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Rezumat. Aceste abordări ale crizei reprezintă o latură 

fundamentală a procesului sistemic de manageriat al crizei, dar ele sunt 
limitative şi trebuie acompaniate de latura existenţială a crizei. A trăi o 
criză organizaţională majoră, dacă vreţi a gândi la eventualitatea unei 
astfel de situaţii, poate provoca uneori o altă criză intensă de nelinişte. 
Această nelinişte, deşi iraţională în sensul raţional al termenului, este 
totuşi cât se poate de reală. Pentru a putea răspunde la întrebările 
profunde şi existenţiale care apar şi se manifestă pe perioada unei crize, 
au fost şi sunt aplicate diferite strategii defensive. 
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Introducere 
 
În zilele noastre criza a devenit o stare cotidiană, iar cuvântul a intrat în voca-

bularul curent al conducătorilor de instituţii, al jurnaliştilor şi al publicului larg. 
Prezenţa aproape continuă a crizelor, plasate în cele mai diferite instituţii, 

a făcut ca tot mai mulţi lideri politici, conducători de întreprinderi, specialişti în 
management şi practicieni ai relaţiilor publice să vorbească despre „gestiunea 
crizelor”, despre „managementul crizelor”, despre „comunicarea de criză”. 

Este aproape un adevăr universal recunoscut că în actuala eră a 
globalizării viaţa socială, economică, munca, viaţa politică, viaţa militară sunt 
afectate de criză, indiferent de modul în care aceasta este definită sau resimţită. 
Şi în domeniul managerial, criza este ataşată evenimentelor sau episoadelor 
economice, sociale, politice care ies din cotidian având tendinţa să devină stare 
de fapt, obişnuită, uzuală, cu consecinţe variate pe scara agresivităţii 
situaţionale. 

Se poate afirma pe bună dreptate că în actualul areal uman crizele ne 
însoţesc, ne formează, ne pot oferi diverse modele sau simboluri, cu alte cuvinte 
ne pot guverna sau „manageria” activitatea. 

Orice organizaţie se poate confrunta cu o situaţie de criză, în măsură să 
pună în pericol funcţionarea ei normală şi reputaţia de care se bucură într-o 
anumită comunitate. 

Unele crize sunt previzibile şi pot fi prevenite, altele nu pot fi bănuite sau 
nu pot fi anticipate în mod corect. 

 
1. Conceptul de criză 
 
Dacă abordarea evenimenţială asociază caracteristicile unei crize 

surprizei, imprevizibilităţii şi improbabilităţii, abordarea procesuală îi conferă o 
progresie în intensitatea şi vizibilitatea sa şi lasă să se prevadă existenţa 
etapelor: semne precursoare, declanşare, amplificare, şi rezolvare. Ea lasă deci 
să transpară posibilităţi de a prevedea criza sau de a descoperi genealogia şi 
dinamica apariţiei sale. În acest sens, ea se îndepărtează de simpla analiză a 
simptomelor şi deschide piste de investigare mai vaste pentru studiul crizelor. 

Mai mulţi cercetători au arătat că de regulă crizele au o geneză şi o 
genealogie (Pearson, Judith, 1998). Ei consideră crizele nu ca rodul întâmplării, 
ci manifestarea ultimă a unei lungi perioade de gestaţie. Crizele ar fi astfel 
rezultatul unui proces cumulativ şi continuu de disfuncţii organizaţionale. În 
acest raport de dependenţă, Pauchant (1998) a definit criza ca fiind  
„o acumulare de evenimente probabile la nivelul unei părţi sau al organizaţiei în 
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ansamblul său şi care poate să întrerupă operaţiile sale prezente sau viitoare 
afectând indivizii şi comunităţile la un nivel fizic, psihologic şi/sau existenţial”. 

Această definiţie îi dă conceptului o dimensiune nouă, deoarece criza nu 
mai apare ca un eveniment în mod necesar neaşteptat şi izolat, ci mai degrabă 
ca rezultatul unor disfuncţionalităţi cumulate şi potenţial reperabile de către 
organizaţie, dar a căror dinamică poate scăpa brutal din mâna factorilor de 
decizie. 

În aceeaşi ordine de idei, Bowonder şi Linstone (1987) au arătat că, doar 
cu excepţia câtorva, crizele au lăsat întotdeauna semne înainte de faza lor 
critică. Shrivastava (1987) a ilustrat această caracteristică explicând modul în 
care accidentul de la Bhopal din 1984 şi-a găsit rădăcinile într-o serie de 
disfuncţionalităţi şi de alegeri strategice ale Union Caribde, precum şi într-o 
serie de orientări politice şi economice ale guvernului indian din epoca 
respectivă. Analize de acelaşi tip se regăsesc pentru explozia navetei Challenger 
sau pentru afacerea sângelui contaminat din Franţa. 

Pare deci mai corect să vorbim de acumulare decât de surpriză când 
studiem apariţia crizelor. Problema nu este de a prezice momentul, 
probabilitatea apariţiei sau forma pe care o va lua criza în faza sa critică, ci mai 
degrabă de a identifica manifestări latente sau disfuncţionalităţi care ar putea 
conduce către o criză. 

Totuşi este bine să fim prudenţi cu privire la această noţiune de semne 
precursoare care, luată izolat, e adesea suficientă pentru a justifica poziţiile 
luate de susţinătorii unei abordări procesuale cu privire la caracterul previzibil 
al crizelor. Perrow (1994) ne oferă, din acest punct de vedere, o perspectivă 
critică ce relativizează importanţa care le este acordată în mod curent. El arată 
că semnele precursoare sunt întotdeauna calificate astfel după ce a avut loc 
criza. Deci ele nu capătă sens decât retrospectiv.  

Experienţa a arătat că, în ciuda tuturor precauţiilor luate pentru stoparea 
sau controlarea unei situaţii de criză, de obicei aceasta scapă de sub control şi ia 
amploare. 

În aceste condiţii ea poate aduce prejudicii grave organizaţiei, dacă nu 
este gestionată corect, un element important fiind în această situaţie 
comunicarea. Altfel spus, o bună comunicare în timpul crizei poate să atenueze 
şi chiar să împiedice reacţiile negative ale publicului. 

În general se consideră că o criză afectează profund imaginea unei 
organizaţii. De obicei, imaginea de marcă se construieşte în perioadele de 
normalitate, când se conturează ansamblul de valori şi reprezentări prin care 
publicul percepe organizaţia cuiva. În timpul crizei se impun alte reprezentări şi 
anumite „simboluri” şi se fixează anumite „clişee”, care rămân mult timp 
asociate cu imaginea organizaţiei. Este motivul pentru care conducerea acesteia, 
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împreună cu departamentul de relaţii publice trebuie să se pregătească din timp 
pentru a face faţă unor situaţii neaşteptate sau anormale. Gestiunea crizei nu se 
poate improviza. Ea se întemeiază pe evaluarea corectă a circumstanţelor şi pe 
stăpânirea unor strategii adecvate de răspuns, strategii pregătite şi chiar 
experimentate cu mult timp înainte de începerea crizei. 

 
2. Dimensiunile crizei 
 
Unul din aspectele cele mai dificile legate de procesul sistemic de 

gestionare a crizei este legat de înţelegerea dimensiunilor sale existenţiale. 
În primul rând, o criză poate ameninţa legitimitatea unei industrii (spre 

exemplu crizele generate de evenimentele produse la Bhopal, Cernobâl sau 
tragedia navetei Challenger). Percepţia pe care o are şi şi-o construieşte publicul 
despre o industrie dezavantajează serios relaţiile viitoare dintre populaţie şi 
această industrie. O criză nu face altceva decât să destabilizeze aceste relaţii sau 
să dezorganizeze, să bulverseze aceste percepţii. 

În al doilea rând, o criză majoră poate influenţa în mod radical misiunea 
strategică a unei întreprinderi (spre exemplu după tragedia navetei Challenger 
s-a pus serios în discuţie industria aerospaţială, criza Perrier în 1990, când o 
băutură asociată prin intermediul publicităţii sale purităţii naturii a fost subit 
legată de poluare şi de boală). 

Al treilea efect existenţial se produce la nivel individual. Criza poate 
tulbura lumea subiectivă a indivizilor afectaţi de acea criză, modul lor de a 
percepe realitatea şi viaţa, simţul lor de identitate, coeziunea lor internă. După 
accidentul navetei Challenger, unii ingineri de la NASA au pus în discuţie 
identitatea profesiei lor de ingineri, punând întrebări de genul „sunt un inginer 
bun?” sau „aş fi putut face ceva pentru a preveni accidentul?” 

Crizele industriale nu ameninţă doar procedeul „intrare – tratare – ieşire” 
organizat în jurul a ceea ce este denumit generic „nucleul tehnic” al unei 
întreprinderi, ci ele ameninţă şi ansamblul sistemelor de simboluri, de credinţe 
pe care indivizii le atribuie industriilor, întreprinderilor şi lor înşişi. 

 
3. Managementul crizei 
 
Gestionarea crizelor este diferită de gestionarea securităţii, axată pe 

aspectele tehnice, gestionarea crahului care se axează pe acţiuni reactive şi 
gestionarea comunicării, dirijată spre imagine. Gestionarea crizelor ţine seama 
de două caracteristici esenţiale ale crizelor, şi anume efectele lor fizice şi 
simbolice şi nu pune accentul doar pe reacţie, ci şi pe prevenire şi pe formare. 
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Se poate trage concluzia că, la fel ca şi indivizii, anumite organizaţii, fie 
ele economice, sociale, politice, militare sau de alt gen, inclusiv „top 
managementul” acestora, sunt supuse sau pot fi supuse crizelor mai mult decât 
altele. În literatura de specialitate aceste organizaţii şi managerii lor au fost 
denumite organizaţii şi gestionari „port criză” (Pauchant, Mitroff, 1995, p. 29). 
Având drept similitudine „modelul talismanului” aceşti gestionari sau manageri 
port-criză prin activitatea managerială desfăşurată provoacă crizele, dezastrele. 
Există desigur şi organizaţii care şi-au luat toate măsurile pentru a nu fi afectate 
de crize majore, capabile să le administreze şi gestioneze în mod optim pe cele 
care survin în pofida mijloacelor preventive, acest gen de organizaţii şi 
manageri fiind denumiţi gestionari preventivi (Pauchant, Mitroff, 1995). 

Deoarece societatea modernă depinde din ce în ce mai mult de tehnologii 
superperformante, apare ca necesitate primordială conceperea şi articularea 
unor proceduri diferite pentru a administra sau manageria riscurile lor 
potenţiale. Este de dorit a se crea un echilibru optim între complexitatea 
tehnologiei moderne şi complexitatea oamenilor implicaţi în aceste activităţi şi 
care administrează aceste tehnologii. În actualul mediu organizaţional, 
caracterizat de o multitudine de factori şi procese, mediul în care viteza cu care 
circulă informaţia, rapiditatea cu care au loc evoluţii, schimbări, adaptări ale 
situaţiilor sunt impresionante, apare drept evidentă necesitatea unui alt gen de 
abordare a acestor situaţii. Este evident că deşi putem avea încredere în ingineri 
sau în specialiştii din cercetare şi dezvoltare pentru a crea şi inventa noi produse 
şi servicii, în finanţişti şi experţii contabili pentru a administra eficient capitalul 
sau în profesioniştii în domeniul marketingului şi serviciilor pentru a elabora 
vânzări de produse şi servicii noi, nu le putem acorda aceeaşi încredere când 
este vorba de administrarea unor mari societăţi care produc tehnologii şi 
produse periculoase, nici pentru a conduce activitatea unei societăţi în 
totalitatea sa şi a administra relaţiile sale cu mediul, adică societatea în 
ansamblul său şi natură. 

Profesioniştii unui domeniu sunt în general competenţi să perceapă corect 
relaţiile tehnice complexe între diferitele componente ale profesiei lor. Totuşi, 
în general, ei ignoră adesea relaţiile, legăturile de cauzalitate destul de 
complexe între diferitele componente ale profesiei lor. În acelaşi registru putem 
afirma că adeseori aceşti profesionişti ignoră legăturile şi mai complexe care 
există şi se manifestă între diferite profesii, diversitatea nevoilor societăţii în 
general şi relaţiile care există între societatea umană şi natură. În plus, aceşti 
specialişti nu se manifestă în plenitudinea capacităţilor lor în faţa complexităţii 
comportamentului uman. Se poate afirma, şi există o serie de studii în acest 
sens, că această fragmentare inerentă a specialiştilor, care a pus şi pune accentul 
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pe specializare şi pe discipline, este sau poate fi la originea unui număr 
important de crize organizaţionale, sociale sau ecologice. 

Teoria administrativă face adeseori referire la limitele cognitive ale 
managerilor şi profesioniştilor pentru a putea explica coerent şi argumentat 
anumite deficienţe. Totuşi, aceste deficienţe nu pot fi suficiente pentru a putea 
explica cum şi mai ales de ce se produc crizele majore, nici pentru a înţelege 
dificultăţile de formare în privinţa lor. Apare drept evidentă în acest context 
preocuparea gestionarilor port-criză de a încerca să-şi protejeze propria lor 
identitate ca şi imaginea organizaţiei lor sau a liderului acesteia. A recunoaşte în 
mod explicit sau implicit că organizaţia lor ar putea fi afectată de o criză majoră 
ar însemna să recunoască că atât organizaţia, dar şi liderul ei nu sunt perfecţi şi, 
implicit, că ei nu sunt profesionişti competenţi. Însă şi mai grav este faptul că 
aceşti profesionişti ar trebui să accepte că profesia lor este, măcar în parte, 
responsabilă de numeroase pagube produse diverselor medii cu care organizaţia 
relaţionează. 

Raportându-ne la societatea românească şi la organizaţiile de orice tip 
care o alcătuiesc, de câte ori nu am avut ocazia să auzim sau să luăm act de vreo 
poziţie care să reflecte preocupare pentru a evidenţia că instituţia, organizaţia, 
societatea respectivă a fost, este sau poate fi afectată de o situaţie de criză 
majoră, deşi paradoxal nu există produs media care într-un fel sau altul să nu 
facă referire la „crize” de tot genul şi de sorginţi diverse. 

În mod general, cercetătorii sunt de acord cu afirmaţiile: crizele sunt 
situaţii de gestiune care răspund la trei condiţii importante şi necesare care 
disting situaţia de criză de o situaţie normală de gestiune; criza este un proces 
de destabilizare care scoate la iveală o multitudine de participanţi şi de mize; 
criza are consecinţe multiforme; criza se înscrie în afara cadrelor operatorii 
tipice ale organizaţiei şi bulversează cadrul de referinţă al acesteia. 

Unii justifică şi explică criza prin factorii care o deformează, astfel încât 
ea nu mai înfruntă presupoziţiile lor, alţii plasează responsabilitatea generării 
crizei pe persoane, considerate de facto vinovate şi responsabile şi le atribuie 
apariţia şi manifestarea crizei, mulţi simt nevoia de a acţiona sau reacţiona 
rapid, de a lua decizii în grabă fără a se preocupa de dimensiunea mult mai 
profundă şi uneori mai greu sesizabilă a crizei, alţii afişează în mod evident o 
nelinişte cronică, inhibitivă, care afectează până la blocare capacitatea lor de a 
acţiona, alţii apelează la soluţii tehnologice, unii sunt complet depăşiţi de 
situaţie, abătuţi, apatici, inactivi, incapabili de a lua decizii sau de a acţiona. 

Aceste mecanisme defensive, odată activate, generează însă alte crize pe 
principiul unui perpetuum mobile, deoarece strategiile preventive nu sunt 
desfăşurate, nici chiar discutate. Aceste crize noi declanşează din nou 
necesitatea de a recurge la alte mecanisme de apărare şi protecţie mai puternice, 
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eventual mai complexe şi sigur considerate mai eficiente şi care inexorabil 
provoacă, din nou, alte crize şi aşa mai departe, formând cercuri vicioase care 
se amplifică şi se generează unul din altul. 

Din punctul de vedere al specialiştilor în managementul organizaţiilor, 
criza este definită ca fiind acea situaţie în care întregul sistem este afectat, în aşa 
fel încât existenta sa fizică este ameninţată. Totodată, valorile de bază ale 
membrilor sistemului sunt ameninţate într-o asemenea măsură încât indivizii 
sunt obligaţi fie să realizeze caracterul eronat al acestor valori, fie să dezvolte 
mecanisme de apărare împotriva acestor valori. 

Criza este rezultatul ameninţărilor din mediu, corelate cu slăbiciunile 
organizaţiei. Ea apare atunci când ameninţările din mediu interacţionează cu 
slăbiciunile din interiorul organizaţiei. 

În cercetările, dezbaterile şi practicile recente din domeniu situaţiile de 
criză sau de pre-criză sunt definite ca fenomene de întrerupere a funcţionării 
normale a unei organizaţii şi ca momente de blocare sau de proastă organizare a 
schimbului de informaţii dintre organizaţie şi publicul ei, intern sau extern. 
Crizele apar, în consecinţă, ca fenomene ce pot aduce daune unei organizaţii, 
atât în planul pierderilor materiale, cât şi în acela al prestigiului social, prin 
deteriorarea imaginii publice. 

Prejudiciile cauzate de cutremurul din 2010 în Haiti sunt bine-cunoscute. 
Mai puţin cunoscută este dinamica efortului de cartografiere a crizei apărută în 
sprijinul diminuării dezastrului. Pentru a vizualiza spaţiul crizei, voluntarii 
combină imaginile din satelit cu informaţii în timp real despre criză, ale 
martorilor oculari, folosind noi instrumente media. Cartografierea crizelor este 
folosită în contexte diferite, pentru a arată modul în care actorii non-statali 
folosesc noile mijloace media, pentru a oferi şi a vizualiza informaţii din timpul 
crizelor (tabelul 1). Reprezentanţii statului ar trebui să investească în înţelegerea 
acestui fenomen, precum şi circumstanţele în care hărţile de criză sunt 
contribuţii valoroase la managementul crizelor (Cavelty, Giroux, 2011). 

 



Tabelul 1 
Cartografierea unor crize selectate 

Locaţia 
Haiti 

ianuarie 2010 
Statele Unite 
aprilie 2010 

Rusia 
iulie-septembrie 

2010 

Japonia 
martie 2011 

Libia 
primăvară-vară 2011 

URL http://haiti.ushahidi.com/ 
http://oilspill.labucketbri- 

gade.org/ 
http://russian-fires.ru/ http://www.sinsai.info/ http://libyacrisismap.net/ 

Crizele Cutremur Explozie de ulei în mare Incendii Cutremur/Tsunami Crize politice 

Iniţiator Individual/organizaţie 
Louisiana Bucket Brigade 

(LABB) 
Individual Individual/organizaţie 

Organizaţie interguvernamentală 
(UN OCHA) 

Parteneri 
principali 

Serviciul de informaţii de urgenţă 
(EIS), InSTEDD, Ushahidi, 

Haitian Telcos, Universitatea 
Tufts şi Departamentul de Stat al 

Statelor Unite 

Tulane University Disaster 
Resilience Academy 

Blog-uri ruseşti 
Georepublic Japan; 

Fundaţia Japoneze Open-
StreetMap 

UNOSAT, NetHope şi 
Comunitatea de Voluntari Tehnici 

Obiectivul 
hărţii 

Raportul situaţiilor de urgenţă; 
Probleme de sănătate publică 

Efectele deversării de ulei; 
furnizează mărturie vizibilă a 

impactului comunităţii 

Punerea în legătură 
a celor care au 

nevoie de ajutor cu 
aceia care doresc să 
ajute; lista centrelor 

de asistenţă 

Rapoarte şi anunţuri de la 
funcţionarii publici şi privaţi 

Urmările evenimentelor 
conflictuale (confruntări armate, 

atacuri); lista cu resursele 
necesare şi răspunsurile; 

urmările deplasărilor în masă 

Cine 
utilizează 
harta 

Respondenţii de urgenţă; 
Comunitatea diasporă; Media; 

Oficiali guvernamentali 

Părţile interesate locale 
(cetăţeni, universităţi, agenţi 

economici etc.); Media 

Părţile interesate 
locale (aceia care au 

nevoie şi oferă 
ajutor); Media 

Părţile interesate locale; 
Comunitatea diasporă; 
Actori publici şi privaţi; 

media 

Respondenţii de urgenţă; 
Comunitatea diasporă; Oficiali 

guvernamentali; Media 

Rolul hărţii 

Testarea terenului pentru 
cartografierea crizelor; hărţi mai 

bune pentru Haiti; punct de 
referinţă pentru cei care răspund 

de crize 

Furnizarea de 
responsabilitate publică şi 

cunoaştere; informaţii despre 
eforturile de curăţare 

Identificarea reliefului 

Hartă indicatoare pentru 
corporaţii, guvern şi 

organizaţii;  crearea de 
transparenţă în relieful 

crizelor 

Creşterea gradului de 
conştientizare situaţională 

Rolul 
guvernului 

Partener de bază (Guvernul 
Statelor Unite) 

Nu este direct implicat; 
conştientizarea hărţii; 

furnizarea de informaţii 

Nu este direct 
implicat; după criză 
s-a implicat Camera 
Civică a Federaţiei 

Ruse 

Nu este implicat iniţial, dar 
devine implicat prin 

depunerea rapoartelor 

Organizaţia interguvernamentală 
(Statele Unite) se implică şi 

conduce efortul 

Sursa: CSS Analysis in Security Policy no. 103, November 2011 (Center for Security Studies, ETH Zürich). 
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Concluzii 
 
Una din diferenţele esenţiale care există între o abordare managerială port 

criză şi o abordare managerială mai preventivă se regăseşte în felul în care este 
abordat la nivelul celor două moduri de gândire conceptul de responsabilitate 
privit în sensul său existenţial: managerii preventivi sunt mai apţi să înfrunte 
starea de nelinişte generată de criză şi să acţioneze în mod decisiv. Mai puţin 
limitaţi din punct de vedere emotiv, ei sunt răspunzători pe plan etic, emoţional, 
cognitiv şi practic faţă de ei însăşi, de salariaţii lor, de partenerii lor şi de natură. 

Studiile de specialitate evită adesea o dezbatere asupra crizei considerată 
ca eveniment sau ca proces. 

Totuşi această diferenţă există. Pe de o parte, criza este percepută ca 
eveniment şi se confundă adesea cu evenimentul său declanşator. Pe de altă 
parte, criza este percepută ca proces de destabilizare în care se vor angaja brutal 
mai mulţi actori şi mai multe mize, adesea îndepărtate de câmpul obişnuit de 
atenţie şi de tranzacţii al organizaţiei. Perceperea unei crize ca eveniment 
conduce la privilegierea simptomelor, pe când o abordare procesuală conduce la 
cuprinderea crizei într-un interval de timp şi un spaţiu lărgit. 

Managementul crizelor rămâne la mare cerere în 2011. Cu toate acestea, 
el suferă de trei crize. În primul rând, nu există suficientă voinţă politică pentru 
a formula o viziune strategică a modului de abordare a conflictelor violente, 
într-o lume din ce în ce multipolară. În al doilea rând, există o lipsă de 
coordonare instituţională între principalii furnizori de management a crizelor. În 
al treilea rând, din cauza lipsei capacităţii, multe activităţi luptă să răzbească în 
conflictele complexe din mediile contemporane. Aceste defecte trebuie să fie 
înlăturate, aşa cum managementul crizelor rămâne un instrument indispensabil 
pentru a asigura pacea şi stabilitatea (CSS Analysis in Security Policy, no. 103, 
November 2011). 
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