecare temã şi
subtemã.

• Alegeþi auditoriul şi tipul de presã pentru
fiecare temã.
• Faceþi calculul invers pe calendar, de la evenimentul final, şi stabiliþi cine ce face, unde,
pînã cînd, şi cum. Repartizaþi sarcinile.
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Instrumentele biroului
de presã

„Am distribuit materiale despre tot ce se poate”, spune fosta
secretarã de presã a Casei Albe Dee Dee Myers.

În timpul primului mandat al Preşedintelui
Bill Clinton, spune ea, biroul de presã al
Casei Albe a distribuit reporterilor nu numai
textele discursurilor, proclamaþiilor şi conferinþelor de presã, ci şi comunicate de presã,
fişe de date, informaþii de fond privind mãsurile politice, anunþuri privind evenimente
viitoare, rezumate ale unor puncte esenþiale
din discursuri şi documente de orientare politicã, analize ale celor mai importante puncte
dintr-un document, şi aşa mai departe.
„Reporterii sînt ocupaþi, în special cei
care se ocupã de şefi de stat şi alþi lideri
guvernamentali”, spune ea. „Vastitatea materialului pe care trebuie sã-l parcurgã este
de speriat.” Este util sã pui la dispoziþia presei materiale scrise.
Rezumarea materialului şi distribuirea
acestuia în formã scrisã sau on-line înseamnã
cã nu trebuie sã te bazezi pe faptul cã cineva
l-a auzit corect într-un discurs sau o declaraþie. De asemenea, îi oferã unui purtãtor de
cuvînt o a doua şansã de a prezenta punctele
majore, spune Myers.
În Statele Unite, pe cît posibil, birourile
de presã scriu şi distribuie presei, pe hîrtie
şi pe Internet, declaraþii, orientãri politice,
acþiuni şi planuri. Scrierea şi distribuirea
acestora în formã scrisã îndeplineşte mai multe þeluri:
• Îi ajutã pe oficialii guvernamentali şi pe
ofiþerii de presã sã se gîndeascã bine la ce
vor sã spunã şi sã-şi perfecþioneze mesajul.
• Sporeşte şansele ca mass-media sã înþeleagã
corect informaþia şi reduce posibilitãþile de
interpretare greşitã.

• Oferã ceva la care reporterii se pot referi
cînd îşi scriu articolele.
• Preîntîmpinã nevoia de a rãspunde în repetate rînduri la aceleaşi întrebãri, fiindcã
informaþiile de bazã au fost furnizate.
• Stimuleazã întrebãri mai bine gîndite,
bazate pe fapte, din partea presei.
• Creşte şansele ca reportajul sã punã accentul pe ceea ce doreşti.
Distribuirea de rezumate şi analize
împreunã cu o declaraþie sau un discurs îi
permite de asemenea biroului de presã sã-şi
reafirme interpretarea pe care o dã ştirii.
În Statele Unite, comunicarea scrisã
îmbracã multe forme. În plus, birourile de
presã au şi alte instrumente – vizuale şi
verbale – pentru a comunica cu publicul prin
intermediul presei. Printre instrumentele de
comunicare obişnuite se numãrã:
Comunicatul de presã, care este scris ca o
ştire şi e folosit uneori ca text de articol de
ziar de unele publicaþii. Un comunicat de
presã este o relatare de una sau doua pagini
despre un subiect. El trebuie sã spunã în
primul paragraf cine, ce, unde, cînd, de ce,
la fel ca într-o ştire. Comunicatul de presã
trebuie sã respecte un stil invers piramidal,
informaþia apãrînd în ordinea importanþei
pentru ca editorii sã poatã identifica cu
uşurinþã faptele cheie. Informaþiile cheie
sînt prezentate în vîrf, iar piramida coboarã
spre bazã cu ştirile cel mai puþin importante.
A se vedea capitolul urmãtor pentru detalii.
Anunþul pentru presã, care este asemãnãtor cu un comunicat de presã, dar e pregãtit
pentru a anunþa un eveniment viitor, astfel
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ca mass–media sã poatã evalua rapid evenimentul şi sã decidã dacã sã relateze sau nu
despre el. Un buletin de informare a presei
trebuie de asemenea sã cuprindã cine, ce,
cînd, unde, de ce şi cum. Nu ar trebui sã aibã
mai mult de o paginã. A se vedea capitolul
urmãtor pentru detalii.
Fişa de date sau de informare preliminarã, care este un comunicat de presã extins,
oferind informaþii detaliate despre un subiect.
Aceasta foloseşte fapte şi statistici, dar, de
obicei, nu şi citate, şi este distribuitã împreunã cu comunicatul de presã. Avînd pînã la
patru sau cinci pagini, fişa de date sau de
informare preliminarã trebuie sã fie într-o formã uşor de citit, folosind tehnici ca punctele
sau literele aldine pentru fiecare element nou.
A se vedea capitolul urmãtor pentru detalii.
Elementele vizuale, cum ar fi fotografii,
grafice, tabele şi hãrþi care însoþesc comunicatul de presã.
Biografia, care e distribuitã împreunã
cu un comunicat de presã. Aceasta prezintã
pe scurt cariera şi realizãrile profesionale
ale unei persoane care e numitã într-o nouã
funcþie, care þine un discurs sau participã la
un eveniment.
O listã de experþi care vã vor întãri mesajul. Lista trebuie sã cuprindã nume şi numere
de telefon.
Alte texte, printre care se pot numãra tot
felul de materiale. La Casa Albã, de exemplu,
transcrieri ale remarcilor preşedintelui şi ale
briefing-ului zilnic de presã þinut de secretarul de presã şi de alþi oficiali sînt distribuite
presei la puþin timp dupã aceste evenimente.
Proclamaþii, declaraþii, anunþuri de numiri de
personal şi nominalizãri, scrisori ale unor
experþi sau asociaþii profesionale în sprijinul
unei legislaþii propuse şi altã corespondeþã
primitã de preşedinte sau adresatã lui sînt de
asemenea distribuite zilnic presei.
Tãieturile din ziare, care prezintã în
primul rînd relatãrile „bune” care au apãrut.
Oficialii fac de multe ori copii atractive dupã
articolele de ştiri care le sînt favorabile şi
le includ în dosare de presã sau pachete
împreunã cu alte materiale.
Întrebãrile, care sînt date uneori de
oficiali reporterilor pentru a le stîrni interesul
pentru un subiect. În unele cazuri, puteþi scrie
întrebãri pe care intervievatorii sã i le punã
oficialului. Întrebãrile pline de imaginaþie
creeazã curiozitate.
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Pachetele de presã, care conþin mai multe materiale despre un singur subiect. Materialele sînt puse într-un dosar cu douã buzunare interioare. Pentru inaugurarea unei şcoli
noi, de exemplu, un pachet de presã poate sã
includã:
• Un dosar cu logo-ul şcolii pe copertã, buzunarele interioare conþinînd materiale pentru presã.
• Un anunþ pentru presã care dã detalii
despre cînd şi unde va avea loc inaugurarea, şi semnificaþia ei.
• Un comunicat de presã care specificã
detaliile ceremoniei de inaugurare, cuprinde informaþii generale despre şcoalã şi
include citate din ce-au spus despre şcoalã
oficialitãþi de vîrf.
• Informaþii preliminare pentru presã, care
prezintã fapte detaliate şi statistici, cum ar
fi date despre construcþie, cîþi elevi va avea
şcoala, şi aşa mai departe.
• Biografiile celor care vor lua cuvîntul la eveniment.
• Elemente vizuale, cum ar fi fotografii ale
şcolii.
Scrisoarea sau apelul telefonic „de incitare”, care rezumã într-un paragraf o idee pentru un reportaj şi explicã de ce cititorii – sau
spectatorii – vor fi atraşi de acesta. Scrisoarea
sau apelul telefonic „de incitare” oferã detalii,
dã nume, descrie posibilitãþile de a face
fotografii şi rezumã conceptul reportajului.
Communicatele de presã video şi audio,
care conþin, la fel ca un comunicat de presã
scris, cine, ce, cînd, unde, de ce şi cum, dar
sînt prezentate ca reportaje radio sau TV.
Crainicii le pot folosi integral sau ca parte a
unei emisiuni de ştiri, spunînd cã materialul
provine dintr-o sursã de relaþii publice. Comunicatul de presã video trebuie prezentat pe
canale audio separate, naratorul pe un canal,
iar fragmentele sonore şi zgomotele naturale
pe altul. În felul acesta e mai uşor ca sunetul
sã fie rearanjat la montaj.
Tehnologiile de comunicare prin satelit,
care le permit creatorilor de ştiri sã þinã o
întrunire sau sã facã un interviu şi pe urmã
sã-l transmitã la posturi de televiziune din
toatã þara. Acestea oferã posibilitatea unui tur
mediatic fãrã investiþii de deplasare şi timp.
De regulã, specialiştii în informarea publicului înregistreazã un eveniment şi pe urmã
achiziþioneazã timp de comunicare prin satelit pentru a-l transmite. Pentru aceasta, aveþi
nevoie de un studio care poate transmite în

direct imagini şi sunet şi poate sã le dea
reporterilor de televiziune posibilitatea de a
pune întrebãri la telefon în timp ce-l înregistraþi pe oficial rãspunzînd la întrebãri. Posturile trebuie sã ştie cînd şi cum pot accesa
transmisia prin satelit.
Actualitatea radio, care este o înregistrare
audio a oficialului guvernamental fãcînd o
scurtã declaraþie ca şi cum ar fi un interviu
real. Unii politicieni din SUA fac actualitãþi
radio în fiecare zi, la ore regulate. Fie le
transmit direct unor reporteri sau le dau
un numãr pentru un robot telefonic pe care
se aflã declaraþia. Pentru a face acest lucru
bine, e nevoie de un casetofon de bunã
calitate, la care este legat un telefon. Materialul poate fi de asemenea pus pe World Wide
Web pentru a putea fi descãrcat.
Linia telefonicã separatã, care poate fi
folositã pentru a înregistra agenda zilnicã a
oficialului guvernamental, pentru informarea
mass-media.
Conferinþele de presã, la care oficialii
anunþã ştiri despre o chestiune.
Interviurile, care le dau oficialilor şansa
de a vorbi, de obicei faþã în faþã, cu un reporter şi a-şi comunica ideile mai în detaliu decît
la o conferinþã de presã. (A se vedea capitolul
8 pentru detalii.)
Comitetele editoriale, care sînt întîlniri
între cel care face ştirile şi redactorul paginii
editoriale a unui ziar, redactorii de editoriale
şi ştiri, şi reporterii de la secþiile de ştiri, pentru a discuta un subiect. La reþelele importante de televiziune şi televiziune prin cablu se
þin de asemenea întîlniri similare. Comitetul
editorial poate sã-i dea unui oficial guvernamental posibilitatea sã-şi explice ideile în mod
amãnunþit, ceea ce poate conduce mass-media
la o mai profundã înþelegere a orientãrilor
politice ale guvernulului şi poate avea drept
rezultat articole de ştiri şi editoriale.
Întîlnirile neoficiale, în care oficialii se
vãd cu reporteri pentru a le oferi informaþii
de fond sau contextuale pentru subiecte ce
pot deveni ştiri.
Rubricile deschise, de opinie, şi editorialele, care sînt folosite de creatorii de ştiri
pentru a exprima opinii. Unii politicieni scriu
sãptãmînal un editorial pentru ca opiniile lor
sã ajungã direct la public.
Cuvîntãrile, care sînt folosite pentru a
promova orientãri politice, a dezvãlui noi
programe, a explica luãri de poziþie şi a
contribui la crearea unui consens. De multe

ori, se trimit presei exemplare preliminare ale
cuvîntãrilor, şi copii jurnaliştilor care nu pot
participa la un eveniment. Eficientã este şi
punerea discursurilor pe Internet. E bine sã
aveþi întotdeauna o listã cu mass-media cãrora
le-a fost trimis materialul.
Tururile mediatice, care merg dincolo de
capitalã şi contacteazã presa regionalã. Tururile mediatice trebuie sã îi furnizeze presei
regionale ştiri care pun accentul pe regiunea
respectivã şi sã explice în ce mod vor fi afectaþi cetãþenii sãi de mãsurile guvernamentale.
Reportajele ilustrate, care transmit o
relatare altfel decît un reportaj documentar.
Specialiştii în informarea publicului nu se
bazeazã numai pe secþiunile de ştiri documentare ale presei scrise atunci cînd au de spus
ceva, ci folosesc şi secþiunile atractive şi altele.
Internetul, care oferã un mijloc de comunicare directã cu publicul, fãrã filtrul massmedia. El asigura de asemenea o comunicare
rapidã cu reporterii. În plus, Internetul oferã
capacitatea unei comunicãri dus-şi-întors între
oficiali guvernamentali şi public. Birourile
de presã pot sã-şi creeze propriile buletine
electronice de ştiri locale. Internetul le are
pe toate: text, fotografii, video şi sunet.
Birourile de presã guvernamentale folosesc
de asemenea Internetul pentru a-i îndruma
pe utilizatori spre vaste cantitãþi de documente on-line. Pentru a fi eficient, Web site-ul
trebuie actualizat cît mai des.
E-mail-ul, care are adrese de e-mail pe
grupuri, astfel încît cu o singurã comandã
de pe tastaturã se pot transmite cu uşurinþã
informaþii multor persoane interesate.
Fotografiile, sau posibilitatea de a folosi
fotografii. Un oficial poate sã fie fotografiat
împreunã cu alegãtori, cum ar fi cîştigãtorii
unor premii, iar aceste poze pot fi trimise
pentru publicitate la ziarele din oraşul premianþilor. Cînd se face o pozã şi cînd este
expediatã prin poştã, aveþi grijã sã identificaþi
persoanele din fotografie şi întrunirea la care
a fost fãcutã.
E posibil ca materialele de ştiri sã-i intereseze numai pe unii dintre reporteri. În
camera presei de la Casa Albã, de exemplu,
se-ntîmplã de multe ori ca un ziarist sã ia un
comunicat de presã, sã-l citeascã, şi sã-l punã
deoparte fiindcã nu are legãturã cu tipul de
reportaje pe care le face el. Dar e important
ca acesta sã fie disponibil pentru cei care-l vor
şi au nevoie de el.
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Chiar dacã mulþi jurnaliºti fac relatãri zilnice sau chiar orã
de orã, ei au nevoie de timp pentru a investiga, a intervieva
ºi a scrie repor taje.
De asemenea, le place sã afle dinainte despre
evenimentele mediatice – cu o sãptãmînã
sau douã înainte, cel puþin – ca sã obþinã
de la editorii lor aprobarea pentru un proiect
de reportaj, sã programeze un fotograf şi sã
facã cercetãri suplimentare.
Atunci cînd se iveşte o ştire senzaþionalã,
cum ar fi o controversã politicã neaşteptatã
sau o crizã, e posibil ca un reporter sã trebuiascã sã relateze despre ea fãrã prea multe
informaþii preliminare, ceea ce face mai
dificilã sarcina de a scrie un articol bine
documentat. Aşadar, e bine ca reporterii sã
dispunã de cît mai multe informaþii şi rezultate ale
cercetãrilor. Este de asemenea important
sã ştim de cît timp şi de ce anume are nevoie
fiecare tip de presã. Diferenþele sînt foarte
mari.
Ziarele: Ziarele oferã relatãri ample şi
pot fi utile pentru a ajunge la public şi la cei
aflaþi în funcþii de decizie. Reporterii de ziar
au
de regulã „terenul” lor sau zonele specializate
despre care scriu, astfel încît devin experþi
în anumite chestiuni, cum ar fi economia sau
politica.
Toþi reporterii doresc informaþii scrise –
fapte, cifre, amãnunte, grafice şi exemple,
cum ar fi comunicate de presã sau informaþii
preliminare pentru presã – pentru a susþine
un reportaj. Materialul trebuie sã poatã fi
confirmat şi sã indice sursele. Dacã reporterii
primesc materiale scrise cum ar fi citate şi fişe
de date, creşte probabilitatea ca un citat sau
un fapt sã fie redat cu acurateþe.
Reporterii de ziar sînt subordonaþi unui
editor, care distribuie reportajele şi redacteazã ce au scris reporterii. Ei lucreazã cu termene strînse. Pentru ziarele de dimineaþã termenul e sfîrşitul dupã-amiezii; pentru cele de
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dupã-masã termenele sînt sfîrşitul dimineþii şi
începutul dupã-amiezii.
Dacã o conferinþã de presã e la ora
11, de exemplu, şi termenul pentru ştire e
la ora 17, în acest interval de timp reporterii
unui ziar de dimineþã pot sã pregãteascã
relatarea, operatorii şi fotografii sã pregãteascã imaginile, iar editorii sã redacteze textul
pentru forma finalã. Tot aşa, ziarele sãptãmînale au termene în anumite zile.
Ziarele dau tot felul de ştiri: documentare, atractive, portrete, analize, editoriale,
articole de opinie (mai ales în pagina editorialã), şi scrisori cãtre editor. Şi alte tipuri de
mass-media au astfel de ştiri, dar ziarele au
de multe ori cea mai largã gamã de formate.
De asemenea, existã diferite tipuri de
ziare:
• Ziare naþionale cu preocupãri largi şi de
interes naþional clar.
• Ziare regionale, care se concentreazã asupra
preocupãrilor regionale.
• Cotidiane şi sãptãmînale locale, care pun
accentul pe ştirile locale.
• Publicaþii de specialitate, care se adreseazã
unui public specializat, cum ar fi un ziar
despre energeticã pentru specialiştii din
industria petrolului sau o revistã pentru
mamele de copii mici. Denumite publicaþii
„þintite”, acestea includ ziare, reviste şi siteuri on-line pentru tot soiul de ocupaþii,
specialitãþi, activitãþi pentru timpul liber
şi interese.
Buletinele de ştiri. Buletinele de ştiri sînt
publicaþii specializate care pot avea format de
revistã sau de ziar.
Seviciile de informare prin cablu. Aceste
servicii publicã articole care sînt folosite de
toatã presa, fie pentru relatãri directe, fie
pentru idei de reportaje. Un editor de ziar,
de exemplu, poate cere sã se facã un reportaj

atractiv de interes local, dupã ce a vãzut
o relatare documentarã pe teleimprimator.
Associated Press, Reuters şi Agence-France
Presse sînt printre cele mai cunoscute agenþii
de ştiri.
Revistele. Asemeni ziarelor, revistele merg
de la cele care publicã ştiri de ordin general,
pînã la cele foarte specializate, care trateazã,
de exemplu, despre economie sau afaceri
externe. De regulã, redactorii revistelor au
mai mult timp decît reporterii de ziare ca
sã elaboreze un material aprofundat. Revistele au de multe ori calendare editoriale care
specificã subiectele despre care vor relata
pe toatã durata anului. Aceste publicaþii sînt
utile birourilor de relaþii publice ale guvernului şi altora pentru a elaborare idei de reportaje pornind de la anumite teme tratate în
reviste.
Radioul şi televiziunea. Radioul şi televiziunea au o mare varietate de programe –
emisiuni naþionale, emisiuni locale sau regionale, ştiri propriu-zise, programe de interes
umanitar, talk show-uri, documentare şi
programe de interviuri. Reporterii de radio
şi televiziune şi editorii care distribuie reportajele îşi iau de multe ori ideile pentru o emisiune din ziare şi de la agenþii de presã. Spre
deosebire de reporterii de ziare, unii jurnalişti
de radio şi televiziune, mai ales la posturile
mai mici, sînt mai curînd generalişti, decît
specialişti pe anumite teme, din cauza diversi-

tãþii relatãrilor pe care trebuie sã le facã.
Reporterii TV nu pot de regulã sã relateze despre o chestiune la fel de amãnunþit ca
reporterii de la presa scrisã, iar relatãrile
complexe sînt reduse de multe ori la scurte
segmente de ştiri. TV este un mijloc de informare vizual, iar reporterii şi editorii preferã
reportajele care pot fi redate cu imagini.
Termenele pentru ştirile TV sînt foarte strînse.
Ştirile on-line. Ştirile on-line sînt cel mai
recent mijloc de informare. Asemeni radioului
şi televiziunii, ştirile care apar pe Internet
pe Web site-uri beneficiazã de o difuzare
imediatã şi oferã – prin talk show-uri radiofonice, de exemplu, posibilitatea de a avea
un dialog. Existã tot felul de ştiri on-line, de
la ziare şi reviste pînã la camerã de discuþii,
plus e-mail cãtre publicuri þintã.
Date fiind termenele de predare diferite
pentru diversele tipuri de mass-media, un
oficial de presã trebuie sã fie cooperant. În
sensul cã trebuie sã þinã seama de diferitele
termene şi sã nu favorizeze întotdeauna
termenul unui mjloc de informare în detrimentul altuia atunci cînd programeazã evenimente de genul conferinþelor de presã.
Programarea trebuie fãcutã de asemenea
în aşa fel încît redactorii de ştiri radio şi TV
sã aibã timp sã-şi producã segmentele de
ştiri.

Instrumentele ofiþerului de presã
5 sfaturi utile
• Sã aveþi întotdeauna cît mai mult material
scris care sã fie distribuit – nu atît încît presa sã fie supraîncãrcatã, dar suficient pentru ca ceea ce aveþi de transmis sã nu fie
greşit interpretat.

• Luaþi iniþiativa. Nu aşteptaþi sã vinã presa
la voi. Transmiteþi-vã mesajul scriind articole de opinie, organizînd comitete editoriale
cu ziarele şi televiziunile şi aranjînd ca relatarea sã aparã şi în secþiunea de reportaje
atractive a unui ziar.

• Folosiþi elemente vizuale.
• Folosiþi Internetul.
• Folosiþi tehnologiile video, audio şi de
comunicare prin satelit ori de cîte ori e
posibil, pentru a spori impactul mesajului.
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Comunicatele de presã,
anunþurile pentru
mass-media ºi fiºele de
date: mai multe detalii

Pregãtirea ºi difuzarea de comunicate de presã, fiºe de date
ºi anunþuri sau informãri preliminare pentru mass-media sînt
aspectele practice esenþiale ale majoritãþii operaþiunilor de
presã guvernamentale.
Aceste instrumente ale profesiei au denumiri
diferite în diferite þãri, dar scopul lor este
acelaşi: sã spunã o relatare, sã anunþe un
eveniment, sã dea fapte şi cifre.
„Comunicatele de presã sînt instrumente
disciplinare bune fiindcã te încurajeazã sã
încerci sã creezi relatarea pe care ai vrea sã
o vezi”, spune Dave Beckwith, fost secretar de
presã al Vice-Preşedintelui Dan Quayle.
„Dacã sînt fãcute clar şi simplu, comunicatele
de presã îmbunãtãþesc acurateþea. E greu
sã citezi greşit un comunicat de presã.”
În cele ce urmeazã se gãsesc standardele
şi convenþiile universal recunoscute pentru
materialele de bazã în relaþiile cu presa.

Comunicatele de presã
Comunicatele de presã sînt un rezumat de
fapte despre un program sau subiect asupra
cãruia doriþi sã atrageþi atenþia mass-media.
Ele sînt prezentate într-un format standardizat. Principalul criteriu pentru un comunicat
de presã este cã el trebuie sã conþinã ştiri.
La fel ca un articol de ştiri obişnuit, un
comunicat de presã este scris într-un stil
invers piramidal. Primul paragraf este „introducerea”, şi cuprinde cele mai importante
informaþii; paragrafele urmãtoare dezvoltã
informaþiile şi dau mai multe amãnunte, în
ordinea descrescîndã a importanþei. Informaþia cel mai puþin importantã este la sfîrşit.
Asemeni unui bun articol de ştiri, un
comunicat de presã bun rãspunde la cine,
ce, cînd, unde, de ce şi cum. Cine este
subiectul relatãrii? Despre ce e vorba în rela-

tare? Care este sau a fost evenimentul? De ce
este importantã informaþia? Prin ce este ea
semnificativã? Toate acestea trebuie sã figureze în primul paragraf.
Frazele şi paragrafele unui comunicat
de presã trebuie sã fie scurte, pentru a fi
repede percepute de editor sau de reporter,
şi nu trebuie sã conþinã jargon, prescurtãri,
detalii neexplicate, sau clişee verbale. Se pot
folosi citate, dar de regulã în al doilea sau
al treilea paragraf; întodeauna se spune de
unde sînt.
Este mai probabil ca presa sã aleagã
acele comunicate de presã care se citesc
ca un reportaj, neavînd o mulþime de ajective
bombastice.
De regulã, comunicatele de presã din
Statele Unite respectã o formulã care include:
• Dactilografiere la douã rînduri.
• Hîrtie obişnuitã, de preferinþã cu numele şi
adresa organizaþiei tipãrite în partea de sus.
• Margini largi – cel puþin 2,5 cm de jur
împrejur – pentru a facilita lectura şi a le permite editorilor şi reporterilor sã facã adnotãri.
• Tipãrire pe o singurã faþã a hîrtiei.
Comunicatul de presã standard cuprinde
urmãtoarele informaþii încã de la început:
• Data cînd este dat.
• Numele unei persoane de contact, numãrul
de telefon, de fax şi adresa de e-mail.
Uneori se dau şi numere de telefoane celulare ale persoanelor de contact pentru orele
din afara programului, mai ales dacã biroul
de presã se ocupã de reporterii din mai
multe zone de fuse orare.
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presã, nu dupã aceea. O guvernare nouã a
constatat acest lucru într-un mod neplãcut.
Miniştrii au stat toatã noaptea în şedinþã cu
uşile închise pentru a pune la punct un nou
plan economic. Au terminat la 7 dimineaþa
şi au convocat mass-media la o conferinþã
de presã importantã la ora 10. Miniştrii au
anunþat noile mãsuri economice, iar staff-ul
de presã s-a apucat dupã aceea sã scrie
materialele pentru presã. Din cauzã cã membrii staff-ului erau atît de ocupaþi cu scrierea
anunþurilor pentru presã, nu au avut timp
sã explice cum trebuie noile mãsuri. Ore în şir,
presa nu a avut materiale scrise pe baza cãrora sã pregãteascã aceastã relatare care
era foarte importantã şi complicatã, şi mulþi
au înþeles greşit unele detalii. Biroul de presã
al guvernului a trebuit sã lucreze sãptãmîni
la rînd pentru a îndrepta informaþiile eronate.
• O orã de transmitere. De multe ori, comunicatele de ştiri sînt expediate înaintea
unui eveniment, dar nu pot fi folosite pînã
la o anumitã orã, astfel încît reporterii sã
aibã timp sã citeascã materialul şi sã prelucreze informaþia, mai ales dacã este un
subiect complicat. Dacã aşa stau lucrurile,
scrieþi „SUB EMBARGOU PÎNĂ LA” şi
data şi ora exactã cînd poate fi transmisã
ştirea. Dacã informaþia poate fi transmisã
imediat, scrieþi „PENTRU TRANSMITERE
IMEDIATĂ”.
• Un titlu care sã rezume ştirea din comunicat, sã atragã atenþia şi sã aparã cu litere
mari.
• Locul şi data, scrise cu litere mari, cu care
începe primul paragraf şi aratã de unde
provine ştirea.
În Statele Unite, comunicatele de presã
se întind de regulã pe una sau douã pagini.
Dacã depãşesc o paginã, scrieþi „continuã”
la sfîrşitul primei pagini. La încheierea comunicatului, bateþi –30–sau #### pentru a indica sfîrşitul. Aveþi grijã sã verificaþi sã nu fie
greşeli gramaticale, de dactilografiere, de
punctuaþie şi topicã.
Comunicatele de presã pot fi expediate
în atenþia unui editor, a unui editor care
repartizeazã reportajele, sau a unui reporter.
Dupã expedierea comunicatului, daþi un
telefon. Întrebaþi dacã destinatarul l-a primit
şi ar mai dori informaþii suplimentare.
Materialele de presã de genul comunicatelor de presã şi al dosarelor de presã trebuie sã
fie întotdeauna scrise şi distribuite înainte de
un eveniment precum o conferinþã de
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Anunþurile pentru mass-media

D

e regulã, acestea sînt folosite pentru
a anunþa un eveniment viitor despre
care aþi dori sã se relateze în presã. Ele
seamãnã cu comunicatele de presã, cãci
rãspund la cine, ce, cînd, unde, de ce şi cum,
dar sînt mai scurte, menite sã-i stimuleze pe
reporteri sã vinã la eveniment. Unele birouri
de presã dau aceste informaþii scrise cu litere
aldine, urmate de detalii, pentru a atrage
atenþia asupra evenimentului ce va avea loc.
Anunþurile pentru mass-media au acelaşi
stil cu un comunicat de presã, cu data, numele şi numerele de telefon ale persoanelor de
contact şi „PENTRU TRANSMITERE IMEDIATĂ” scrise sus, şi cu #### sau –30– pentru
a indica sfîrşitul.

Fiºele de date
Fişa de date, sau de informare preliminarã,
dã mai multe detalii decît comunicatul de
presã, folosind fapte şi cifre, dar nu citate,
pentru a îmbogãþi un comunicat de presã. Ea
este prezentatã într-o formã cît mai lizibilã cu
putinþã. De multe ori cuprinde subtitluri scrise cu litere aldine şi este redactatã pe puncte.
La fel ca anunþurile pentru presã, fişele
de date au formatul unui comunicat de presã,
cu „SUB EMBARGOU PÎNĂ LA” sau „PENTRU TRANSMITERE IMEDIATĂ”, numele şi
numerele de contact şi –30– sau #### indicînd sfîrşitul.

Oficialii dintr-un birou de presã guvernamental au constatat cã reprezentanþii presei
vin la o conferinþã de presã, iau materiale
şi pleacã înainte de începutul conferinþei de
presã. Purtãtorul de cuvînt a decis sã distribuie materialele dupã briefing-ul cu presa,
pentru a-i þine pe jurnalişti acolo. Nu a dat
rezultate. Mulþi jurnalişti au stat doar la o
parte din briefing, au plecat mai devreme, şi
au scris relatãri pe baza notiþelor luate de ei.
Uneori, ofiþerii de presã au avut sentimentul
cã reporterii nu au înþeles bine. Dacã reporterii ar fi avut materialul scris, cu datele de
bazã, pe care sã-l poatã lua înainte de conferinþa de presã, probabil cã nu ar fi interpretat greşit unele chestiuni.
Jurnaliştii au de obicei de relatat despre
mai multe evenimente, iar un purtãtor de
cuvînt nu trebuie sã presupunã cã dacã reporterii stau doar la o parte a briefing-ului
înseamnã cã nu îi intereseazã un subiect sau
nu vor scrie despre el. Poate cã mulþi vor sã
scrie articole, dar programul îi împiedicã sã
stea la întregul briefing cu presa, mai ales
dacã acesta þine mai mult de o orã, cum a fost
în cazul nostru. Dacã reporterii ar fi avut
materialele scrise, probabil cã s-ar fi referit
la ele cînd şi-au scris articolele.

Comunicatele de presã
sînt rezumate ale datelor
despre un program
sau un subiect asupra cãruia
doriþi sã atrageþi atenþia
mass-media. Ele au un
format standard de prezentare.
Principalul criteriu este
cã trebuie sã conþinã ºtiri.

Comunicatele de presã
5 sfaturi utile
Înainte de a face un comunicat de presã,
rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri:
• De ce e important şi prin ce constituie
o ştire?
• Care sînt principalele puncte?

• Ce cercetãri existã pentru a susþine informaþiile? Pot fi uşor verificate dacã reporterii
solicitã acest lucru?
• Cine poate fi citat ca autoritate în materie?
• E nevoie de o fişã de date pentru informaþii
suplimentare?
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Interviurile: mai multe
detalii

Pe cît posibil, interviurile oficialilor guvernamentali trebuie
sã facã par te din orice strategie mediaticã. Înainte de a accepta
sã dea un interviu, un oficial guvernamental trebuie sã-ºi fixeze
clar ce vrea sã realizeze ºi sã identifice care va fi auditoriul.

Scrierea unui titlu pe care aþi vrea sã-l vedeþi
scris deasupra relatãrii eventualului interviu
vã va ajuta sã vã concentraþi asupra mesajului pe care vreþi sã-l transmiteþi.
„O cerere de interviu trebuie privitã din
prisma ‘va contribui la promovarea programului şefului meu?’” spune Juleanna Glover,
secretarã de presã a Vice-Preşedintelui Dick
Cheney. „Fiecare cerere trebuie analizatã
pentru a stabili stilul sau abordãrile autorului, şi trebuie fixaþi parametrii discuþiei.”

Evaluarea cererii de interviu
Cînd soseşte o cerere de interviu, rãspunsurile
la anumite întrebãri vã vor ajuta sã evaluaþi
cererea. Printre acestea se numãrã:
• Care este tema sau subiectul de ştiri al
interviului?
• Care a fost impulsul pentru acest subiect?
• Ce publicaþie – sau post de radio sau TV –
vrea sã facã interviul?
• Cine va fi intervievatorul?
• Cînd şi unde vor sã aibã loc interviul?
• Cît timp solicitã reporterul pentru interviu?
• Care este termenul limitã pentru reportaj?
• Cînd va fi publicat sau dat pe post interviul?
• Ce fel de reportaj este? Unul de ştiri? De
prezentare a unui portret? Un reportaj
atractiv? Unul sub formã de întrebãri şi
rãspunsuri?
• Este intervievat şi altcineva pentru acest
subiect?
• Care sînt caracteristicile organului de presã
şi ale reporterului?

Este util sã aflaþi:
• Dacã organul de presã are un punct de
vedere cunoscut asupra subiectului.
• Cît de multe ştie reporterul despre subiect.
• Dacã reporterul sau organul de presã a mai
fãcut ceva pe aceastã temã în trecut. Verificaþi tãieturile din presã.
• Cît de prietenos sau ostil este reporterul.
• Care este publicul organului de presã.
Printre alte întrebãri ce trebuie puse cu
privire la un interviu radio sau TV se numãrã:
• Va fi o transmisiune în direct?
• Interviul va avea loc într-un studio, prin
telefon, în biroul oficialului guvernamental
sau în alt loc?
• Va fi de la distanþã, intervievatorul nefiind
fizic prezent ci punînd întrebãrile din altã
parte şi fiind conectat prin transmisiune
prin satelit?
• Interviul este înregistrat pentru transmitere
integralã sau este înregistrat pentru a se
da extrase?
• Emisiunea va include apeluri sau e-mail-uri
ale ascultãtorilor, spectatorilor sau audienþei on-line?
• Cît va dura emisiunea?
• Care este formatul show-ului? Discuþie
de grup? Un intervievator şi un invitat? Doi
intervievatori şi un invitat? Doi invitaþi
dezbãtînd o temã?
• Dacã sînt şi alþi invitaþi, în ce ordine vor
vorbi?
• Va fi în faþa unui public? Cum va fi selectat
publicul?
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sau TV, deşi în unele þãri se face acest lucru.
Dacã vreþi sã revedeþi interviul înainte, stabiliþi acest lucru din timp.

Dupã acceptarea interviului

E

• Pot fi folosite accesorii vizuale?
• Vor fi folosite ca inserturi clipuri din filme
sau benzi video? Dacã da, biroul de presã
va avea posibilitatea sã le vadã anticipat
şi sã pregãteascã comentarii sau rãspunsuri?
Printre alte întrebãri pentru un interviu
tipãrit se numãrã:
• În care secþiune a publicaþiei va apãrea
articolul?
• Reporterul va fi însoþit de un fotograf care
sã facã poze?
• Fotografiile vor fi fãcute înainte, în timpul
sau dupã interviu?

Stabilirea regulilor

P

entru orice interviu, e bine sã stabiliþi
regulile jocului – de pildã, dacã vorbiþi
oficial sau confidenþial, dacã interviul
este în direct sau înregistrat, şi durata interviului – înainte ca el sã aibã loc. Nu încercaþi
sã faceþi acest lucru în timpul interviului sau
dupã aceea; atunci, e prea tîrziu. De exemplu,
dacã reporterul solicitã o jumãtate de orã pentru un interviu, îl puteþi limita la un timp mai
scurt. Dacã se solicitã un interviu „de la
distanþã”, puteþi cere sã fie în persoanã. Dacã
aveþi de ales, de multe ori e mai bine ca
interviul sã fie în persoanã. Este mai intim
şi mai conversaþional. Puteþi vedea limbajul
trupului celeilalte persoane. Nu aveþi nevoie
de un microfon în ureche, care poate sã cadã
sau sã aibã întreruperi.
În Statele Unite, subiecþii intervievaþi nu
au de obicei posibilitatea sã îşi revadã interviurile sau extrasele înainte ca acestea sã fie
publicate sau ca fragmentul sã fie dat la radio
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ste important ca persoana intervievatã
sã aibã trei puncte pe care vrea sã le
scoatã în evidenþã în interviu. Astfel,
interviul va fi concentrat. Mai mult de trei
puncte importante sînt prea multe pentru a fi
asimilate de auditoriu.
Biroului de presã îi revine rolul sã elaboreze aceastã informaþie. Sã stabileascã înainte
de interviu:
• Care sînt cele trei puncte pe care subiectul
interviului vrea sã le sublinieze.
• Pentru fiecare punct, sã aştearnã pe hîrtie
informaþiile – exemple, relatãri, anecdote.
Acestea îl ajutã pe cititor, pe ascultãtor sau
spectator sã înþeleagã punctele. De exemplu,
dacã un punct este argumentarea unei noi
politici economice, scrieþi din ce motive
politica actualã trebuie schimbatã, ce
înseamnã schimbãrile şi în ce mod va fi
afectat publicul.
• Sã scrie întrebãrile care crede cã vor fi puse
în cursul interviului şi rãspunsurile care
crede cã ar trebui date. Nu vã referiþi însã
numai la cele trei puncte esenþiale. Reporterii trec de multe ori de la subiectul declarat
al interviului la alte probleme.
• Sã verifice care sînt subiectele importante
de ştiri pentru a gãsi alte întrebãri posibile.
În elaborarea întrebãrilor şi rãspunsurilor, rãspundeþi la aceste întrebãri:
• Care este problema cea mai controversatã
care ar putea fi pusã şi tema cea mai delicatã care ar putea fi abordatã?
• Care ar fi întrebãrile cele mai grele şi din ce
cauzã?
• Pentru a vã ajuta la conturarea unui reportaj, gîndiþi-vã la un citat bun, sau un „clenci” pe care sã-l plasaþi în cursul unui interviu. Un clenci este un o afirmaþie concisã
şi plinã de tîlc privind o chestiune mai vastã, care pare spontanã dar este cel mai adesea pregãtitã. De multe ori, ea este repetatã
în relatare, mai ales de cãtre radio şi TV.
• Hotãrîþi dacã veþi înregistra interviul, pe
lîngã înregistrarea pe care o face reporterul.
Înregistrarea e de multe ori utilã atît pentru
verificarea declaraþiilor fãcute cît şi pentru
informarea membrilor cheie ai staff-ului
care nu au asistat la interviu.

• Exersaþi rãspunsuri la întrebãri posibile.
• Faceþi o informare rapidã pe probleme
fierbinþi chiar înaintea interviului. Cel care
face informarea, de regulã secretarul de presã, trebuie sã-l punã la curent pe oficialul
guvernamental cu ştirile de ultimã orã. Nu-l
lãsaþi pe oficial sã fie prins pe picior greşit.
• Furnizaþi-i reporterului, înainte de interviu,
informaþii care ar putea fi în avantajul temelor voastre. Acestea ar putea fi biografii, fişe
de date, articole, fotografii şi rapoarte.
• Nu vã fie teamã sã propuneþi întrebãri şi
subiecte pe care sã le abordeze intervievatorul.

În timpul interviului

A

propriaþi-vã interviul. Puteþi controla
interviul mult mai mult decît credeþi.
Dacã vi se pun întrebãri, nu înseamnã
cã nu aveþi control asupra a ceea ce spuneþi.
Dupã cum spunea cîndva un preşedinte al
SUA: „Nu existã întrebãri proaste, numai
rãspunsuri proaste.”
Faceþi urmãtoarele lucruri:
• Stabiliþi regulile privind atribuþiile înainte
de începerea interviului. De regulã, intervievatul vorbeşte oficial. Dacã acest lucru nu
e deja clar, clarificaþi-l înainte de a începe.
• Fiþi concis; nu îngropaþi chestiuni importante în rãspunsuri lungi cu prea multe
detalii. Vorbiþi în propoziþii scurte, limpezi,
declarative.
• Vorbiþi cu tîlc.
• În timpul interviului, rãmîneþi la mesaj şi
reveniþi cît mai des la cele trei puncte esenþiale. Raportaþi toate chestiunile la acestea.
• Rostiþi-vã concluziile şi declaraþiile demne
de a fi citate pentru a transmite principalele puncte; pe urmã, susþineþi-le cu fapte.
• Folosiþi imagini verbale descriptive, pozitive, pe care oamenii le pot înþelege.
• Aduceþi dovezi. Folosiþi fapte, statistici,
exemple, anecdote, citate şi povestiri.
Oamenii þin minte ceea ce îi afecteazã, îi
motiveazã, şi experienþele altora. Imaginile
verbale de genul „mare cît un camion” lumea
le reþine mai uşor decît un simplu „mare”.
• Nu porniþi de la presupunerea cã faptele
vorbesc de la sine. Explicaþi-vã rãspunsurile
limpede şi succint. Nu orice reporter sau
ascultãtor ştie despre subiect la fel de multe
ca voi.

• Rãmîneþi pozitiv. Dacã vi se pune o întrebare negativã, reveniþi la punctele voastre
principale.
• Corectaþi rapid orice informaþie eronatã.
• Nu spuneþi niciodatã nimic ce n-aþi vrea sã
vedeþi tipãrit sau sã auziþi pe un post.
• Evitaþi sã faceþi declaraþii care pot fi scoase
din context sau greşit interpretate dacã
reporterul sau editorul vrea sã folosescã
doar acea parte a declaraþiei voastre şi nu
ce aþi spus înainte sau dupã.
• Nu spuneþi niciodatã „fãrã comentarii”.
Puteþi, şi uneori trebuie sã evitaþi comentariile spunînd ceva de genul „Nu sînt pregãtit sã discut astãzi despre asta” sau „Nu e
momentul acum sã discut despre asta”.
• Nu folosiþi jargon.
• Fiþi clar. Nu lãsaþi la latitudinea presei sã
interpreteze ce-aþi vrut sã spuneþi. Ar putea
sã înþeleagã greşit.
• Spuneþi întotdeauna adevãrul. Dacã nu
cunoaşteþi rãspunsul la o întrebare, spuneþi
acest lucru. Daþi-i intervievatorului rãspunsul mai tîrziu.

Încercaþi întotdeauna
sã vã apropriaþi interviul.
Dupã cum a spus în
glumã la o conferinþã
de presã fostul
Secretar de Stat
Henry Kissinger:
„Are cineva întrebãri
pentru rãspunsurile mele?”
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Eficienþa la televiziune

U

Concentrarea atenþiei

P

entru a reveni la cele trei puncte ale
voastre, folosiþi expresii sau cuvinte de
racord de genul:
• „Adevãrata problemã este...”
• „Aş vrea sã adaug...”
• „E important sã subliniem...”
• „E important sã nu trecem cu vederea...”
• „Cel mai important este...”
• „Cel mai important punct care trebuie
reþinut e...”
• „În acest sens, o altã întrebare care mi-a
fost pusã de multe ori...”
• „Asta are legãturã cu un aspect al unei
probleme mai largi...”
• „Da, şi pe lîngã asta...”
• „Nu, lãsaþi-mã sã lãmuresc...”
• „E puþin cam devreme sã discutãm despre
asta, pînã nu cunoaştem toate datele, dar
vã pot spune...”
• „Nu sînt sigur de asta, dar ce ştiu e cã...”
• „Aş vrea sã privim lucrurile din perspectiva...”
• „Asta îmi aminteşte de...”
• „Vreau sã subliniez faptul cã...”
• „Mã bucur cã mi-aþi pus aceastã întrebare.
Lumea poate crede cã aşa stau lucrurile,
dar adevãrul este cã...”
Încercaþi întotdeauna sã vã apropriaþi
interviul. Dupã cum a spus în glumã la o
conferinþã de presã fostul Secretar de Stat
Henry Kissinger: „Are cineva întrebãri pentru
rãspunsurile mele?”
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itaþi-vã direct la intervievator dacã
interviul este în persoanã. Uitaþi-vã la
camerã dacã interviul este de la distanþã şi intervievatorul se aflã în altã parte.
Camera devine persoana cãreia îi vorbiþi.
• Fiþi entuziast şi energic; televiziunea poate
aplatiza şi face ca o persoanã sã parã
moale.
• Îmbrãcaþi-vã în culori uniforme, deschise,
dar nu alb sau negru complet. Cele mai
bune sînt culorile pastelate. Nu purtaþi
nuanþe de brun, carouri sau dungi sau
imprimeuri stridente. Nu purtaþi þesãturi
ostentative, lucioase.
• Pentru femei, nu puneþi prea multe accesorii la hainele pe care le purtaþi, cum ar fi
nişte cercei impozanþi care ar putea distrage
atenþia de la mesajul vostru.
• Pentru bãrbaþi, nu purtaþi o cãmaşã de
culoare mai închisã decît a cravatei.
• Staþi aplecat în faþã, spre camerã.
• Folosiþi gesturi naturale ale mîinilor, ca sã
nu pãreþi þeapãn sau stînjenit.
• Nu daþi rãspunsuri monosilabice.
• Nu folosiþi un jargon specializat sau tehnic
sau acronime cu care cetãþeanul de rînd
nu e familiarizat.
• Interveniþi în conversaþie dacã vreþi sã clarificaþi un punct sau sã stimulaþi conversaþia.
Nu aşteptaþi ca gazda sã vã recunoascã, dar
nu vã purtaþi nepoliticos.
• Evitaþi sã folosiþi prea multe cifre. Ele nu
sînt reþinute de auditoriu. Cînd e nevoie
sã folosiþi cifre, rotunjiþi-le ca sã fie mai
uşor de reþinut. De exemplu, în loc sã spuneþi „patru sute patruzeci şi patru de mii”,
spuneþi „aproape o jumãtate de milion”.

Dupã interviu
• Dacã i-aþi promis reporterului informaþii
suplimentare, þineþi-vã imediat promisiunea.
• Informaþi staff-ul de presã ca sã ştie la ce sã
se aştepte.
• Evaluaþi interviul. Notaþi-vã: Ce a mers bine
în cursul interviului? Ce ar fi putut merge
mai bine? Pãstraþi însemnãrile pentru
urmãtorul interviu sau conferinþã de presã.
• Notaþi numele reporterului, al producãtorului şi al tehnicianului de sunet care au
fãcut interviul şi treceþi-i pe lista voastrã de
presã.
• Îndosariaþi tãietura din ziar sau banda cu
interviul într-o arhivã permanentã.

Pentru orice interviu
e bine sã stabiliþi regulile
jocului – de pildã,
dacã vorbiþi oficial sau
confidenþial, dacã interviul
este în direct sau înregistrat,
ºi durata interviului –
înainte ca el sã aibã loc.

Listã de sarcini pentru ºedinþele foto
Fotografiile, asemeni cuvintelor, spun o poveste.
În folosirea fotografiilor:

• Stabiliþi ce vreþi sã facã fotografia.
• Desenaþi spre ce vã aþintiþi privirea.

• Faceþi poze Polaroid ale fiecãrei imagini
sau uitaþi-vã prin vizorul camerei înainte
de a fi fãcute fotografiile.
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Interviul
5 sfaturi utile x trei
Evaluarea cererii de interviu

În timpul interviului

• Care este organul de presã şi cine e intervievatorul?

• Rãmîneþi la mesaj cu cele trei puncte.
• Fiþi concis şi clar.

• Cît timp s-a solicitat; care este termenul
limitã?
• Cînd va fi tipãrit sau dat pe post interviul
şi ce fel de reportaj este?
• Care este genul de presã? Pentru TV, va
fi în direct, înregistrat pentru transmitere
integralã, sau înregistrat pentru a se da
extrase? Iar pentru presa scrisã, în ce secþiune a ziarului sau revistei va apãrea, şi dacã
vor fi fotografii.
• Intervievatul poate sã aducã elemente
vizuale?

Dupã acceptarea interviului

• Pregãtiþi trei puncte pe care sã le scoateþi
în evidenþã în interviu şi exemple, anecdote
şi citate bune care sã le susþinã.
• Pregãtiþi întrebãri şi rãspunsuri pentru a
exersa.
• Exersaþi!
• Puneþi-vã la curent cu ştirile înainte de a da
interviul.
• Stabiliþi regulile jocului îninte de interviu.
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• Daþi anecdote, fapte, exemple.
• Nu spuneþi niciodatã „fãrã comentarii”.
• Spuneþi adevãrul; nu vã fie teamã sã spuneþi cã nu ştiþi un rãspuns dacã nu-l ştiþi.

A vorbi oficial sau confidenþial
A vorbi oficial este modul preferat de a vã adresa presei.
Din moment ce vreþi ca informaþiile despre programul, ideea
sau mesajul vostru sã ajungã la public, de ce sã nu vã fie asociat numele cu ele?
„Cel mai sigur mod de a acþiona este sã
porneşti de la presupunerea cã tot ce-i spui
unui reporter va sfîrşi într-un ziar, mai ales
la început, pînã sã-i cunoşti pe reporterii cu
care lucrezi şi sã ştii cine va accepta condiþiile
acordului”, spune fosta purtãtoare de cuvînt
a Casei Albe Dee Dee Myers.
Pe mãsurã ce se leagã o relaþie cu un
reporter, înveþi cu cine poþi vorbi liber.
„Atunci poþi folosi ‘culisele’ pentru a explica
subiecte mai complexe fãrã sã trebuiascã sã
rişti sã fii scos din context”, spune ea. „Dar în
proaspetele democraþii, unde regulile nu sînt
clare, poþi sã te arzi dacã vorbeşti neoficial.”
Regulile jocului referitoare la cum vorbeşti TREBUIE stabilite înainte sã vorbeşti.
Nu dupã aceea. Iatã ce înseamnã termenii:
• Oficial. Cînd vorbeşti oficial, tot ce îi spui
unui reporter poate fi folosit şi sã-þi fie
atribuit nominal.
• Din culise. Cînd îi spui unui jurnalist cã
vorbeşti din culise, el poate sã publice ceea
ce spui dar nu poate sã þi le atribuie dînd
numele sau funcþia ta. Reporterul atribuie
declaraþiile tale unei identitãþi dinainte
convenite, cum ar fi „o sursã bine informatã” sau „un expert” sau „un oficial guvernamental”.
• Din spatele culiselor. Cînd stabileşti înainte
de interviu cã vorbeşti numai din spatele
culiselor, un reporter poate folosi informaþiile dar fãrã a le atribui cuiva. Tot ce se
spune în interviu poate fi folosit dar nu
citat direct şi nu atribuit cuiva.

• Confidenþial. Cînd vorbeşti confidenþial,
îi dai unui reporter informaþii care sînt
numai pentru cunoştinþa lui şi nu pot folosite, tipãrite sau fãcute publice în nici un
mod. Reporterul nu trebuie sã ducã informaþiile la o altã sursã în speranþa de a
obþine o confirmare oficialã.
Uneori, purtãtorii de cuvînt folosesc
briefing-uri neoficiale pentru a pune în
context o chestiune atunci cînd un reporter
pare a fi în afara problemei în privinþa unui
subiect iar legile privind pãstrarea secretului
interzic ca informaþia sã fie fãcutã oficialã.
Cunoaşterea antecedentelor poate da o imagine mai completã asupra unui subiect:
„Sã omori un subiect de reportaj poate
fi o realizare”, spune un purtãtor de cuvînt
guvernamental, „şi îi poate face pe reporteri
sau pe editori sã renunþe la o relatare eronatã
pe care erau gata sã o publice. Uneori, cele
mai mari succese în aceastã meserie sînt
tocmai atunci cînd nu ai nimic de arãtat pentru toatã strãdania şi eforturile tale. Ai omorît
un subiect de reportaj care ar fi fost greşit
dacã apãrea.”
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Conferinþele de presã

Conferinþele de presã adunã laolaltã membri ai presei ºi public ºi
unul sau mai mulþi oficiali guvernamentali într-o sesiune de întrebãri ºi rãspunsuri, de obicei într-un loc ales de oficialul guvernamental.

Conferinþele de presã le oferã cetãþenilor –
prin intermediul presei – ocazia sã punã
întrebãri oficialilor guvernamentali, iar oficialilor guvernamentali ocazia sã-şi transmitã
mesajul oamenilor prin intermediul presei.
„Cînd organizezi cu regularitate conferinþe de presã, acestea fac sã scadã tensiunea”,
spune David Beckwith, fost purtãtor de cuvînt
vice-prezidenþial. Asta înseamnã, spune el,
cã, în timp, în reporterii care vor rãspunsuri
la unele întrebãri se acumuleazã un fel de
tensiune agresivã, iar acea tensiune este eliberatã într-o conferinþã de presã.
„≤inerea unei conferinþe de presã este
o idee bunã atunci cînd ai ceva de anunþat
sau ceva pozitiv de spus”, zice Beckwith. „Gîndeşte-te de ce o faci şi ce rezultat vei
obþine.”

Înainte de conferinþa de presã
Primul pas în organizarea unei conferinþe de
presã este sã fiþi sigur cã existã ştiri. Pentru
un şef de stat, asta rareori e o problemã.
Pentru conducãtorul unei mici agenþii guvernamentale, atragerea presei poate fi mai dificilã. Reporterilor nu le place sã-şi petreacã
timpul la ceva ce considerã un non-eveniment
atunci cînd au alte ştiri care le solicitã atenþia. Printre paşii care trebui fãcuþi în fixarea
unei conferinþe de presã:
• Stabiliþi tema conferinþei şi dacã sînt ştiri
de comunicat.
• Hotãrîþi dacã este într-adevãr necesarã
o conferinþã de presã, sau dacã reporterii

pot scrie o relatare corectã şi cuprinzãtoare
pe baza unui comunicat de presã, unei
fişe de date şi a unei conversaþii telefonice
explicative.
• Hotãrîþi ce va spune oficialul guvernamental în cuvîntul de deschidere.
• Scrieþi punctele care trebuie atinse de oficialul guvernamental în cuvîntul de deschidere. La fel ca pentru un interviu, concentraþi-vã numai asupra a trei puncte. Mai
mult de atît sînt prea multe.
• Identificaþi posibilele întrebãri care ar
putea fi puse şi rãspunsurile adecvate la fiecare întrebare. Acestea trebuie sã depãşeascã subiectul propus al conferinþei de presã,
cãci reporterii pot pune întrebãri şi pe alte
teme. Unele birouri de presã au pe computer o listã de subiecte pe care o aduc la
zi frecvent, astfel ca materialul sã nu trebuiascã rescris de fiecare datã.
• Înscenaþi o falsã conferinþã de presã în
preziua conferinþei reale, în special dacã
oficialul guvernamental nu se simte în
largul lui rãspunzînd potenþialelor întrebãri. Cei din biroul de presã vor face pe
reporterii şi îi vor pune întrebãri oficialului.
Acest lucru le permite atît oficialului cît şi
staff-ului biroului de presã sã-şi dea seama
dacã existã posibile lacune în rãspunsurile
lor.
• Alegeþi cu grijã data conferinþei de presã.
Verificaþi cu calendarul pe termen lung al
altor birouri guvernamentale pentru a vã
asigura cã nu se suprapune cu alte evenimente mediatice în ziua respectivã.
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Primul pas în organizarea
unei conferinþe de presã
este sã fiþi sigur cã
existã ºtiri. Pentru un ºef
de stat, asta rareori
e o problemã. Pentru
conducãtorul unei mici
agenþii guvernamentale,
atragerea presei poate fi
mai dificilã.

• Alegeþi ora conferinþei de presã. Jumãtatea
dimineþii sau începutul dupã-amiezii sînt
deseori cele mai potrivite pentru termenele
de predare ale diferitelor tipuri de ştiri.
• Alegeþi un loc accesibil şi care îndeplineşte
cerinþele tehnice ale mass-media. Locul
trebuie de asemenea sã fie atractiv vizual
şi propice mesajului. De exemplu, dacã
subiectul este agricultura, alegeþi ca fundal
o fermã. Dacã este învãþãmîntul, eventual
o bibliotecã şcolarã.
• Hotãrîþi dacã vreþi sã folosiþi auxiliare
vizuale. Existã ceva, ca de exemplu un grafic mare, pe care oficialul guvernamental
sã-l poatã arãta în timpul conferinþei de
presã? Puneþi-l aproape de oficial pentru ca
sã poatã fi inclus în cadru de camerele de
televiziune. De asemenea, tipãriþi elementul
vizual folosit şi includeþi-l în pachetul de
materiale pentru ca reporterii sã se poatã
referi la el cînd îşi scriu articolele şi sã-l
reproducã în ziar sau sã-l arate în înregistrare.
• Stabiliþi, dacã e cazul, cine îl va prezenta
pe oficialul guvernamental la conferinþa de
presã şi cine o va închide.
• Anunþaþi-i pe reporteri. Pe lîngã cei care
relateazã în mod regulat despre oficial,
puteþi lãrgi lista de reporteri, în funcþie
de subiect. De exemplu, dacã subiectul propus este despre mediu, puteþi sã-i anunþaþi
şi pe reporterii de specialitate.
• Telefonaþi-le reporterilor cu o zi sau douã
înainte de eveniment, ca sã le aduceþi amin-
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te. Încercaþi sã vã faceþi o idee cine vine şi
cine nu. S-ar putea sã vã trebuiascã o încãpere mai mare sau una mai micã.
• Includeþi anunþul conferinþei de presã în
calendarul unui serviciu de ştiri prin cablu.
• Trimiteþi un fax sau e-mail mass-media din
afara oraşului care ar putea fi interesate
de subiect dar nu pot participa la conferinþa de presã.
• Luaþi în calcul timpul pentru scrierea, tipãrirea, asamblarea şi transportul materialelor de presã, cu ar fi comunicate de presã,
informaþii, biografii şi fotografii.
• Decideþi dacã e necesarã acreditarea membrilor presei. Deci dacã vor fi invitaþi numai
anumiþi reporteri.
• Ocupaþi-vã de toate nevoile tehnice ale
presei. Pregãtiþi reflectoare, prize de curent
speciale, traducere şi mult-boxe (echipament
audio care are o singurã intrare şi mai multe ieşiri care merg la aparate de înregistrat).
Aveþi grijã ca totul sã funcþioneze.
• Numiþi pe cineva din staff care sã se ocupe
de logisticã în timpul conferinþei. În ziua
respectivã, persoana trebuie sã fie acolo cu
mult înainte şi sã fie pregãtitã sã facã faþã
problemelor logistice neaşteptate, cum ar fi
zgomot de afarã şi vreme urîtã, dacã evenimentul are loc în aer liber.

Dacã conferinþa de presã se þine în afara
sediului
• Stabiliþi dacã e nevoie de o camerã de
oaspeþi sau un apartament pentru oficialul
guvernamental.
• Aveþi grijã ca spaþiul sã fie adecvat nevoilor
tehnice ale reporterilor.
• Aveþi la îndemãnã numele, numerele de
telefon fix şi celular ale persoanelor cheie
de la locul respectiv, cum ar fi şeful securitãþii, administratorul şi staff-ul de relaþii
publice.
Chiar dacã sînteþi oaspete într-un alt loc,
planificarea evenimentelor în afara oraşului
este la fel de importantã ca pentru cele de
pe teren propriu. Pot sã aparã disfuncþii. De
exemplu, un oficial guvernamental a cãlãtorit
mai multe ore pentru a inaugura un spital
nou. El şi secretarul sãu de presã ştiau cã
urma sã rãspundã la întrebãrile presei dupã
inaugurare, dar neglijaserã sã pregãteascã un
loc unde sã se petreacã acest lucru. Oficialul
a sfîrşit prin a þine o conferinþã de presã pentru 15 reporteri într-un hol de spital, cu o

orchestrã şcolarã care cînta atît de tare încît
reporterii nu auzeau, şi într-un spaþiu atît de
strîmt încît operatorii de camere TV nu puteau lua o imagine bunã.
Cu cel puþin o sãptãmînã înaintea evenimentului, purtãtorul de cuvînt ar fi trebuit
sã le cearã celor de la spital o încãpere unde
sã se þinã conferinþa de presã, sã anunþe massmedia unde este locul, ora, şi sã-l trimitã
pe asistentul care-l însoþea cu cel puþin o orã
mai devreme sã verifice încãperea. În schimb,
reporterii au fost frustraþi, iar oficialul guvernamental a pierdut ocazia unui reportaj
favorabil.

• Lãsaþi timp pentru întrebãri.
• Înregistraþi remarcile fãcute de oficialul
guvernamental ca sã poatã fi transcrise pentru o arhivã permanentã.
• Obþineþi rãspunsuri la întrebãrile rãmase
fãrã rãspuns. Dacã unui oficial i se pune o
întrebare la care nu poate rãspunde, trebuie sã recunoascã acest lucru, dar sã promitã
cã va lua legãtura cu reporterul mai tîrziu
în ziua respectivã – înainte de termenul de
predare pe care-l are acesta – cu informaþia
solicitatã.

În timpul conferinþei de presã

• Puneþi cît mai curînd posibil o transcriere
a conferinþei de presã pe pagina voastrã de
Web pentru a fi disponibilã unui auditoriu
foarte larg.
• Trimiteþi materiale de distribuit şi o transcriere oricãrui organ de presã care nu a
putut participa dar este interesat de subiect.
• Ţineþi-vã toate promisiunile de a trimite
materiale suplimentare sau rãspunsuri la
întrebãri încadrîndu-vã în termenele de
predare ale reporterilor.
• Priviþi critic fiecare etapã a operaþiunii şi
notaþi-vã ce trebuie fãcut la urmãtoarea
conferinþã.

• Pregãtiþi o foaie pe care sã semneze de
prezenþã presa şi vizitatorii, ca sã ştiþi cine
a fost acolo.
• Spuneþi-le reporterilor la începutul conferinþei de presã cît timp are la dispoziþie fiecare
vorbitor şi fiþi pregãtit sã întrerupeþi întrebãrile cînd s-a epuizat timpul.
• Conferinþa de presã şi declaraþiile trebuie
sã fie scurte. Presa va fi mai receptivã faþã
de un oficial care face o declaraþie scurtã
şi rãspunde la întrebãri, decît faþã de unul
care þine un discurs de o jumãtate de orã.

Dupã conferinþa de presã

Programul presei ºi nume utile
Ca sã puteþi rãspunde rapid nevoii de a comunica o ºtire
ºi sã alegeþi presa cea mai potrivitã, þineþi o listã la zi a
contactelor din presã.

• Treceþi numele reporterilor, afilierea lor,
temele sau preocupãrile lor speciale, adresele la serviciu şi acasã, numerele de telefon
celular, numerele de beeper şi fax şi adresele e-mail. ¡ ineþi de asemenea liste separate
cu reporterii clasificaþi pe teme sau interese
şi pe regiuni geografice.
• Aveþi grijã ca listele sã fie aduse la zi.

• Aflaþi termenul de predare al fiecãrui reporter şi nu-l sunaþi la orele de predare a materialelor.
• Aflaþi cine decide la diferitele organe de presã ce relatãri vor fi prezentate şi în ce
moment al zilei, sãptãmînii sau lunii se iau
deciziile privind reportajele. Trebuie sã ştiþi
cu cît timp înainte de un eveniment vrea
sã fie anunþat un organ de presã.

• Aflaþi cum preferã fiecare contact sã
primeascã ştirile – prin fax, telefon, e-mail.
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Un bi rou de pre sã res pon sa bil
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Comunicarea
în situaþii de crizã

O crizã este un eveniment care apare brusc, de multe ori
pe neaºteptate, ºi necesitã o reacþie rapidã. O crizã întrerupe
rutina normalã ºi creeazã nesiguranþã ºi stres.

O crizã poate fi un eveniment natural, precum un cutremur sau un uragan, sau poate
fi provocatã de om, precum o explozie, un
scandal sau un conflict. În ultimã instanþã,
ea poate fi o ameninþare pentru reputaþia
unui oficial de rang superior sau a unei organizaþii. O crizã bine controlatã poate însã nu
numai sã pãstreze reputaþia şi credibilitatea
unora, ci chiar sã le sporeascã.
Cheia pentru o comunicare eficace în
situaþii de crizã este sã fiþi pregãtit înainte de
a apãrea o crizã. Atunci cînd se iveşte o stare
de urgenþã, e prea puþin timp pentru a gîndi,
şi încã şi mai puþin pentru a planifica. Fãrã
un plan pentru situaþii de crizã, riscaþi sã fiþi
copleşit de evenimente.
„O bunã comunicare în situaþii de crizã
se bazeazã pe un sistem deja existent”, spune
fostul secretar de presã al Casei Albe Marlin
Fitzwater. „Cînd apare o crizã, te mobilizezi
şi faci mai mult. Dacã de regulã þineai zilnic
un briefing cu presa, te mobilizezi şi þii trei
pe zi. O crizã nu e momentul sã elaborezi un
nou sistem.”
Într-o situaþie de crizã, cel mai bun mod
de acþiune este sã fiþi apropiat şi sincer şi sã
faceþi tot ce e necesar pentru a facilita relatãrile. Mass-media vor scrie sau vor da pe post
relatãri, indiferent dacã le ajutaþi sau nu.
Este în interesul vostru sã participaþi la o
relatare – chiar şi una negativã – pentru a vã
prezenta corect poziþia. Dacã nu, mass-media
vor scrie cã un oficial guvernamental „nu
vrea sã rãspundã la întrebãrile noastre”, ceea
ce alimenteazã suspiciunile şi zvonurile.

„Într-o crizã, adunaþi toþi factorii cheie
într-o încãpere şi clarificaþi lucrurile. Nu spuneþi niciodatã mai mult decît ştiþi, nu daþi
frîu liber la ce credeþi şi þineþi-i permanent la
curent pe reporteri”, spune Susan King, purtãtoare de cuvînt la douã departamente federale în perioada administraþiei Clinton.
„Reporterii trebuie sã obþinã informaþii şi,
dacã nu le daþi nimic, vor relata zvonuri.”

Înaintea unei crize
• Menþineþi tot timpul relaþii de încredere cu
presa. Dacã o faceþi, mass-media vor fi mai
puþin suspicioase şi mai cooperante în
timpul unei crize.
• Alegeþi pe cineva care sã se se ocupe de
situaþiile de crizã.
• Puneþi acea persoanã sã adune informaþii
despre chestiunile şi tendinþele care ar
putea crea probleme. Evaluaþi-le, stîngeþi
date despre ele şi elaboraþi strategii de
comunicare pentru a le preveni sau a le
devia cursul.
• Selectaþi membrii unei posibile echipe care
sã se ocupe de situaþii de crizã. Stabiliþi
care le vor fi rolurile, acþiunile care trebuie
întreprinse şi scenarii posibile. Întocmiþi o
listã cu numerele lor de telefon de la birou,
de acasã şi de celular sau de mobil. Într-o
crizã, presa s-ar putea sã vrea sã ştie ce pregãtire au cei care trebuie sã facã faþã
situaþiei.
• Pregãtiþi purtãtori de cuvînt care sã ştie
cum sã rãspundã mass-media.
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• Stabiliþi mesajul, þinta şi organele de presã
care pot fi folosite pentru diferite planuri de
crizã.
• Întocmiþi o listã cu numerele de telefon
de la birou, de acasã, de celular sau mobil
şi cu termenele reporterilor care ar putea
relata despre organizaþia voastrã într-o
situaþie de crizã.
• Stabiliþi un plan pentru a înfiinþa un centru
mediatic pentru situaþii de crizã. Acesta
trebuie sã aibã birouri, scaune, telefoane,
parcare, prize electrice, loc pentru antene
de satelit, copiatoare, chiar şi cafea. De
asemenea, trebuie sã vã gîndiþi cum sã
asiguraþi paza unui birou, îndeosebi pentru
staff-ul vostru.

În timpul unei crize
• Cînd apare o crizã, daþi imediat de ştire
presei. Dacã n-o faceþi, presa va obþine
informaþiile prin alte mijloace.
• Creaþi un centru de crizã şi mediatic care sã
funcþioneze zi şi noapte într-un loc central
de unde sã fie comunicate ştirile, sã fie contracarate zvonurile, unde sã se adune date
şi sã se þinã briefing-uri.
• Luaþi imediat contact cu publicul prin
intermediul unui purtãtor de cuvînt experimentat care sã þinã briefing-uri cu presa la
locul respectiv. Daþi de ştire presei – şi deci
publicului – cã vã ocupaþi de situaþie.
• Spuneþi ce ştiþi şi numai ce ştiþi. Nu speculaþi. Nu vã lãsaþi atras în a spune ceva
bazat pe zvonuri. Dacã nu ştiþi ceva, recu-
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noaşteþi acest lucru. A spune „Chestiunea
este în curs de investigaþie” poate fi cel mai
bun rãspuns. Strîngeþi informaþii cît se poate de repede. Stabiliþi cine, ce, cînd, unde
şi cum. „De ce” s-ar putea sã aflaþi abia
mai tîrziu.
• Aduceþi-i pe liderul guvernamental sau
al agenþiei şi alþi funcþionari superiori la
centrul de crizã. Anulaþi alte planuri. Oamenii vor sã-l vadã pe lider, nu numai staff-ul
de relaþii publice. Dacã personalul de conducere apare în faþa presei în timpul unei
crize, acest lucru conferã credibilitate şi
aratã cã organizaþia nu trateazã situaþia cu
uşurinþã.
• Informaþi auditoriul intern – staff-ul şi celelalte birouri guvernamentale – o datã cu
presa. Dacã presa este singura sursã de
informaþii pentru staff, moralul riscã sã
scadã şi angajaþii pot fi derutaþi şi jigniþi,
mai ales dacã incidentul este relatat în mod
eronat în presã. Dat fiind locul unde lucreazã, staff-ul va fi privit ca o sursã de informaþii, şi de la membrii sãi pot proveni
scurgeri de informaþii şi zvonuri. Aveþi grijã
ca ei sã ştie corect cele întîmplate.
• Comunicaþi cu auditoriul intern prin e-mail, dacã aveþi, sau prin comunicate de presã
şi declaraþii trimise la fiecare birou. Dacã
staff-ul nu este numeros, convocaþi o şedinþã
în care membrii echipei de crizã sã rãspundã la întrebãrile staff-ului.
• Pãstraþi o atitudine calmã, amabilã şi îndatoritoare. Evitaþi sã pãreþi agitat sau copleşit.
• Aranjaþi ca mass-media sã aibã acces la
scena crizei, dacã se poate. Televiziunea
vrea imagini. Dacã sînt constrîngeri de spaþiu, folosiþi rapoarte de presã în grup, cu
cîte un reprezentant al fiecãrui tip de presã
– agenþie de ştiri prin cablu, ziar, TV, radio,
revistã şi fotografie – la scena crizei, care
sã scrie un raport şi sã ia imagini pentru
colegii lor. Nimeni nu poate folosi aceste
rapoarte, nici cei din grup, pînã nu au fost
distribuite tuturor.
• Ocupaþi-vã de nevoile tehnice ale presei,
cum ar fi parcare, telefoane, prize de curent
electric, mese de scris şi scaune.
• Ţineþi evidenþa reporterilor care au sunat,
ce au întrebat, ce termene de predare
au, ce le-aþi promis şi cui i-aþi dat sarcina respectivã.

• Sunaþi-i întotdeauna pe cei care v-au cãutat.
În caz contrar, reporterii vor cere informaþii
în altã parte. Vor scrie un reportaj cu sau
fãrã ajutorul vostru. Dacã nu daþi rãspunsuri, pierdeþi controlul asupra relatãrii.
• Gesturile simple de simpatie pot contribui
la redarea încrederii. Încercaþi sã liniştiþi
publicul. Spuneþi ce acþiuni se întreprind
pentru a rezolva problema, pentru a-i ajuta
pe cei afectaþi şi a readuce lucrurile la
normal. Dar întîi asiguraþi-vã cã faceþi ceea
ce spuneþi.
• Aveþi grijã ca purtãtorul de cuvînt pentru
presã sã fie implicat alãturi de funcþionarii
superiori în luarea tuturor deciziilor şi
mãsurilor. Toate deciziile au ramificaþii
publice, chiar dacã cei din conducere nu
o recunosc.
• Evitaþi sã daþi vina pe cineva. Acest lucru
se poate face dupã o investigaþie.
• Apelaþi la sprijinirea eforturilor voastre
de cãtre terþe pãrþi. Puneþi oameni credibili
care au trecut prin experienþe similare şi
care se bucurã de atenþia publicului sã
vorbeascã în numele vostru.
• Împrospãtaþi informaþiile frecvent şi regulat. Anunþaþi cînd veþi face urmãtoarele
comunicãri.
• Monitorizaþi rapoartele presei şi corectaþi
imediat greşelile.
• Creaþi un Web site pentru a informa oamenii asupra situaþiei. Puneþi pe site toate
comunicatele pentru presã, declaraþiile,
datele şi link-urile cu alte informaþii.
• Creaþi un grup de evaluare care sã studieze
problema şi sã evite ca ea sã se repete. Acest
grup nu e de ochii lumii; trebuie
sã aibã o putere realã.
• Nu uitaþi: deschiderea şi spiritul de cooperare în timpul unei crize vã sporesc respectul
şi credibilitatea în faþa presei. Vã pot fi de
folos pe mai departe.

Cheia pentru o comunicare
eficientã în situaþii de
crizã este sã fiþi pregãtit
înainte de a apãrea o crizã.
Atunci cînd se iveºte
o stare de urgenþã, e prea
puþin timp pentru a gîndi,
ºi încã ºi mai puþin
pentru a planifica.
Fãrã un plan pentru situaþii
de crizã, riscaþi sã fiþi
copleºit de evenimente.

Dupã o crizã
• Evaluaþi eficienþa planului de crizã şi
modul cum au reacþionat oamenii.
• Corectaþi problemele, ca sã nu se mai
repete.
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Comunicarea în situaþii de crizã
5 sfaturi utile
• Pregãtiþi un plan pentru situaþii de crizã.
• Într-un moment de crizã, faceþi imediat
publicã situaþia, dar spunînd numai ceea ce
ştiþi.
• Aduceþi funcþionarii superiori la locul crizei.
• Informaþi auditoriul intern.
• Faceþi informãri de ultimã orã dese şi
regulate.

Într-o crizã, cea mai bunã
modalitate de acþiune
este sã fiþi apropiat
ºi sincer ºi sã faceþi tot ce
e necesar pentru
a facilita relatãrile.
Mass-media vor scrie
sau vor da pe post relatãri,
indiferent dacã le
ajutaþi sau nu.
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Repor tajul în grup
Repor tajul în grup este folosit atunci cînd locul pentru un eveniment sau o conferinþã de presã nu e suficient de mare pentru
a-i primi pe toþi repor terii interesaþi de relatarea unui subiect.
În Statele Unite, de exemplu, este deseori
folosit la Casa Albã, unde spaþiul în biroul
preşedintelui şi în alte zone este limitat.
• Reportajul în grup implicã reprezentanþi
ai fiecãrui tip de mass-media, care „se grupeazã” pentru a relata despre un eveniment; ei
scriu un raport sau înregistreazã evenimentul
şi îşi pun materialele la dispoziþia colegilor
lor din presa scrisã sau vorbitã. Materialul
este dat tuturor în acelaşi timp şi nimeni nu-l
poate folosi pînã nu l-au primit toþi.

• Un „grup” obişnuit este format dintr-un
reporter de agenþie de ştiri prin cablu, un
reporter de presã scrisã, un reporter de
revistã, un reporter de emisiuni audio, un
cameraman, un inginer de sunet şi un fotograf. Uneori, poate fi o singurã camerã de
luat vederi care filmeazã evenimentul spre a
fi transmis reporterilor aflaþi într-o încãpere
alãturatã.
• Un „grup” poate fi chiar mai mic. Atunci
cînd Preşedintele Bill Clinton a participat
la o înmormîntare la Academia Navalã a
SUA, dimensiunile capelei şi protocolul au
impus folosirea unui reportaj în grup. În
capelã a fost admisã o camerã de luat vederi.
Reporterii şi alte camere de luat vederi se
aflau la subsol, primind o transmsiune în
direct a evenimentului, şi şi-au pregãtit relatãrile pe baza transmisiei.

63

11

64

Un bi rou de pre sã res pon sa bil

11

Planificarea
evenimentelor

Un birou de presã trebuie sã se ocupe de numeroase evenimente publice. Existã „evenimente mediatice” – la care este
invitatã presa – ºi altele, cu sau fãrã par ticiparea presei.

Un purtãtor de cuvînt în faþa presei ar trebui
sã se ocupe de cei care participã la orice eveniment, mediatic sau nu, fie cã este gazdã, fie
cã participã ca oaspete al altcuiva.
Gîndiþi-vã la aceste evenimente ca la o
piesã de teatru sau un balet. Totul trebuie
planificat şi regizat şi totul trebuie sã se lege
de tema de ansamblu a piesei sau a baletului.
Fiecare detaliu şi rolul fiecãrei persoane sînt
bine gîndite. La faþa locului trebuie sã se afle
un regizor – din staff-ul vostru – care sã aibã
grijã ca lucrurile sã se desfãşoare dupã plan.

Planificarea unui eveniment intern
O planificare riguroasã este necesarã pentru
oricare eveniment la care participã un purtãtor de cuvînt, dar mai ales pentru evenimente
precum vizita unui şef de stat sau o întîlnire
a mai multor miniştri de externe.
• Ca prim pas, numiþi un responsabil care sã
supravegheze întreg evenimentul. Poate sã
se ocupe de toate aspectele, ori poate sã
aibã de supravegheat mai multe persoane
care se ocupã de diferite sarcini.
• Pe urmã, hotãrîþi tema evenimentului:
• Care este scopul acestuia?
• Ce þeluri vreþi sã atingeþi?
• Ce impact doriþi sã aveþi?
• Fixaþi termene pentru diferitele componente ale evenimentului.
• Pînã la ce datã trebuie sã fie gata un
discurs?
• Pînã la ce datã trebuie fãcutã cererea
de materiale – podiumuri, scaune,
corturi, cabluri electrice şi telefoane?

• Pînã la ce datã trebuie obþinute aprobãrile?
• Pînã la ce datã trebuie trimise invitaþiile?
• Ţineþi şedinþe regulate cu cei implicaþi în
eveniment pentru a vã asigura cã sarcinile
sînt îndeplinite. Faceþi o vizitã la locul evenimentului cu cel puþin o zi înainte pentru a
verifica aranjamentele. Cu cît evenimentul
este mai mare, cu atît mai devreme trebuie
fãcutã vizita la locul de desfãşurare – pentru
o vizitã de stat, probabil cu sãptãmîni înainte; pentru o întîlnire de o jumãtate
de orã între miniştri, cu o orã înainte. Dar
întotdeauna trebuie ca cineva din staff-ul vostru sã fie la locul evenimentului cu
cîteva ore mai devreme pentru a se ocupa de
orice schimbãri de ultim moment.
• Pregãtiþi un dosar de briefing pentru eveniment, care sã cuprindã programul, lista
de participanþi, punctele de discuþie sau
discursul, biografiile personalitãþilor de la
eveniment, un rezumat al chestiunilor politice şi al altor chestiuni importante, şi articole de ziar privind chestiunile respective.
• Dupã eveniment, scrieþi scrisori de mulþumiri pentru cei care au participat, cum ar
fi participanþii cheie şi staff-ul.
• Ţineþi o şedinþã ulterioarã cu staff-ul propriu şi scrieþi un scurt raport despre ce
a mers bine şi ce nu, pentru a ameliora evenimentele viitoare.
O teorie generalã în Statele Unite este cã sînt
necesare între 5 şi 10 ore de planificare
pentru fiecare orã cît va dura un eveniment.
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O planificare riguroasã
este necesarã pentru
oricare eveniment la care
par ticipã un pur tãtor
de cuvînt, dar mai
ales pentru evenimente
precum vizita unui ºef
de stat sau o întîlnire
a mai multor miniºtri
de externe.

Planificarea unui eveniment extern

C

hiar dacã este evenimentul altcuiva la
care oficialul vostru guvernamental a
fost invitat sã ia cuvîntul, revizuiþi tot ce
are legãturã cu participarea oficialului, inclusiv invitaþia şi materialele de presã în care
este menþionat oficialul.
Trimiteþi întotdeauna pe cineva din staff
la locul evenimentului mai devreme. În felul
acesta, poate sã vadã în numele vostru pregãtirile, aflã dacã a intervenit vreo schimbare
în program şi poate sã-l previnã pe oficial.
Fãrã aceasta nu aveþi control asupra participãrii oficialului.
O parte importantã din planificarea unui
eveniment extern este evaluarea invitaþiei. Un
oficial guvernamental a cãlãtorit cîteva ore
pentru a þine un discurs în faþa unui public
pe care-l credea a fi format din susþinãtori.
Odatã ajuns acolo, a constatat cã se aflã pe
scenã alãturi de nişte adversari, cu care trebuie sã dezbatã în faþa unui auditoriu neprietenos. Nimeni din staff nu verificase din timp
aranjamentele, deci nimeni nu ştia cã evenimentul real diferea de invitaþie, care fusese
fãcutã verbal.
Pentru a preîntîmpina surprizele, mulþi
politicieni cer ca toate invitaþiile sã fie fãcute
în scris. Astfel ştiu exact ce se cere şi pot
negocia participarea lor în funcþie de ce este
scris. Mulþi dau apoi rãspuns în scris, spunînd
care va fi participarea lor.
Cînd se primeşte o invitaþie prin telefon,
purtãtorul de cuvînt pentru presã sau cel care
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face programul poate spune: „Politica noastrã
este sã cerem invitaþiile în scris. Vã rog sã
transmiteþi prin poştã, fax sau e-mail o cerere
cu urmãtoarele informaþii:”
• Titlul evenimentului.
• Scopul acestuia.
• Data şi ora. În aceastã privinþã, e bine sã
aflaþi dacã existã flexibilitate. De exemplu,
dacã are loc o conferinþã care dureazã cîteva zile şi oficialul e invitat pentru o anumitã zi în care are angajamente în altã parte,
se poate schimba data?
• Locul.
• Numãrul de persoane care se crede cã vor fi
de faþã.
• Dacã vor fi şi alþi participanþi, cine anume.
• Dacã existã o tradiþie ca la eveniment sã ia
cuvîntul un oaspete special. Acea persoanã
este oficialul pentru care lucraþi – de exemplu, în calitatea lui de guvernator de stat?
• Care va fi rolul oficialului – sã þinã discursul principal, sã fie singurul care ia cuvîntul, sã fie unul dintre mai mulþi vorbitori,
sã vorbeascã pe o anumitã temã ş.a.m.d.
• Dacã evenimentul este deschis sau închis
presei.
• Dacã este un eveniment anual sau unul
care se repetã, cum a relatat presa despre
el în trecut?
Puteþi apoi sã revedeþi invitaþia scrisã,
ce vã place şi ce nu vã place, şi sã negociaþi
schimbãri în funcþie de ce era scris. Şi puteþi
rãspunde în scris, ce anume vreþi sã acceptaþi
şi care va fi participarea voastrã.

Carnet de sarcini pentru un eveniment
• Obþineþi o cerere în scris.
• Aflaþi cînd şi unde se þine evenimentul
şi dacã existã flexibilitate pentru a schimba
datele şi orele.
• Lãmuriþi scopul evenimentului şi rolul
pe care ar trebui sã-l aibã oficialul.
• Stabiliþi dacã va fi prezentã presa.
• Întrebaþi cîþi invitaþi şi alþi participanþi vor
fi.

Locul evenimentului
Dupã ce v-aþi hotãrît asupra „mesajului” pentru un
eveniment, trebuie sã stabiliþi cel mai potrivit loc unde sã
se þinã pentru ca mesajul sã ajungã la public.

De exemplu, dacã un eveniment se referã la
un anunþ despre învãþãmînt, cel mai bun loc
ar putea fi o şcoalã. Dupã ce aþi ales şcoala,
gîndiþi-vã la urmãtoare lucruri:
• Care este cea mai potrivitã salã de clasã
pentru eveniment?
• Ar trebui sã fie implicaþi copii mai mari sau
mai mici?
• Ce imagine vizualã vreau sã prezint; ce
fundal o redã cel mai bine şi se potriveşte
cu mesajul?

• Cine altcineva ar trebui sã fie acolo pentru
a contribui la amplificarea mesajului? De
exemplu, existã profesori, administratori
de şcoalã, poate ministrul educaþiei, care
ar trebui incluşi fie ca vorbitori, fie ca
oaspeþi? Stabiliþi cînd ar trebui invitaþi, cine
sã-i invite şi, dacã e cazul, care ar trebui
sã fie rolul lor.

Dosarul de briefing
În Statele Unite, atunci cînd un oficial superior precum un
guvernator de stat, un membru al cabinetului ºi, bineînþeles,
preºedintele sau vice-preºedintele par ticipã la un eveniment,
ei primesc înainte un dosar de briefing.

Dosarul e menit sã maximizeze participarea
tuturor...şi sã evite surprizele.
De regulã, un dosar de briefing cuprinde
urmãtoarele:
• Scopul evenimentului.
• ≤inuta – sport, de business, oficialã.
• Prognoza meteo pentru ziua evenimentului.
• Numãrul participanþilor.
• Dacã va fi prezentã presa. Dacã se aşteaptã
sã fie camere de luat vederi.
• Locul unde se va þine evenimentul.
• Numele coordonatorului de staff pentru eveniment, împreunã cu numerele de
telefon fix, celular şi de beeper.
• Principalele chestiuni politice de interes
în zona unde se þine evenimentul. Dosarul
de briefing poate include copii ale articolelor de ziar relevante.

• Numele participanþilor, titlurile şi afilierea
acestora, şi un rezumat cu ce vor face sau
vor spune la eveniment. Dacã este cazul,
furnizaþi biografii, şi pronunþia corectã a
numelor, dacã sînt neobişnuite.
• O agendã sau un program minut cu minut
pentru eveniment.
• Ce întrebãri sînt de aşteptat de la presã sau
public, împreunã cu posibile rãspunsuri.
• O listã de chestiuni de abordat şi de
chestiuni de evitat.
• Numele persoanelor pe care oficialul ar
trebui sã le recunoascã de pe podium.
• Un plan al locului de desfãşurare, inclusiv
locul unde va şedea şi va sta în picioare
oficialul, şi alãturi de cine.
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Etica: coduri
de compor tament

Biroul de presã guvernamental existã simultan în douã lumi.
În faþa publicului, reprezintã poziþia guvernului, dar, într-un
anumit sens, reprezintã ºi interesele presei ºi ale oamenilor în
interiorul guvernului.

Acest dublu rol vã va pune uneori în situaþii
morale dificile.
Ca purtãtor de cuvînt în faþa presei, ce
faceþi dacã şeful vã spune sã nu daþi presei
unele informaþii care nu sînt secrete? Ce
faceþi dacã şeful vostru minte mass-media şi
voi ştiþi acest lucru?
Oficialii de presã guvernamentali sînt
confruntaþi cu aceste întrebãri în orice þarã,
inclusiv în Statele Unite. Pentru a-şi putea
face meseria, în multe s-a elaborat un cod
de eticã.
Sistemele valorice, în baza cãrora o persoanã hotãrãşte ce e bine şi ce e rãu, corect
sau incorect, drept sau nedrept, stabilesc nişte
norme de comportament acceptabile pentru
profesionişti şi angajaþi. Ele sînt conştiinþa
unei profesii. La fel de important, un cod
de eticã recunoscut poate sã-i ofere unui
angajator o înþelegere clarã a standardelor
de comportament pe care le va urma angajatul sãu.
Purtãtorii de cuvînt guvernamentali
trebuie sã ia decizii care sã satisfacã interesul
public şi pe angajatorul lor, precum şi valorile lor personale şi standardele lor profesionale. Deoarece aceste valori pot sã se afle în
conflict, codurile de conduitã sînt, în ultimã
instanþã, o mãsurã a comportamentului
corect. În esenþã, credibilitatea are o importanþã criticã pentru un purtãtor de cuvînt.
Deşi este important sã dai dovadã de loialitate faþã de cel pentru care lucrezi, lipsa unei
sinceritãþi totale faþã de presã distruge credibilitatea unui purtãtor de cuvînt şi în ultimã

instanþã distruge valoarea acelei persoane
pentru cel care a angajat-o.
Încrederea presei într-un purtãtor de
cuvînt se cîştigã greu, se realizeazã în timp
printr-o activitate de înalt nivel profesional
şi etic. Astfel, primul þel al unui comunicator
etic este sã comunice fidel realitatea unui
eveniment, a unei chestiuni, unei politici sau
unui plan.
Chiar dacã s-ar pãrea cã guvernarea şi
presa ar trebui sã fie adversare în codurile lor
de comportament, într-o democraþie codurile
lor au multe principii în comun. În Statele
Unite, de exemplu, codurile de comportament
ale comunicatorilor guvernamentali şi ale
presei cer toate ca un profesionist sã fie
responsabil, demn de încredere, şi corect; sã
nu aibã interese conflictuale; sã lucreze în
interesul public; sã fie cinstit; şi sã fie un
garant al încrederii publicului.
Pe tema adevãrului şi a corectitudinii,
Societatea Americanã a Editorilor de Ziare
(ASNE), în codul sãu de conduitã, afirmã:
„Încrederea cititorului este fundamentul unui
bun jurnalism. Trebuie fãcute toate eforturile
pentru a ne asigura cã conþinutul ştirilor e
corect, cã acestea sînt netendenþioase şi date
în context, şi cã toate pãrþile sînt prezentate
fãrã pãrtinire.” Continuã prin a spune cã
erorile importante privind fapte, precum şi
erorile prin omisiune trebuie corectate
prompt şi vizibil.
În mod similar, în codul sãu de eticã,
Asociaþia Naþionalã a Comunicatorilor Guvernamentali (NAGC) spune cã comunicatorii
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guvernamentali „nu vor comunica în mod
intenþionat informaþii false sau eronate şi vor
acþiona prompt pentru a corecta informaþiile
sau zvonurile false sau eronate.”
Ambele coduri de eticã spun cã profesioniştii lor vor sluji binele general, nu pe ei
înşişi, şi cã vor fi responsabili pentru munca
pe care o presteazã. Privind interesul public
şi încrederea publicului, codul ASNE declarã
cã libertatea presei aparþine poporului. „Ea
trebuie apãratã de orice încãlcare sau atac
din oricare parte, publicã sau privatã. Jurnaliştii trebuie sã fie permanent atenþi sã vadã
cã acþiunile care privesc publicul se fac în
public. Ei trebuie sã fie vigilenþi împotriva
tuturor celor care vor sã exploateze presa în
scopuri egoiste.” Codul NAGC spune cã purtãtorii de cuvînt guvernamentali trebuie „sã-şi
desfãşoare activitatea profesionalã în conformitate cu interesul public, în semn de recunoaştere a faptului cã fiecare dintre noi este
un garant al încrederii publicului.”
Idealurile exprimate în aceste coduri
oferã o orientare, dar cum pot fi abordate
chestiunile etice acolo unde e posibil ca ele sã
nu fi fost bine studiate? Cei care se ocupã de
informarea publicului ar putea face urmãtoarele lucruri:
• Sã redacteze coduri de eticã pentru purtãtori de cuvînt guvernamentali şi sã le
difuzeze atît celor din profesie cît şi angajatorilor.
• Sã organizeze întruniri ale purtãtorilor de
cuvînt guvernamentali. Sã formeze asociaþii
şi cluburi profesionale. Presiunea din partea colegilor de a respecta anumite niveluri
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de comportament poate contracara unele
acþiuni lipsite de eticã. Iar discuþiile despre
frustrãri, interese comune şi conflicte pot
contribui la reducerea numãrului acestora.
• Sã sporeascã numãrul programelor de învãþãmînt pentru cei care vor sã lucreze în
relaþiile cu presa.
• Pentru cei care fac deja parte din profesie,
sã încurajeze perfecþionarea lor atît în þarã
cît şi în strãinãtate. Vãzînd cum muncesc
alþii este o ocazie de a asimila cele mai
bune practici.
• Sã înfiinþeze publicaþii, buletine de informare şi Web site-uri pentru a face schimb
de informaþii privind abordarea unor probleme similare.
În cele ce urmeazã se regãsesc secþiunile
esenþiale din codul etic al Asociaþiei Naþionale
a Comunicatorilor Guvernamentali.
„Membrii Asociaþiei Naþionale a Comunicatorilor Guvernamentali promit solemn şi
declarã cã se vor dedica þelurilor unei mai
bune comunicãri, înþelegeri şi cooperãri între
toþi oamenii.
„Noi credem cã adevãrul este inviolabil
şi sfînt; cã a oferi publicului informaþii este
o funcþie publicã esenþialã; şi cã publicul în
ansamblu şi fiecare cetãþean din rîndurile
sale au dreptul sã cunoascã fapte despre
guvernul lor în mod egal, pe de-a-ntregul, pe
înþelesul tuturor şi la timp. Membrii:
• Se vor comporta profesional, avînd simþul
adevãrului, acurateþii, corectitudinii şi
responsabilitãþii faþã de public şi aderînd
la standardele general acceptate ale bunului simþ.
• Îşi vor desfãşura viaþa profesionalã în
conformitate cu interesul public, în semn
de recunoaştere a faptului cã fiecare dintre
noi este un garant al încrederii publicului.
• Vor comunica adevãrul managementului
propriilor lor agenþii, neangajîndu-se în nici
o activitate care ar putea corupe integritatea canalelor de comunicare sau procesele
guvernãrii.
• Nu vor comunica în mod intenþionat
informaþii false sau eronate şi vor acþiona
prompt pentru a corecta informaþiile
sau zvonurile false sau eronate.
• Vor identifica public numele şi titlurile
persoanelor implicate în luarea deciziilor
politice, detaliile procesului de luare a
deciziilor şi modul în care ar putea participa la acesta cetãþenii interesaþi.

• Nu vor reprezenta interese conflictuale sau
concurente şi vor respecta în totalitate
statutele, ordinele executivului şi regulamentele privind dezvãluirea publicã a unor
asemenea interese.
• Vor evita posibilitatea ca cineva „din interior” sau o terþã parte sã foloseascã în mod
inadecvat informaþiile şi nu vor folosi
niciodatã informaþiile interne pentru cîştig
personal.
• Nu vor garanta sau promite obþinerea
vreunor rezultate care depãşesc sfera de
control direct a membrului.
• Nu vor accepta onorarii, comisioane,
cadouri, promisiuni de profituri viitoare
sau orice alte lucruri de valoare care sînt,
sau ar putea fi considerate, legate de funcþia sau activitãþile în serviciul public.
• Vor apãra confidenþialitatea atît a actualilor cît şi a foştilor lor angajatori, şi a informaþiilor cãpãtate în şedinþe şi documente,
aşa cum cer legea, regulamentul şi bunul
simþ prevãzãtor.
• Nu vor leza pe nedrept reputaþia profesionalã sau activitatea unei alte persoane,
organizaþii private sau agenþii guvernamentale.
• Nu vor participa la nici o activitate vizînd
manipularea preþului titlurilor de valoare
ale unei companii.
„Cînd un membru are dovezi sau suspiciuni cã un altul a comis o faptã imoralã,
ilegalã sau incorectã, inclusiv încãlcarea
acestei declaraþii, membrul va prezenta de
îndatã informaþiile unei autoritãþi adecvate,
cum ar fi preşedintele NAGC sau preşedintele
Comitetului pentru Eticã. Membrilor despre
care s-a constatat cã au încãlcat Codul de
Eticã al organizaþiei li se poate cere sã
pãrãseascã NAGC.”

Deºi este impor tant sã dai
dovadã de loialitate faþã
de cel pentru care lucrezi,
lipsa unei sinceritãþi
totale faþã de presã distruge
credibilitatea unui pur tãtor
de cuvînt ºi în ultimã
instanþã distruge valoarea
acelei persoane pentru
cel care a angajat-o.
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Pe Internet
Orice agenþie guvernamentalã naþionalã din Statele Unite –
precum ºi majoritatea agenþiilor de stat, locale ºi regionale –
pot sã-ºi comunice mesajele cãtre public prin
World Wide Web.
Site-urile mediatice ale principalelor departamente federale pot sã cuprindã programul sau
calendarul principalilor oficiali, dînd atît evenimentele „de acasã”, cît şi pe cele transmise
prin satelit; copii ale comunicatelor de ştiri,
discursurilor şi mãrturiilor; dosare de presã şi
anunþuri pentru presã; fotografii şi diapozitive; rapoarte speciale şi publicaþii; chiar şi un
serviciu de ştiri radiofonice... toate disponibile
dintr-o singurã sursã.
Pentru a vã face o idee despre profunzimea şi amploarea relatãrilor pe care le oferã
pe Internet cele 14 departamente ale guvernului Statelor Unite, accesaþi una sau mai multe
din adresele Web listate mai jos. Vã puteþi de
asemenea conecta la birourile mediatice
on-line a peste 60 de agenþii independente
specializate şi corporaþii ale guvernului SUA
la
http://www.firstgov.gov/us_gov/
establishments.html

Departamentul Locuinþelor şi Dezvoltãrii
Urbane
http://www.hud.gov/news/index.cfm
Departamentul Muncii
http://www.dol.gov/dol/public/media/main.
htm
Departamentul pentru Problemele Veteranilor
http://www.va.gov/opa/
Departamentul Serviciilor de Sãnãtate
şi Umanitare
http://www.hhs.gov/news/
Departamentul de Stat
http://www.state.gov/press
Departamentul Transporturilor
http://www.dot.gov/affairs/briefing.htm
Departamentul Trezoreriei
http://www.ustreas.gov/headlines.html

Departamentul Agriculturii
http://www.usda.gov/newsroom.html
Departamentul Apãrãrii
http://www.defenselink.mil/news/
Departamentul Comerþului
http://www2.osec.doc.gov/
Departamentul Educaþiei
http://www.ed.gov/news.html
Departamentul Energiei
http://www.energy.gov/press/index.html
Departamentul de Interne
http://www.doi.gov/doipress/
Departamentul de Justiþie
http://www.usdoj.gov/03press/index.html
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