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Studiu privind modul în care riscurile pe scară largă sunt percepute
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infrastructurilor de mari dimensiuni
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OBIECTIVE
Studiul urmărește:
 identificarea categoriilor de riscuri asociate infrastructurilor de mari dimensiuni;
 descrierea riscurilor asociate infrastructurilor de mari dimensiuni;
 identificarea grupurilor țintă și a modului în care acestea percep riscurile asociate
infrastructurilor demari dimensiuni;
 elaborarea unui cadru de referință flexibil pentru modul de comunicare a acestor riscuri
și modul de percepție corectă a acestor riscuri.
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IMPACT ESTIMAT ȘI LIMITE ALE STUDIULUI
Studiul urmărește, așa cum reiese și din obiectivele menționate anterior, să
contribuie la conștientizarea și definirea corectă a riscurilor asociate cu infrastructurile de
mari dimensiuni a.î. diversele grupuri țintă să aibă o percepție cât mai exactă și în timp real
asupra acestor riscuri și să gestioneze eficient și efectiv informațiile relevante în acest sens.
Pe de altă parte, studiul nu este exhaustiv, inventariind și prezentând doar riscurile
majore și frecvente asociate infrastructurilor de mari dimensiuni și grupurile țintă
corespunzătoare.
Credem însă că modelul de analiză propus poate fi recontextualizat și extins cu
succes și pentru alte categorii de riscuri și grupuri țintă.
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METODOLOGIE
Metodologia utilizată este mixtă:
 calitativă: analiza critică a literaturii de specialitate; studiu de caz;
 cantitativă: date statistice.

5

Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare
str. Unirii, Nr. 86, Craiova, jud. Dolj, Romania
tel/fax: +40-251-417740;
e-mail: office@ipacv.ro; web site: www.arott.ro

UNITATEA A
RISCURI PE SCARĂ LARGĂ ȘI RISCURI ASOCIATE INFRASTRUCTURILOR DE
MARI DIMENSIUNI
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A.1. Riscuri - definiții și tipologii operaționale
Majoritatea definițiilor asociate noțiunii de risc evidențiază probabilitatea cunoscută
sau necunoscută a producerii unui eveniment într-un anumit loc și într-o anumită perioadă,
având ca rezultat pierderi umane, daune materiale, daune sociale, daune psihologice (stare
de șoc), etc. Prin urmare, riscul este asociat cu o stare de incertitudine și expunere la pericol
(fie că acesta provine din mediul extern sau din mediul intern).
Cumulativ definițiile riscului includ: posibilitatea de a suferi o pierdere, incertitudinea
care afectează rezultatul (magnitudinea, etc.) și dispersia rezultatelor anticipate. În mod
complementar, majoritatea definițiilor sunt focalizate pe managementul riscurilor, pe
instrumentele și tehnicile aferente.
Există însă și opinii conform cărora utilizarea noțiunii de risc nu trebuie să se facă
exclusiv în sens negativ, riscul putând produce și efecte pozitive în sensul conțtientizării
amenințărilor asupra obiectivelor propuse și valorificării oportunităților de îmbunătățire a
obiectivelor.
Riscul este complex, multidimensional, fiind caracterizat de sursă, corelaţii, frecvenţă
şi intensitate.

Componentele riscului
Acestea pot fi descrise sumar astfel:


pericole , care declanşează apariţia riscului, largo sensu înțelese ca un cumul de forţe

care pot produce un rezultat advers;


resurse, active, populaţia sau câştiguri, cine/ce pot fi ameninţati sau afectați de

pericole, cu rpercursiuni asupra continuității operaţiilor unei activităţi;
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factori influenţi, legați de evoluţia riscului), acele particularităţi interne sau externe

care tind să crească sau să reducă probabilitatea de realizare a pericolului sau severitatea
consecinţelor dacă se realizează;


consecinţe, modul în care efectele pericolului afectează consumul de resurse

diverse.
Formula următoare poate fi considerată utilă în definirea componentelor riscului:

R(iscuri) = V(ulnerabilităţi) + H(azarde)

unde:
Vulnerabilităţi = urbanizare, degradarea mediului, lipsa de educaţie, creşterea populaţiei,
fragilitatea economiei, sărăcie, structuri de urgenţă birocratice, etc.
Hazarde = fenomene rare sau extreme de natură umană sau naturală care afectează viaţa,
proprietăţile şi activitatea umană și a cărorextindere poate duce la adevărate catastrofe.
Numeroși cercetători consideră că există o interacţiune (directă sau indirectă) între
oameni şi un eveniment, riscurile fiind legate de prezența omului într-un anumit areal riscul este considerat o pierdere potenţială ce dăunează oamenilor, societăţii, mediului,
economiei sau ca o ameninţare pentru oameni şi bunurile lor. Din această perspectivă, riscul
se identifică cu hazardul.
Riscul pot fi considerate, în mod justificat, o categorie fenomenologică, referindu-se
la obiecte şi fenomene, la acţiunile acestora precum şi la caracteristicile lor. Riscurile se
definesc prin dimensiunea spaţio- temporală şi energetică:


magnitudinea - depăşirea unui anumit prag de acceptabilitate, a unei limite valorice

dincolo de care pot apărea prejudicii aduse omului sau bunurilor sale duce la apariţia
fenomenelor extreme;
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 frecvenţa - gradul de repetabilitate al unui eveniment de o magnitudine dată; viteza de
manifestare, i.e. intervalul dintre primul moment al manifestării unui hazard şi momentul
său maxim;
 temporalitatea - însuşirea evenimentelor pe o linie continuă de la cele aleatoare la cele
periodice.
O altă dihotomie utilizată în literatura de specialitate este riscul dinamic ca rezultat
al comportamentului episodic activ al unui proces vs. hazardul static cu accent pe acţiunile
umane care duc la îndeplinirea condiţiilor periculoase.
În corolar, sesizăm necesitatea definirii următorilor termeni asociați riscului și
situațiilor de risc:
 criză - situaţie internă sau externă a cărei evoluţie poate genera o ameninţare asupra
valorilor, intereselor şi scopurilor prioritare ale părţilor implicate (segregat sau împreună);
 accident - întâmplare neprevăzută, survenită brusc, blocând o situaţie normală, având
drept cauză activitatea umană;
 accident complementar - accident care are loc în timpul sau după desfăşurarea unui
dezastru natural, cauzat de acesta.

Sursă
În funcție de sursă, Gavrilescu et al. (2006: 190-226) clasifică riscurile în șapte mari
categorii, pe care le considerăm replicabile în contextul infrastructurilor de mari dimensiuni
și la care adăugăm alte categorii și subcategorii pentru a avea un inventar cât mai complet:
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riscuri
naturale
legate de calitatea mediului. Cunoaşterea acestor fenomene permite luarea unor măsuri
adecvate pentru limitarea efectelor – pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale şi
distrugeri ale mediului – şi pentru reconstrucţia regiunilor afectate.
Diverși autori inventariază riscurile asociate diverselor elemente naturale sau
cosmice: sol, apă, aer, vegetație, meteoriți, etc.
poluarea, ca fenomen omniprezent în societatea contemporană avansată, îmbracă mai
multe forme:
o poluare fizică (eroziune, compactare, concentrare de reziduri);
o poluare chimică (fertilizare în exces şi alte tratamente chimice);
o poluare biologică (reziduri organice);
o poluare fonică;
o poluare estetică (deteriorarea peisajelor).
fenomenele meteorologice:
o

ploi torențiale;

o

grindina;

o

ninsori abundente;

o

furtuni și viscole;

o

depuneri de gheață și polei;

o

chiciura;

o

înghețuri timpurii sau târzii;

o

canicula;

o

seceta;
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inundațiile;

incendiile forestiere;

fenomene geologice: alunecări de teren, tasări de teren, cutremure, erupții vulcanice, etc.

riscuri
demografice
populația reprezintă un risc din punct de vedere al numărului, structurii și evoluției.
Fenomenele demosociale se subdivizează în:

migrația rural-urban soldată cu depopularea zonelor rurale și aglomerarea urbană;

presiuni demografice asupra unor resurse naturale;

11

Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare
str. Unirii, Nr. 86, Craiova, jud. Dolj, Romania
tel/fax: +40-251-417740;
e-mail: office@ipacv.ro; web site: www.arott.ro

îmbătrânirea populației - fenomen pe scară largă la nivel european;

vulnerabilitățile socio-profesionale și polarizarea în funcție de vârstă, sex - ocupații ”pe cale
de dispariție”, ocupații/profesii asociate cu anumite categorii de vârstă. Fenomenul de
descalificare constă în pierderea experienței de muncă, odată cu informatizarea meseriilor.

riscuri
economice

gradul de diversificare a activităților economice;

productivitatea;

șomajul;
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zone defavorizate din punct de vedere economic.
riscuri
financiare
Acestea conduc la dificultăți în adaptarea un mediu competitiv.

volumul investițiilor;
lichidități

vulnerabilitatea unor linii de finanțare (credite);
rata dobânzii

cursul și transferul valutar;

inflația / deprecierea monedei naționale;

modificări de bugete;
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riscul de preț - neconcordanța prețului în timp, între momentul încheierii contractului și
momentul în care se face plata și încasarea sumei prevăzute în contract (mai ales in cazul
contractelor pe termen lung și eșalonării plăților).
frauda;

întârzieri de plată

riscuri legate de
infrastructură

infrastructura fizică: fond locativ, căi de comunicație, ca indici de confort și, respectiv,
accesibilitate sau izolare a comunității în cauză:
risc de transport (transport rutier, transport feroviar, transport fluvial, transport
aerian, transport prin reţele magistrale);
o depozitare produse periculoase.
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infrastructura tehnico-edilitară: eşecul utilităţilor publice este asociat riscului
comunitar:
o alimentare cu apă;
o sistem de canalizare;
o sistem de distribuție gaze;
o electricitate.

tehnologie și riscuri industriale (hazarde antropice): în general, rezultate din lipsa
modernizărilor și inovațiilor în domeniul producției, ca riscuri aferente utilizării sau
dezvoltării noilor tehnologii:
o risc chimic - pericole de accident major cu implicarea substanțelor periculoase;
o risc radiologic - emisii radio-active;
o

riscuri nucleare;

o risc tehnologic în exploatare;
o avarii;
o prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări, etc.
o ciclul de viață al echipamentelor și produselor.
riscuri
biologice
epidemii - îmbolnăviri în masă ale populaţiei, datorită unor agenţi patogeni cum ar fi viruşii,
rickettsioze, bacteriile, fungii şi protozoarele. Epidemiile de mari proporţii sunt denumite
pandemii (de exemplu, ciuma burbonică în Evul Mediu; variola; malaria; tuberculoza; SIDA,
etc.)
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epizotii și zoonoze - răspândirea în masă, în rândul animalelor a unor boli infectocontagioase, unele dintre ele putând fi transmise şi la oameni prin contactul direct cu
animalele bolnave sau prin consumul de produse de origine animală contaminate (de
exemplu, trichineloza, gripa aviară, gripa porcină, etc.)

riscuri
sociale

sănătatea populației;

nivelul de educație sau calificare - factorul educațional este cel mai puternic; incompetența;
depășirea competenței; excesul de putere; mentalitatea și cultura sunt riscuri frecvente în
gestionarea resurselor umane.

incidența faptelor antisociale (infracționalitate, violență domestică, alcoolism, etc.);

familii segregate sau monoparentale, etc.;
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accidente de muncă;

îmbolnăviri profesionale.

riscuri politice
și
instituționale

susținerea

politicilor

macroeconomice

și

componentelor

lor

structurale

-

naționalizarea/exproprierea; licențe și monopoluri; politicile de sănătate și de mediu;

corelația legislației în vigoare cu politicile guvernamentale - riscuri majore: instabilitatea
politică și modificarea legislației;
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organizarea instituțională în conformitate cu legislația în vigoare - riscuri de reglementare
(autorizații), riscuri de documentație (întocmirea defectuoasă a documentelor);

risc de imagine: reputația organizaţiei în raporturile cu clienţii, furnizorii, acţionarii şi
societate, în general - managementul firmei, aspecte etice, deontologice, etc.

conflicte diplomatice;
conflicte militare

riscuri legate
de securitatea
fizică

furt;
tâlhărie;
șantaj;
extorcare;
sabotaj;
incendiere;
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explozii provocate;
terorism, etc.

riscuri
cibernetice
o risc operațional: suprapreciere - volumul de informații și viteza lor -timpul pentru a
interpreta imaginea este prea scurt; supravegherea continuă - dependența de sisteme
automate;
o

viruşi informatici;

o

atacuri cibernetice;

o

spam;

o

scurgere de date - informaţie, etc.

Frecvență și intensitate
În funcție de frecvență și intensitate, riscurile comportă următoarele categorii, între
aceste două caracteristici existând o legătură invers proporţională


riscuri cu o frecvenţă mică, medie, ridicată;



riscuri de o intensitate mică, medie, ridicată.

Alte criterii frecvente în identificarea și caracterizarea riscurilor sunt:
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Probabilitatea întamplării


riscuri potenţiale;



riscuri reale.

Factorii care provoacă apariţia riscului


riscuri interne - factori endogeni, din interiorul companiei; acestea pot fi controlate sau
influențate.



riscuri externe - factori, exogeni, din afara companiei; nu pot fi controlate sau
influențate.

Caracteristicile activităţii unei companii


riscuri primare (aferente activităţii de bază);



riscuri secundare (aferente celorlalte activităţi).

Consecinţele întâmplării riscului


riscuri majore (catastrofice);



riscuri minore.

Categoria celor afectaţi de producerea riscului
 riscuri particulare/directe (este afectat cel care desfaşoară activitatea);
 riscuri generale/indirecte (este afectat mediul extern/societatea în general).
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A.2. Managementul riscurilor mari și ale celor asociate infrastructurilor de mari
dimensiuni
Clasificarea riscurilor propusă de Futrell (2002), cuprinzând trei categorii largi:
 Known knowns – cunoscute echipei care realizează o activitate sau un pachet de
activități;
 Known unknowns – cunoscute echipei implicate în respectiva activitate sau pachet de
activități, însă care nu sunt conștientizate ca fiind o realitate a activității.
 Unknowns unknowns –necunoscute echipei implicate în respectiva activitate sau pachet
de activități, care nu sunt considerate riscuri sau realitate a activității în cauză
ridică problema necesității managementului riscurilor.
Managementul riscurilor reprezintă procesul de identificare, analiză și raportare a
factorilor de risc, în scopul gestionării/minimizării/evitării acestora. Managementul riscurilor
ia în calcul toate scenariile posibile care să conducă la “maximizarea probabilităților și
consecințelor evenimentelor pozitive și minimalizarea probabilităților și consecințelor
evenimentelor adverse care pot să apară” (cf. Project Management Institute, A Guide to the
project management body of knowledge, 2000). Astfel, asistăm la un managemnt proactiv și
retroactiv privind probabilitatea de materializare a unui risc, care constă în luarea unei
decizii constructive.
Managementul riscurilor se realizează etapizat, iar etapele necesare de parcurs se
grupează într-un proces în care fiecare punct completează și condiționează un proces de
management optim.
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Stabilirea contextului

Identificarea riscurilor

Comunicare
și consultare

Monitorizare
Analiza riscurilor

și revizuire

Evaluarea riscurilor

Combaterea riscurilor

Nr.
Crt.

1.

Termenul

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

Acceptarea

tip de răspuns la risc care constă în neluarea unor măsuri de

(tolerarea)

control al riscurilor şi este adecvat pentru riscurile inerente a căror

riscului

expunere este mai mică decât toleranţa la risc.
măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilităţii (posibilităţii)

Atenuarea
2.

riscului

de apariţie a riscului sau/şi de diminuare a consecinţelor
(impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar
materializa. Mai concis, atenuarea riscului reprezintă diminuarea
expunerii la risc, dacă acesta este o ameninţare.

3.

Clasarea riscului

procedeu aplicabil riscurilor apreciate, de către echipa de
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Nr.
Crt.

Termenul

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
gestionare a riscurilor, ca nerelevante în raport de obiectivele
specifice compartimentului, constând în îndosarierea şi arhivarea
formularelor de alertă la risc inclusiv a documentaţiei utilizată
pentru fundamentarea riscurilor respective.
ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice,
inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu

4.

Control

intern obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea

managerial

asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi
eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice,
metodele şi procedurile.

5.

Entitate
organizatorică

6.

divizie, direcţie, departament, sucursală de transport

Evaluarea

evaluarea consecinţelor materializării riscului în combinaţie cu

riscului

evaluarea probabilităţii de materializare a riscului.
consecinţele, ca o combinaţie de probabilitate şi impact, pe care le

7.

Expunere la risc

poate resimţi o entitate în raport cu obiectivele prestabilite în cazul
în care riscul se materializează.

8.

9.

Evitarea riscului

tip de răspuns la risc care constă în eliminarea/restrângerea
circumstanţelor/activităţilor care generează riscul.

Escaladarea

procedeu prin care conducerea unui compartiment alertează

riscului

nivelul

ierarhic

imediat

superior

sau

secretarul

de

stat
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Nr.
Crt.

Termenul

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
coordonator/secretarul general cu privire la riscurile pentru care
compartimentul nu poate desfăşura un control satisfăcător al
acestora.
document utilizat pentru înregistrarea datelor cerute de sistemul

10.

de management integrat.

Formular

Notă: un formular devine înregistrare atunci când este completat
cu date.

Gestionarea
11.

riscurilor

sau

managementul
riscurilor

12.

13.

şi monitorizarea progresului, stabilirea responsabilităţilor;

ar materializa.
de grup format in cadrul Echipei de gestionare a riscurilor la nivel de

management si Companie cu atribuții de integrare a riscurilor la nivel de Companie
control
riscurilor

14.

măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodică

consecinţa (efectul) asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-

Impactul
Grupul

toate procesele implicate de identificarea, evaluarea, luarea de

Informații
documentate
Manualului

15.

SMICMSSO

16.

Materializarea

al si de control a modului de implementare a masurilor pentru
tratarea riscurilor.
informații care necesita a fi controlate si menținute de o
organizație împreuna cu mediul care le conține. (SR EN ISO
9000:2015).
document care descrie SMICMSSO al unei organizaţii.
translatarea riscului din domeniul incertitudinii (posibilului) în cel al
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Nr.
Crt.

Termenul

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

riscului

certitudinii (al faptului împlinit). Riscul materializat se transformă
dintr-o problemă posibilă într-o problemă dificilă, dacă riscul
reprezintă o ameninţare, sau într-o situaţie favorabilă, dacă riscul
reprezintă o oportunitate.
tip de răspuns la risc care constă în acceptarea riscului cu condiţia

17.

Monitorizarea

menţinerii sale sub o permanentă supraveghere, parametrul
supravegheat cu precădere fiind probabilitatea.
ţinte fixate pe termen mediu sau lung, la nivelul global al

18.

Obiective

organizației enunţate în actul normativ de organizare şi funcţionare

generale

al organizației, sau stabilite de conducere în planul strategic şi
documenorganizațieie de politici publice.
obiective rezultate din obiectivele generale şi care constituie, de

19.

Obiective
specifice

regulă, ţinte intermediare ale unor activităţi, care trebuie atinse
pentru ca obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit.
Acestea sunt exprimate descriptiv sub formă de rezultate şi se
stabilesc la nivelul fiecărei organizații din cadrul acesteia.
acţiune determinată de caracterul limitat al resurselor şi de

20.

Prioritizarea
riscurilor

necesitatea de a se stabili un răspuns optim la risc, pentru fiecare
risc identificat şi evaluat, şi care constă în stabilirea ordinii de
priorităţi în tratarea riscurilor, printr-o alocare eficientă şi
judicioasă a resurselor.

Probabilitatea
21.

de materializare

posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se realizeze.
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Nr.
Crt.

Termenul

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

a riscului
un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată şi
22.

Profilul de risc

prioritizată a gamei de riscuri specifice cu care se confruntă
entitatea publică.

23.

Procedura

mod specificat de realizare a unei activităţi sau proces.
document

care

prezintă

modul

de

desfăşurare

al

unui

proces/activitate, la care participa una sau mai multe unităţi
organizatorice, elaborat cu scopul de a controla un risc care poate
24.

Procedura

pune in pericol realizarea unui obiectiv. Procedura specifica:

operațională

responsabilităţile, interfețele dintre funcțiile implicate, activitățile
necesare descrise in ordine tehnologica şi înregistrările rezultate.
Procedura trebuie să prezinte într-o manieră clară atât obiectivele
urmărite cât şi criteriile care trebuie satisfăcute.

25.

Registrul
riscuri

de document integrator al gestiunii riscurilor, cuprinzând o sinteză a
informaţiilor şi deciziilor luate în urma analizei riscurilor.
Persoană desemnată de către conducătorul unei entitati

26.

Responsabilul

organizatorice, care colectează formularele de alertă la risc,

cu riscurile

elaborează şi actualizează registrul de riscuri la nivelul entității
organizatorice.

27.

Risc

posibilitatea de a se produce un eveniment care ar putea avea un
impact asupra îndeplinirii obiectivelor;
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Nr.
Crt.

Termenul

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
o problemă (situaţie, eveniment etc.) care nu a apărut încă, dar
care

poate

apărea

rezultaorganizațieior

în

viitor,

prealabil

caz

fixate

în
este

care

obţinerea

ameninţată

sau

potenţată. În prima situaţie, riscul reprezintă o ameninţare, iar în
cea de-a doua, riscul reprezintă o oportunitate. Riscul reprezintă
incertitudinea în obţinerea rezultaorganizațieior dorite şi trebuie
privit ca o combinaţie între probabilitate şi impact.

28.

Risc

risc major, reprezentativ care poate afecta capacitatea entităţii de

semnificativ

a-şi atinge obiectivele.

29.

Risc inerent

30.

Risc rezidual

31.

Strategia de risc

32.

Toleranţa la risc

33.

Transferarea

expunerea la un anumit risc înainte să fie luată vreo măsură de
tratare (atenuare) a lui.

expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri
de tratare (atenuare) a lui, presupunând că măsurile sunt eficace.

abordarea generală pe care o are entitatea în privinţa riscurilor.

cantitatea de risc pe care entitatea este pregătită să o tolereze sau
la care este dispusă să se expună la un moment dat.
tip de răspuns la risc recomandat în cazul riscurilor financiare şi
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Nr.
Crt.

Termenul

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

(externalizarea)

patrimoniale si care constă în încredinţarea gestionării riscului unui

riscului

terţ care are expertiza necesară gestionării acelui risc, încheindu-se
în acest scop un contract.
tip de răspuns la risc care constă în luarea de măsuri

34.

Tratarea

(implementarea măsurilor de control intern) pentru a menţine

(atenuarea)

riscul în limite acceptabile (tolerabile); reprezintă abordarea cea

riscului

mai frecventă pentru majoritatea riscurilor cu care se confruntă
entitatea.

După ce au fost identificate și analizate riscurile, se procedează la evaluarea
acestora. În cadrul procesului de evaluare, vor fi cuantificate probabilitatea producerii
evenimentului care generează riscul, impactul generat și, astfel, gradul de expunere la riscul
analizat. Mărimea gradului de expunere este un indiciu cu privire la măsurile și acțiunile care
pot fi întreprinse, în vederea minimizării, pe cât posibil, a acestuia. Din acest punct de
vedere, riscurile sunt:

semnificative

•riscuri majore, reprezentative care pot afecta
capacitatea entităţii de a-şi atinge obiectivele.

inerente

•expunerea la un anumite riscuri înainte să fie
luată vreo măsură de tratare (atenuare) a
acestora.

reziduale

•expunerea cauzată de anumite riscuri după ce
au fost luate măsuri de tratare (atenuare) a
acestora, presupunând că măsurile sunt
eficace.
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În vederea unui control cât mai eficient al riscurilor, procesul de management al
riscului presupune parcurgerea următoarelor etape (Baldwin, 2002):
1.

Identificarea posibilelor pierderi pe care firma sau afacerea le presupune (situaţiile în

care există riscul ca aceste pierderi să apară).
2.

Măsurarea corectă a dimensiunii pierderilor asociate situaţiilor de risc.

3.

Identificarea procedeelor de operare cu riscul şi adoptarea unei decizii relativ la cea

mai bună combinaţie de metode ce vor fi utilizate în rezolvarea problemei.
4.

Implementarea deciziei adoptate la pasul 3.

5.

Evaluarea rezultatelor aplicării deciziei şi determinarea eventualelor condiţii nou

apărute care solicită soluţii diferite de cele adoptate anterior / revizuirea soluțiilor.
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UNITATEA B
PERCEPȚIA RISCURILOR PE SCARĂ LARGĂ ȘI RISCURILOR ASOCIATE
INFRASTRUCTURILOR DE MARI DIMENSIUNI DE CĂTRE DIVERSE GRUPURI
ȚINTĂ
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B.1. Relaționarea perceptuală cu riscul
De ce conceptul de risc este omniprezet în societatea contemporană? De ce aceasta
este considerată o societate ” riscantă” ? Luhmann (1991, 1993) și Japp (1996, 2000) susțin
că “riscul” reprezintă un construct social, o formă generală prin care societatea îşi descrie
viitorul. Potrivit autorului, riscul nu trebuie asimilat pericolului. În timp ce riscul indică o
pierdere posibilă viitoare datorată deciziei unui alt agent, pericolul se relaţionează cu
posibilitatea unei pierderi cauzate de indecizie.
Natura umană este unică prin faptul că oferă omului capacitatea de a se conştientiza
pe sine ca parte componentă şi în același timp diferită de lumea înconjurătoare, omul
deținând cu o dublă calitate în relaţia sa cu riscul natural – ca factor potenţator sau
declanşator, dar şi ca factor care poate minimiza riscul. În relaţia comunităţii umane cu
evenimentele naturale extreme, se poate diferenţia întreȘ
 un risc perceput ca fiind tolerabil, sub aspectul pierderilor, de către autorităţi, companie
și comunitate locale şi


dezastrul sau catastrofa, care implică disfuncţionalităţi grave la nivelul societăţii în

cauză.
Termenul de percepţie a riscului are o istorie de câteva decenii, impunându-se din
anii 1970, însă continuând să suscite discuții și dezbateri. Acestea sunt generate de faptul că
riscul presupune, în esență, o probabilitate de producere a unui eveniment şi nu un
eveniment în derulare (Brehmer, 1987). Riscul perceput este un cumul de factori, precum
atitudinea, cogniţia, gradul de conştientizare a unui pericol, vulnerabilitatea, etc. (Sjöberg,
1996, 2000).
Din perspectivă sociologică, percepţia riscului este procesul prin care oamenii, fără
posibilitatea prelucrării științifice a datelor, se raportează intuitiv la evenimente potenţiale
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pe baza evaluării relaţiei reuşită-nereuşită şi a posibilelor legături dintre acţiune şi succes
(Banse şi Bechmann, 1998). Noţiunii de risc i se asociază caracteristicile de
 imprevizibilitate;
 apariţia panicii şi
 prezenţa pagubelor, inclusiv ameninţarea propriei vieţi (Armaş et al. 2006).
Percepţia reprezintă procesul psihic individual şi particular de organizare a tuturor
stimulilor primiţi din exterior. Percepţia umană are caracter holistic, organizatoric, nefiind
doar suma unor elemente disparate. În același timp, percepţia unui fenomen depinde de
contextul în care acesta se produce. Din punct de vedere neurologic, organizarea
perceptuală reprezintă o funcţie înnăscută a creierului, necesitând timp pentru a se forma.
Procesul de sintetizare, prin învăţare, a unor elemente mai simple în complexe integrate,
capătă însă un rol secundar în cadrul percepţiei, care rămâne predominant rezultatul
experimentării.
Factorii care influenţează percepţia includ variabile socio-culturale, precum sex,
vârstă, nivel de educație, etc., la care se adaugă factori de natură psihologică (personalitate,
motivație, etc.). Percepţia determină o anumită atitudine şi un anumit comportament.
Cunoștințele enciclopedice legate de modul de percepție a unei realități duce la cristalizarea
unor prezumţii perceptuale sau preconcepții, care prezintă o mare inerţie, chiar dacă mai
sunt acumulate informații referitoare la realitatea în cauză.
Percepția riscului, ca de altfel a tuturor fenomenelor de tip aleator sau probabilistic,
se bazează pe o serie de strategii şi analogii mentale cu rol de simplificare a procesului de
gândire, cum ar fi intensitatea de memorare (atât ca număr de cazuri, cât şi/sau imagine).
Evenimentele frecvente sunt mai uşor de reţinut în memorie comparativ cu cele rare, ca şi
cele fericite faţă de altele nefericite. Orice factor care imprimă unui hazard o facilitate de
memorare – prin exercitarea unui şoc, a unei manifestări recente, prin repetabilitate, prin
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informare mass-media – poate să crească considerabil capacitatea de percepţie a riscului la
nivel individual sau colectiv (Armaș, 2008).
Pe de altă parte, există anumite zone comune ale diversele moduri de percepere şi
estimare unui risc, determinate de:
 magnitudinea şi frecvenţa producerii riscurilor majore;
 gradul în care sunt afectate interesele şi veniturile comunității/societății în cauză,
 îmbinarea trăsăturilor de personalitate și experiență de viață.
Reacţia la risc, înțeleasă ca modalitate de adaptare la mediu în vederea reducerii
pagubelor, diferă de la individ la comunitate:
 pentru individ, procesul de estimare a eficienţei unei metode de adaptare la risc depinde
de factorul timp perceput, în funcţie de raportul dintre avantaje şi pierderi potenţiale şi de
măsura în care există alternative.
 pentru comunitate și societate, selectarea unui anumit mod de adaptare la mediu
depinde de gradul şi modul de percepţie a riscului de către indivizii care compun
comunitatea, de alternativele şi eficienţa economică a zonei, influenţată de stabilitatea şi
eşafodajul puterii politice.
Etapele şi strategiile specifice răspunsului comunitar la risc pot fi descrise algoritmic
astfel:
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PREVENIRE
•educație publică;
• monitorizarea și
controlul riscurilor;
•studii științifice;
•cartări ale
vulnerabilității la risc.

PREGĂTIRE
•informare/avertizare
periodică a populației;
•alertare în situații de
urgență;
•organizarea de
simulări/exerciții;
•bilanțuri periodice.

REACȚIE
•evacuare;
•intervenție/salvare;
•organizarea de echipe
de salvare;
•managementul
infrastructurilor .

REABILITARE
•Refacerea
infrastructurii;
•reabilitarea
capacităților de
acțiune și protecție;
•refacerea
infrastructurii
afectate.

B.2. Interrelaționarea risc - incertitudine - nivelul informaţiei
Un element principal al psihologiei perceptiei riscurilor este disponibilitatea
informatiilor. Este general acceptat faptul că nivelul informaţiilor poate varia de la un volum
zero al informaţiilor (ignoranţă totală) până la un set de informaţii complet, ceea ce
determină nivelul incertitudinii sau al riscului. Astfel, delimitarea dintre incertitudine şi risc
se face prin linia corespunzătoare nivelului minim de informaţii necesare abordării situaţiilor
de risc.
 Aspecte calitative - abstracția riscului este mult mai ușor acceptată decât personalizarea
lui. Expresii familiare de genul ”Mie nu are cum să mi se întâmple!” indică faptul că riscul,
chiar dacă este unul inevitabil, poate fi respins sau complet ignorat.
 Aspecte cantitative:
o importanța atribuită riscului;
o expunerea la risc;
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o grad de familiaritate - datorat experienței personale;
o preventabilitate - gradul până la care riscul este perceput ca fiind controlabil sau
preventabil;
o teama /teroarea - asociată magnitudinii și consecințelor riscului.
În acest sens, distingem două planuri diferite de percepție și analiză a riscului:

Nivel instituțional/ organizațional
Analiza calitativă a riscului se poate face prin:


Tehnica scenariilor - presupune convocarea unui grup de specialişti în domeniu, bine

informați, cărora li se cere să îşi aplice cunoştinţele şi creativitatea pentru a genera și descrie
unul sau mai multe moduri posibile de derulare a unui eveniment pornind de la o situaţie
dată. Acest tip de scenariu răspunde la întrebarea Ce se poate întâmpla dacă? Un exemplu
în acest sens poate fi un accident nuclear - specialiștii imaginează o serie de scenarii cu
privire la evoluţia producției de energie nucleară în funcţie de o serie de factori. Generarea
de scenarii din perspectivă presupune stabilirea modului în care se poate ajunge la o situaţie
viitoare prin prisma realităţii prezente. Acest tip de scenariu răspunde la întrebarea Cum se
poate ajunge în situaţia X?
 Metode de evaluare şi ordonare a riscurilor, constând în ordonarea unui număr mare
de riscuri în funcție de importanţa lor, respectiv de probabilitatea ca acesta să cauzeze
consecinţe severe (Baldwin, 2002). Metoda presupune un proces în şase paşi:
1. identificarea evenimentului;
2. probabilitatea de producere a evenimentului;
3. modul în care evenimentul afectează comunitatea/societatea în general;
4. numărul de persoane afectate;
5. evaluarea riscurilor;
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6. clasificarea, planificarea şi revizuirea soluţiilor.
Personalul implicat în evaluarea riscurilor de infrastructură este format din
managerul de operaţii (producţie), managerul de risc şi managerul de siguranţă.
Mecanismele de control presupun proceduri, politici, mecanisme de întreţinere şi asigurare.
Pentru exemplificarea interrelaționării risc-incertitudine-nivelul informației, ne vom
focaliza pe accidentele chimice, i.e. eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unei
substanţe toxice pe timpul producerii, stocării sau transportului acesteia.
 cauza fenomenului: exploatare incorectă a instalaţiilor, nerespectarea regulilor de
depozitare, manipulare şi transport; accidente pe căile de comunicaţii, etc.
 predictibilitatea: sisteme de monitorizare - industrializarea va creşte incidenţa
accidentelor chimice.
 factori de vulnerabilitate: lipsa sistemului de avertizare şi alarmare, neinstruirea
populaţiei, necunoaşterea şi/sau nerespectarea legislaţiei în domeniu.
 efecte: daune materiale - distrugeri ale instalaţiilor şi structurilor industriale, incendii de
proporții, contaminarea apei, terenului şi aerului; daune umane (victime, decese), etc.
 măsuri de reducerea a riscului: elaborarea și implementarea unor planuri de pregătire şi
intervenţie la nivel local.
 măsuri de pregătire specifice: identificarea substanțelor periculoase, stabilirea zonelor
de risc, elaborarea, testarea și implementarea planurilor de protecţie şi intervenţie, etc.
 măsuri post-dezastru: evacuare, intervenții ale echipelor de căutare și salvare,
decontaminarea zonei afectate şi a personalului, măsuri de prim ajutor, etc.;
 instrumente de evaluare a impactului: sistemul de monitorizare.
Pe de altă parte, recunoaștem și riscurile legate de
 procesarea inadecvată a informaţiei (date sau programe):
o cunoştinţe neautorizate;
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o utilizarea sau modificarea unor informaţii confidenţiale;
 restricționarea sau blocarea accesului la informaţie:
o imposibilitatea ca personalul autorizat să-şi realizeze responsabilităţile în mod
eficient şi eficace.

Risc, grupuri țintă și mass-media
Pentru a înțelege mai bine percepția riscurilor legate de infrastructurile de mari
dimensiuni, pornim de la distincția terminologică:
 părți interesate: persoană sau grup de persoane care pot fi afectate de un risc, sau care
pot participa la managementul riscului.
 public ţintă: grup sau subgrup de părţi interesate cărora le sunt adresate în mod specific
mesajul sau comunicarea riscului.
Analiza realizată de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie - IRES în
colaborare cu Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie - ARES (2015) a plecat de la
premisa că riscul este un concept complex care diferă ca și percepție de la un individ la altul,
iar procesul de percepție a riscurilor este unul prin care individul își gestionează și
interpretează impresiile senzoriale în așa fel încât mediul în care trăiește să aibă sens. În
general, percepția este un factor esențial de luat în considerare în comunicarea riscurilor
pentru

că

aceasta

este

puternic

influențată

de

factori

sociali.

(http://www.ires.com.ro/articol/140/percep-ia-riscurilor-de-securitate-in-romania.-actori%C8%99i-institu%C8%9Bii)
Studiul evidențiază percepţia românilor privind iminenţa unor riscuri, neîncrederea
în societate şi neliniştea legată de securitatea individuală sau posibilitatea controlului
propriului destin.
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Riscuri precum nesiguranţa locului de muncă sau riscul legat de şomaj sunt cele cu
care ne-am obişnuit în ultimele decenii, dar la ele se adaugă mai nou terorismul, riscurile
alimentare, poluarea, accidentele nucleare. Românii sunt tot mai speriaţi de traficul şi
consumul de droguri sau de riscul unui război în zonă", se arată în studiul citat, notându-se
că românii dezvoltă comportamente adaptative, cum ar fi cea de a căuta siguranţa în alte
societăţi prin migraţie internaţională, ceea ce duce la pierderi masive de capital uman.
În viziunea persoanelor intervievate, principalele probleme cu care se confruntă
România în prezent sunt: corupţia (menţionată de 30 la sută), sărăcia (28 la sută), starea
precară a economiei (opt la sută), rata şomajului (şapte la sută) şi starea sistemului de pensii
(şase la sută). Alte probleme menţionate de proporţii mai reduse ale respondenţilor au fost:
criza guvernamentală, starea transporturilor sau a infrastructurii de transport, starea
agriculturii, lipsa locurilor de muncă, dar şi consumul şi traficul de droguri sau preţul
carburanţilor.
De asemenea, 70 la sută dintre cei intervievaţi spun că o altă problemă care îi
preocupă este degradarea mediului înconjurător, iar 65 la sută că sunt preocupaţi de
problema sărăciei şi a excluziunii sociale, 64 la sută de nesiguranţă, câte 63 la sută de
riscurile alimentare şi accidentele rutiere, 57 la sută de şomaj, 56 la sută de schimbările
climatice, iar 51 la sută de riscurile chimice.
Problemele care îi preocupă pe mai puţin de jumătate dintre respondenţi sunt:
toxicomaniile (48 la sută), terorismul (47 la sută), riscurile nucleare (46 la sută), consecinţele
globalizării şi SIDA (câte 45 la sută).
Studiul a fost realizat, în perioada 17 - 22 aprilie, pe un eşantion de 1.519 persoane
de 18 ani şi peste, eroarea maximă tolerată fiind de ± 2,5 la sută.
(http://www.mediafax.ro/social/perceptia-romanilor-despre-romania-tara-nesigura-cu-riscde-razboi-si-criza-economica-cronicizata-14224132)
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Luarea unei decizii presupune evaluarea situației de risc și revizuirea informațiilor
care sunt cel mai rapid disponibile si verificate/verifi cabile. Cu cât avem mai multe date
disponibile despre un eveniment, cu atât mai mare devine probabilitatea mentală ca acesta
să se producă. Frecvența raportării unor evenimente cum ar fi riscurile naturale favorizează
percepția; există și alți factori care determină percepția: dramatismul situației - atributele
dramei, contextul și experiența personală. Pentru mulți dintre noi contactul cu riscul nu este
direct sau frecvent și de aceea mass-media și nu experiența personală determina percepția.
Orizontul informațional - distanța temporală și spațială de la care sunt aduse informațiile
poate să nu cuprindă evenimentele care nu sunt frecvente, dar reprezintă riscuri majore.
Natura și cauzele riscurilor și recunoasterea lor pot să se situeze în afara experienței
personale.
Programele de reducere a efectelor negative ale dezastrelor - campanii de educație
publică pentru a crește sensibilitatea față de dezastre, nu doar cu scopul de a crește
percepția riscurilor, ci și de a face populația să înțeleagă că acestea pot fi prevenie și să îi
încurajeze să participe activ la propria protecție.
Multe riscuri naturale sunt percepute mai mult la nivelul comunității decât la cel
individual. Astfel, populația percepe legislația, infrastructurile de dimensiuni mari și
organismele de siguranță/instituțile pentru protecția civilă, ONG-urile ca având rolul de a
reduce sau elimina aceste riscuri - această percepție este sesizabilă în anchetele publice și
exercițiile de protecție, la nivel formal, și în presiunea publicului asupra mass-media, la nivel
informal.
Percepția riscurilor la nivelul grupurilor țintă, ar trebui să se bazeze pe:
 încrederea socială: convingerea că, instituţiile responsabile pentru siguranţa populației
vor acţiona pentru a optimiza protecţia oamenilor şi a mediului.
 transparenţa: un set de politici, practici şi proceduri care permit părţilor interesate şi
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grupurilor țintă să înţeleagă cum deciziile privind evaluarea, managementul şi comunicarea
riscurilor au fost luate.
 încrederea: în onestitatea, corectitudinea şi bunăvoinţa unei surse sau instituţii de a
evalua, gestiona, şi comunica riscurile.

B.3. Risc, grupuri țintă și plan de comunicare - infrastructuri de mari dimensiuni
Plan de comunicare

1. Stabilirea obiectivelor

OBIECTIVE SPECIFICE

OBIECTIVE COMUNE

•Care este scopul comunicarii unor mesaje
cheie ale programului? Ce dorim să realizăm?
•Care sunt grupurile țintă și zonele la care
trebuie să ajungă mesajele? Există zone la
care aceste mesaje nu trebuie să ajungă?

•Stabilirea încrederii
•Încurajarea participării și colaborării
•Răspunsul la așteptări - reduce riscul
informației incorecte și a zvonurilor
•Te asiguri că grupurile țintă cunosc programul,
obiectivele și rezultatele așteptate ale
acestuia

40

Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare
str. Unirii, Nr. 86, Craiova, jud. Dolj, Romania
tel/fax: +40-251-417740;
e-mail: office@ipacv.ro; web site: www.arott.ro

2. Identificarea grupurilor țintă
Care grupuri pot:


Avea un impact asupra activităților?



Sunt afectate de dezvoltarea programului?



Care stakeholderiI au nevoi informaționale similare și care pot fi atinse prin metode

similare?

ONG-uri

Populație/
Reglementatori

Comunitatea
locală

Program

Autorități din
state
învecinate/
Autorități
locale

Media/
Media locală
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3. Elaborarea mesajelor

Care sunt mesajele
cheie pe care vrei să le
comunici fiecărui grup
țintă?

Care sunt întrebările și
preocupările pe care
publicul țintă le are și
pe care le exprimă ca
atare?

Există informații care nu
pot fi comunicate în
acest moment? Dacă da,
de ce? Cînd pot fi
acestea diseminate?

Ce ai vrea să știi despre
program dacă ai trăi în
acea comunitate?

Nivel minim, mediu și maxim de diseminare a mesajelor

NIVEL MINIM
Scopulși obiectivele
programului
Activități de planificare și
livrabilele acestora, incluzând
data de începere și
definitivare
Detalii despre partenerii
implicați în proiect
Date tehnice și operaționale
în limbaj foarte simplu
Avantaje
Dreptul comunităților de a
furniza feedback și de a se
plânge

NIVEL MAXIM
NIVEL MEDIU
Toate informațiile nivelului
mimin plus:
Informații economicofinanciare relevante
Impact și cum va fi susținut
acesta

Cum se vor gestiona
plângerile

Toate informațiile nivelului
minim și mediu, plus:
Progresul realizat pentru
fiecare etapă prin raportare
la scop și obiective,
activități, etc.

Cum a fost inclus feedbackul publicurilor în deciziile
ulterioare
Personal cu rol cheie și
responsabilități
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Fiecare infrastructură de mari dimensiuni prezintă anumite riscuri asociate
diseminării unor anumite tipuride informații. Rolul comunicatorilor este de a analiza aceste
riscuri. Astfel:
 Se poate ca diseminarea unor anumite informații sa pericliteze siguranța și securitatea
programului și a personalului implicat?
 Care informație are caracter comercial și odată diseminată poate produce efecte
negative la nivel competițional?
 Aspecte aflate în proces de negociere, strategii de lucru a căror diseminare poate
conduce la practici neconcurențiale. Exemple: informații din procesul de negociere,
mecanisme economico-financiare în process de negociere, informații financiare estimate
care odată publice pot determina calcule de costuri și preturi a căror relevanță poate fi
temporară, etc.
 Se poate ca odată diseminată informația să impacteze negativ programul?
 Date estimate pe modele similare publicate fără certitudinea utilizării acestora în
proiect, comparații de piață și cu alte proiecte având în vedere că fiecare proiect are un cost
specific asociat care depinde de factori interni și externi, specifici fiecărui cadru național.
 Crearea de așteptări nerealiste sau conturarea unor idei false despre proiect. De
exemplu creșteri de preț asociate unui anumit modus operandi.

4. Selectarea metodelor de comunicare
Contextul, obiectivele și publicurile țintă vor determina metodele de comunicare
cele mai adecvate. În mod ideal, este bine să se prioritizeze între 2 și 4 metode de
comunicare, o combinație între comunicarea orală și comunicarea scrisă.
 La ce trebuie să avem răspuns:

43

Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare
str. Unirii, Nr. 86, Craiova, jud. Dolj, Romania
tel/fax: +40-251-417740;
e-mail: office@ipacv.ro; web site: www.arott.ro

Ce metode vom
folosi pentru a
comunica
mesajele cheie
către grupurile
țintă?

Cum va
funcționa
fiecare
metodă?
Sunt suficiente
metodele selectate
pentru program,
personal și grupuri
țintă?

Opțiuni de comunicare scrisă și orală:
 Scrisă: comunicate de presă, materiale de promovare, media prin mesaje controlate,
interviuri, reportaje, social-media.
 Orală: întâlniri cu autorități și comunități, conferințe, conferințe și brifieng-uri de presă,
radio, interacțiuni directe cu membrii comunităților, etc.

Modelul bidirectional simetric - colectarea de feedback simultan cu diseminarea și ulterior
prin colectarea de întrebări/îngrijorări.
Management-ul riscului - există vreun risc asociat neînțelegerii corecte a informațiilor?
Există vreun risc asociat metodelor de comunicare selectate?
Audiența targetată - care sunt preferințele acestora; informația este pentru toată
comunitatea sau doar pentru o parte din aceștia? Care este nivelul de înțelegere? Cum ar
reacționa grupurile cele mai vulnerabile?
Resursele disponibile - personal specializat în comunicare și buget
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Consultări cu membrii comunităților
Valorificați optim metodele de comunicare utilizate deja, gradul de familiaritate întărește
mesajul.
Cum poate ajunge personalul specializat cel mai eficient în contact cu anumite grupuri
dezavantajate?
Ce metode prefera să fie utilizate de către personalul specializat în comunicare?
Cum află informații noi?
Utilizați doar acele canale care au asociat un anumit nivel de încredere.
Creșteți interacțiunea face-to-face.

5. Utilizarea modelului bilateral simetric

Utilizarea modelului bilateral simetric de comunicare, spre deosebire de modelul simplu al
ofițerului de presă , promovează dialogul, esențial în reajustarea ciclului de comunicare, și
permite organizației colectarea de date, idei , impact negativ din partea comunitatilor
targetate .

•Feedback -ul poate fi colectat prin interacțiune directă (informal), întâlniri formale cu
membrii comunității, help desk or hotline, sondaje de opinie.

Feedback -ul colectat trebuie transmis manager -ului de comunicare și management -ului
superior pentru decizii privind programul de comunicare

•Utilizarea feedback -ului prin ajustare de program sau decizional arată preocupare și
respect pentru provocările comunităților, autorităților, media, etc.
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Un cliclu de feedback
Fiecare pas este important pentru colectarea și utilizarea feedback-ului. Echipele
(personalul de teren si managerii de program) trebuie să stabiliească cum se va desfășura
fiecare pas, iar personalul de teren să înțeleagă că acest feedback va fi utilizat de
management, astfel programul de comunicare poate fi blocat.
Personalul de
teren primește
feedback de la
grupurile
țintă/părțile
interesate

Personalul de
teren
documentează
feedback-ul

Programul de
comunicare e
reluat/sunt
oferite
răspunsuri
grupurilor țintă

Personalul de
teren comunică
feedback-ul
managerilor de
program

Managerii de
program
ajustează
programul de
comunicare

6. Stabilirea graficului de timp
Comunicarea este esențială în toate etapele de dezvoltare a programului. Este
necesară informarea asupra progreselor importanței și implicațiilor acestora cu diferite
comunități și părți interesate în așa fel încât aceștia să înțeleagă programul, scopul acestuia
și livrabilele acestuia. Comunicarea eficientă trebuie realizată în special anterior inițierii unor
activități cheie, unor schimbări în program sau în cazul unor întârzieri.


Care sunt activitățile cheie în program? Pentru care dintre acestea este necesară

diseminarea de informații?
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Când se vor disemina update-uri de informație raportate la diferitele categorii de

stakeholderi?

7. Stabilirea bugetului
Stabilirea unui buget asigură derularea etapelor stabilite în funcție de interesul
strategic.
 În funcțiede bugetul disponibil, investiția în mijloace de comunicare scumpe (massmedia) este una strategică și corelată aspectelor cheie ale promovării proiectului sau
informării cu privire la etape esențiale și/sau efecte/beneficii/avantaje/situații de criză
survenite.
 Trebuie cunoscut procesul de aprobare a bugetului și data pâna la care trebuie trimisă
propunerea de buget.
 Este bine să fie prevazută o sumă nealocată, pentru cheltuili neprevăzute.
Care este bugetul? Pot fi costurile integrate în acest buget?
Cât estmăm că va costa acest plan de comunicare?

8. Implementarea planului
 Se utilizează o gamă largă de activități pentru a implementa planul de comunicare.
Aceste activități pot avea loc o singură dată, periodic sau constant.
 Stabiliți ordinea în care părțile interesate și grupurile țintă trebuie să aibă acces la
informație, începând cu personalul intern până la autorități și lideri.
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1

•Ce activități cheie trebuie îndeplinite pentru a permite implementarea
planului de comunicare?

•Este nevoie ca anumite segmente targetate să fie informate anterior?

2

3

•Cine va coordona fiecare activitate? Stabilește responsabilul pentru :
•Coordonarea planului de comunicare
•Dezvoltarea materialelor de comunicare
•Diseminarea mesajelor și colectarea feedback-ului
•Comunicarea inter-institutionala (departamente guvernamentale,
organizații implicate internaționale și locale)
•Re-evaluarea planului de comunicare si concluzionarea eeficienței
acestuia.

9. Monitorizarea rezultatelor și ajustarea ciclului de comunicare
Observarea și revizuirea planului de comunicare se realizează atât în timpul actului
de comunicare cât și după implementarea acestuia. Înainte de implementarea planului se
decide când și cum acesta va fi revizuit. Revizuirea poate fi realizată doar pe anumite etape
sau pe întreg planul de comunicare.
 Ce metode vor fi folosite pentru a verifica eficiența metodelor de comunicare?
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Cine este responsabil pentru dezvoltarea criteriilor de revizuire și realizarea efectivă

a acestora?
Revizuiește programul prin:
A) Observații directe. Interesează-te dacă:
 Grupurile țintă au înțeles mesajul, daca acesta a fost explicat simplu.
 Dacă metodele de comunicare selecționate oferă suficientă informație.
 Dacă informația este accesibilă.
 Dacă programul colectează și documentează feedback-ul.
B) Discutiile cu personalul de teren. Interesează-te dacă::
 Au înțeles programul, scopul acestuia și mesajele cheie.
 Pot explica facil care este scopul programului și orice informație parte a planului de
comunicare.
 Pot furnizaexemple în care au utilizat feedback-ul pentru a eficientiza o situație de
comunicare.
C) Discutiile cu membrii grupurilor țintă. Interesează-te dacă:
 Există dovezi că toate grupurile țintă au primit informația stabilită în timpul determinat
și că au înțeles informația.
 Programul utilizează metode de comunicare pe care membrii le preferă.
 Toate grupurile vulnerabile au acces egal la informație.
 Exista posibilitatea să dea feedback și simt că necesitățile acestora sunt luate în calcul.
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