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Rezumat
Articolul propus pune în evidență o problemă de strigentă actualitate și complexitate – 
comunicarea instituționalizată, în special comunicarea guvernamentală pe perioada 
situației de stare excepțională instituită în contextul pandemiei COVID-19. Autorii au 
străduit asupra oportunităților, rigorilor de comunicare și Relații Publice  în contextul 
crizei pandemice, identificând devierile de la regulile general recunoscute de elaborare  
a strategiilor de comunicare în situații nestandard. Concluziile și recomandările pot 
fi utilizate de către reprezentanții instituțiior puterii în situații evocate, în special în 
eventualitatea declanșării valului doi de pandemie.
Cuvinte-cheie: criză, comunicare de criză, comunicare guvernamentală, Relații Publice, 
centru de informare, infodemie, fake news.

Summary
Th e proposed article highlights a pressing issue of topicality and complexity - institutionalized 
communication, especially government communication during the state of emergency, 
established in the context of the COVID-19 pandemic. Th e authors insisted on the 
opportunities, rigors of communication and public relations in the context of the pandemic 
crisis, identifying deviations from the generally recognized rules for developing communication 
strategies in non-standard situations. Th e conclusions and recommendations can be used by 
the representatives of the institutions of power in situations evoked, in particular, in the 
event of the outbreak of the second wave of pandemic COVID -19.
Keywords: crisis, crisis communication, government communication, Public Relations, 
information center, infodemia, fake news.
 
În studiul de față ne propunem să analizăm mai multe aspecte ale comunicării 

instituționale (guvernamentale, prezidențiale, lideri politici) pe durata pandemiei 
de COVID-19 în Republica Moldova, comportamentul mass-mediei și al managerilor 

1 Articolul a fost elaborat în cadrul Programului de stat (2020-2023) .80009.1606.05 Calitatea actului de 
justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul 
implementării Acordului de Asociere Republica Moldova -  Uniunea Europeană.
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din sfera relațiilor publice. Vom iniția studiul pornind de la ipoteza că teama față de 
noul virus și necunoașterea au generat alte fenomene adiacente pandemiei, dar și 
mai multe tipuri de crize. Criza a provocat o psihologie pandemică. S-au revigorat 
mecanismele războiului informațional și instrumentele de soft  power. Totodată, criza 
pandemică a provocat si o criză de comunicare sau, mai exact spus,  devieri de la 
regulile comunicării de criză.

Pentru început ne propunem să facem o referință istorică la defi niția fenomenu-
lui de criză și o trecere în revistă a criteriilor de clasifi care a crizelor. Marele gânditor 
al Antichității, Aristotel, preocupat de lărgirea atribuțiilor democratice ale oamenilor 
cetății, afi rma că aceștia trebuie să-și arate interesul pentru a face evaluări – crisis - și 
pentru  a conduce – craten! În secolul al XV-lea, termenul crisis se transformă în 
criză. În lumea medicală, conform tratatelor hipocratice, „criza era o exacerbare a unei 
afecțiuni sau maladii, care era vizibilă printr-o schimbare bruscă a stării”[1]. Iată de ce, 
după cum cum apreciază mai mulți specialiști de reputație internațională, în miezul 
oricărei defi niții  a fenomenului crizei fi gurează obligația de a decide. „Fără necesita-
tea luării unei decizii și, prin urmare, fără o judecată prealabilă, criza nu există” [2]. 
L. Barton (1993) defi nește criza ca „un eveniment major, impredictibil, care poate 
conduce la efecte negative; acestea pot afecta Organizaţia  în ansamblul ei, sau secto-
rial, angajaţii, produsele, serviciile, starea fi nanciară și reputaţia acesteia”[3].

Tipuri de criză
Există mai multe criterii de clasifi care a crizelor. Unul dintre acestea este dome-

niul  în care apar. Prin urmare, deosebim crize politice, economice, ideologice, 
culturale, religioase etc. 

După modul de identifi care a soluțiilor și de rezolvare a crizelor distingem crize 
de dezvoltare, de legitimare, de competență, de onestitate.

După mediu – interne și externe; după urgența rezolvării crizelor – imediate, 
urgente și susținute. 

O clasifi care după nivelul în care apare criza – locale, naționale, zonale, continen-
tale și mondiale [4]. 

Propunând alte criterii de clasifi care, D. Newsom D., J. Turk și D. Kruckeberg fac 
distincție între două mari categorii de crize - violente și non-violente-  fi ecare dintre 
categorii având trei subdiviziuni, respectiv: crize produse de natură; crize produse 
de acțiuni umane intenționate; crize produse de acțiuni umane neintenționate [5].

Sintetizând tipologiile realizate de mai mulți autori recunoscuți, Cristina Coman
obține urmatoarele criterii de clasifi care a crizelor: dupa cauze (datorate unor factori 
interni sau externi); dupa derularea în timp (bruște sau lente); amploare (superfi ciale 
sau profunde); nivelul la care se desfășoară (operaționale - afectează activitatea nor-
mală; strategice – afectează elaborarea strategiilor; identitare - afectează identitatea 
organizatiei); consecințe (afectează angajații, clienții, organizațiile partenere, o parte 
a publicului etc.)[6].
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Tabelul 1. Tipologia crizelor

Sursa crizei Violență: cataclismică-/pierdere 
imediată de vieți sau de proprietăți/

Nonviolență: perturbare brusca, 
dar, distrugerile, dacă există, apar 
cu întârziere

Provocate de natură Cutremure, incendii de pădure Secetă , epidemii
Intenționată Acte de terorism, inclusiv modi-

fi carea produselor, au ca rezul-
tat pierderi de vieți, distrugerea 
proprietăților.

Amenințări cu bombă preluări osti-
le de companii, zvonuri răuvoitoare 
și alte infracțiuni

Neintenționată Explozii, focuri, scurgeri, alte acci-
dente

Probleme în procesele de producție, 
eșecuri în afaceri

Sursa: Newsom D., Turk J.V., Kruckeberg D., This Is PR:The Realities of Public Relation, Wadsworth 
Publishing Company, Belmont, California, 2000 [5].

Deși este o criză nonviolentă, criza pandemică provoacă pierderi enorme de vieți 
omenști.  Opinia publică discută vizavi de două posibile tipuri de surse ale pande-
miei: intenționată și neintenționată, adică creată în laboratoare ca armă biologică 
sau ieșită de sub control sau provenită de la animale (lilieci). Această necunoaștere 
favorizează tirajarea știrilor false, inclusiv dezbateri axate pe teoria conspiraționistă 
și anti-globalism. 

Situația de criză revendică reguli general recunoscute pentru gestionarea relațiilor 
publice pe timp de criză, astfel încât să asigure și o comunicare efi cientă. 

Comunicarea de criză este considerată  „piatra de temelie” a Relațiilor Publice. 
Teoreticienii comunicării consideră că gestionarea și depășirea unei crize înseamnă 
gestionarea comunicării (interne și externe), criza fi ind un eveniment de ruptură 
care, pe de o parte, impune intensifi carea comunicării interne, iar pe de altă parte, 
comunicarea cu presa [7].

Comunicarea de criză este defi nită de Cristina Coman ca fi ind „un ansamblu de 
metode puse în aplicare de  o organizație pentru distribuirea  informațiilor atunci 
când se confruntă cu o situație de criză, care poate afecta publicurile ei”[8]. 

Noi considerăm comunicarea de criză  situația când organizația se confruntă cu o 
situație nestandardă, inopinată, ce ia prin surprindere managementul superior și din 
acest motiv creează blocaje și controverse pe dimensiunea comunicării cu instituțiile 
media. Anume aceasta s-a produs odată cu explozia pandemiei COVID-19 în
Republica Moldova.

Un principiu al comunicării de criză îl constituie crearea unui echilibru medi-
atic. Pentru  a obține un echilibru mediatic este necesară respectarea așa-numitei
„Fereastra Johari”[9], care împarte spațiul de comunicare în patru zone ce cuprind tipuri 
de informații specifice: a) domeniul public; b) domeniul ascuns; c) zona oarbă;
d) domeniul necunoscut. Conform acestui model, dezechilibrul mediatic este situația 
în care domeniul ascuns și zona oarbă sunt mai dezvoltate. Cu cât acestea din urmă 
sunt mai mari, cu atât mai mare este dezechilibrul mediatic.

Revista  NR 3_2020____.indd   59Revista  NR 3_2020____.indd   59 12.01.2021   13:44:4612.01.2021   13:44:46



60

Aurelia Peru-Balan, Eugenia Tofan

Tabelul 2 „Fereastra Johari”

DOMENIUL PUBLIC
 (Informații cunoscute de noi 
înșine și de alții)

ZONA OARBĂ
(Informații cunoscute de alții, 
da nu și de noi)

DOMENIUL ASCUNS
(Informații cunoscute de 
noi,dar nu și de alții)

DOMENIUL NECUNOSCUT
(Informații necunoscute
 nici nouă, nici altora)

   
Lipsa transparenței într-o perioadă de criză favorizează nașterea și mediatizarea 

zvonurilor, a informațiilor false, derapajul mediatic fi ind în aceste condiții de neevitat. 
În acest caz vorbim și de un derapaj al organizației, care se manifestă prin ignorarea 
presei, acuzarea presei și chiar obstrucționarea ei, iar derapajele presei se concretizează 
prin acuzarea publică a organizației. Or, absența unui răspuns, a unui comentariu este 
la fel de rea ca și lansarea unui comentariu negativ [10]. De aici decurge și diminuarea 
credibilității, prestigiului organizației, diminuarea capitalului de imagine. 

În acest sens, comunicarea de criză presupune două planuri de acțiune: 
a) comunicarea prin care aspectele operaționale ale rezolvării crizei sunt coordonate;
b) menținerea capitalului de imagine [11].
Prin urmare, un management efi cient de criză include, ca o componentă esenţială 

și comunicarea de criză.  Comunicarea de criză este  comunicarea dintre organizaţie 
și publicul său, în timpul și după evenimentele negative, proiectată și realizată, astfel 
încât să reducă elementele periculoase care ar putea afecta imaginea organizaţiei. 
Comunicarea de criză presupune: evaluarea riscurilor de criză; planifi carea comuni-
cării de criză; răspunsul la refacerea imaginii organizaţiei [12].

Relaţiile publice în condiții de criză
Scott M. Cutlip și Allen H. Center în lucrarea Eff ective Public Relations susţin că 

relaţiile publice reprezintă „efortul programat de infl uenţare a opiniei publice prin 
realizări responsabile și acceptate social, pe baza unei comunicări reciproce satisfă-
cătoare sau acea funcţie a managementului care stabilește și menţine relaţii mutuale 
benefi ce între o organizaţie și publicul de care depinde succesul sau eșecul său”[13]. 

Rex Harlov promovează ideea potrivit căreia „Relaţiile Publice reprezintă o func-
ţie de management distinctă, care ajută la stabilirea și menţinerea comunicării re-
ciproce, a înţelegerii, a acceptării și cooperării între o organizaţie și publicurile ei; 
ele implică managementul problemelor, ajutând managerii să fi e informaţi asupra 
opiniei publice și să răspundă cererilor opiniei publice; ele defi nesc și accentuează 
obligaţiile managerilor de a servi interesului public; ele servesc ca sistem de avertiza-
re, care ajută managerii să anticipeze tendinţele mediului; ele folosesc ca principale 
instrumente de lucru cercetarea și comunicarea bazate pe principii etice”[14].  

O strategie pregătită anterior pentru astfel de situaţii nu există. Sarcina consultan-
tului PR  consta în a ieși în faţa publicului și a explica foarte clar ce se întâmplă și a nu 
ascunde cât de gravă este problema [15]. Este foarte important ca fi ecare instituție să 
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se adreseze publicului îndată ce apare o problemă. Principiile comunicării PR sunt: 
credibilitate, adevăr și transparență. 

O problemă de comunicare pandemică a devenit și diversitatea publicului, atât 
din punct de vedere demografi c, cât și cultural, educațional, religios chiar etc. Vom 
constata că evoluția pandemii a coincis cu sărbătorile de Paști, care presupun reuni-
fi carea familiilor. 

În situații de urgență, în funcție de amploarea și durata crizei se recomandă cre-
area unui Centru de presă în cadrul instituției vizate. (În cazul nostru ar fi  vorba 
de Comisia Națională pentru Situații Excepționale /CNSE).  Practicianul de relații 
publice (purtătorul de cuvânt) are sarcina de a oferi istituțiilor media  informația  
pe care acesta o consideră necesară pentru informarea opiniei publice și în interesul 
instituției, fără a-i prejudicia imaginea. Purtătorul de cuvânt îl reprezintă, în orice 
moment, pe liderul organizaţiei și atitudinea ofi cială a acesteia în legătură cu chestiu-
nile, de ordin general sau specifi c, solicitate de jurnaliști [16]. Instituţia Purtătorului 
de cuvânt este cerută de imposibilitatea conducătorului organizaţiei de a fi  perma-
nent la dispoziţia jurnaliștilor.

Vom remarca, în România, pe perioada pandemiei COVID-19 a fost instituit așa-
numitul Grup de Comunicare Startegică, ce elabora pentru public comunicatele de 
presă în care prezenta atât situația la nivel de țară privind infectarea cu virusul 
COVID-19, cât și  la nivel european și global. Comunicatele ofi cilae ale Grupului de 
comunicare strategică au fost plasate pe site -ul Ministerului de Interne.

Totodată, în sarcina responsabililor de comunicare (RP) intra și eleborarea/ ve-
rifi carea textului declarațiilor împreună cu un reprezentant al conducerii instituției.  
PR-istul coordonează toate declarațiile, comunicatele de presă cu managementul 
superior. Aceasta este metoda recomandată penru a opri fl uxul de informații false.
PR-ristul duce evidența tuturor faptelor și declarațiilor, astfel se evită repetarea 
informației și apariția situațiilor conflictuale. Dacă se producea acest lucru în 
Republica Moldova, funcționarii nu se contraziceau referitor la necesitatea purtării 
măștior sau la plimbările prin parc. În fi ecare comunicare e bine de accentuat latura 
pozitivă. În cazul evocat ar fi  numărul celor tratați, donațiile oferite, evoluțiile cerce-
tărilor științifi ce etc.

 Campania de Relații Publice pe durata situației excepționale 
în Republica Moldova

Campania de Relații Publice pe durata situației excepționale a constituit un ade-
vărat examen și o provocare pentru instituțiile responsabile, autoritățile confrun-
tându-se, în premieră, cu o situație de pandemie globală. În ședința din 17 martie 
2020, Parlamentul a aprobat în două lecturi introducerea în Republica Moldova a 
stării de urgență, ținând cont de situația epidemiologică din țară, din 17 martie până 
la 15 mai 2020. Astfel, Legislativul a aprobat modifi cări și completări. [17]. La baza 
acestora stă răspândirea atât în țară, cât și în regiune a virusului COVID-19. Pe du-
rata stării de urgenţă, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova a 
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emis dispoziţii cu caracter executoriu pentru conducătorii autorităţilor administra-
ţiei publice centrale și locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum 
și pentru cetăţeni. 

Pe lângă Comisia  de Situații Excepționale nu a fost creată, așa cum se recomandă, o 
Celulă de comunicare strategică. Primele declarații-anunțuri despre evoluția pandemi-
ei în țară, numărul de infectări, originea infecției erau din prima zi prezentate de către 
ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, alternativ, și de către prim-ministrul 
Republicii Moldova, uneori chiar de către Președintele Republicii Moldova. În primele 
zile de declarare a situației de urgență s-a constatat o confuzie în difuzarea comunicate-
lor, incetitudinea vorbitorilor. S-a decis, după fi ecare ședință a CNSE, care se întrunea 
de două ori pe zi, rezultatete să fi e prezentate de către ministrul Sănătății. Prin urmare, 
V. Dumbrăveanu  avea două apariții zilnice la așa -zisele briefi nguri de presă, fără însă 
a comunica cu presa (o regula de comunicare acceptată pe timp de pandemie).  

Astfel, presa  avea doar o singură sursă de informare – cea ofi cială, guvernamentală. 
Mai mult, la 24 martie, președintele Consiliul Audiovizualului a emis Dispoziția nr. 02,
care a stârnit un val de protest în sânul mass -mediei și a ONG-urilor din domeniu.
Potrivit documentului, prezentatorii, moderatorii și redactorii erau obligați să 
renunțe, pe durata perioadei stării de urgență, „la enunțarea și favorizarea neavi-
zată atât a propriei opinii, cât și a liberei formări de opinii arbitrare în refl ectarea 
subiectelor ce vizează pandemia COVID-19, atât în context național, cât și extern”. 
În dispoziție se mai spune că „unicele surse „sigure, veridice, imparțiale și echilibra-
te” ar fi  autorităţile publice competente din țară și de peste hotare (Comisia pentru 
Situații Excepționale a Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministe-
rul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Organizația Mondială a Sănătății)”. Prin 
urmare, jurnaliștii ar fi  obligați să prezinte poziția ofi cială a autorităților în materia-
lele lor [18]. Ulterior, dispoziția a fost retrasă.

Iată cum arăta structura comunicării pandemice în Republica Moldova: 
 Declarațiile zilnice (după ședința CNSE- după 9.00 și după 17.00) ale minis-

trului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu enunțarea statisticilor referi-
toare la evoluția pandemiei și îndemnul de a respecta recomandările CNSE.

 Videoconferințe de la MSMPS cu managerii instituțiilor medicale angrenate 
în tratarea cazurilor de COVID -19 (ca model de comunicare internă).

 Comunicatele de presă ale MSMPM (2 pe zi) plasate pe site-ul Ministerului.
 Site-ul Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale pe care au fost plasate 

dispozițiile elaborate pe perioada situației de urgență.
 Pe dimensiunea comunicării persuasive afective, au fost elaborate un set 

de spoturi cu informație de interes public (cu participarea medicilor și a 
artiștilor îndrăgiți).

 Portalurile specializate lansate în contextul pandemiei cu suportul fi nanciar al 
partenerilor străini:  http://gismoldova.maps.arcgis.com și tender.health

Începând cu data de 20 martie 2020, în Republica Moldova devine activă o plat-
formă online care prezenta situația de ultimă oră privind cazurile de coronavirus 
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(COVID-19) în țară[19] - ArcGIS COVID-19, car poate fi vizualizată pe site-ul 
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale accesând banerul COVID-19 în 
Republica Moldova: situaţia la zi. Această platformă globală a fost adaptată pentru 
Republica Moldova de către o companie locală la solicitarea Ministerului Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale cu susținerea UNFPA, Fondul ONU pentru Populație, în 
colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Ofi ciul Coordonatorului 
Rezident ONU în Moldova. Platforma ArcGIS COVID-19 este utilizată în zeci de 
țări din lume pentru a monitoriza epidemia de coronavirus. În Republica Moldova,
platforma monitorizează mai mulți indicatori: numărul cazurilor de infecție cu
COVID-19 confi rmate și suspecte, numărul deceselor, numărul persoanelor recupe-
rate. Datele sunt dezagregate după vârstă, sex, proveniență geografi că, timpul înre-
gistrării cazului (ziua/luna), inclusiv cazurile confi rmate în rândul femeilor însărci-
nate, ceea ce permite înțelegerea detaliată a situației.

În data de 8 mai, Guvernul, la inițiativa Coaliției organizațiilor societății civile pen-
tru respectarea principiilor de transparență și efi ciență în utilizarea banilor publici în 
condițiile pandemiei și consecințelor prognozate ale COVID-19 în Republica Moldova, 
mai lansează o platformă pentru monitorizarea evoluțiior pandemiei- portalul tender.
health[20].  Tender.health oferă tuturor acces la datele despre contractele și facturile în 
format de tabele și grafi ce clare, cu funcții de fi ltrare pentru analiză și monitorizare.

În această manieră, autoritățile au asigurat procesul de comunicare, informare 
și educare a cetățenilor. Din punctul nostru de vedere, o eroare comisă în structura 
comunicării pandemice a fost omiterea comunicării academico-științifi ce. Remar-
căm, din componența CNSE nu a făcut parte niciun cadru medical, fapt ce a stârnit 
mai multe semne de întrebare  și neliniște în societate, dar și din partea opoziției 
politice în special.  Faptul că comunicarea a fost lăsată strict pe seama ministrului 
Sănătății, jurist de profesie, a provocat lipsa de încredere față de enunțurile făcute. 
A fost compromis astfel un element primordial în comunicarea strategică și relații  
publice – credibilitatea sursei. Aceasta a provocat și o criză de comunicare între pu-
tere și opoziție. În timpul situației de urgență, opoziția critică inefi ciența Guvernului 
Chicu, gestionarea eronată a crizei și invocă o eventuală demisie. 

Rodica Cândea și Dan Cândea [21], care consideră comunicarea vitală în exerci-
tarea funcţiilor manageriale, compară credibilitatea cu un cont bancar: „Îl puteți des-
chide prin depunere, puteți adăuga credibilitate suplimentră sau scăderea din credi-
bilitate prin ceea ce spuneți sau faceți; puteți să vă pierdeți complet contul în cazul 
în care vă compromiteți prin vreun comportament, fi e el prin comunicare sau nu”.

Nici presa autohtonă nu a folosit pe deplin potențialul de informare, limitându-se 
la declarațiile ofi cialilor sau la interviurile realizate separat cu specialiști în dome-
niu. Cel puțin televiziunea publică ar fi  putut să organizeze în această perioadă talk 
show-uri , dezabteri cu participarea medicilor virusologi, specialiști în terapie inten-
sivă etc. Asta pentru a acoperi defi citul de informație despre virusul ucigaș. Lipsa 
informației academice științifi ce despre coronavirus a dus la declanșarea infodemiei.
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Criza de comunicare la nivel global: infodemia
Pe durata crizei pandemice, cercetătorii științifi ci din domeniul sociologiei și 

antropologiei au inițiat studierea unui fenomen adiacent pandemiei de coronavirus 
numit infodemie. Asfel, s-a constatat că fl uxul mare de știri false și zvonuri generează 
apariția așa-numitei infodemii. Termenul este lansat în contextul răspândirii epide-
miei și a defi citului de informație științifi că despre modul de tratare și comportament 
al virusului. Infodemia se răspândește rapid prin intermediul rețelelor sociale. Ele-
mentele infodemice pot fi : teorii conspiraționiste, știri false, dar și sfaturile populare 
despre prevenirea infectării cu virusul COVID -19 (de exemplu, aplicarea rădăcini-
lor de imbir la mâini sau picioare). În situații de stres social, criza pandemică fi ind 
un exemplu de stres social,  încercăm să demonstrăm că avem grijă unul față de altul. 
În felul acesta ne împărtășim diferite recomandări despre tratarea infecției. În acest 
sens, au apărut știrile false despre interzicerea ibufenului, care ar stimula manifesta-
rea virusului; că vodka ar fi  un remediu potrivit pentru combaterea coronavirusului. 
Astfel, în prima lună de explozie a pandemiei au fost înregistrate peste 8 milioane de 
postări – recomandări pseudoștiințifi ce [22]. Impactul fenomenului infodemiei este 
că diminuează efectele cognitive, adică  consumatorul  fl uxului infodemic crede mai 
curând surselor de pe rețelele de socializare decât  omului de știință.

Conform unui Studiu realizat de Centrul Sociologie și Psihologie Socială al 
Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, la întrebarea: „Cât de frecvent 
ați utilizat/utilizați următoarele surse de informare pentru a afl a mai multe despre 
COVID-19?”, respondenții au răspuns astfel:

Foarte frecvent Frecvent Rareori
media socială   59%  motoare de căutare google-35%; Ziare            37%
televiziunea        46%  televiziunea       32%  radiou           32%
motoare de căutare google 29% media socială     29% motoare de căutare google 25%,
radioul              8% radioul               18% televiziune       15%
ziarele               3% ziarele                8% media sociale     9%

 
Cercetătorii din domeniul antropologiei, printre care și Alexandra Arhipova, con-

chid că pentru combaterea infodemiei  sunt aplicați așa-numiții anticorpi. În calitate 
de anticorp servește  informația veridică, uneori - parodia cu referință la știrile false. 
Și una și alta au devenit foarte virale pe perioada pandemiei, inclusiv în format audio. 
Pentru combaterea știrilor false cercetătoarea recomandă constituirea unor grupuri  
formate din 30-40 sau chiar 80 de persoane, care ar putea combate prin argumente 
științifi ce știrile false. Acest fenomen mai este numit „cenzura colectivă” a știrilor false.

Psihologia comunicării: frică – incertidudine - scepticism 
Pe durata crizei pandemice se profi lează un raport de interdependență  între ur-

mătoarele categorii: frică– certitudine- scepticism. Oamenii panicaţi devin oameni 
înfricoșați. Specialiștii spun că una dintre sursele fricii este incertitudinea, care adu-
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ce după sine și scepticismul. Reputatul istoric al fi losofi ei P. P. Negulescu observa că 
scepticismul este o stare de criză a gândirii [23]; mintea omenească nu poate rămâne 
în această boală, pe care până la urmă o depășește: „Cauza succesiunii nenumăratelor 
sisteme pe care ni le înfăţișează istoria fi losofi ei e nevoia inerentă a minţii omenești 
de a lupta contra scepticismului, de care e necontenit ameninţată”. Varianta contem-
porană a scepticismului a fost denumită relativism, iar jurnaliștii i-au găsit o denumi-
re mai atractivă și mai ușor de înţeles de către marele public: „postadevărul”.

În lucrarea Psihologia pandemiilor, psihologul Steven Taylor vorbește despre ne-
cesitatea pregătirii noastre psihologice  și depre intoleranţa la incertitudine (intole-
rance of uncertainty), care este foarte importantă [24]. Steven Taylor consideră că 
principala noastră preocupare trebuie să fi e reducerea incertitudinii, altfel spus, astu-
parea surselor sale și deblocarea surselor de certitudine. 

Când vorbim de surse ale certitudinii, trebuie să ne gândim în primul rând 
la informaţii, atenționează autorul: la cantitatea lor, la structura și natura lor, la sur-
sele lor și la canalele prin care ne parvin. Conform acestuia, există două surse ale 
incertitudinii: pseudo-știrile și neîncrederea în instituţii.  Anume acestea au marcat 
comunicarea pandemică în spațiul public național pe durata declarării stării de 
urgență (17 martie -15 mai).

Prin urmare, concomitent cu războiul împotriva noului coronavirus, se mai duc 
niște războaie adiacente: împotriva pseudo-știrilor, împotriva panicii, împotriva lip-
sei de responsabilitate (o mulţime de oameni iresponsabili devin dușmanii oame-
nilor responsabili, cărora le pun în pericol sănătatea și chiar viaţa) [25]. Așa-zisele 
„știri false” (fake news) seamănă cu noul coronavirus: se răspândesc extrem de rapid, 
mai rapid decât majoritatea știrilor reale. În timpul campaniei prezidenţiale din SUA 
în 2016, primele 20 de pseudo-știri au depășit ca audienţă primele 20 de știri reale. 
Interesant este că pseudo-știrile proveneau de pe site-uri obscure, iar cele corecte 
de la instituţii de presă foarte cunoscute [26]. După cum se poate vedea, în „era 
postadevărului” argumentul autorităţii nu mai funcţionează nici măcar în ceea ce 
privește  sursa  informaţiilor. Fundalul social pe care au loc astfel de derapaje de la 
gândirea logică și de la tradiţionalul bun-simţ este  criza de încredere generalizată. 
Pur și simplu, oamenii nu mai au încredere în instituţii – de la autorităţile publice 
până la instituţiile mediatice.

Pandemia alimentează subiectele războiulul informațional mediatic
Comunicarea pandemică a determinat și o retorică dură între Vest și Est, în-

tre diferiți actori ai dreptului internațional. Pandemia a scos în vileag crize de 
funcționalitate ale  unor instituții și organizații internaționale. La 15 aprilie, 
președintele SUA Donald Trump a acuzat OMS că a fost părtinitoare față de China, 
a promovat propaganda Chinei privind virusul, ceea ce a condus ca pandemie să 
fi e mai extinsă decât ar fi  trebuit. Trump a amenințat că va stopa fi nanțarea OMS, 
cât timp se face o evaluare a rolului orgnizațieie în gestionarea greșită și acoperirea 
răspândirii coronavorusului [27]. Statele Unite este cel mai mare donator la bugetul 
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OMS, cu o contribuție de de peste 400 de milioane de dolari în 2019, circa 15% din 
bugetul instituției.

Se amplifi că războiul informațional cu toate atributele aferente - manipulare și 
dezinformare. Publicațiile occidentale New York Times și Financial Times au acu-
zat Rusia de manipularea datelor statistice ofi ciale prin diminuarea numărului celor 
decedați din cauza coronavirusului [28]. 

Odată cu agravarea situației pe plan global din cauza pandemiei de coronavi-
rus, a început și tirajarea știrilor false cu accent geopolitic. Conform  euvsdisinfo.
eu, un proiect al Serviciului European de Acțiune Externă, unele dintre acestea spun 
că noul coronavirus a fost creat în laboratoarele NATO sau că pandemia va duce 
la destrămarea Uniunii Europene. Publicația a identifi cat cinci subiecte de bază, pe 
care se axează știrile false promovate despre coronavirus pe site-uri și posturi TV cu 
o politică editorială pro-Kremlin. Autorii materialului pe care-l cităm au făcut și o 
structurare în cinci categorii a acestor surse media: 

Potrivit sursei citate, principalele cana-
le de distribuție a acestor știri false au fost: 
postul Russia Today (RT), Sputnik, Perviy 
Kanal, Rubaltik.ru, geopolitica.ru, Rusia In-
sider, Russian-Faith, Th e Duran, Th e Saker, 
Veterans Today, Th e Alt World, Global Re-
search, Unz Review ș.a.[29].

Și în spațiul informațional național au 
fost tirajate știri false. Pentru stoparea aces-
tora, la 20 martie, SIS a limitat accesul la 52 
de site-uri de știri false, pe întreaga perioadă 
a stării de urgență. SIS menționează că „ad-
ministratorii anonimi ai acestor site-uri de 
tip „fake-news” sunt interesați în proiectarea 

unor activități subversive în spațiul informațional, capabile, în perioada de criză, să 
afecteze securitatea informațională a Republicii Moldova cu provocarea: urii socia-
le, dezordinilor în masă și subminarea securității Republicii Moldova - fapte care cad 
sub incidența art. 1 lit. a) din Legea nr. 54-XV din 21.02.2003 privind contracararea 
activității extremiste” [30].

De asemenea, mai multe instituții media, site-uri și bloguri afi liate unor culturi 
religioase  răspândesc informația precum că în spatele pandemie ar sta miliardarul 
și fi lantropul Bill Gates. Cel mai mare fals legat de numele lui este mitul despre im-
plantarea cipurilor odată cu vaccinul anti-COVID -19, cu ajutorul căruia va putea 
controla întreaga populație de pe glob.

Biserica - pandemia și diversifi carea surselor Soft -Power
Fenomenul pandemiei generate de coronavirus solicită  noi abordări, comple-

xe,  în contextul globalizării și a resurselor Soft  Power, clasifi cate în trei mari grupe: 
cultură, valori politice și politici publice. Însuși autorul conceptului de „soft  power”, 
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Joseph Nye, este de părerea că religia, biserica reprezintă o importantă resursă de 
Soft  Power. Și politicienii  conștientizează faptul : cu cât o religie este mai prezentă în 
rândul poporului, cu atât ea avea mai mare importanță în procesul de persuadare și 
pentru marketingul politic. 

Dintre cele trei mari laturi ale creștinismului, cel mai mult se apropie de globa-
lism Biserica Romano-Catolică. Celelalte două - Protestantismul și Creștinismul or-
todox-  nu sunt atat de transnaționale. Samuel Huntington, în Ciocnirea civilizațiilor, 
afi rmă că Biserica Catolică și Doctrina Socială a ei a fost cea mai puternică forță 
instituțională la sfârșitul sec. XX, care a favorizat democrația în întreaga lume [31]. 
Huntington vede aici contribuția centrală a Papei de la Roma Ion Paoul al II- lea, care 
a reușit să îndulcească secularismul acerb și să redimensioneze Biserica Catolică în 
ochii umanității. De remarcat că Biserica Ortodoxa Rusă, alături de Biserica Sârbă, 
este una dintre cele mai frecvente care luptă impotriva globalizării. Globalizarea fi -
ind o provocare pentru bisericile ortodoxe datorită caracterului naționalist al acesto-
ra. Anume bisericile sunt considerate păstrătoarele autentice ale culturii creșine, pe 
care trebuie să o apere în fața globalizării [32]. (Nu întâmpător liderul de la Kremlin 
a folosit cu exces de zel Biserica în campania prezidențială din 2018).

În acest context capătă explicație argumentativă Adresarea episcopului  de Bălți 
și Fălești Marchel - în perioada pandemiei COVID-19 (din 16.05.2020) despre 
„globaliștii sataniști”, care, potrivit feței bisericiești, au și născocit coronavirusul pen-
tru ca mai apoi să vaccineze populația cu cipuri: „În felul acesta se instalează dictatu-
ra controlului asupra conștiinței, deplasării, acțiunilor”; „ne urmăresc ce facem prin 
sateliți, antene”. „Sunt regulile noi impuse de sataniștii globaliști. Iar vaccinul „ de 
rigoare” împotriva COVID-19 nu-i tratament, dar pericolul mare pentru  „pagubirea 
sufl etului crestin. Fugiți de ea! Acesta este punctul fi nal al globaliștilor, pentru care 
au născocit coronavirusul” [33]. Mai mult, la 19 mai, membrii Sinodului Bisericii 
Ordotoxe din Moldova vin cu o Adresare către conducerea de vârf a țării privind 
legalitatea unei eventuale vaccinari obligatorii ca efect al virusului SARS-COVID-19. 
În Adresare se menționează că „opinia publică din multe state europene protestează 
contra obligativității vaccinurilor, mai ales a vaccinului contra COVID-19, deoarece 
le consideră o cale prin care sistemul antihristic mondialist dorește să introducă în 
corpurile oamenilor microcipuri cu ajutorul cărora să-i poată controla prin interme-
diul tehnologiei 5G” [34]. Adresarea este combătută prin argumentele medicilor și 
oamenilor de știință. 

Aglomerare de crize în Republica Moldova
Criza provocată de  coronavirus a generat mai multe crize în Republica Moldova - 

unele se suprapun, altele se complementează. Îa afară de criza economică, sanitară,
putem constata elemente specifi ce pentru alte tipuri de criză: criză de competență, 
criză de comunicare, criză de imagine și așa-numita criză de oportunitate. După
G. Meyers, criză de oportunitate mai este numită și convertirea negativului în pozitiv 
[35]. Criza de competență este determinată de incapacitatea unor factori de decizie 
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din cadrul unei organizații, a unei structuri sociale de a gestiona o situație ivită la 
un moment dat. În unele împrejurări, crizele de competență pot aduce la starea de 
insecuritate maximă.

Pe durata stării de urgență au fost suspendate ședințele plenare ale Parlamentului, 
intezise mitingurile, acțiunile de protest. Semnalăm, astfel, o criză de comunicare în-
tre  putere și opoziție.Țara a fost guvernată, în conformitate cu Legea privind regimul 
stării de urgenţă, de asediu și de război nr. 212-XV din 24.06.2004 [36], de Comisia 
Națională pentru Situații Excepționale, a cărui președinte a fost prim-ministrul 
Republicii Moldova. Opoziția a apreciat ca fi ind inefi ciente, eronate metodele de ges-
tionare a crizei, iar inițiativele privind dublarea salariilor lucrătorilor  medicali, acor-
darea ajutorului unic pentru pensionari în valoare de 700 de lei, retorica politică la 
adresa opoziției, deplasările președintelui Dodon în terirtoriu, pe durata pandemiei, 
ca fi ind deja activități în context electoral. În ședința din 21 mai, Legislativul a stabi-
lit data desfășurării scrutinului prezidențial – 1 noiembrie 2020. Totodată, opoziția 
acuză instituția prezidențială de faptul că depășește prerogativele constituționale. Se 
conturează  o acută criză de imagine a Partidului Democrat, care la 16 martie, cu 
cei 22 de deputați,  forma împreună cu PSRM „Platforma Social-Democrată pen-
tru Moldova”, acceptând actul guvernării. PDM devine, în perioada pandemiei, o 
fracțiune vulnerabilă și fracturată. O parte din deputați aderă la grupul „Pro-Moldova”, 
alta – la fracțiunea partidului „ȘOR”. Din cei 30 de deputați în fracțiunea PDM 
rămân doar 15. Majoritatea parlamentară s-a restrâns de la 58 până la 52 de deputați. 
Pentru susținerea politică a Guvernului sunt necesare 51 voturi.

Se conturează, astfel, și o criză de oportunitate pentru opoziție, care dorește de-
misia guvernului și legitimarea altui Cabinet de Miniștri.

Concluzii
Gestionarea crizelor din punctul de vedere al comunicării reprezintă cel mai sever 

examen pentru specialiștii în relaţii publice. O comunicare efi cientă și la modul pro-
fesional contribuie în mod decisiv la reducerea infl uenţelor negative asupra imaginii 
organizaţiei, dar asigură și perceperea corectă, obiectivă a unei situații nestandard.

În contextul evocat de noi, comunicarea guvernamentală a omis din sursele comu-
nicării institul Relațiilor Publice. Managerii din ministerele de resort și din instituțiile 
spitalicești nu au fost încurajați să-și exercite meseria. Din acest motiv, comunicarea 
nu a purtat un caracter consecvent, coerent și transparent. Lipsa unei strategii de co-
municare pandemică a determinat apariția unui sentiment de incertitudine față de 
informațiile oferite de către autoritatea publică centrală. Comunicarea guvernamentală 
nu doar pe timp de criză presupune corectitudine și, neapărat, inteligență.

Totodată, comunicarea internă a instituțiiilor sanitare  - pe timp de criză pan-
demică  - a fost una vulnerbilă, eronată sau chiar inexistentă, dacă facem excepție 
de videoconferințele matinale ale ministrului Sănătății cu managerii instituțiilor 
spitalicești în care se tratau bolnavi infectați de coronavirus. Mai mult, s-a creat im-
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presia că a fost instituită o „cenzură” și interdicția de a comunica informații autentice 
despre adevărata stare de lucruri din spitale. Din acest motiv, credem, unii lucrători 
medicali făceau confesiuni în rețelele de socializare. Iată de ce, atunci când vorbim 
despre comunicarea cu mass-media pe timpul crizei, este important să fi e realizată o 
coordonare mai bună a comunicării interne, inclusă obligatoriu în planul de comuni-
care de criză. Anume comunicarea internă ajută la identifi carea temelor și mesajelor-
cheie pentru comunicarea externă, pentru publicuri. Dar, se poate învăța totdeauna 
ceva din greșelile comise.

Din perspectiva comportamentului de comunicare al organizației, distingem mai 
multe tipuri de comunicare: comunicare pasivă (presupune răspunsuri la solicitarea 
publicurilor și a mass-mediei), comunicare proactivă (suscitarea interesului publicu-
lui pentru activitatea organizației prin strategii de comunicare fl exibile, adică să an-
ticipeze nevoile de comunicare) și comunicare reactivă (restabilirea adevărului prin 
dreptul la replică și dreptul la corectare). În perioada unei crize pandemice, incluisiv 
în cazul studiat de noi, considerăm mai efi ciente combinarea primelor două tipuri de 
comunicare – pasivă și proactivă. 

Recomandări
1. Revigorarea institutului Relații Publice, care are sufi ciente abilități de gestiona-

re a comunicării, inclusiv în situațiile de criză.
2. În cazul declanșării unei crize - economice, sanitare etc. - va fi  operativ creat 

un grup de comunicare strategică sau o celulă de informare care va relaționa 
cu mass-media.

3. În situații de criză este deosebit de importantă credibilitatea sursei. Lipsa de 
credibilitate generează incetitudinea publicurilor. 

4. Sursa (vorbitorul) trebuie să întrunească - în mesajul către public - regulile 
discursului public: precizie și corectitudine.

5. Consolidarea departementelor de Comuncare și Relații Publice în cadrul 
învățământului superior.

6. Organizarea periodică a unor traininguri de comunicare de criză cu 
reprezentanții instituțiilor spitalicești.
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