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Consiliere, Coaching 

by Radu Turcescu



Let’s fix this !
Program de gestionare a crizelor de imagine  

by Radu Turcescu



Context
• O criză de imagine poate izbucni oricând, din 

orice. 

• Gestionarea unei crize de imagine este 
complicată și trebuie realizată alături de persoane 
talentate, cu experiență. 

• Problematica reputației este extrem de sensibilă, 
deciziile oamenilor fiind direct influențate de 
percepția față de o persoană, companie sau 
situație.





Câteva experiențe 
profesionale 



Criza somonului vopsit
• Un producător de pește din România a fost acuzat că vinde hering 

în ambalaj de somon. Fiind un subiect sensibil, într-un context 
complicat, știrea a fost rapid preluată de presă, în timp ce reacțiile 
opiniei publice nu au întârziat să apară. 

• Am intervenit punctual, la momentul izbucnirii crizei, având rolul de 
a consilia managementul companiei : stabilirea strategiei, stabilirea 
mesajelor cheie, stabilirea modului și canalelor de comunicare, 
supervizarea echipei de implementare. 

• Criza s-a oprit în momentul în care a fost oferită o poziție corectă în 
spațiul public, poziție care a clarificat incertitudinile, a protejat 
reputația și încrederea publicului relevant în organizație. 

• https://raduturcescu.ro/heringul-vopsit-in-somon/ 

https://raduturcescu.ro/heringul-vopsit-in-somon/


Criza somonului cu listeria
• Un producător de pește din România a fost acuzat că vinde somon 

cu listeria. Fiind un subiect extrem de sensibil, știrea a atras rapid 
atenția opiniei publice.  

• Am intervenit punctual, la momentul izbucnirii crizei, și am consiliat 
managementul companiei pentru a gestiona situația : stabilirea 
strategiei și direcției de comunicare, stabilirea mesajelor cheie, 
gestionarea relației cu partenerii ( Auchan, Metro etc. ), stabilirea 
metodelor și canalelor de comunicare, supervizarea echipei de 
implementare.  

• Criza s-a oprit la momentul la care strategia a fost implementată, 
reputația companiei și relația cu publicul relevant fiind protejate.  

• https://raduturcescu.ro/somon-cu-listeria/ 

https://raduturcescu.ro/somon-cu-listeria/




Opțiuni de lucru



Intervenția punctuală
• Intervin la momentul în care izbucnește criza.  

• Rămân alături de client până când lucrurile se 
calmează. 

• Ofer consultanță pentru strategie, stabilirea 
mesajelor interne și externe, alegerea metodelor 
și canalelor de comunicare, alegerea acțiunilor 
și deciziile necesare rezolvării crizei, pregătirea 
purtătorului de cuvânt. 





Abonament pentru 12 luni
• Vom realiza o analiză a riscurilor și vom dezvolta planuri de 

contingență ( 2-3 workshop-uri ).  

• Vom organiza o întâlnire / lună.  

• Vom fi în contact permanent prin email / telefon.  

• Vom organiza 2 sesiuni de comunicare internă.  

• Voi fi alături de voi în orice decizie ( strategică și tactică ) ce 
poate impacta reputația. 

• Voi fi alături de voi în gestionarea incidentelor și crizelor de PR, 
indiferent de numărul lor. 



Let’s fix this - beneficii
• Veți dezvolta mentalități și abilități noi. 

• Veți avea alături un consultant la care puteți apela 24 / 7.  

• Veți conștientiza crizele specifice companiei.  

• Veți reacționa rapid și corect, indiferent de dimensiunea crizei. 

• Veți proteja reputația, chiar și in cele mai dure situații.  

• Veți evita pierderi financiare masive. 

• Veți elimina îndoielile și veți calma emoțiile negative. 

• Veți ști gestiona orice criză de imagine și veți asigura continuitatea 
companiei.



radu@raduturcescu.ro  
0741 010 616

mailto:radu@raduturcescu.ro


Your GROWTH cycle 
Consultanță individuală și de grup 

by Radu Turcescu





Context
• Imaginea și reputația sunt influențate de tot ce facem 
și spunem, de orice formă de comunicare, de orice 
decizie sau schimbare.  

• Prezența liderului în spațiul public influențează 
decisiv relația cu publicul relevant și protejează 
reputația.  

• Orice lider de companie are nevoie de cineva 
obiectiv, care să îl ajute să înțeleagă opinia publică și 
să aleagă cele mai bune strategii, mesaje sau decizii.





Câteva experiențe 
profesionale



Ștefan Vâju ( CEO )
• Strategie și consiliere pentru imaginea și 

comunicarea sa în spațiul public. 

• Strategie și consiliere pentru comunicarea internă. 

• Consilierea Board-ului pentru comunicarea 
internă. 

• Îmbunătățirea comunicării interne la nivelul 
echipei de management printr-o serie de 
workshopuri. 





Cristian Huzău & Andrei Luca ( Country 
Manager & Operations Manager)

• Strategie și consiliere pentru imaginea și 
comunicarea în spațiul public. 

• Strategie și consiliere pentru comunicarea 
internă.  

• Workshop de Executive Presence pentru middle 
managementul companiei.





Forme de lucru



Comunicare internă pentru 
echipe

• 5 sesiuni de comunicare internă, fiecare sesiune 
având o durată de 3-4 ore.  

• Sesiunile se desfășoară la sediul companiei.  

• Investiția este de 1566 euro ( + cheltuieli de 
transport și cazare )



Executive Presence pentru 
echipe

• 2 workshopuri, fiecare cu o durată de 4 ore 

• Vom respecta structura Prezenței Executive : 
cum ne comportăm, cum comunicăm, cum 
arătăm. 

• Investiția este de 1266 euro ( + cheltuieli de 
transport și cazare )



One time thing 
• Un program simplu, ce se axează pe rezolvarea 

unei probleme punctuale.  

• Vom discuta o singură dată ( față în față, Skype 
sau telefon ).  

• Domeniile de consultanță : Reputation 
Management, Crisis Management & 
Preparedness, Image Development, 
Communications, Media Relations, Public 
Speaking, Executive Presence



An intense approach
• Program de consultanță ce se concentrează pe atingerea 

unui obiectiv foarte bine stabilit. Pe scurt, vom lucra până 
ajungem la rezultat.  

• Acest program este folosit de cele mai mult ori pentru 
construirea unei strategii și stabilirea mesajelor, are o 
durată de minim 45 de zile și presupune 5-6 workshopuri.  

• Domeniile de consultanță : Reputation Management, 
Crisis Management & Preparedness, Image 
Development, Communications, Media Relations, Public 
Speaking, Executive Presence.



A real relationship
• Un program de mentoring ce se desfășoară pe o 

perioadă minimă de 90 de zile.  

• Voi fi alături de tine la fiecare pas, te voi însoți la 
evenimente, te voi consilia pentru orice formă de 
comunicare sau decizie ce poate impacta reputația, 
din punct de vedere strategic și tactic.  

• Domeniile de consultanță : Reputation Management, 
Crisis Management & Preparedness, Image 
Development, Communications, Media Relations, 
Public Speaking, Executive Presence.





Beneficii
• Veți ști cum să transmiteți ideile într-un mod simplu și 

atractiv.  

• Veți ști cum să transmiteți încredere.  

• Veți ști cum să vă poziționați drept lideri.  

• Veți ști cum să influențați percepții.  

• Veți ști cum să construiți o imagine puternică.  

• Veți ști cum să conectați imaginea la obiectivele de 
business ale companiei. 







radu@raduturcescu.ro  
0741 010 616

mailto:radu@raduturcescu.ro


Introducere în Crisis 
Management
Program personalizat de consultanță



Conștientizând că se poate întâmpla, conștientizând ce se poate 
întâmpla, ne ajută să controlăm criza și pierderile cât sunt, încă, 
controlabile - S.G. ( Liderul unei organizații din România, client al 

acestui program )



Studiu de caz

Criza cuburilor de gheață ( experiență profesională )  

• Mai 2018 : Presa raportează bacterii în cuburile de 
gheață comercializate pe piața din România.  

• Autoritățile închid activitatea producătorilor până la 
finalizarea anchetei.  

• Criza produce pierderi financiare de până la 80000 
euro ( pentru clientul meu ).



Studiu de caz

Feedback-ul clientului :



Și a luat naștere ”Introducere 
În Crisis Management”



Contextul programului

• O criză de PR poate izbucni 
din orice, oricând.  

• Internetul a devenit 
principalul pericol pentru 
reputație.  

• Organizațiile riscă să piardă 
până la 22% din business în 
cazul unui singur articol 
negativ pe prima pagină 
Google.



Cine ar trebui să participe
• Managementul companiei. 

• Persoanele responsabile de marketing.  

• Persoanele responsabile de PR.  

• Persoanele responsabile de vânzări.  

• Orice alte persoane ce intră în contact direct cu 
publicul relevant. 

• Orice alte persoane ce pot, prin deciziile lor, influența 
reputația.



Beneficiile programului
• Veți afla care sunt crizele specifice companiei voastre.  

• Veți ști cum să preveniți crize de imagine. 

• Veți conștientiza implicațiile propriilor acțiuni.  

• Veți dezvolta abilitați și mentalități potrivite protejării reputației. 

• Veți fi mai atenți la propriile acțiuni.  

• Veți înțelege cum și de ce unele crize izbucnesc și se dezvoltă. 

• Veți evita panica.  

• Veți ști cum să depășiți o criză de imagine.  

• Evitarea pierderilor financiare, programul propunând un ROI de minim 1 la 5.



Detaliile programului

• Perioada de desfășurare : 30 de zile  

• Forma de desfășurare : 3 workshop-uri, 2-3 ore / 
workshop 

• Locația : sediul companiei  

• Investiție : de la 1566 euro 

• Consultant : Radu Turcescu - Crisis Management 
Strategist, Advisor, Speaker



Alte link-uri utile

• https://raduturcescu.ro  

• https://www.linkedin.com/in/raduturcescu/ 

• https://www.wall-street.ro/toate-editorialele/416/Radu-
Turcescu.html 

https://raduturcescu.ro
https://www.linkedin.com/in/raduturcescu/
https://www.wall-street.ro/toate-editorialele/416/Radu-Turcescu.html
https://www.wall-street.ro/toate-editorialele/416/Radu-Turcescu.html


–Radu Turcescu

“Imaginea este totul și poate fi influențată de 
ORICE facem sau spunem. Astăzi avem nevoie 
de o înțelegere profundă a factorilor ce ne pot 
afecta imaginea. Toți trebuie să fim pregătiți, 

indiferent de departament sau poziție în 
companie.” 



Despre Radu

• Consultant și strateg de peste 6 
ani. 

• Lucrează cu lideri de companii 
medii și mari și îi ajută să fie văzuți 
drept lideri, să transmită încredere 
și să influențeze percepții.  

• A fost implicat în crize mari de PR. 

• Are 4 mentori, 2 americani și 2 
canadieni.  

• Ajută echipele să se pregătească 
pentru crize de PR. 



radu@raduturcescu.ro  
0741 010 616

mailto:radu@raduturcescu.ro

