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1. INTRODUCERE 

Proiectul „Servicii de Consultanță pentru Proiectarea Detaliată și Supravegherea Con-
strucțiilor, Măsuri Complementare pentru Alimentarea cu Apă și Canalizare în Cahul”, denumit 
în continuare Proiectul AAC în Cahul sau Proiectul, vizează reabilitarea și extinderea infra-
structurii de alimentare cu apă și de eliminare a apelor uzate și îmbunătățirea capacităților 
operaționale și de management ale furnizorului de servicii. Prin aceste activități, îmbunătățirea 
condițiilor de trai în zona de servicii va fi îmbunătățită și creșterea economică va fi susținută în 
mod durabil. 
 
Proiectul este implementat de municipalitatea Cahul (MC) în cooperare cu Agenția de Dezvol-
tare Regională Sud (ADR Sud), care este o instituție publică subordonată Ministerului Agricul-
turii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM); instituțiile formează agențiile de executare a 
proiectului 1 și 2 (AEP 1 și, respectiv, AEP 2). Beneficiarul sau beneficiarul direct al proiectului 
este Apă Canal Cahul (ACC), furnizorul municipalității pentru serviciile de alimentare cu apă și 
de canalizare. 
 
Finanțarea proiectului este multiplă și primită sub formă de granturi către Guvernul Republicii 
Moldova din Republica Moldova, reprezentat prin Ministerul Finanțelor (MF), de la KfW 
Entwickungs-bank (KfW) și, eventual, de la Uniunea Europeană (UE), în așa mod cum este 
reprezentat mai jos. 

Tab.  1-1: Prezentare generală a surselor de finanțare și desemnarea acestora 

Nr și titlul Descriere Finanţare 

BMZ-Nr. 2015 68 344 (Al-
imentarea cu apă și cana-
lizare în Cahul) 

Implicarea ADR Sud, consultanță de im-
plementare și Componenta 1: Investiții 
pentru alimentarea cu apă și canalizare în 
Cahul 

12.0 milioane 
EUR  

BMZ-Nr. 2016 689 04  
(Inițiativă pentru Canaliza-
re) 

Componenta 2: Extensia rețelei de cana-
lizare în Cahul 

10.0 milioane 
EUR  

BMZ-Nr. 2017 704 03 
Măsuri Complementare) 

Componenta 3: Consultanță pentru con-
solidarea instituțională 

1,5 milioane 
EUR  

A fi confirmat: 

Mandatul UE din 
AAP 2019 

Componenta 4: Extensii de rețea de apă și 
canalizare în Cahul și satele învecinate, 
alte investiții 

10.0 milioane 
EUR  

 

JV Fichtner Water and Transportation GmbH - Fichtner Environment SRL în asociere cu sub-
contractanții săi Fluxproiect SRL și Sachsenwasser GmbH au primit servicii de consultanță 
pentru elaborarea de proiectare detaliată, documente de licitație și supraveghere a con-
strucțiilor, susținute de un pachet cuprinzător de măsuri complementare. Serviciile au început 
pe 3 iulie 2019.  
 
Acest raport stabilește principiile de comunicare și vizibilitate aplicabile în cadrul proiectului 
denumit Planul de comunicare și vizibilitate (Planul C&V). Comunicarea eficientă și vizibilitatea 
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înaltă au o importanță majoră, care este menționat și în Acordul Separat la Acordul de Fi-
nanțare din 11 decembrie 2018: 
 
„AEP I va elabora panouri de simboluri ale proiectului care vor conține cel puțin următorul 
mesaj: 

"Un proiect de dezvoltare / cofinanțat de Republica Federală Germania prin KfW." 
 

(Un sigiliu de proiect furnizat de către Ambasada Germaniei va fi plasat pe panoul de simboluri 
al proiectului. Activitățile de vizibilitate vor fi coordonate în strânsă legătură cu Ambasada 
Germaniei. ") 
 
Acest raport  urmărește obiectivul de a oferi o coerență strategică activităților care vizează 
publicitatea informațiilor despre activitățile și realizările proiectelor prin intermediul unor in-
strumente transparente, vizibile și accesibile și stabilește motivele pentru implementarea în 
continuare a activităților de comunicare, vizibilitate și publicitate din cadrul Proiectului AAC în 
Cahul. Implementarea Planului de C&V va asigura ca aceste activități și instrumente să fie 
gestionate printr-o abordare integrată strategic și că impactul acestora să fie mărit și consoli-
dat. 
 
După aprobarea finanțării suplimentare de la UE, acest Plan de C&V va fi completat și actual-
izat cu o Anexă elaborată de KfW și Municipalitatea Cahul, pentru a asigura respectarea de-
plină a Ghidurilor de vizibilitate ale UE și pentru a acoperi măsurile de investiții suplimentare1. 
În acest context, presupunând aprobarea finanțărilor cât mai curând, Orientările UE privind vi-
zibilitatea au fost deja luate în considerare în cea mai bună măsură. 
 
Raportul este pregătit în limba engleză și română, în cazul în care există vreo discrepanță, va 
predomina versiunea engleză. 
 
Anexa 4 prezintă comentariile și matricea cu răspunsuri referitor la versiune anterioară a 
acestui raport.

                                                 
 
1 Se presupune că Planul C&V pentru măsurile UE urmează aceleași principii / componente așa cum 
este prevăzut în Planul C&V pentru măsurile KFW. 
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2. OBIECTIVE 

2.1 Obiectivul proiectului 

Obiectivul general al Proiectului AAC în Cahul poate fi rezumat ca îmbunătățirea accesului 
sigur și durabil la alimentarea cu apă și canalizare pentru populația din Cahul. 
 
 
2.2 Scopul Planului de Comunicare și Vizibilitate 

O bună comunicare își îndeplinește obiectivul, 
schimbă comportamentele și atitudinile. 

 
Scopul activităților de comunicare este de a spori gradul de conștientizare cu privire la Proiec-
tul AAC în Cahul prin publicitatea și afișarea rezultatelor și a succeselor proiectului printr-o 
abordare strategică integrată care să asigure extinderea și consolidarea impactului fiecărei ac-
tivități publicitare. 
 
Obiectivele Planului de C&V sunt descrise mai jos. 
 
 
2.2.1 Sporirea vizibilității 

Prin gestionarea eficientă a comunicării la toate nivelurile de audiență vizată, inclusiv audiența 
internă, cum ar fi personalul municipalităților, ACC, raionul, ministerele implicate și alte părți 
interesate, precum și cu audiențe externe, cum ar fi populația din Cahul și satele adiacente, 
investitorii, mass-media și publicul larg, crește vizibilitatea cooperării financiare bilaterale în 
general și în special față de Proiectul AAC în Cahul. 
 
 
2.2.2 Sporirea gradului de conștientizare și crearea interesului 

Creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la proiect, acțiunile și activitățile 
sale, în timp ce se evidențiază dezvoltarea regională prin realizările atinse în cadrul Proiectului 
și modul în care aceasta contribuie la dezvoltarea orașului Cahul, a raionului și a Republicii 
Moldova. 
 
Prin promovarea realizărilor proiectului și răspândirea informațiilor, crearea unui interes în 
rândul potențialilor beneficiari, de ex. clienții actuali și viitori ai ACC. În acest sens, implemen-
tarea cu succes a Planului C&V va contribui esențial la obiectivul proiectului, conectarea a pâ-
nă la 2.500 de gospodării noi la sistemul de canalizare; prin urmare, documentul relevant și 
Conceptul de conectare al caselor – Canalizare, sunt strâns legate. 
 
 
2.2.3 Consolidarea capacităților pentru durabilitatea comunicării  

Asigurarea sistemelor și mecanismelor sunt instituite pentru stabilirea și gestionarea unei co-
municări eficiente și reciproce cu publicul țintă, prin crearea de instrumente, canale accesibile 
utilizate pe scară largă și furnizarea de activități fructuoase de comunicare. 
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Creșterea capacității în cadrul AEP și ACC, care are obietcivul de a consolida impactul co-
municării și de a coordona comunicarea între diferite niveluri ale grupurilor țintă. 
 
 
2.3 Logica de intervenție a Proiectului AAC în Cahul  

Ca urmare a celor de mai sus, putem elabora următoarea logică de intervenție. 

 
Fig. 2-1: Logica de intervenție a Proiectului AAC în Cahul 
 
 
2.4 Publicul țintă 

Planul de C&V își propune să atingă prin canale, instrumente și activități adaptate o gamă 
largă de grupuri țintă care au un interes direct sau indirect în obiectivele și realizările Proiec-
tului AAC în Cahul. 
 
În schimbul proiectării comunicării pentru a ajunge la publicul general în orice moment, este de 
preferat să urmăm o abordare mai orientată către publicul țintă. Prin urmare, Planul de C&V se 
bazează pe o abordare de comunicare care vizează: 
 
 Atragerea publicului larg pentru ai sensibiliza în scopul realizările proiectului și impactul 

acestuia asupra raionului Cahul și or. Cahul; 
 Încurajarea în continuare a clienților din trecut, actuali și potențiali să beneficieze de furni-

zarea de servicii îmbunătățite prin ACC.  
 
Pentru a stabili clar mesajele cheie și a organiza în consecință canalele și activitățile de co-
municare, publicul țintă este în primul rând împărțit în cinci grupuri, luând în considerare ne-
voile, caracteristicile, interesele acestora, precum și obiectivele specific 
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Grupul țintă 
Cine, în detalii? 

Obiective specifice grupului țintă în tim-
pul implementării 
De ce să implicăm grupul țintă? 

Activități și măsuri specifice grupului 
țintă 
Cum să vă adresați grupului țintă? 

PUBLIC INTERN  
 Municipalitatea Cahul – Personalul 

AEP I  
 ADR Sud – Personalul AEP II  
 Personalul ACC  
 Personalul aferent din administrația 

raională Cahul și ministerele aferente 

 Oferirea de informații care să le per-
mită luarea deciziilor politice 
necesare; 

 Oferirea ajutorului pentru informarea 
părților terțe; 

 Informarea acestora dacă proiectul 
se desfășoară conform planului, 
privind rezultatele, costurile și timpul 
alocat și, dacă este necesar, 
propunerea de măsuri de atenuare. 

 Dezvoltarea de proprietate și re-
sponsabilitate. 

 Identitate puternică a proiectului (logo 
de cooperare, sloganuri, codare a cu-
lorilor și șabloane de identitate); 

 Raportarea; 
 Broșuri și afișe de proiect; 
 Prezență în presa locală și națională; 
 Ateliere de informare înainte / după 

realizarea unor etape majore; 
 Vizite comune lafața locului. 

PĂRȚI INTERESATE INSTITUȚIONALE  
 Reprezentanții donatorilor 
 Personal relevant din ministerele 

care gestionează alte proiecte bilat-
erale în sectorul AAC 

 Reprezentanții sectorului privat 

 Informarea despre obiectivele și re-
zultatele proiectului; 

 Oferirea ajutorului pentru informarea 
părților terțe; 

 Posibilitatea să genereze interes 
general pentru proiect. 

 Identitate puternică a proiectului (logo 
de cooperare, sloganuri, codare a cu-
lorilor și șabloane de identitate); 

 Raportarea; 
 Broșuri și afișe de proiect; 
 Prezență în presa locală și națională; 
 Invitație la evenimente cheie. 

BENEFICIARI  
 Clienții actuali ai ACC, individuali și 

comerciali 
 Clienți potențiali  ai ACC, individuali 

și comerciali 
 Contractori de lucrări potențiali 
 Investitori potențiali 

 Informarea acestora despre obiec-
tivele și rezultatele proiectului; 

 Îmbunătățirea conștientizării (privind 
mediul), în special pentru a crește 
disponibilitatea lor de a se conecta la 
sisteme și de a plăti serviciile. 

 Informarea despre orice perturbare a 

 Broșuri și afișe de proiect; 
 Anunțuri de presă și inserții; 
 Evenimente pentru întâlniri comuni-

tare și alte evenimente pe teritoriu; 
 Bannere pentru evenimentele majore 

ale proiectului (conferințe de lansare 
și închidere a proiectului, altele); 
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Grupul țintă 
Cine, în detalii? 

Obiective specifice grupului țintă în tim-
pul implementării 
De ce să implicăm grupul țintă? 

Activități și măsuri specifice grupului 
țintă 
Cum să vă adresați grupului țintă? 

serviciilor și închiderilor drumurilor.  Fotografii din cadrul proiectului și 
expoziții foto; 

 Reprezentarea proiectului pe site-
urile MC, ACC, ADR Sud; 

 Canale de socializare. 
 Ateliere și întâlniri comunitare; 
 Vizite publice la fața locului și zilele 

ușilor deschise; 
 Concursuri și ieșiri școlare; 
 Acțiuni comune între beneficiari și 

ACC / MC; 
 Alte evenimente de găzduire și / sau 

participare. 
MULTIPLICATORI DE INFORMAȚII  

 Mass-media națională, regională și 
locală 

 Mass-media internațională 
 Instituții locale și regionale 
 ONG-uri active în sectorul AAC din 

regiune 
 Alte părți interesate la nivel central, 

regional și local 

 Permiterea de a genera interes gen-
eral pentru proiect; 

 Oferirea de informații despre proiect 
și încurajare; 

 Informarea despre etapele proiec-
tului; 

 Informarea despre orice perturbare a 
serviciilor și închidere de drumuri. 

 Identitate puternică a proiectului; 
 Broșuri și afișe de proiect; 
 Fotografii din cadrul proiectului și 

expoziții foto; 
 Reprezentarea proiectului pe site-

urile MC, ACC, ADR Sud; 
 Canale de socializare. 
 Ateliere și întâlniri comunitare; 
 Vizite publice la fața locului și zilele 

ușilor deschise; 
 Concursuri și ieșiri școlare; 
 Acțiuni comune între beneficiari și 

ACC / MC; 
 Alte evenimente de găzduire și / sau 

participare. 
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Grupul țintă 
Cine, în detalii? 

Obiective specifice grupului țintă în tim-
pul implementării 
De ce să implicăm grupul țintă? 

Activități și măsuri specifice grupului 
țintă 
Cum să vă adresați grupului țintă? 

PUBLIC MAI LARG  
 Public general al Republicii Moldova 

și al regiunilor învecinate din 
România 

 Oferirea de informații generale 
despre proiect, în special despre fi-
nanțarea KFW și UE. 

 Identitate puternică a proiectului; 
 Prezență în presa locală și națională; 
 Broșuri și afișe de proiect; 
 Fotografii din cadrul proiectului și 

expoziții foto; 
 Reprezentarea proiectului pe site-

urile MC, ACC, ADR Sud; 
 Canale de socializare. 
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2.5 Mesaje cheie 

Prin toate canalele și activitățile de comunicare, trebuie transmise o serie de mesaje cheie, în 
conformitate cu impactul căutat pentru publicul țintă. Mesajele nu trebuie să apară ca slo-
ganuri sau formulări de campanie, ci mai degrabă să fie mesaje care se vor transpune ca in-
teracțiuni vizuale și contextuale cu publicul.  
 
Așa mesaje sunt: 
 

MESAJE CHEIE 

 Proiectul / co-finanțat de către Republica Federală Germania prin KfW sprijină 
orașul și raionul Cahul în dezvoltarea durabilă a infrastructurii de alimentare cu apă 
și canalizare. 

 Proiectul se referă la reabilitarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și 
canalizare din orașul Cahul care are deasemenea ca scop accesul îmbunătățit la 
astfel de infrastructuri publice pentru populație. Măsurile sunt concepute astfel 
încât să reducă sărăcia, să îmbunătățească bunăstarea, să reducă riscurile pentru 
sănătate și să contribuie la creșterea standardelor de mediu și sociale. 

 Proiectul își propune să sprijine dezvoltarea economică în orașul Cahul și în regi-
une, având în vedere durabilitatea în ceea ce privește mediul înconjurător. 

 De asemenea, proiectul are ca scop să contribuie la dezvoltarea Apa Canal Cahul 
pentru a fi un furnizor de servicii, modern și fiabil la nivel regional. 

 Investițiile prioritare identificate în cadrul Proiectului vizează reducerea poluării apei 
și conservarea resurselor rare de apă subterană. 

 
Trebuie de luat în considerare faptul că astfel de mesaje cheie nu formează slogane și ex-
presii înscrise pe materialele de vizibilitate, ci conțin mesajul (mesajele) care trebuie transmise 
destinatarilor. De exemplu, Contractantul expert în comunicare trebuie să convertească 
mesajele-cheie în mesaje puternice. 
 
În sfârșit, este de menționat că, atât timp cât transmiterea de mesaje complete și precise, fur-
nizate în mod unitar, are succes, implementatorii proiectului vor beneficia de un element foarte 
important în comunicarea cu publicul, și anume relația de încredere reciprocă. 
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3. PRINCIPIILE ȘI INSTRUMENTELE DE COMUNICARE ȘI VI-
ZIBILITATE  

3.1 Criteriile generale de success în comunicare  

Dezvoltarea tuturor instrumentelor de comunicare și vizibilitate va sta la baza Ghidului de vi-
zibilitate ale UE [3], precum și a broșurii privind aplicarea logo-ului de cooperare [4]. În plus, se 
vor aplica dispozițiunile din Manualul de comunicare și vizibilitate elaborat de ADR Sud (con-
sultați anexa 1) 
 
Pentru a îndeplini obiectivele de comunicare menționate mai sus și pentru a implementa efi-
cient toate activitățile de vizibilitate și publicitate pentru Programul Sectoarelor Competitive, 
precum și pentru a atinge impactul căutat, domeniile specifice de mai jos sunt identificate 
drept criterii de succes. 
 

1 INSTRUMENTE PROIECTATE ÎNTR-O LIMBĂ SIMPLĂ FĂRĂ JARGON 

Folosirea unui limbaj de comunicare simplu, care atrage cel mai bine publicul și evitarea ter-
minologiei tehnice și a jargoanelor atunci când se elaborează conținut pentru materialele de 
comunicare, fără a pierde informațiile de bază care trebuie răspândite. 
 

2 O IDENTITATE PUTERNICĂ FOLOSITĂ PE LARG ÎN TOATE ACTIVITĂȚILE DE CO-
MUNICARE  

Asigurarea continuă și pe scară largă a identității proiectului la toate nivelurile. 
 

3 COMUNICARE INTERNĂ EFICIENTĂ PENTRU COMUNICARE EXTERNĂ EFI-

CIENTĂ 

Asigurarea unui schimb de cunoștințe și o comunicare internă între toate părțile interesate și 
părțile relevante. 
 

4 INTERACȚIUNE RECIPROCĂ ÎNTR-UN MOD RESPONSABIL ȘI PROACTIV  

Mecanisme de comunicare concepute pentru a permite fluxul de informații către și dinspre 
publicul țintă, ajustarea tuturor comunicării la nevoile și preferințele audienței.  
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 Codare prin culori, și  
 Șabloane de identitate. 

 
Fig. 3-2: Logo-ul de cooperare 
 
Anexa 2 cuprinde mai multe șabloane care vor servi drept bază pentru crearea ulterioară a 
materialelor de comunicare și vizibilitate, elaborate de ADR Sud în decembrie 2019. 
 
MATERIALE PROMOȚIONALE 

Materialele promoționale vor fi produse și distribuite pentru a crea conștientizare referitor la 
Proiectul AAC în Cahul și pentru a atrage participanții la evenimente. Materialele promoționale 
vor comunica logo-ul pentru cooperare între Republica Moldova și Germania și logo-ul Proiec-
tului AAC în Cahul; în plus, se vor promova sloganuri, adrese de situri webetc. 
 
Materialele promoționale includ, printre altele: 
 
 Marcă staționară (antet, plicuri, cărți de vizită, șabloane de prezentare etc.); 
 Articole promoționale de marcă (pixuri, caiete, chei USB etc.); 
 Truse de atelier / seminar; 
 Broșură de expoziție foto, pliante.Panouri informative temporare, amplasate la obiectul de 

construcție; 
 Plăci comemorative pentru instalarea acestora pe clădirile instituțiilor de implementare și 

ale beneficiarului; 
 Autocolante pentru plasarea pe echipamentele proiectului. 
 
La procurarea de materiale promoționale, acestea vor fi obținute din raionul Cahul pentru a în-
curaja economia locală; materialele trebuie să fie alese astfel încât să nu producă deșeuri 
suplimentare. 
 
3.2.2 Instrumente de comunicare pentru a sensibiliza și a crea interes pentru proiect  

Planul de C&V prevede elaborarea instrumentelor de comunicare care vizează creșterea 
gradului de conștientizare cu privire la Proiectul AAC în Cahul și asigurarea transparenței in-
formațiilor. Aceste instrumente includ: 
 
 Broșuri și afișe de proiect; 
 Anunțuri de presă și inserții;Roll-ups pentru evenimente pentru întâlniri comunitare și alte 

evenimente pe teritoriu; 
 Banere pentru evenimentele majore ale proiectului (conferințe de lansare și închidere a 

proiectului, altele); 
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 Fotografii ale proiectului și expoziții foto; 
 Reprezentarea proiectului pe site-urile MC, ACC, ADR Sud; 
 Canale de socializare. 
 
În același timp, conștientizarea poate fi sporită prin interacțiunea directă cu beneficiarii, printre 
altele: 
 
 Ateliere și întâlniri comunitare; 
 Vizite ale locurilor publice și zile cu ușile deschise; 
 Concursuri și ieșiri școlare; 
 Acțiuni comune între beneficiari și ACC / MC; 
 Alte evenimente și / sau participări. 
 
REUNIUNI COMUNITARE 

Întâlnirile comunitare vizează informarea beneficiarilor actuali și potențiali cu privire la lucrările 
și obiectivele programate. Astfel, pe de o parte, se poate realiza acceptarea perturbării prin 
construcție; în al doilea rând - și chiar mai important - locuitorii pot învăța cum să beneficieze 
de Proiectul AAC în Cahul, de ex. de ce și cum să vă conectați la sistemele îmbunătățite de 
apă și de canalizare, eligibilitate, proceduri, criterii, contacte, etc. în funcție de participare, 
trebuie întreprinse sesiuni repetate. Ședințele trebuie să fie însoțite de reprezentanți ai ACC și 
ai municipalității respective. 
 
Principalele obiective ale acestor sesiuni sunt: 
 
 Prezentarea și discutarea realizărilor unei anumite investiții; 
 Răspândirea informațiilor despre investiții, programul lucrărilor; 
 Consolidarea relațiilor dintre beneficiari, ACC și municipalitate; 
 Încurajarea potențialilor beneficiari să se conecteze. 
 
VIZITAREA LOCURILOR PUBLICE ȘI ZILE CU UȘILE DESCHISE 

Creșterea vizibilității prin promovarea activă și demonstrarea transparenței. Răspândirea ma-
terialelor promoționale și oferirea de răspunsuri și informații pentru publicul larg. 
 
ACTUALIZĂRI ALE MANAGEMENTULUI WEB ȘI A REȚELELOR DE SOCIALIZARE 

Gestionarea și actualizarea frecventă a portalurilor web este un aspect important al strategiei 
de comunicare și parte integrantă a Planului de C&V. Odată cu aceasta, și postarea frecventă 
pe canalele de socializare. 
 
PREZENȚA MASS-MEDIA 

Prezența repetată în mass-media pentru a informa publicul despre progresul și beneficiile pro-
iectului. 
 
 Buletine de presă; 
 Interviuri media; 
 Vizite a mass-media la fața locului lucrărilor proiectului. 
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PARTICIPARE LA EVENIMENTE LOCALE ȘI REGIONALE CU STĂNDUL DE INFORMARE 

SAU SIMILAR 

Creșterea vizibilității prin prezența și participarea la evenimente locale și regionale cu stănd de 
informare, răspândirea materialelor promoționale și furnizarea de răspunsuri și informații pub-
licului larg. 
 
Promovarea apei și, chiar mai mult, a conectărilor la canalizare la case este un mesaj esențial 
al acestui Plan de C&V și, prin urmare, ambele planuri sunt strâns legate între ele. 

 
Numărul și frecvența activităților au fost stabilite preliminar cu bugetul provizoriu prezentat în 
capitolul 4.6. Numărul real necesar va depinde de percepția grupurilor țintă, de flexibilitatea și 
de numeroși factori externi care fac dificilă predicția domeniului de aplicare detaliat. În timp ce 
anumite activități pot fi foarte eficiente, altele se pot dovedi inutile și, prin urmare, ar putea fi 
abandonate; acest lucru poate fi determinat numai la începutul activităților de C&V. 
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4. MANAGEMENTUL PLANULUI DE C&V  

4.1 Dezvoltarea Planului de C&V 

Acest Plan de C&V este dezvoltat în cadrul consultanței de implementare pentru Proiectul 
AAC în Cahul. Trebuie să fie aprobat de Grupul de lucru AEP, KfW trebuie să emită al lor Nici 
o obiecție (No Objection). 
 
După aprobarea finanțării suplimentare din partea UE, Planul de C&V va fi actualizat și com-
pletat cu o anexă elaborată de KfW și Municipalitatea Cahul pentru a asigura respectarea de-
plină a Ghidurilor de vizibilitate UE și pentru a acoperi măsurile suplimentare de investiții. 
 
Planul trebuie să fie considerat ca un document live care în caz de schimbare trebuie adaptat 
la evoluările actuale ale proiectului; Actualizările periodice trebuie să se efectueaze de către 
ofițerii de comunicare desemnați (a se vedea capitolul 4.2 de mai jos) împreună cu Contract-
antul de comunicare (a se vedea capitolul 4.3 de mai jos), întotdeauna asistat de IC. 
 
 
4.2 Contribuția AEP (1 și 2) șiACC 

Întrucât interesul municipalităților implicate și al ACC sunt reprezentate prin activitățile de vi-
zibilitate, trebuie înțeles faptul că orice contractant de comunicare angajat va avea nevoie de 
îndrumare și colaborare strânsă și frecventă din partea grupului de lucru AEP, ACC și IC pe 
toată durata activităților de vizibilitate. În plus, atunci când se pun în aplicare evenimente și 
întâlnirile comunitare, este indispensabilă prezența membrilor personalului bine informați și 
bine pregătiți ai PWG și ACC.  
  
Prin urmare, în mod ideal, 3 persoane motivate și calificate ar trebui să fie numiți și să 
primească însărcinarea de a pune în aplicare Planul de C&V din cadrul AEP I, AEP II și 
ACC ca agenți de comunicare. Se recomandă în continuare numirea adjuncților. 
 
Implementarea înseamnă, printre altele, organizarea de activități, monitorizarea și controlul 
contractantului de comunicare, preselecția materialelor de vizibilitate produse de contractantul 
de comunicare, etc. Consultantul se va asigura că agenții de comunicare își îndeplinesc rolul 
și vizibilitatea este atinsă. 
 
În conformitate cu Acordul Separat la Acordul de Finanțare, ofițerul desemnat de către ADR 
Sud ar trebui să preia un rol de conducere. 
 
 
4.3  Angajarea contractantului de comunicare 

După aprobarea acestuia, Planul C&V va fi implementat de un ONG local (dacă este eligibil) 
sau de o companie locală cu experiență în domeniul comunicării, denumit în continuare con-
tractant de comunicare. Fondurile sunt furnizate prin contractul de consultanță, pe o bază 
rambursabilă. Suma alocată Comunicării și Vizibilității este de 40.000 EUR. 
 
Selecția contractantului de comunicare se va face prin intermediul cotației de preț, în conformi-
tate cu Ghidul KfW pentru achiziții, ianuarie 2019, din nou sub rezerva aprobării PWG și a 
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obținerii- fără obiecții, de la KfW. Acest Plan C&V va constitui baza pentru colectarea cotațiilor. 
IC va pregăti TOR pentru cotarea pe baza acestui plan și a bugetului provizoriu prezentat în 
capitolul 4.6. 
 
Plata contractantului de comunicare se face pe baza ofertei acceptate în tranșe trimestriale, 
după prezentarea unei facturi pentru serviciile furnizate. 
 
4.4 Implementarea Planului de C&V 

Ofițerii de comunicare și contractorii de comunicare ar trebuie să lucreze activ împreună la 
materialele de vizibilitate pentru elaborarea și pregătirea evenimentelor. Ofițerii de comunicare 
sunt autorizați să aprobe modele, machete și cantitățile care urmează să fie achiziționate și să 
decidă când și la ce evenimente să participe. Aceștia prezintă activitățile planificate către 
PWG pentru următorul trimestru pentru aprobare. 
 
Orice achiziții și investiții care urmează să fie finanțate din elementul rambursabil alocat Co-
municării și Vizibilității trebuie să fie aprobate de către PWG și confirmate în continuare prin 
No Objection (Nici-o obiecție) de la KfW. Pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare a fon-
durilor, trebuie colectate cel puțin 3 oferte și comparate între ele. Ofertele trebuie colectate 
prin intermediul contractantului de comunicare și / sau al agenților de comunicare. 
 
Orice material promoțional va fi achiziționat și produs - sau cel puțin finisat - în raionul Cahul 
pentru a favoriza economia locală. Materialele promoționale trebuie să fie utile destinatarilor 
pentru a reduce la minimum producția de deșeuri.  
 
Orice materiale produse trebuie să fie aprobate de PWG și ACC înainte de producere / 
răspândire. 
 
 
4.5 Programul preliminar de activitate de C&V  

Dezvoltarea și implementarea ar trebui să urmeze calendarul provizoriu de mai jos; Planifi-
carea detaliată și evenimentele depind de ciclul general al proiectului și sunt strâns legate de 
strategia de conectare la casă.Au fost incluse repere potențiale din cursul proiectului. 
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Fig. 4-1: Orarul de activități C&V 

Componenta Faza An
Luna

Lunile Proiectului

1, 2, 4 Proiectare Detaliată

1, 2, 4 Documente de licitație

1, 2, 4 Asistență la licitație și contractare

1, 2, 4
Supravegherea construcțiilor și 
DNP

3 Măsuri Complementare AEP 1&2

3 Măsuri Complementare ACC

1 - 4 Activități orizontale

1 - 4 Măsuri de vizibilitate

Elaborarea Planului de C&V și ToR IC

Numirea contractantului de 
comunicare

PWG

Elaborarea logo-ului Proiectului 
AAC în Cahul, pliante, afișe, 

CC

Anunțuri de presă referitor la 
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4.6 Bugetul preliminar pentru C&V  

În cele ce urmează sunt rezumate costurile preliminare pentru dezvoltarea și implementarea 
Planului C&V până la sfârșitul anului 2022. Costurile nu includ contribuția personalului AEP și 
ACC, și nici a consultantului în implementare, (cel din urmă este inclus în contractul general 
de consultanță, nu apar costuri suplimentare). 

Tab.  4-1: Estimarea costurilor pentru implementarea Planului C&V 

Nr 
Descriere   Unitate 

Canti-
tate 

Preț unitar 
[EUR] 

Preț total 
[EUR] 

1 Elaborarea logo-ului Proiectului AAC în Cahul, pliante, 
afișe, fișe informative, etc. 

          

Elaborare   sum 1 5.000 5.000 
Producere   sum 1 3.000 3.000 

2 Anunțuri privind realizarea etapelor majore   sum 1 0 0 
3 Anunțuri pentru a promova proiectul și conectarea la apă 

/ canalizare 
          

Elaborare   sum 1 500 500 
Producere   sum 1 1.000 1.000 

4 Reprezentarea proiectului pe site-urile MC, ACC, ADR 
Sud 

          

Elaborare   sum 1 1.000 1.000 
Întreținere, actualizare   lună 36 100 3.600 

5 
Elaborare și postare regulată pe canalele de socializare           

Elaborare    sum 1 1.000 1.000 
Întreținere, actualizare   lună 36 100 3.600 

6 Participarea la evenimente locale și regionale cu stand 
informativ etc. 

          

Organizare   
even-
iment 

5 500 2.500 

Implementare incl. achiziționarea de materiale 
promoționale 

  even-
iment 

5 600 3.000 

7 Vizitele a locurilor publice și zilele cu ușile deschise           

Organizare   
even-
iment 

4 500 2.000 

Implementare incl. achiziționarea de materiale 
promoționale 

  even-
iment 

4 600 2.400 

8 Organizarea concursurilor sau acțiunilor comune în 
școlile locale           

Organizare   
even-
iment 5 300 1.500 

Implementare incl. achiziționarea de materiale 
promoționale   

even-
iment 5 600 3.000 

9 Reuniuni comunitare           
Implementare incl. achiziționarea de materiale 

promoționale   
even-
iment 20 300 6.000 

10 Prezența mass-media   sum 1 0 0 
 Total         39.100 
 Contingențe 

    
900 

 Buget         40.000 
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Se înțelege că „Dezvoltare” cuprinde depunerea inițială a trei probe dintre care cel favorizat va 
fi finalizat în încă două etape. 
 
Plata contractantului de comunicare: consultați capitolul 4.3, ultimul paragraf. 
 
Plată pentru materiale și echipamente promoționale: Consultați capitolul 4.4. 
 
Distribuția sarcinilor și o descriere detaliată sunt prezentate în anexa 3. 
 
4.7 Evaluare și monitorizare 

Procesul de monitorizare va avea ca obiectiv stabilirea exactă a gradului de realizare a activi-
tăților de comunicare la diferite etape. Accentul se va pune pe calitatea, eficacitatea, eficiența 
și durabilitatea campaniei de comunicare. Monitorizarea va fi efectuată de contractantul de 
comunicare și de persoanele responsabile de comunicarea din partea PWG și AAC pentru 
fiecare activitate de comunicare și vizibilitate în parte. 
 
Ofițerii de comunicare desemnați, în strânsă coordonare cu contractantul de comunicare și 
ajutați de expertul în utilități al consultantului, vor monitoriza performanța și impactul măsurilor 
de vizibilitate întreprinse cu privire la următoarele: 
 
 Analiza impactului acțiunilor de comunicare asupra grupului țintă vizat; 
 Implementarea la timp; 
 Cheltuieli; 
 Calitatea produsului; 
 Cantitate; 
 numărul de participanți / beneficiari la care a ajuns; 
 Identificarea problemelor întâmpinate în implementarea planului de comunicare; 
 Analiza periodică a modului de încadrare a cheltuielilor în bugetul alocat activităților de co-

municare și vizibilitate; 
 Evaluarea rezultatelor privind activitățile de comunicare și vizibilitate. 

Agenții de comunicare - cu aportul contractantului de comunicare - trebuie să raporteze lunar 
cu privire la rezultatele de monitorizare și evaluare, ceea ce va permite o corecție aproape 
imediată în cazul în care măsurile sunt necorespunzătoare sau ineficiente. 
 
Contractorul de comunicare va întocmi un raport final la sfârșitul proiectului privind gradul de 
realizare a obiectivelor, rezultatelor și activităților de comunicare, promovare și informare în 
vederea asigurării vizibilității proiectului, care va conține următorii indicatori: Numărul de arti-
cole / comunicate de presă elaborate, număr de postări de pe site-ul web, număr de vizualizări 
pe site, număr de postări în social media, număr impact persoane, număr de evenimente or-
ganizate, număr de participanți, lista participanților, agenda, fotografii, număr de materiale 
promoționale distribuite, număr de articole / apariții în presă etc.  
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5. ANEXE 

Anexa 1: Manual de comunicare și vizibilitate (ADR Sud, noiembrie 2019) 

Anexa 2: Șabloane pentru materiale de comunicare și vizibilitate 

Anexa 3: Bugetul C&V detaliat 

Anexa 4: Matricea de răspuns la comentariile la Planul de C&V (03/2020) 
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Anexa 1 

Manual de comunicare și vizibilitate 
(ADR Sud, noiembrie 2019) 
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Cuvânt înainte 

 
Comunicarea – cheia succesului unui proiect 

 

Prezentul Ghid de comunicare și vizibilitate este elaborat în cadrul Proiectului  

”Alimentarea cu apă și canalizare în orașul Cahul”(KfW). Proiectul este sprijinit de 

Guvernul Federal German și implementat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor (MDRC) și Banca de Dezvoltare KfW, în strânsă cooperare cu Agenția 

pentru Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud). Elaborarea prezentului Ghid este condiționată 

de necesitatea coordonării acțiunilor de comunicare a membrilor echipelor de proiect, autoritatea 

contractantă și autoritatea contractată în vederea asigurării unui cadru informațional propriu 

proiectului, dar și pentru diseminarea/menținerea rezultatelor obținute.  

 Scopul Ghidului este crearea unui sistem optim de comunicare, consistent și transparent în 

același timp, conținând obiectivele procesului comunicațional, dezvăluind metodele comunicării, 

stabilind grupurile-țintă etc., care vor determina canalele și mijloacele de comunicare relevante. Un 

Ghid de comunicare eficient va convinge un procent semnificativ din audiența către care este 

direcționată informația că obiectul comunicării (produs, serviciu, idee, persoană) este necesar și de 

valoare. Este importantă monitorizarea problemelor ce apar în furnizarea și recepționarea 

informațiilor.  

Comunicarea este un  transfer de informații, idei și obiective pentru crearea înțelegerii, 

acceptării și acțiunii adecvate.  În cadrul proiectului este foarte importantă comunicare internă în 

cadrul echipelor de implementare, cât și comunicarea externă cu beneficiarii finali ai proiectului.  

Fără o comunicare eficienta, implementarea proiectului poate eșua. De aceea, este absolut necesar 

ca sa fie elaborat un plan al comunicării pentru ca toți cei implicați in proiect sa realizeze ca sunt 

importanți si ca au un rol special in cadrul implementării proiectului. 

Ghidul va oferi practici de comunicare în cadrul proiectelor de dezvoltare a serviciilor 

sociale cu finanțare externă și va servi pentru partenerii drept temei pentru elaborarea planurilor 

proprii de comunicare în cadrul proiectului. 

Ghidul nu își propune să creeze standarde, ci să ofere modele posibile, structuri și soluții 

pentru  organizarea activităților de comunicare și vizibilitate viitoare. Subiectele sunt adaptate 

acțiunilor prioritare identificate în cadrul proiectului. 

Sperăm ca Ghidul de comunicare să vă consolideze preocuparea pentru domeniul 

comunicării și, mai ales, să vă fie util în munca de zi cu zi. 
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1.COMUNICARE - DEFINIȚIE, PRINCIPII DE BAZĂ  

 

Comunicarea presupune credibilitate  

și legitimitate la tot ceea ce facem 

Există foarte multe definiții ale comunicării în general și ale actului de comunicare în 

special, dar, în esență, a comunica înseamnă a informa, a aduce la cunoștință, a pune în discuție,  a 

ține  la curent, a relata. Acesta ar fi sensul „de dicționar”  al termenului care a născut, la 

începutul secolului XX, o nouă știință: știința comunicării, fără de care organizațiile moderne nu 

ar fi avut forma lor actuală.  

Comunicarea este un proces legat inseparabil de informație și de schimbul de informații, 

inițiat de persoana care intenționează să comunice, deci să transmită un anumit mesaj prin 

canalul/canalele alese în prealabil. Mesajul emițătorului se adresează interlocutorului (publicului), 

care, la  rândul  său,  reacționează și  îi  trimite,  implicit  sau  explicit,  un  răspuns  celui  dintâi.  

Emițătorul evaluează apoi reacția publicului, pentru a descifra dacă mesajul a avut efectul scontat 

și pentru a-și adapta sau îmbunătăți următorul  act de comunicare.  În urma  succesiunii  

permanente  de stimuli și reacții, procesul comunicării capătă un caracter circular. Acest lucru este 

evident la toate nivelurile, pornind  de la  comunicarea  interpersonală  directă  la  comunicarea  

organizațională. Organizațiile, ca și oamenii,  trebuie  să  învețe nu numai  să  transmită  mesaje,  

ci  și  să  asculte.  Ascultarea  activă  e  o componentă esențială a comunicării, a cărei absență 

explică în multe cazuri insuccesul în relațiile cu beneficiarii, cu jurnaliștii sau într-o campanie de 

informare publică. 

 O comunicare de calitate și eficientă poate fi definită după cum urmează:  

 Are influențe multiple asupra publicului: transmite informația corectă/necesară, 

conștientizează publicul despre/atrage atenția asupra unei idei, a unui aspect important și poate chiar 

amuza;  

 Este observată de publicul dorit, în momentele favorabile recepționării ei;  

 Mesajul trebuie să fie ușor de observat și de înțeles, atractiv, credibil și repetat pentru a 

ajunge la un număr suficient de indivizi din rândul publicului-țintă;  

 Comunicarea trebuie să le spună oamenilor ce să facă în continuare: „îndemnul la acțiune” 

și comunicarea informațiilor de contact sunt parte a oricărui proces bine realizat de comunicare a 

unui mesaj. Modalitățile de comunicare iau diferite forme, de la un simplu apel telefonic până la 

difuzarea unei idei memorabile ce captează esența a ceea ce publicul-țintă trebuie să rețină.  

 O comunicare bună funcționează deoarece îi face pe oameni să își amintească de 

comunicator și de informația respectivă, face ca obiectul comunicat să fie relevant și diferit.  
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 O comunicare bună își îndeplinește obiectivul. O strategie de comunicare eficientă va 

convinge un procent semnificativ din audiența către care este direcționată că obiectul comunicării 

(produs, serviciu, idee, persoană) este de valoare și necesar acesteia.  

 O comunicare bună schimbă comportamente și atitudini.  

Principiul general care ghidează activitățile de comunicare este transparența – informarea 

potențialilor beneficiari în legătură cu oportunitățile disponibile și realizarea unor proceduri 

accesibile acestora și comunicarea rezultatelor proiectelor pe parcursul implementării activităților 

acestora. 

Comunicarea în scopul promovării este numai una din categoriile de informații pe care le 

primim, prin urmare ea trebuie să fie foarte bine construită pentru a ne atrage atenția.  

 

2.  COMUNICAREA INTERNĂ 

 
Comunicarea  internă are rolul de a construi și menține canale de comunicare între membrii 

echipelor de implementare astfel ca aceasta să fie eficientă și merită  un loc  central  în  orice proiect. 

În interiorul organizațiilor informați circulă în mod formal și informal de sus în jos, de jos în sus și în 

plan lateral. Pentru a crea  o echipă închegată cu mesaj unitar către exterior este importantă 

construirea unui plan de comunicare intern bazat atât pe canale formale cât și pe canale informale de 

comunicare. Trebuie evitată capcana ca acest proces să utilizeze prea multe resurse (timp, oameni, 

bani), dar inexistența lui duce la informare incorectă și incompletă a personalului, cu lipsa coerenței 

în mesajul exterior.  

Membrii echipelor de implementare a proiectului reprezintă atât o sursă de informați, cât și 

un public țintă al unei campanii de informare publică, de exemplu. Ei sunt sau ar trebui să fie 

cei mai buni promotori ai valorilor și realizărilor proiectului. Un sistem de comunicare internă 

bun duce la gestionarea eficientă a situațiilor de criză, a schimbărilor de orice tip și deschide 

drumul către activități de comunicare externă cu efecte pozitive. Dar pentru ca persoanele care 

activează să devină promotori veritabili ai proiectului, ei au nevoie să cunoască  obiectivele 

stabilite în proiect și  să  fie  cât  mai  bine  familiarizații  cu activitățile curente și viitoare. Este, de 

asemenea, important să aibă încredere în conducerea instituției, să facă parte dintr-o echipă unită 

și să fie motivați. 

Comunicarea internă presupune comunicarea între toate părțile implicate în implementarea 

proiectului atât la nivel de instituție cât și între membrii echipelor de implementare.  

Grupul țintă în comunicarea internă sunt:  
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 Primăria municipiului Cahul, care activează în calitate  de Agenție de Executare a Proiectului 

nr. I (AEP I). Activitatea este reglementată prin Regulamentul de activitate al Agenției (PEA) 

și al Comitetului de Supraveghere al proiectului, 

 Apa Canal Cahul (ACC), care este principalul beneficiar al proiectului. Este responsabil de 

funcționarea Proiectului. Este în cooperare directă cu primăria mun. Cahul în procesul 

implementării Proiectului și stabilesc de comun acord aspectele proiectului pentru asigurarea 

bunei desfășurări. 

 Agenția de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud), care reprezintă  Agenția de Executare a 

Proiectului nr.2 (AEP II). ADR Sud are rolul de a sprijini Primăria Municipiului Cahul în 

îndeplinirea atribuțiilor sale, în special în ceea ce privește participarea la achiziționarea de 

servicii de proiectare și lucrări, monitorizarea desfășurării lucrărilor, recepției lucrărilor 

executate ș.a. De asemenea, ADR Sud va realiza activități complementare proiectului, cum 

este asigurarea vizualizării proiectului ș.a., și va participa la activități de instruire. 

 Banca de Dezvoltare Guvernului Federal German (KfW). Este liderul sectorului bancar 

german și una din cele mai mari bănci din Europa, orientată atât spre susținerea economiei 

naționale cât ți spre dezvoltarea statelor în tranziție În Moldova este prezentă din 1999, în 

special pe segmentul infrastructurii sociale. Își sprijină partenerii în inițierea unei dezvoltări 

viabile din punct de vedere economic și justă din punct de vedere social.  

 Guvernul Federal German prin intermediul Băncii de dezvoltare KfW 

 Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ),  

 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  

 Agenția ”Apele Moldovei”, 

 Asociația Moldovei ”Apa-Canal” (AMAC) 

 Reprezentanții Uniunii Europene,  

 Instituții și ministere naționale relevante proiectului. 

În procesul de comunicare internă pe parcursul implementării proiectului pot fi folosite mai multe 

canale de comunicare: 

 Scrise: scrisori oficiale, buletine informative interne, broșuri etc. Corespondența oficială între 

părțile implicate în implementarea proiectului se efectuează numai din numele conducătorilor 

vizate sau a persoanelor împuternicite să acționeze în numele lor. Pe toate publicațiile vor fi 

aplicate Logourile instituțiilor respective.  

 Electronice:  mesaje prin poșta electronica (e-mail), informarea din articolele publicate pe 

Website.  Comunicarea pe diferite segmente operaționale/tehnice între părți se efectuează în 

conformitate cu o listă de contacte agreată anterior (care poate suferi modificări) și anume: 
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adrsud@gmail.com ;  nicolae_dandis@yahoo.com;  ghetivugheorghe@yahoo.com; 

info@apacanalcahul.md; arsenii.rodica@gmail.com;  prim_cahul.ap@mail.ru; 

natalia_1573@mail.ru; sergiu.gutu@kfw.de; Michael.Pucher@kfw.de. Cerințe față de 

transmiterea mesajelor electronice:  

- Titlul va conține obligator denumirea proiectului;  

- Destinatar va fi indicat strict cui se adresează mesajul și de la care se așteaptă răspuns, iar 

în copie vor fi indicate adresele relevante pentru informare; 

-  Mesajul va fi scris cu caractere potrivite ca să fie citeț, să fie succint, clar și cuprinzător cu 

atașarea la necesitate a documentelor relevante tematicii mesajului.  

 Audio-vizuale: materiale video, fotografii, panouri informative, prezentări Power Point. În 

toate materialele vor fi aplicate Logourile instituțiilor implicate în implementarea proiectului. 

Filmările/fotografiile  din cadrul evenimentelor organizate în cadrul proiectului servesc ca 

material pentru realizate materialelor video. Acestea pot fi folosite în cadrul întrunirilor sau 

pot fi încărcate pe pagina de Internet a instituțiilor. 

 Personale:  ședințe și alte întruniri interne. Ședințele vor avea o agenda clar stabilită și agreată 

de către părți. Întrunirile trebuie să fie organizate  cu regularitate la  intervale  agreate de 

către părți,  în funcție de  volumul  activităților, trebuie  să  fie moderate  de  o persoană 

desemnată în prealabil și să faciliteze intervenția tuturor. Redactarea și transmiterea în scurt 

timp a procesului verbal a ședinței, întrunirii, îi va ajuta pe participanți să își stabilească 

prioritățile și să respecte termenele limită stabilite de comun acord. Vor fi utilizate după caz 

prezentări PPoint, fotografii, rapoarte și alte surse de informare. 

 Convorbiri telefonice directe între membrii echipelor de implementare. Se utilizează eficient și 

sunt recomandate după necesitate, dar în special în situații de criză. Pentru  o consultare sau 

comunicare urgentă pot fi organizate conferințe telefonice sau conferințe prin sisteme de 

mesagerie instantanee,  cum ar fi „Skype”, care pe lângă conexiunea la internet  nu 

presupune alte costuri și, în plus, are beneficiul că pot vorbi până la 5 persoane simultan. 

 Non-formale:  discuții colegiale, zvonuri, petreceri. Nu este un secret că discuțiile colegiale, 

petrecerile, zilele de naștere, întâlnirile de consolidare a echipei sunt de multe ori mai 

eficiente pentru schimbul de informații, opinii și puncte de vedere. 

 

Indiferent ce mijloace dintre cele prezentate sumar mai sus vor fi alese, este important ca 

ele să fie folosite cu regularitate. Experiența arată că, de multe ori comunicarea internă este lăsată 

pe locul secundar, în avantajul celei externe. Motivațiile cele mai răspândite sunt lipsa de timp, 

aglomerarea de atribuții puse în sarcina unui personal insuficient al echipelor de implementare sau 

lipsa de deschidere a conducerii organizației, care nu face decât să transmită „ordine”, nu și 
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informații. Subliniem însă că sistemul de comunicare internă nu este în mod obligatoriu unul 

ierarhic și că inițiativa schimbului de informați poate aparține oricărui angajat, de la orice nivel. 

Avem libertatea de a comunica noi înșine. De exemplu, când elaborăm și trimitem un 

comunicat de presă, trebuie să avem grijă să transmitem documentul spre informare m a i  

î n t â i  colegilor noștri. Astfel ei se vor simți respectați și conectați la evenimentele din proiect. 

Mai mult, prin acest gest vom evita momentele  neplăcute  în care un membru al echipei  află  

din presă  ce se întâmplă în proiect  sau surprizele  la fel de neplăcute  în care un jurnalist  îi 

telefonează  unui coleg  pentru a-i cere detalii suplimentare, iar colegul respectiv nu are nici 

cea mai vagă idee la ce anume se referă. La fel, nu e nevoie să așteptăm să fim „convocați” la o 

ședință „de sus”, putem să ne întâlnim în cadrul echipelor de lucru pentru a ai informa pe toți  

membrii echipei cu privire la stadiul activităților  sau pentru a ne consulta  înainte de luarea 

unor decizii importante.  Uneori, o întâlnire este mai eficientă decât un schimb interminabil de 

mesaje de poșta electronica. 

Comunicarea internă eficientă contribuie la implementarea cu succes a activităților proiectului 

în întregime. Lipsa de informații în rândul membrilor echipei de proiect, va avea, cu certitudine, 

rezultate negative în ceea ce privește imaginea și credibilitatea instituțiilor.  Comunicarea  internă  

și  cea  externă  trebuie  abordate  și gestionate împreună, pentru că realizările uneia sunt de fapt 

succesul amândurora. 

 

3. COMUNICAREA EXTERNĂ 

Comunicarea externă are rolul de a transmite mesajul organizației către grupurile țintă din 

exterior și include toate mesajele pe care instituțiile implicate în implementarea proiectului le 

transmit în afara ei. Ele reflectă identitatea organizației și o promovează.  Prin comunicarea 

externă trebuie furnizate informații corecte și suficiente, în urma cărora să nu rămână goluri care pot 

fi ușor umplute de persoane care nu sunt în cunoștință de cauză. 

În cazul comunicării externe apar câteva întrebări: 

- Cine comunică (care este persoana(funcția) din cadrul organizației care transmite 

mesajul către exterior)? 

- Cui se adresează? 

- Ce masaj se transmite? 

- Când transmite un mesaj anume? 

- Ce canale de comunicare utilizează? 

- Care sunt resursele necesare și, mai ales, sursele de finanțare?  

- Este eficient să utilizezi resurse financiare pentru comunicare? Nu e risipă? În fond, 

comunicarea poate funcționa și într-un cadru neorganizat. 



GHID DE COMUNICARE ȘI VIZIBILITATE  
 

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD 9 
 

 

- Cum poate fi măsurată eficiența într-un proces de comunicare? 

Selectarea mesajelor și a canalelor de comunicare trebuie să se bazeze pe criterii unitare și 

coerente.  Spre exemplu, când se oferă informații unui jurnalist, trebuie oferită aceeași informație și 

celorlalți jurnaliști pentru a nu crea, fără voie, efecte de discriminare care pot duce la interpretări 

neplăcute. Pe de altă parte, când un jurnalist care a făcut o investigație proprie vă cere un punct 

de vedere oficial sau detalii suplimentare, nu v o m  trimite  aceste informații tuturor  jurnaliștilor  

din  lista  dumneavoastră  de  presă,  deoarece  îi  vom compromite  investigația  și dreptul la 

exclusivitate pe care jurnalistul respectiv l-a obținut prin munca sa. 

Atât timp cât se reușește transmiterea mesajelor complete și corecte, furnizate pe  criterii  

unitare,  vom beneficia  de  un  element  foarte  important  în  comunicarea  cu  publicul  și anume: 

relația de încredere  reciprocă. 

Există un număr mare de tehnici și modalități de comunicare externă  

În tabelul următor sunt prezentate cele mai frecvent utilizate instrumente de comunicare, 

împreună cu o scurtă descriere a avantajelor și a dezavantajelor fiecărui instrument, precum și a 

unor indicatori de reușită. Sunt, de asemenea, indicate categoriile mari de public-țintă care pot fi 

atinse folosind instrumentele respective. 

 

Tabelul  1.  Caracteristicele instrumentelor de comunicare 

 
 

INSTRUMENT GRUPUL 
ŢINTĂ 

AVANTAJE DEZAVANTAJE INDICATORI 

DE EFICIENȚĂ 

Spot TV Publicul larg Accesibil de 
acasă; poate 
genera dezbateri 
în familie; 
Atinge un 
procent mare din 
publicul ţintă; 
Impact maxim; 
Rentabil. 

Costuri de filmare/ 
producţie 
ridicată; Poate 
deveni mai 
costisitor 
în anumite 
perioade ale 
anului; 
Preţurile de difuzare 
în intervalul prime 
time pot fi 
prohibitive; alte 
intervale pot fi 
ineficiente. 

Număr de spoturi 
difuzate; 
Indicatori de audienţă. 

Emisiune TV Publicul larg, 
potenţiali 
beneficiari
, public 
specializat
. 

Număr de emisiuni 
difuzate; 

Film promoţional Publicul larg, 
potenţiali 
beneficiari, public 
specializat. 

Numărul de difuzări; 
Indicatori de audienţă 

Spot radio Publicul larg Posturile de radio 
Locale sunt foarte 
populare în 
comunităţile locale; 
Memorabilitatea/ 
creativitatea 
mesajului este 
esenţială;  
 

Fragmentat; 
Preţul ridicat în cazul 
în care sunt mai 
multe posturi într-o 
singură regiune; 
Lipsa impactului 
vizual;  
 

Numărul de spoturi 
difuzate; 
Indicatori de audienţă 

Emisiuni radio 
(tip dezbatere) 

Publicul larg, 
potenţiali 
beneficiari 

Număr de emisiuni; 
Indicatori de audienţă; 
Număr de întrebări din 
partea ascultătorilor. 
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Ziare naţionale 
regionale cu 
distribuţie gratuită 

Publicul 
general, potenţiali 
beneficiari 

Adaptabilitate la 
public; Formate 
personalizat; 
Poziţionări 
speciale; 
Informaţie foarte 
precisă; 
Rentabil; 
Interacţionare 
directă; 

Numai pentru 
persoane literate; 
Necesită condiţii de 
tipărire de calitate; 
Durata redusă de viaţă; 
Poate să nu fie 
rentabilă 

Număr de reclame/ 
articole publicate; 
Tiraj; 

Materiale 
indoor/outdoor 
(afişe, panotaj) 

Publicul 
general, 
potenţiali 
beneficiari. 

Acoperire 
locală/regională; 
Eficiente dacă 
sunt plasate în 
locuri strategice; 
Bun pentru 
conştientizare; 
Expuse în zone 
de trafic intens; 
Mesaj foarte 
concis; 
Consolidează alte 
mesaje 
media. 

Timp limitat de 
expunere la mesaj; 
Conţinut limitat 
al mesajului. 

Oportunitatea de 
a fi văzut; 
Numărul de afişe; 
Articole / apariţii 
generate. 

Relaţia cu media 
(comunicate/ 
conferinţe de 
presă) 

Reprezentanţi 
media, publicul 
larg, potenţiali 
beneficiari, 
beneficiari, public 
specializat. 

Flexibilitate; 
Mesaj 
personalizat; 
Comunicare în 
dublu sens; 
Implementare 
rapidă; 
Costuri reduse. 

Control redus asupra 
rezultatelor. 

Numărul de articole/ 
apariţii generate; 
Numărul de conferinţe 
de presă organizate; 
Prezenţa la 
conferinţele de presă / 
interes. 

Pagini web Publicul larg, 
potenţiali 
beneficiar. 

Nivel ridicat de 
implicare a 
publicului; 
Uşor de creat; 
Accesibil pentru 
motoarele 
de căutare pe 
Internet; 
Permite 
interacţiunea cu 
publicul; 
 

Este nevoie de o 
atenţie 
sporită 
asupra 
interfeţei 
website-ului; 
Greu de întreţinut; 

Numărul de vizitatori; 
Numărul de 
documente 
descărcate. 

Evenimente: 
seminare, conferințe, 
târguri 

Costuri ridicate pentru 
evenimentele de 
amploare; Lipsa 
controlului asupra 
participării. 

Număr de participanți; 
Gradul de participare 
la dezbateri; 
Numărul de articole/ știri 
generate; Evaluările 
participanților pe baza 
chestionarelor. 
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Comunicare prin 
Poştă 

Potenţiali 
beneficia, 
publicul 
specializat 

Vizarea eficientă 
a 
publicului - ţintă; 
Rentabilă; 
Informaţie 
detaliată 

Rata scăzută de 
răspuns; Posibilitate 
de a trece 
neobservată; 
Majoritatea 
utilizatorilor 
o consideră drept 
„junk mail” 
Dificilă identificarea 
și întreţinerea unor 
baze de date corecte; 
Creşterea preţurilor 

Rata de răspuns; 
Numărul de destinatari 

Publicaţii (broşuri, 
pliante, rapoarte, 
ghiduri etc.) 

Potenţiali 
 beneficiari,  
publicul specializat. 

Nivel ridicat de 
credibilitate, 
acceptare și 
notorietate; 
Pot fi 
retransmise; 
Emițătorul deține 
controlul 
informaţiei; 
Oferă informaţia 
completă; 
Promovează 
imaginea 
organizaţiei; 
Pot fi 
recitite. 
 
 
 

Comunicare 
impersonală, 
unidirecţională; 
Implicarea moderată 
a publicului-ţintă; 
Cost mediu; 
Grad mediu de 
atingere a publicului-
ţintă; 
Nu sunt produse cu 
regularitate; 
Numai pentru 
persoane literate; 
Este nevoie de un 
suport logistic pentru 
gestionare; 
Pot fi produse în 
exces; Nevoie de 
personal de creație; 
Cere mai mult timp de 
observare faţă de 
celelalte medii de 
comunicare. 

Tirajul; 
Număr publicaţii 
distribuite/descărcate 
de pe website; 
Numărul reacţiilor/ 
comentariilor; 
Numărul reacţiilor/ 
comentariilor pozitive/ 
negative 
din totalul reacţiilor/ 
comentariilor; 
Numărul solicitări de 
publicaţii; 
Numărul de 
vizualizări pe Internet. 

Media digitală 
(CD, prezentări 
PowerPoint etc.) 

Potenţiali 
beneficiari, 
beneficiari, 
publicul 
specializat. 

Posibilitate de a 
alege 
între mai multe 
medii de 
comunicare; 
Volum mai mare 
de 
informație; 
Viteza de 
circulație mai 
mare. 

Aplicaţiile mai 
complexe 
cer servicii de 
design și 
programare. 

Numărul de produse 
create; Numărul de 
materiale distribuite. 
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4.UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE COMUNICARE EXTERNĂ 

4.1  Gestionarea relației cu mass media 
 
Trebuie să existe un contact permanent cu mass-media pe toată perioada proiectului 

(lansare, implementare, închidere). 

Relațiile cu presa trebuie să se bazeze pe un schimb de informații consecvent, deschis, 

la intervale regulate, întreținut cu jurnaliștii de la toate organizațiile de media indiferent de 

suportul de comunicare al acestora (audio-vizual, scris, electronic) sau de nivelul de audiență 

(regional, național sau specializate pe un domeniu anume). 

Jurnaliștii preferă contactul direct cu reprezentanții instituțiilor de care sunt interesați, 

pentru a obține  informații  complexe, comentarii sau clarificări. Corespondența  o folosesc 

pentru informații simple, concise, facturale. 

Pentru a ajunge la o relație de încredere reciprocă și colaborare cu presa, trebuie să 

acționați cu profesionalism, promptitudine, într-un mod corect și transparent. 

 
Fiți mereu informat 

Fiți mereu informat asupra a ceea ce vorbesc oamenii - cel mai adesea influențați de ceea 

ce apare sau se discută în mass-media. Este bine să cunoașteți care sunt subiectele fierbinți și 

controversele locale și să le luați în considerare atunci când faceți publică o informație. 

Cunoașteți-i pe jurnaliștii care scriu despre subiectele aflate în aria dumneavoastră de activitate și 

monitorizați în detaliu atenția pe care o primesc aceste subiecte. 

 

Colectarea datelor 

Mass-media nu este obligată să scrie de bine despre dumneavoastră. Fiți pro activ și 

influențați știrile,  asumându-vă un rol activ  în  crearea  lor.  Colectați toate ziarele  locale  și 

revistele  relevante  pentru  domeniul  dumneavoastră  de  activitate  și  păstrați  într-un  dosar 

articolele legate de subiectul dumneavoastră. Realizați o bază de date care să conțină numele și 

datele de contact ale jurnaliștilor ce scriu despre subiectele dumneavoastră. Urmăriți frecvența cu 

care acești jurnaliști tratează aceste subiecte, precum și atitudinea lor pozitivă/negativă/neutră. 

 
Gândiți local 

Timpul  este  unul  din  elementele  cele  mai  importante  atunci  când  este  vorba  de 

relaționarea cu media. Informațiile pe care le trimiteți jurnaliștilor trebuie să aibă substanță și să 

fie „proaspete”, de ultimă oră. Știrile trebuie, de asemenea, să conțină elementul uman, pe care 

cititorii să-l considere interesant, și cu care se pot relaționa. Reporterii scriu despre „povesti 
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bune”, plasându-le întotdeauna într-un context specific, cu amprentă locală. Așa dar, rețineți-le 

atenţia plasându-vă mesajul sau informația în contextul local. 

 
Alegeți instrumentul potrivit 

Pentru a realiza o comunicare eficientă cu mass-media, trebuie să alegeți instrumentul 

potrivit.  Câteva dintre aceste  instrumente sunt: comunicate de presă,  informații de presă și 

scrisori adresate editorilor, comunicate de presă  video,  anunțuri de  interes public, tipărituri 

publicitare, campanii cu fluturași, conferințe de presă și evenimente. În selectarea celui mai 

adecvat  instrument trebuie  luate în considerare, în primul rând, natura mesajului pe care îl 

transmiteți, caracterul de urgenta al mesajului, valoarea de știre, constrângerile financiare și 

caracteristicile publicului-țintă. 

 
Abordați tactici diverse 

Comunicatele de presă sunt unul dintre cele mai facile și utile instrumentele prin care 

câştigaţi interesul jurnaliştilor. Dar când aveţi atât de multe moduri de abordare a jurnaliștilor, 

trebuie să alegeţi și să combinaţi mai multe tactici și să fiţi creativi în încercarea de a ajunge la 

public. În funcţie de publicul-ţintă pe care-l aveţi în vedere și totodată în funcţie de bugetul pe 

care îl aveţi la dispoziţie, poate fi organizat un eveniment, într-un format special. În cazul în care 

dispuneţi  de  un  buget  mai  mic,  selectaţi  cu  atenţie  publicaţiile  prin  intermediul  cărora 

informațiile vor ajunge la publicul-ţintă. 

 

Furnizaţi informații suplimentare 

Pe lângă mesajul central, furnizaţi informații suplimentare și oferiţi-le astfel jurnaliştilor 

date pentru a putea dezvolta o poveste/un subiect. Veniți în ajutorul lor punându-le la dispoziţie 

fotografii, fişe de prezentare, informații biografi ce și de contact ale experţilor dintr-un anumit 

domeniu  sau  adrese  de  website-uri  relevante.  Este  deosebit  de  util  pentru  jurnalişti  dacă 

informaţia poate fi accesibilă online sau are un contact/adresă de e-mail pentru mai multe detalii. 

De asemenea, informații din cercetări colaterale sunt foarte utile jurnaliştilor. Pentru ştirile de 

televiziune este recomandat să puneţi la dispoziţie înregistrarea video în format Beta, în plus faţă 

de resursele deja menţionate. 

 

Respectă „jocul” 

Practica a stabilit câteva reguli nescrise în gestionarea relaţiei cu mass-media.  

Pentru a juca bine „jocul” cu mass-media trebuie să respecţi aceste reguli, dacă vrei ca la 

rândul ei, mass- media să te respecte. Unele dintre regulile de bază sunt: 
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 Când trimiteți informaţia către mass-media, precizați dacă ea este destinată 

difuzării imediate sau dacă se impune un embargo până la o anumită dată și oră. 

 Dacă introduceți un citat din surse neoficiale în textul comunicatului, obţineţi în 

prealabil permisiunea de la sursă, înainte de difuzare. 

 Informațiile de presă trebuie să conţină doar detaliile de bază (cine, ce, unde, când, de 

ce și cum). 

 Răspundeți cu promptitudine solicitărilor jurnaliștilor și apelurilor acestora. 

 Nu ignorați o întrebare din partea jurnaliștilor. 

 Nu promiteți exclusivitate nimănui, decât dacă intenționați să o și acordați. 

 Nu-i tratați pe jurnaliști ca și cum ar fi dușmanii Dvs. – dacă este cazul să îi 

contraziceți, faceți acest lucru ferm și din convingere profesională. 

 

Fiţi disponibili! 

 

Jurnaliștii au și ei termenele lor limită.  Atunci când un jurnalist caută o informație, 

dorește să o obțină cât mai repede, uneori pentru un articol sau un program din ziua următoare. 

Prin urmare, nu lăsați nici o întrebare fără răspuns, fiți mereu disponibili. 

 

4.2 Gestionarea unui interviu 

 

Pregătiţi-vă, pregătiţi-vă, pregătiţi-vă! 

Se recomandă exersarea unei maniere de exprimare bazată pe conversaţie; 

Vorbiţi clar și concis; 

Pregătiţi-vă o listă scurtă cu 2-3 subiecte-cheie ale discursului, într-o ordine logică. Nu 

abordaţi multe subiecte în același interviu, pentru că veţi pierde audienţa, iar ideile pe care 

vreţi să le transmiteţi publicului, vor fi și ele pierdute; 

La interviurile în direct/înregistrate la radio sau televiziune, atunci când trebuie să vorbiţi 

despre un anumit subiect, informaţi-vă mai întâi cine sunt ceilalţi invitaţi. Este foarte important 

să ştiţi dacă ei vor fi de aceeași părere cu dumneavoastră sau împotrivă; 

Sprijiniţi-vă discursul cu informații mai generale, de context. Deoarece jurnaliştii se pot 

muta de la un departament la altul, sau de la o publicaţie la alta, există posibilitatea să întâlniţi 

jurnalişti care au nevoie de acest tip de informații; 

Anticipați întrebările și nevoile de informații ale jurnaliștilor; 
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Încercați să oferiți răspunsuri explicative și simple pentru cetățeanul obișnuit deoarece 

acesta este punctul de referință pentru majoritatea reporterilor; 

Fiți prietenoși și sinceri. Nu evitați întrebările și nu divagați de la răspuns; răspundeți în 

propoziții scurte, cât de direct și de sincer posibil, neutilizând jargoane; 

Tonul vocii trebuie să fie convingător. Din nou, exersați pentru a nu părea nesiguri; 

Nu utilizați expresia „fără comentarii” – dă impresia de aroganță și ostilitate. Nu e 

obligatoriu să răspundeți la orice întrebare însă puteți să admiteți fie că nu sunteți sursa de 

informare potrivită pentru acea întrebare, și să-i direcționați către cel care are informația, fie 

oferiți-vă să reveniți cu informația imediat după interviu; 

Încercați să fiți memorabili dând citate adaptate la context sau din context local (acestea 

sunt cele mai eficiente); 

Nu prelungiți interviul. Scopul dumneavoastră final este transmiterea mesajului așa cum l- 

ați pregătit și nu estomparea lui prin discuții îndelungate cu reporterii; 

Limbajul corpului și ținuta,  precum și tonul vocii contează foarte mult,  mai ales  la 

interviuri  televizate; felul în care arătați și cum vorbiți este crucial; fiți   atenți   la   ținuta  

dumneavoastră;   fiți încrezător și transmiteți acest lucru printr-o poziție dreaptă a corpului. 

 

              4.3 Pregătirea unui comunicat de presă 

 

Comunicatul  de presă este un instrument prin care informați presa cu privire la 

activitățile instituției, iar prin intermediul presei, informați publicul larg. Pentru a fi publicat, 

comunicatul trebuie să  conțină  o  informație  nouă  și  care  să  fie  de  interes  pentru  o  

categorie  importantă  de  public. Jurnalistul este cel care hotărăște dacă va publica sau nu 

comunicatul, dacă îl va publica integral sau parțial, dacă îl va modifica sau nu. Pentru a 

creşte şansele  unui comunicat  de a apărea  în presă, informația pe care o prezintă trebuie să 

fie relevantă pentru public, să aducă un element de noutate, să fie clară, uşor de citit și de 

înțeles, să includă maximum de informație în cât mai puține cuvinte și să fie adaptată 

contextului  local și general.  Cu alte cuvinte, caracteristicile  principale ale știrii de presă 

trebuie să se regăsească în comunicatele remise presei. Materialele trebuie concepute de la 

bun început astfel încât să corespundă acestor cerințe și, în plus, să respecte stilul jurnalistic. 

Nu în ultimul rând, este foarte important să respectați  regulile de identitate vizuală ale 

instituției  (logo, antet etc).  

             

          Structura comunicatului de presă  
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Titlul trebuie să fie scurt, de impact, explicit, să stârnească interesul jurnalistului, să atragă 

atenția asupra unor acțiuni, decizii, realizări, idei noi. Titlul trebuie să fie simplu, direct, și  

trebuie  să  ofere  o  perspectivă  clară  asupra  subiectului  tratat  de comunicatul de presă. 

Primul  paragraf  constituie esența informației  și trebuie să răspundă la întrebările: cine, 

ce, unde, când, cum și de ce. E bine ca acest paragraf să nu depășească 5 sau 6 rânduri. 

Al doilea paragraf detaliază ideile expuse în primul paragraf. Dacă acesta prezintă 

faptele noi și importante, al doilea prezintă circumstanțele, motivele, explicațiile, consecințele, 

deci argumentează. 

Al treilea paragraf poate să conțină o declarație a directorului sau a altui oficial 

relevant, dacă subiectul se pretează  la un citat. În general,  o declarație dă culoare,  dar și 

greutate  textului,  iar datorită exprimării orale adaugă o nuanță de naturalețe.  

În încheiere  se trec datele de contact pentru informații  suplimentare (persoană de 

contact, funcție, număr de telefon, fax și adresa de poştă electronică). Uneori e necesară 

adăugarea unor informații suplimentare la sfârșitul comunicatului 

Data și ora comunicatului sunt obligatorii. 

 

               Stilul comunicatului de presă de presă 

Pentru a fi uşor de înțeles  căutați  să scrieți  cât mai simplu și concis, utilizând fraze 

scurte. Textul  trebuie  să  fie  limpede  și  să  conțină  cuvinte  concrete;  evitați  jargonul  

administrativ.  De asemenea, evitați enumerările lungi și inversarea ordinii cuvintelor pentru a 

diminua confuziile și tonul prețios. Este important pentru jurnaliști să folosiți date și cifre care 

se pot verifica ușor în prealabil. Scrieți corect și complet numele de persoane, funcții, instituții 

și localități. 

Tonul comunicatului trebuie să fie factual și neutru. Cel mai bine este să evitați elementele 

stilistice care sugerează o atitudine părtinitoare; ocoliți judecățile de valoare, superlativele sau 

comparațiile flatante, cu alte cuvinte, evitați tonul publicitar. Nu includeţi opiniile personale în 

comunicatul de presă, nu utilizați cuvinte ca “foarte bine”, “extrem de important” etc. Fiţi 

obiectivi.  

Nu în ultimul rând, acordați mare atenție redactării textului, din punct de vedere 

ortografic. Recitiți textul pentru verificare. Puteți anexa fotografii relevante pentru știrea în 

cauză. Redactorii le vor aprecia. 

Comunicatul este redactat folosind spațierea la două rânduri și margini late pentru a 

permite jurnaliștilor să își facă propriile adnotări; 

Comunicatele  pot fi: 
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   - de tip anunț: lansarea unui proiect, adoptarea unei noi strategii etc. 

  - de tipul „ştiri create”: evenimente organizate pentru atragerea atenției mass-media - 

recepții, ceremonii oficiale, concerte etc.; 

  - de tipul ştiri scurte: evenimente neprevăzute - prezentați faptele așa cum se petrec; 

reveniți cu informații despre soluționarea problemelor apărute; 

    - de tip replică: enunțuri scurte sau comunicate de presă în care poziția instituției față de 

o anumită problemă este prezentată detaliat și argumentat; însoțite de alte acțiuni. 

 

          Difuzarea comunicatului de presă 

În primul rând, consultați lista de contacte de presă (fișierul de presă), verificați dacă lista 

este actualizată și transmiteți  comunicatul tuturor canalelor de presă, fără a favoriza 

anumite canale pe motiv că ar fi mai importante sau mai influente decât altele. Toți jurnaliștii 

trebuie informați la timp, în mod  egal  și  simultan,  în  măsura  în  care  este  posibil.  Astfel  

veți  câștiga  încrederea,  respectul  și cooperarea presei. 

Când trimiteți un comunicat, luați în considerare  termenele de predare ale 

jurnaliștilor,  pe principiul „cu cât mai devreme de dimineață,  cu atât mai bine”, pentru că 

jurnalistul are nevoie de timp pentru transformarea comunicatului în știre. Zilele 

recomandate sunt zilele de luni şi marți, dat fiind că sunt mai puțin  aglomerate. E bine să 

cunoașteți  modalitatea de corespondență  preferată de fiecare jurnalist în parte (poştă 

electronică, fax sau ambele).  

 
 Monitorizare  

După transmiterea  comunicatului  de presă, monitorizați toate canalele  de presă o 

perioadă determinată de timp. În realizarea revistei presei faceți o analiză cantitativă: în câte 

publicații a apărut textul, câte posturi de radio și televiziune au preluat materialul, dar şi o 

analiză calitativă: ce fel de canale de presă au preluat comunicatul, în publicațiile scrise - la 

ce pagină şi la ce rubrică a apărut, cum a fost difuzat: integral, modificat, parțial,  

deformat, dacă a fost reprodus ca atare sau a fost însoțit de comentarii și informații 

suplimentare aparținând redacției. 

De asemenea, faceți o analiză a tonului jurnalistic: neutru, negativ sau pozitiv. În 

acest fel veți putea vedea dacă efectul a fost cel dorit, vă veți cunoaște interlocutorii din presă 

mai bine, pentru că veți afla cum a tratat fiecare subiectul pe care l-ați promovat şi vă veți da 

seama ce anume trebuie să îmbunătățiți data următoare. 
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4.4 Realizarea unui buletin informativ 

 
Buletinul informativ(newsletter) este un  instrument,  practic,  folosit  pentru a comunica  

informații punctuale, în mod regulat și pro activ către public țintă variat. Poate fi trimis electronic 

sau imprimat pe hârtie.  

Trebuie avute în vedere următoarele sfaturi: 

 Newsletter-ul  este  structurat  în  coloane  standard  și  conține  informație  concisă. 

 Cititorul  caută  să  acumuleze  rapid  informația,  având  posibilitatea  de  a  obține 

informații suplimentare prin accesarea unor link-uri; 

 Newsletter-ul este transmis pro activ spre cititori într-un mod flexibil. Nu este doar o 

sursă de informare ci și un instrument de conștientizare și de stimulare a interesului 

pentru implementarea proiectelor, noi surse de informare sau exemple inovatoare; 

 Pune accentul pe dimensiunea umană și furnizează exemple de proiecte. 

 Stilul său rezultă din conștientizarea nevoilor de informare ale audienței. 

 Trebuie să fie ușor de citit - 4-8 pagini sunt ușor de parcurs și de produs cu un cost 

scăzut. 

Întrebări care trebuie luate în calcul la realizarea unui newsletter: 

 Este direcționat către publicul potrivit? 

 Cum ar trebui să arate? 

 Cât de frecvent ar trebui să fie utilizat și cât de lung ar trebui să fie? 

 Care este stilul cel mai potrivit? 

 Va fi produs intern sau va fi subcontractat? 

 Cum ar trebui distribuit (tipărit sau în format electronic)? 

 Cum va fi gestionată lista de distribuție? 

 

4.5 Organizarea conferinței de presă 

 

Conferințele de presă sunt organizate pentru a marca un eveniment important și pentru a 

permite jurnaliștilor să fie primii care primesc informații despre un anumit subiect. O conferință 

de presă oferă organizatorului oportunitatea de a informa jurnaliștii despre un subiect anume. 

Astfel, jurnaliștii procesează mult mai ușor informația primită. O conferință de presă reușită 

necesită mobilizarea unor resurse substanțiale. Pentru ca la conferință să participe 10 jurnaliști, 

de obicei trebuie invitați în jur de 20. O pregătire minuțioasă a unei conferințe durează între 4 și 
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8  zile  de  lucru  intens,  la  acestea  adăugându-se  prezenta  la  eveniment  și  monitorizarea 

rezultatelor. 

Înainte de a vă pregăti pentru o conferință de presă puneți în balanță daca subiectul va 

trezi suficient interes pentru ca jurnaliștii să vină la conferință și apoi să scrie despre subiectul 

pe care l-ați prezentat sau dacă nu cumva subiectul respectiv poate fi dat publicității doar prin 

transmiterea unui comunicat de presă sau prin publicarea unei știri pe pagina de internet a 

instituției. 

Mai întâi de toate, trebuie să stabiliți care este mesajul pe care organizația dorește să îl 

lanseze prin intermediul conferinței de presă. Consultați-vă colegii și evaluați în mod obiectiv 

interesul pentru public al mesajului. Nu e suficient, de exemplu, să marcați un pas important pe 

care îl face organizația, ci trebuie să prezentați ce consecințe și ce impact va avea schimbarea 

respectivă asupra partenerilor și a beneficiarilor instituției. Conferința de presă este un bun 

exercițiu de empatie: e necesar nu doar să vă formulați mesajele și să alegeți cele mai potrivite 

canale, ci și să încercați să anticipați cum vor reacționa jurnaliștii și publicul la ele. Trebuie să 

știți nu doar ce vreți să spuneți, ci și ce așteaptă presa de la o prezentare: cifre, date concrete, 

elemente senzaționale, factorul uman ş.a.m.d. E necesar să știți tot ceea ce puteți spune, dar și 

ceea ce nu puteți spune, din motive obiective (de exemplu, pentru că ar încălca prevederile  

Legii pentru protecția  persoanelor  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestor date). 

Până la organizarea  propriu-zisă  a conferinței de presă, scrieți  comunicatul de presă, 

astfel încât să vă stabiliți foarte clar și mesajul pe care vreți să îl transmiteți presei și implicit 

publicului larg. Comunicatul de presă se va păstra până în momentul în care începe conferință. 

Distribuiți-l jurnaliștilor direct, la conferința de presă și, în plus, trimiteți-l prin fax sau e-mail la 

redacții la ora de deschidere a conferinței. 

În acest moment puteți demara pregătirile pentru organizarea conferinței de presă! Cel 

mai bine este să vă faceți o listă cu toate etapele pe care trebuie să le parcurgeți 

Este extrem de important să se organizeze conferințe de presă doar pentru evenimentele 

importante și să nu se abuzeze de această metodă doar pentru anunțarea unor detalii. 

Iată câteva observații care necesită atenție deosebită: 

 

Invitațiile 

Anunțurile privind conferința de presă trebuie transmise către jurnaliști cu o săptămână 

înainte de conferință. Propoziția / sintagma din anunț referitoare la subiect trebuie să fie 

similară cu titlul comunicatului de presă ulterior. 
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Invitațiile  trebuie  să  conțină  toate  detaliile  relevante  despre  subiect,  ora  și  locul  

de desfășurare,  astfel  încât  să  stârnească  interesul  presei  și  să  stimuleze  jurnaliștii  să  

participe  la conferință pentru a primi toate informațiile. În ceea ce privește conținutul, nu e 

nevoie de prea multe detalii, pentru că „grosul” informației urmează a fi livrat prin 

comunicatul de presă și la conferința de presă. 

Invitațiile pot fi personale sau nenominale. Dacă nu cunoașteți nume, agresați-le 

redactorului- șef și/sau șefului de departament (social, actualitate, după caz), identificat în 

caseta redacțională sau pe site-ul de internet. Cu două trei zile înainte de eveniment 

contactați jurnaliștii, pentru confirmările de participare.  Confirmările  sunt baza  eliberării  

de acreditări  (unde este  cazul) - acreditările  sunt legitimațiile  de  acces  în  instituțiile  care  

au  reguli  stricte  de  securitate,  cum  ar  fi  ministerele, parlamentul și altele. 

Pe Invitație, ca și pe comunicatul de presă, este trecută o persoană de contact care 

urmează să ofere detalii referitoare la eveniment. Persoana de contact indicată în Invitație 

trebuie să fie pregătită pentru solicitările de informații suplimentare. E bine să arate deschidere 

și amabilitate, dar să nu ofere mai multe informații decât e nevoie la momentul respectiv 

despre subiectul conferinței, ci să se axeze mai mult pe detaliile logistice. Este posibil să fie 

nevoie să retransmiteți  anumite informații  la scurt timp înaintea conferinței dacă o Invitație nu 

a ajuns la timp, nu a ajuns unde trebuie etc. Tot persoana de contact, care de obicei este 

persoana responsabilă cu comunicarea, poate să programeze declarații colaterale sau interviuri 

în exclusivitate. Nu uitați să țineți evidența tuturor Invitațiilor trimise: aceasta vă va ajuta la 

monitorizarea participării la conferință. 

 

Programarea 

Când stabiliți data și ora conferinței  de presă, aveți în vedere evenimentele  

„concurente”. Interesați-vă ce evenimente sunt programate de instituțiile partenere sau 

concurente, cercetați paginile de internet ale instituțiilor din domeniu sau ale agențiilor de 

presă. 

Luați în considerare termenele de predare a materialelor din punctul de vedere al 

jurnaliștilor! E recomandabil să organizați conferința de presă în zilele de luni până joi, la 

orele 10.00 sau 11.00, iar conferința  să  nu dureze  mai  mult  de o oră  astfel  încât  

jurnaliștii  să aibă  timp  să  ia interviuri  în exclusivitate, să facă fotografii, să monteze 

imaginile luate în timpul conferinței, să obțină clarificări sau informații suplimentare (dacă 

este cazul) și să scrie materialul. 
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Locul de desfășurare 

Cel  mai  bine  ar  fi  să  organizați  conferința  de  presă  în  sala  de  întâlniri  a  instituției 

dumneavoastră,  dacă  spațiul respectiv  vă  permite.  Dacă  nu,  sala  pe  care  o  veți alege  

trebuie  să îndeplinească următoarele cerințe minime: 

•  Să fie ușor accesibilă (un loc suficient de cunoscut în oraș, eventual în centru) – 

oferiți informații clare referitoare la adresă și opțiunile de transport 

•   Să fie iluminată  adecvat  (să aibă lumină  naturală,  în nici un caz lumină  de neon), 

să aveți spațiu în care să instalați prezidiul (să nu fie în fața unei ferestre, astfel încât 

imaginile video și fotografiile să nu fie luate contra luminii) 

•   Să  aibă  suficiente  prize  atât  pentru  aparatura  dumneavoastră  (instalație  de sunet, 

microfoane, laptop, videoproiector) cât și pentru aparatura jurnaliștilor 

•   Să aveți posibilitatea sau permisiunea, în cazul unei săli închiriate, să marcați accesul 

către sală cu indicatoare, afișe etc. 

Sala se poate aranja tip amfiteatru. În acest caz, trebuie să aveți grijă ca rândurile de 

scaune să fie despărțite de un culoar central, astfel încât cameramanii și fotografii să poată avea 

acces pentru a filma vorbitorii din față. 

A doua modalitate de a aranja sala este în formă de U, de această dată trebuie permis 

accesul în interior al echipelor TV, pentru filmare frontală. 

Este convenabil să aveți un spațiu de primire, o încăpere suplimentară pentru întâmpinarea 

și înregistrarea jurnaliștilor, unde după conferință puteți organiza interviuri sau întâlniri 

neoficiale cu un mic bufet (cafea, apă minerală etc). 

Atât  sala  de  conferință  cât  și  spațiul  de  primire  trebuie  personalizate:  utilizați  

imaginea  instituției (logo, poster, drapel, banner, publicații etc.), semnalizați accesul. 

 

Facilități tehnice 

Ideal este să puteți închiria echipament de sunet profesionist, inclusiv pupitru (pentru 

captarea sunetului de către jurnaliștii din presa audio-video).  Trebuie să vă asigurați că 

aveți în jur de trei microfoane fixe la “prezidiu” sau “tribuna” pentru vorbitori și două sau mai 

multe microfoane mobile pentru public în funcție de mărimea sălii și numărul de persoane 

invitate. 

Dacă vreți  să prezentați  materiale în format electronic, asigurați-vă  că aveți  la 

îndemână un laptop și un videoproiector  cu ecran. Dacă materialele  de prezentat  sunt pe 

CD, memory stick sau dischetă, copiați-le în memoria calculatorului, ca să nu vă facă surpriza 

să nu se deschidă sau să se blocheze. 
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Dacă participă și persoane care au nevoie de traducere, aveți nevoie de instalație de 

traducere simultană, microfoane și căști. 

Nu uitați să contractați un fotograf sau, dacă nu aveți resurse pentru asta, rugați un 

coleg să facă fotografii pentru arhiva instituției. 

Toate echipamentele  tehnice trebuie închiriate în timp util, așa că nu lăsați 

comandarea  și contractarea lor pe ultimul moment. 

Cu  cel  puțin  o  oră  înainte  verificați  dacă:  lumina  funcționează,  prizele  merg, 

legătura  dintre  videoproiector  și  laptop  funcționează  fără  probleme,  materialele  de  

prezentat  se deschid pe calculator și se văd bine din diferite unghiuri pe ecran, toți cei care au 

un rol în organizarea sau desfășurarea conferinței știu ce au de făcut și sunt pregătiți. 

Se amenajează un birou de înregistrare la intrarea în sala de conferință. Jurnaliștii vor fi 

rugați să ofere datele lor de contact, care vor fi ulterior incluse în fișierele de presă. Pregătiți 

pentru jurnaliști o  mapă de presă conținând discursurile vorbitorilor, comunicatul de presă, 

precum și orice alte informații ajutătoare pentru eveniment. Plasați-i pe cei care țin discursuri 

unul lângă altul, astfel încât să poată intra toți în cadrul unei fotografii și amplasați în spatele 

prezidiului  afișe  sau  panouri  informative  cu  subiectul  conferinței.  Astfel,  fotografiile  și 

materialul filmat de reporteri va purta marca evenimentului. Asigurați apă și cafea celor prezenți. 

Pentru vorbitori este recomandată apa plată. 

 

Mapa de presă 

Mapa de presă reprezintă imaginea instituției. Poate fi inscripționată cu titlul conferinței, 

dacă resursele financiare vă permit acest lucru. În caz contrar, pot fi utilizate alte mape 

personalizate cu numele/ logoul organizației. 

Mapa de presă trebuie să conțină copii ale materialelor prezentate pe durata conferinței 

de presă: 

 Comunicat  de  presă  (acesta  trebuie  transmis  către  mass-media  în  momentul  în  

care  începe conferința) 

 Lista vorbitorilor și a organizatorilor (nume complet, funcție, instituție) 

 Prezentări ale programelor/ activităților organizației 

 Materiale promoționale (pix și carnet inscripționate) 

 Ecuson nominal (lista participanților). 
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Moderatorul 

Moderatorul este ofițerul de presă sau persoana care conduce conferința, adică persoana 

cu cea mai înaltă funcție dintre vorbitori. 

Ar fi bine ca moderatorul să organizeze, cu o zi înaintea conferinței  o întâlnire cu 

vorbitorii pentru  a  stabili  împreună  desfășurătorul  evenimentului.  Moderatorul  întâmpină  

Invitații  în  sală  și deschide  conferința  prezentând  subiectul  acesteia  și  pe  vorbitori.  Face  

o  scurtă  introducere  și  dă cuvântul  vorbitorilor  pe  rând,  conform  planului  prestabilit.  

După  discursurile  vorbitorilor,  care  nu trebuie sa depășească 10 minute de fiecare, 

moderatorul invită jurnaliștii să pună întrebări, clarifică întrebările neclare, mediază relația 

între vorbitori și auditoriu și stopează devierile de la subiect. 

Moderatorul  este cel care face Invitația  de încheiere a conferinței  și invită publicul 

în sala adiacentă, în care de obicei este pregătit un mic bufet organizat în funcție  de resurse. 

Moderatorul stimulează contactele personale, interviurile colaterale și cele viitoare etc. 

Amintiți-vă că discursul fiecărui vorbitor nu trebuie să depășească 10-15 minute. După ce 

discursurile s-au încheiat, deschideți sesiunea de întrebări. Aceasta nu trebuie să fie mai lungă de 

20 minute. 

 

Monitorizarea presei  

După conferință, organizatorii, inclusiv purtătorul de cuvânt, vor lua parte la o întâlnire 

(De-briefing), în cadrul căreia se trag concluziile despre desfășurarea evenimentului, cu scopul 

de a analiza unde- dacă este cazul unor îmbunătățiri, pentru evenimentele viitoare. 

Conferința de presă trebuie să asigure inițiatorului stabilirea unor contacte directe și de               

încredere cu reprezentanții mass-media. Aceste contacte vor permite ulterior menținerea 

interesului și a curiozității jurnaliștilor. Nu întotdeauna există un eveniment major, dar acest 

lucru  nu  trebuie  să  împiedice pregătirea  terenului.  Astfel,  în  momentul în  care apare ceva 

important, jurnaliștii vor fi pregătiți să vorbească despre el, datorită fluxului continuu de 

informații pe care le primesc. 

 

Diferite formate de evenimente 

Conferințele de presă pot avea diferite formate. În funcție de situație, pot fi planificate cu 

mult timp în avans sau organizate în ultimul moment. Pot fi adresate tuturor jurnaliștilor, unui 

grup-țintă restrâns în funcție de subiectul abordat sau de zona geografică sau pot fi rezervate 

pentru un cerc limitat de jurnaliști, considerați ca lideri de opinie. Conferințele de presă se țin de 

obicei în prima parte a zilei, într-un spațiu fix. De asemenea, pot avea loc dimineața devreme 
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(conferința de mic-dejun) sau la amiază (conferința de prânz). Alte evenimente de presă pot dura 

o jumătate de zi sau chiar o zi întreagă (de reținut că timpul jurnaliștilor este prețios): de 

exemplu, o vizită a jurnaliștilor pentru a vedea proiectele încheiate. Mai multe elemente pot fi 

combinate, cum ar fi o excursie pe teren urmată de conferința de presă la prânz. 

 

             Câteva îndrumări  practice: 

 Ar fi bine ca numărul vorbitorilor să nu depășească trei persoane. Alți colegi din sală 

pot răspunde la întrebări specifice, tehnice. 

 Rugați-i pe vorbitori să nu depășească șapte minute pentru prezentări, cel mult zece. 

 Pregăti-vă  notițe care să vă reamintească toate punctele de discuție  și alte informații  

de care aveți nevoie și țineți-le la îndemână. 

 Încurajați dialogul liber, deschis, dar rămâneți la subiectul principal al conferinței. 

 Nu încercați să acoperiți toate aspectele colaterale care pot apărea în timpul sesiunii de 

întrebări şi răspunsuri. Acestea pot fi abordate separat, cu jurnalistul interesat, după 

încheierea conferinței. 

 Nu permiteți devierile de la subiectul conferinței de presă. 

 Dacă așteptați echipe de televiziune, evitați să purtați prea mult alb, dungi subțiri sau 

picățele, sau culori contrastante. 

 

4.6 Organizarea evenimentelor: conferințe, seminare 
 

Scopul principal al evenimentelor este furnizarea  de  informații  despre  rezultatele  

preconizate  ca  urmare  a  implementării proiectului; 

Conferințele și seminarele trebuie special concepute pentru un anumit grup-ţintă, iar 

această decizie va influența conținutul și forma evenimentului. Este relevantă implicarea unor 

beneficiari care pot prezenta problemele pe care le-au întâmpinat în procesul de pregătire și 

implementare a proiectelor lor, permițând transferul de experiență către potențialii beneficiari. La 

seminare trebuie invitați și reprezentanți ai organismelor de implementare care pot răspunde pe 

loc la întrebările puse de participanți. Prin organizarea acestor tipuri de evenimente un număr 

mare de potențiali solicitanți își pot rezolva problemele fără să mai apeleze individual la 

consultanta. 

Seminare sau atelierele de lucru sunt cea mai bună alegere când trebuie transmise 

mesaje specifice către un grup mai mic și/sau mai specializat. Sunt în mod deosebit recomandate 

pentru procesele de învățare activă în grup. 
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Ce asigură succesul unui eveniment: 

        Are scopuri clare și un public-țintă clar delimitat; 

        Este organizat astfel încât să maximizeze participarea și impactul; 

        Implică audiența; 

        Nu neglijează activitățile post-eveniment (materialele conferinței, analiza ulterioară); 

    Este evaluat (sunt monitorizate reacțiile generate de eveniment și se trag concluzii 

care pot fi utile pentru organizarea evenimentelor viitoare). 

Procesul de organizare și desfășurarea evenimentelor este asemănător cu organizarea 

conferinței de presă descrisă mai sus. 

 

4.7 Dezvoltarea campaniilor pe internet 

 

Internetul este un mijloc de comunicare a cărui amploare creşte într-un ritm rapid. Cele mai 

utilizate formate de comunicare online sunt următoarele. 

 

Website  organizațiilor partenere 

Un website a devenit un instrument esențial al oricărei strategii de comunicare, iar acesta 

trebuie promovat pe toate materialele pentru presă, broșuri, fluturași, newslettere, precum și pe 

alte materiale create pentru public. 

Iată câteva reguli care asigură eficienta unui site: 

- Să aibă un conținut foarte bine structurat care să permită vizitatorilor accesul cât 

mai rapid la informații; 

- Să poată fi dezvoltat și extins – spre deosebire de o publicație, un website 

oferă oportunități nelimitate de actualizare și completare a conținutului. 

 Succesul său depinde de: 

-   Frecvența cu care este actualizat; 

- Nivelul de accesibilitate, mai ales pentru utilizatorii care dispun de conexiuni slabe 

la Internet și de calculatoare depășite din punct de vedere tehnic. 

Fiind o resursă extrem de flexibilă, el permite amplasarea pe el a unei game complete de 

instrumente  online.  Site-ul este  prima  sursă  la  care  apelează  jurnaliștii și cetățenii atunci 

când  se  interesează  de instituție. 

Rețelele sociale 

Cetățenii Republicii Moldova folosesc din ce în ce mai mult rețelele sociale pentru a 

comunica cu apropiații. Activitatea pe rețelele sociale devine un factor decisiv în formarea 
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agendei publice, distribuția știrilor, formarea opiniei și reacția la  evenimente. De aceea 

majoritatea instituțiilor statului folosesc intens prezența pe rețele sociale. 

Cele mai populare rețele sociale în Moldova sunt facebook, OK, instagram și Youtube. 

Acestea sunt rețele cu participare generală. Populare, dar care acoperă o parte a societății sunt 

rețele ca LinkedIn, Twitter, VK, Pinterest. 

Organizațiile comunică cel mai activ pe facebook. Acestea folosesc, de obicei cîteva tipuri 

de conținuturi distribuite - statusuri, link distribuit cu scurt comentariu, fotografii, clipuri video. 

Stilul exprimării recomandat este oficial, dar relaxat, direct, fraze scurte, mesaje concentrate, apel 

la emoție și umor. 

Prezența pe rețele sociale e foarte utilă în special în trei  situații: 

- În situația de criză, când e nevoie de reacții rapide la evenimente. 

- În situația de neînțelegere cu presa, când e nevoie de un canal direct oficial de 

comunicare 

- În cazul campaniilor cu audiență îngustă - rețelele de socializare permit promovare cu 

buget redus și lucrul cu audiențe definite exact pe multe criterii. 

 

5. ORGANIZAREA CAMPANIILOR DE COMUNICARE 

 

Din toate instrumentele disponibile comunicatorului instituțional, nici unul nu este mai 

puternic, mai complex și mai eficient decât campania de comunicare( informare, sensibilizare). 

Campania de comunicare este un efort colectiv intens, susținut pentru o perioadă 

delimitată de timp, prin care autorii ating un obiectiv strategic legat de  transformarea  unei 

audiențe-țintă. Această transformare poate fi informarea, sensibilizarea, schimbarea de atitudine 

sau comportament a audienței țintă. 

Foarte multe probleme ale societății sunt rezolvate prin campanii de comunicare. Unele 

campanii sunt ușor de realizat și parcă se alimentează de la sine, cum ar fi adoptarea unor 

tehnologii noi. Moldovenii au îmbrățișat rapid telefonia mobilă, internetul, televiziunea prin 

cablu. Alte tehnologii moderne,  ca  panourile solare sunt  mai  greu  de  promovat.   

Campania de comunicare nu poate rezolva toate problemele. Dar în marea majoritate a 

sarcinilor puse în fața instituțiilor comunicarea poate cel puțin ajuta și completa efortul de altă 

natură în rezolvarea problemei. 

Inițierea și implementarea unei campanii de comunicare implică parcurgerea următoarelor 

etape: 
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1 

 

 

Definirea problemei 

 

Instituția va discuta și va conveni la definiția clară a problemei - 

aceasta va fi definită în scris. Fără această etapă,   toate   etapele   

ulterioare   capătă   un   traseu aleatoriu. 

 

2 

 

Decizia de a iniția o 

campanie 

de comunicare 

 

Este problema definită rezolvabilă printr-o campanie de comunicare? 

Dacă nu, poate oare metoda alternativă selectată să fie ajutată / 

completată decisiv de o campanie de comunicare? 

Dacă  răspunsul  la  una  din  întrebările  de  mai  sus  e pozitiv, se 

poate lua decizia de a iniția o campanie. 

 

3  

Stabilirea               

obiectivelor  

campaniei 

Odată definită problema și oportunitatea unei campanii, urmează să 

stabilim obiectivele acesteia. Evident că acestea trebuie să fie SMART. 

În ceea ce ține realismul obiectivelor, regula simplă e să stabilim 

obiective cât mai ambițioase  în  partea  de  jos  a  piramidei  de  

campanii, adică în cazul campaniilor de informare (unde putem să ne 

propunem chiar acoperirea a 90% din audiența-țintă), dar  să  fim  

extrem  de  precauți  când  ne  propunem  să facem cele mai dificile 

campanii - de schimbare de atitudine și de schimbare de comportament. 

Aici recomandarea e să stabilim obiective cât mai modeste. Să 

schimbi modelul de comportament la 5% dintr-un target numeros poate 

fi o adevărată minune. 

 

4 

 

Stabilirea grupului-

țintă 

 

Cine sunt oamenii care trebuie expuși campaniei ca să 

atingem obiectivele? 

Descrierea  grupului  cel  mai  îngust  pentru  a  fi  expus campaniei. 

Despre cine e vorba? Ce fel de oameni sunt? 

În ce cred? Ce vor? De ce se tem? Cum se informează? Cine îi 

influențează? Cum putem descrie stilul lor de viață? Stilul de 

comunicare? Cum vorbesc? Ce consideră drept prestigios? Cum se văd 

pe sine? Cum își validează propria identitate? Care sunt valorile care le 

determină comportamentul? 

5.  
Identificarea   și   
acumularea 
resurselor 

 
Cați bani avem? 
Ce resurse umane avem? Câț timp avem? 
Ce aliați avem? 
Ce opoziție avem? 
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6 

 
Cercetarea 

 
Cercetarea audienței: 

Expertiza acumulată instituțional 
Vizita de studiu 
Interviul aprofundat (audiențe, experți, comunitate) 
Sondajul sociologic 
Focus-grup 
Cercetarea comportamentului 
Testarea mesajelor 

 
7 

 
Planificarea 
campaniei 

 
Care e mesajul principal? 
Care sunt mesajele secundare? Care sunt canalele de comunicare? 
Cum   arată   mesajul   adaptat   la   fiecare   canal   de 
comunicare? 
Care  sunt  acțiunile,  responsabilii și resursele  necesare fiecărei 
acțiuni? 

 
8 

 
Implementarea 
campaniei 

 
Executarea  acțiunilor  din plan.  Corectări și ajustări de parcurs. 
Analiza post-campanie - ce am reușit din cele propuse? De ce? Ce n-a 
mers conform planului? 

 
 

O campanie de informare trebuie: 
 

o Să nu fie inițiată dacă însăși necesitatea ei nu este demonstrată cu argumente; 
 

o Să identifice cu precizie grupurile țintă; 
 

o Să se bazeze pe o cercetare adecvată, special concepută pentru a servi scopurilor 

campaniei. 

Scopul unei campanii de informare și conștientizare este informarea si conștientizarea 

publicului larg asupra avantajelor implementării proiectului. Acesta include activități de 

informare si conștientizare care se derulează in conformitate cu prevederile regulamentelor 

Uniunii Europene. Elemente principale ale Campaniei de informare și conștientizare a 

beneficiarilor de servicii de aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) sunt prezentate în anexa la 

prezentul manual. 

 
 

6. ELABORAREA PLANULUI DE COMUNICARE 

 

Un Plan de comunicare trebuie sa aibă la bază întrebarea fundamentala: Care sunt scopurile 

pe care le urmărește și care sunt obiectivele cheie? 

Intre timp va trebui de apreciat cat de bine cunoaște publicul activitatea instituțiilor și a 

activităților din proiect si care este opinia sa cu privire la aceasta. Pentru a dobândi un punct de 

vedere obiectiv asupra problemei vor fi necesare cercetări de teren. De multe ori sunt suficiente 

chestionare rapide sau telefoane aplicate unui eșantion reprezentativ de subiecți.  
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Informația prezentată în capitolele precedente al prezentului Ghid va oferi posibilitatea 

elaborării  Planului de comunicare pentru partenerii proiectului. 

Structura unui plan de comunicare este următoarea:  

1. Contextul planului de comunicare 
 
In cadrul acestei secțiuni se va explica/ descrie cadrul/ contextual general al 

planului de Comunicare: o scurta descriere a proiectului, a obiectului de activitate,  

precum si alte informații ce pot explica contextual si necesitatea elaborării acestuia. 
 
2. Scopul: 
 
In cadrul secțiunii, se va menționa scopul Planului de comunicare în contextul activităților 

proiectului. 

3. Obiective: 

Unde dorești sa ajungi ? Se vor menționa minim 2 maxim 4 obiective. Obiectivele trebuie sa 

servească Scopului planului si trebuie sa fie SMART. SMART este  un acronim al 

caracteristicilor: Specifice, Măsurabile, Accesibile, Relevante și încadrate în Timp: 

 Specific – înseamnă ca un obiectiv indica exact ceea ce se dorește a se obține. 

Un obiectiv specific este foarte clar exprimat, nu lasă loc de îndoieli. Un obiectiv specific 

difera in primul rand de unul general. El vizează rezultate concrete, iar nu rezultate in general.  

Pentru a verifica daca un obiectiv este sau nu Specific, utilizați întrebări precum: Cine? Ce? 

Când? Cum? Care este grupul țintă? Nu este însă obligatoriu ca un obiectiv sa răspundă, in mod 

obligatoriu, la toate întrebările de mai sus in același timp. 

 Măsurabil – înseamnă ca un obiectiv poate fi cuantificat, fie cantitativ, fie calitativ. 

Un obiectiv măsurabil este cel care permite stabilirea cu exactitate a faptului ca a fost atins 

ori nu sau in ce măsura a fost atins. De asemenea, un obiectiv măsurabil permite monitorizarea 

progresului atingerii lui. 

 Abordabil/de Atins/realizabil – înseamnă ca un obiectiv poate fi într-adevăr atins. 

In acest sens, trebuie luate in considerare mai multe aspecte: 

– prin definirea obiectivului nu se propune realizarea a ceva imposibil de atins in conditiile 

date.  

– obiectivul in cauza poate fi atins în condițiile proiectului, de către organizația sau 

persoana care  este responsabila de realizarea lui.  În acest sens, trebuie ținut cont  de 

resursele existente, capacitatea organizației, timpul disponibil necesar. 
 
 
 Relevant – înseamnă ca realizarea obiectivului contribuie la impactul vizat de proiect. 
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Realizarea unui obiectiv trebuie sa contribuie in mod nemijlocit la atingerea unui obiectiv 

mai mare, mai general. În acest sens, el trebuie sa vizeze un anumit impact. 

Relevanta unui obiectiv se evaluează in raport cu obiectivul general al acelui proiect. 
 

 Încadrat in Timp – înseamnă ca obiectivul conține si data pana la care este prevăzut a 

se realiza. Legat de un obiectiv încadrat in Timp, știm cat ar trebui ca acesta sa se realizeze. 

Pentru a verifica daca un obiectiv este sau nu încadrat in Timp, utilizați întrebări precum: Când? 

Până când? În ce perioadă? 

 

4. Public ținta 
 
Cui te adresezi ? Va fi definit Grupul Ținta -  grupul de persoane/entitatea care va fi direct 

și pozitiv afectată de activitatea dumneavoastră, la nivelul obiectivului proiectului. 

Căror sectoare ale comunității te adresezi ? Publicul larg sau toata lumea sunt expresii prea 

vagi. Cu cat publicul ținta va fi specific at mai precis cu atât vei avea mai mult succes. A-ti alege 

publicul nu înseamnă sa excluzi pe toata lumea ci doar sa cunoști mai bine un grup restrâns de 

persoane.  Afla din ce surse se informează publicul tău ținta. Ce ziare citesc cei vizați ? Asculta 

postul de radio local ? Fac parte dintr-o alta rețea ? Considera ca ziarul local nu e bun de nimic ? 

Toate acestea te vor ajuta sa aplici activitățile din plan. 

 

4 Activitățile de informare și comunicare 

In cadrul acestei secțiuni se vor menționa concret activitățile Planului de Comunicare, care 

vor fi așezate în dependență de data calendaristică de desfășurare. Acestea vor fi explicate 

detaliat, menționându-se rezultatele exacte, responsabilul, publicul țintă si perioada de derulare a 

acesteia. Cu alte cuvinte este planul de acțiune al organizației. Fiecare metoda sau mijloc de 

comunicare ales va avea propriile limite de timp.  

 

5 Buget 

Cat te vor costa toate astea ? Bugetul se referă în general la o listă cu toate veniturile si 

cheltuielile. Bugetul este un concept important în microeconomie si este reprezentat grafic printr-

o linie, pentru a ilustra schimbul între două sau mai multe bunuri. Într-o lume ideala bugetul ar 

acoperii toate costurile necesare implementării planului de comunicare. In realitate trebuie sa 

limitezi opțiunile în dependență de sursele disponibile.  
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6 Evaluare 

Evaluarea activităților la orice etapă oferă posibilitatea verificării daca eforturile depuse au 

avut succes. Evaluarea atingerii obiectivelor de promovare  va fi  realizata  prin  intermediul 

următorilor indicatori: 

- Numărul   de   participanți   la evenimentele  organizate  in  cadrul activităților    

- Numărul de  cetățeni  informați  cu privire la activitățile derulate  

- Numărul de articole generate in presa in urma campaniei de promovare 

- Tipul de reacții generate in urma campaniei de promovare 

- Numărul de materiale de promovare realizate, etc. 

Rezerva mereu timp pentru aceasta operațiune! Chiar daca ea presupune doar păstrarea 

unor articole decupate din ziare si a unei evidente cu numărul de interviuri acordate. Făcând 

acest lucru in mod regulat poți evalua lucrurile când nu merg așa cum iți doreai. Este un sistem 

de prevenire foarte bun care iți da posibilitatea sa-ti schimbi strategia mai degrabă decât sa nu 

atingi obiectivul propus.  

        De reținut: Cel mai bun Plan este unul flexibil, care se modifica în timp. 

 

Fiecare organizație parteneră al proiectului trebuie să propună activități de informare și 

vizibilitate privind acțiunile din procesul de implementarea proiectului. Ulterior ADR Sud va 

elabora Planul general de comunicare al proiectului, unde se vor integra activitățile de 

comunicare a tuturor partenerilor, și vor fi coordonate cu toate părțile implicate în implementarea 

proiectului. De acea este important ca din timp fiecare partener să studieze prezentul Ghid de 

comunicare, care le va fi de ajutor în planificarea activităților de comunicare și vizibilitate.  

Un plan de management al comunicării eficient este factorul-cheie in implementarea 

proiectului cu succes. Planul prevede oferirea de informații beneficiarilor proiectului despre 

stadiul in care se afla proiectul si cum sunt folosite resursele pentru ca obiectivele sa fie atinse. 

De asemenea, documentele importante, calendare si procedurile folosite pot fi publicate în locuri 

publice, unde beneficiarii pot avea acces.  
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Anexa 1  

 
Conceptul Campaniei de informare și conștientizare  

a beneficiarilor de servicii de aprovizionare cu apă și canalizare în cadrul proiectului  

 

Scopul campaniei este informarea si conștientizarea publicului larg asupra avantajelor 

implementării proiectului “Aprovizionare cu apă potabilă și canalizare în raionul Cahul”. Acesta 

include activități de informare si conștientizare care se derulează in conformitate cu prevederile 

regulamentelor Uniunii Europene. 

Masurile de informare si publicitate vor fi îndreptate, in primul rând, asupra populației 

municipiului Cahul si localităților din zona proiectului, deoarece acest grup ținta este cel care va 

simți îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apa și canalizare, fiind totodată si cel care va 

suporta inconvenientele generate de execuția lucrărilor si de creșterea tarifelor. 

Mesajul principal al campaniei poate fi:   O apa curata, o viată sănătoasă!...... 

Prin implementarea acestui proiect, populația raionului Cahul va conștientiza importanta 

unei ape curate asupra calității vieții si, implicit, a sănătății. 

Mesajele secundare care vor fi utilizate in campania de informare si conștientizare vor avea 

in vedere transmiterea de informații referitoare la: 

- Îmbunătățirea calității serviciilor de furnizare de apa potabila si a celor de canalizare; 

- Îmbunătățirea condițiilor de viată a populației ca urmare a furnizării unor servicii de 

apa/canalizare la standarde europene; 

- Îmbunătățirea stării de sănătate a populației datorita reducerii poluării mediului, in 

special a surselor de apa; 

- Necesitatea creșterii tarifelor pentru serviciile oferite de companie ca urmare a 

investițiilor realizate prin proiectul de finanțare; 

- Sprijinul financiar nerambursabil din partea Guvernului German acordat Operatorului. 

 
 
Obiectivele generale ale campaniei de promovare pot fi: 
 

 Informarea publicului ținta cu privire la acest proiect prin prezentarea beneficiilor viitoare 

ale populația raionului Cahul, in contextul creșterii calității infrastructurii care va asigura 

atât îmbunătățirea calității apei, a serviciilor de canalizare, cat si protecția mediului, in 

special a surselor de apa; 

 Asigurarea transparentei gestionarii fondurilor europene nerambursabile prin transmiterea 

periodica către publicul ținta a informațiilor referitoare la contribuția nerambursabila a 
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Guvernului German si la progresul implementării proiectului in vederea îmbunătățirii 

infrastructurii de mediu din raionul Cahul. 

Obiectivele specifice pot fi: 

 Dezvoltarea unui cadru de comunicare deschis si flexibil care sa permită informarea 

corecta si prompta a publicului asupra stadiului de derulare a proiectului finanțat prin 

Guvernul German, utilizând mijloace de comunicare potrivite pentru fiecare grup ținta; 

 Informarea populației despre obiectivele, importanta si prioritățile proiectului, asigurând 

un flux de informații coerent despre proiect pe toata perioada derulării acestuia; 

 Informarea grupurilor ținta asupra problemelor de mediu existente si conștientizarea 

acestora cu privire la beneficiile pe care le vor avea ca urmare a implementării proiectului; 

 
GRUPURI TINTA Pentru cine comunicam? 

 
Principalele grupuri ținta identificate pentru campania de promovare a proiectului sunt: 

 

o Populați municipiului Cahul si localităților din zona proiectului, reprezentând majoritatea 

utilizatorilor finali ai serviciilor Apă-Canal Cahul; 

o Clienții direcți ai Apă-Canal Cahul (administratorii de bloc, proprietarii caselor, clienții 

industriali, clienții instituționali) 

o Personalul Apă-Canal Cahul (publicul intern); 

o Autoritățile publice locale implicate in gestionarea proiectului; 

o Instituțiile publice interesate in activitatea operatorului (Agenția ”Apele Moldovei” ș.a.) 

o ONG-urile specializate pe probleme de mediu, asociațiile profesionale, inclusiv sistemul 

educațional; 

o Mass – media locala si regionala, ca vector principal de diseminare a informației; 

o Producătorii agricoli din mediul rural; 

o Pârțile contractuale implicate in implementarea proiectului (supervizorul lucrărilor, 

constructorii, furnizorii de servicii pentru proiect, consultanți, Federația Internațională a 

Inginerilor de Consultanță). 

 
 
         MATERIALE DE COMUNICARE Cum comunicam? 
 
În cadrul campaniei de informare și conștientizare pot fi incluse următoarele activități: 
 

1. Realizarea unui sondaj de opinie in 3 etape (inițial, intermediar si final), care sa evidențieze 

gradul de informare al populației în ceea ce privește proiectul, in etapa inițiala. Cel de-al 
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doilea sondaj va indica daca acțiunile derulate au impact asupra publicului, urmând ca 

sondajul final sa se concentreze asupra evaluării impactului campaniei de promovare; 

2. Realizarea de materiale informative și anume: afișe, banner, pliante, pungi, fluturași, bloc 

note; mape, stilouri, rollup.  

3. Acțiuni de conștientizare:  

- conferințe de presa (2, una de lansare si una de închidere),  

- briefinguri de presa (….),  

- evenimente specific de informare despre proiect cum ar fi: concursuri de desen, lecții 

tematice desfășurate în instituțiile educaționale, întâlniri publice, concursuri interactive 

pentru tineri, evenimente de agrement și stimulare a celor mai activi participanți din 

cadrul campaniei, ș.a..) cu distribuție de materiale informative; 

4. Publicitate media: realizarea și difuzarea de spoturi TV si spot radio. 

 

Exemplu de mesaj de argumentare: 

”Campania de conștientizare în raionul Cahul este strict necesară tuturor categoriilor de 

cetățeni ai raionului – de la mic până la mare, deoarece ține de necesitatea de familiarizare 

și conștientizare a acestora privind posibilitatea de utilizare a apei curgătoare din bazinul 

orizontal al râului Prut, aceasta fiind mult mai accesibilă și mai favorabilă pentru locuitori. 

Apele subterane din zonele de sud a țării sunt poluate cu substanțe nocive, noi avem 

posibilitatea să utilizăm apele terestre ca să nu compromitem așteptările generațiilor ce 

urmează.” 
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Anexa 2 

Șabloane pentru materiale  
de comunicare și vizibilitate 

  





  

                         implementat de                                și  

 
Proiectul ”Aprovizionarea cu apă și canalizare în raionul Cahul” 

 
 

Proiect finanțat în cadrul Cooperării Financiare Germane cu Republica Moldova, Banca 
Germană de Dezvoltare KfW și implementat de Primăria Municipiului Cahul și Agenția de 

Dezvoltare Regională Sud 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               implementat de                                   și 

 
 

Proiectul ”Aprovizionarea cu apă și canalizare în raionul Cahul” 

 
 

 
Proiect finanțat în cadrul Cooperării Financiare Germane cu Republica Moldova, Banca 

Germană de Dezvoltare KfW și implementat de Primăria Municipiului Cahul și Agenția de 
Dezvoltare Regională Sud 

 

COMUNICAT  DE PRESĂ  

 

TITLUL COMUNICATULUI 

 

Textul comunicatului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Numele și date de contact ale emițătorul comunicatului 

 

 

  



Denumirea evenimentului 
Denumirea prezentării 

Data evenimentului 

 

 

 

 

 

Date despre redactor 

Proiectul ”Aprovizionarea cu apă și canalizare în raionul Cahul” 

implementat de                                      și  

Site redactorului 



Titlul slide-ului 

 

 

• Textul conținutului 

• Imagini 

• Grafice 

 

 

 

                                       

Site-ul redactorului 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Numele și datele de contact ale 

redactorului 

 

 

”Aprovizionarea cu apă și canalizare în raionul Cahul” 
Proiect finanțat în cadrul Cooperării Financiare Germane cu Republica Moldova, Banca Germană de Dezvoltare 

KfW și implementat de Primăria Municipiului Cahul și Agenția de Dezvoltare Regională Sud 

implementat de                                       și  

Site-ul redactorului 



 

 

  

 

                          implementat de                                 și 

 
 

 

 
 

Se va însera imaginea reprezentativă pentru proiect 

 

Titlul proiectului  

Obiectivul proiectului (se va face un rezumat care să aibă circa 80-100 de 

caractere)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  

Scop, data de începere, perioada de implementare_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Valoarea totală a proiectului precum și valoarea cofinanțării Guvernului 

German_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Beneficiarul proiectului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  

Investitotul/Coinvestitorul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 

 

 

 

Sintagma:  Proiect  finanțat în cadrul Cooperării Financiare Germane cu Republica 

Moldova, Banca Germană de Dezvoltare KfW și implementat de Primăria 

Municipiului Cahul și Agenția de Dezvoltare Regională Sud 



Denumirea proiectului                 
 

 

 

Obiectivul proiectului ( se introduce obiectivul proiectului) 

 

Sintagma ”Proiect finanțat în cadrul Cooperării Financiare Germane cu Republica 

Moldova, Banca Germană de Dezvoltare KfW și implementat de Primăria 

Municipiului Cahul și Agenția de Dezvoltare Regională Sud” 

 

Beneficiarul proiectului 

 

Valoarea totală  a proiectului în lei 

 

Valoarea cofinanțării de către Guvernul German, în  lei 
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Alimentarea cu Apă și Canalizare în Cahul

Municipalitatea Cahul – ADR Sud

Planului de C&V – 05/2020

Fichtner Water & Transportation GmbH

Anexa 3

Anexa 3:  Bugetul C&V detaliat

# Descriere Responsabilitate Unitate Cantitate Preț unitar Preț total

1 Dezvoltare a

- Logo AAC Cahul,

- Sloganuri care promovează mesaje cheie (până la

cinci sloganuri, dintre care un slogan cheie, limbi:

engleză, română, rusă)

- Șabloane de identitate

- Papetărie de marcă (antet, plicuri, cărți de vizită,

șabloane de prezentare etc.);

- Articole promoționale de marcă (pixuri, caiete, chei

USB etc.);

- Truse de atelier / seminar;

- Autocolante pentru plasarea pe echipamentele

proiectului

- Flyer (unul pentru AA, unul pentru C, mărimea DL,

limbi: engleză, română, rusă),

- Set de afișe (1 set format din 5 teme diferite,

dimensiunea A0, limbi: engleză, română, rusă),

- Fișe informative (5 subiecte diferite, care urmează să

fie definite de angajator, dimensiunea A5, limbi: engleză,

română, rusă)

- Bannere (1 tip, dimensiune aproximativă 0,50 m x 2,50

m)

1.1 Elaborarea materialelor promoționale menționate 

mai sus, prezentarea / transmiterea inițial a trei (03) 

probe dintre care cel favorizat se finalizează în încă 

două (02) etape.

CC sum 1 5,000 5,000

1.2 Production Producător prin CO sum 1 3,000 3,000

2 Press ads upon achievement of major milestones CO sum 1 0 0

3 Press inserts to promote project and connection to

water/sewer
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Anexa 3
# Descriere Responsabilitate Unitate Cantitate Preț unitar Preț total

3.1 Development

Develop press insert with relevant information and 

contact for insertion in local / regional newspapers, 

size suitable to newspapers; include for all 

coordination with newspapers, etc., include for 

translation into English language

CC buc 1 100 100

3.2 Producerea Producerea prin CO sum 1 1,000 1,000

4 Reprezentarea proiectului pe site-ul  MC, ACC, ADR 

Sud

4.1
Dezvoltare

Dezvoltarea paginii web html statice în cadrul site-

urilor web existente, MC, ACC și ADR Sud oferind 

informații detaliate despre proiect și procedurile de 

aplicare pentru conectarea caselor etc.

Includerea imaginilor și graficelor, link-uri către 

instituții relevante, donatori etc., limbi: engleză, 

română, rusă

CC

Susținută de ADR Sud
sum 1 1,000 1,000

4.2 Întreținere, actualizare

Menținerea și actualizarea paginii web în mod 

regulat și la evenimente speciale

CC

ADR Sud menținerea 

propriului site web

lună 36 100 3,600

5
Dezvoltare și postare regulată pe canalele de socializare

5.1
Dezvoltare

Configurarea conturilor în 3 canale de social media.
CC sum 1 1,000 1,000

5.2 Întreținere, actualizare

Menținerea și actualizarea celor 3 canale de 

socializare de mai sus, să includă cel puțin 1 postare 

pe săptămână pe canal media, limbi: engleză, 

română, rusă

CC lună 36 100 3,600

6 Participarea la evenimente locale și regionale cu stand

informativ etc.
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Anexa 3
# Descriere Responsabilitate Unitate Cantitate Preț unitar Preț total

6.1 Organizare și implementare

Propunerea participării la evenimente, organizarea 

participării, inclusiv coordonarea cu gazda 

evenimentului și alte autorități, crearea standului de 

informații și a facilităților, prezența continuă înainte / 

în timpul / după eveniment, transport, cu excepția 

taxelor.

CC

Susținută de ADR Sud
eveniment 5 500 2,500

6.2
Achiziționarea de materiale promoționale Producător prin CO

sum/evenime

nt
5 600 3,000

7 Vizite la fața locului publice și zilele ușilor deschise

7.1 Organizare și implementare, înființarea standului de 

informații și a facilităților, prezență continuă înainte / 

în timpul / după eveniment, transport.

CC

Susținută de ADR Sud
eveniment 4 500 2,000

7.2 Achiziționarea de materiale promoționale Producător prin CO eveniment 4 600 2,400

8 Organizarea concursurilor sau acțiunilor comune în

școlile locale 

8.1 Organizarea și punerea în aplicare, coordonarea cu 

școlile și alte autorități.

CC

Susținută de ADR Sud
eveniment 5 300 1,500

8.2 Achiziționarea de materiale promoționale Producător prin CO eveniment 5 600 3,000

9 Reuniuni comunitare

9.1
Organizarea și implementarea, inclusiv coordonarea 

cu comunitatea și alte autorități, crearea standului de 

informații și a instalațiilor, prezență continuă înainte / 

în timpul / după eveniment, transport, fără taxe.

CC

Susținută de ADR Sud
eveniment 20 300 6,000

10
Prezența mass-media

Asigurarea apariției frecvente și pozitive în mass-media

locală, regională și națională, cel puțin o dată pe lună.

CO sum 1 0 0

Total 38,700

Contingențe 1,300

Buget 40,000

CC Contractorul de Comunicare

CO Ofițerul de Comunicare al PEA I, PEA II și ACC

Producător prin CO CO autorizează producția prin producător pe baza aprobării PWG
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Matrice de răspuns la comentariile la Planul de Comunicare și Vizibilitate, versiunea 02/2020 
și 
Matrice de răspuns la comentariile la Planul de Comunicare și Vizibilitate, versiunea 03/2020 

# Capitol/ 
pagina 

Comentariu Răspuns Comentariu KfW  

Comentariile primite de la KfW la 24 februarie 2020 

 A doua rundă de comentarii primite de la KfW la 02 aprilie 2020 sunt notate cu albastru 

1.  Introducere; 
pagina 1-2  

Ar fi de dorit să vă referiți și la unele fragmente relevante din 
Acordul Separat semnat între Municipalitatea Cahul și KfW (… 
Referiți-vă la proiect ca „Un proiect de dezvoltare / co-finanțat 
de Republica Federală Germania prin KfW”.  
Un sigiliu de proiect furnizat de către Ambasada Germaniei va fi 
plasat pe panoul de semnare al proiectului.) Și bineînțeles 
Orientările de cooperare germane. 

Notat, introducerea va fi 
modificată. 

OK 

2.  Introducere;  
pagina 1-2; 
finanțare UE 

După cum a menționat și Consultantul, după aprobarea 
finanțării din partea UE, Planul C&V va trebui actualizat. KfW și 
Municipalitatea Cahul vor conveni deasemenea o anexă privind 
Comunicarea și Vizibilitatea pentru partea UE, această anexă 
va fi împărtășită cu consultantul. 

Notat, o notă respectivă poate fi 
adăugată la introducere. 

 mai jos 

2a  După aprobarea finanțării suplimentare din partea UE, 
acest Plan C&V va fi completat cu o anexă elaborată de 
KfW și Primăria or.Cahul pentru a asigura respectarea 
deplină a Ghidurilor de vizibilitate ale UE și pentru a 
cuprinde măsurile suplimentare de investiții. 
Planul C&V nu va fi completat doar cu o anexă, ci 
consultantul va actualiza întreg Planul de C&V odată cu 
aprobarea fondurilor UE. Vă rugăm să adăugați această 
informație. 

Notat; cu toate acestea, trebuie 
menționat că, punerea în aplicare 
a Planului de C&V propus pentru 
măsurile BMZ, este însoțită de 
obținerea unui Contractant de 
Comunicare (consultați capitolul 
4.3). Prin urmare, Planul C&V 
pentru măsurile UE ar trebui să 
urmeze aceleași principii / 
componente ca cele stabilite în 
Planul C&V pentru măsurile KFW. 
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# Capitol/ 
pagina 

Comentariu Răspuns Comentariu KfW  

3.  Orientările UE Orientări pentru partea UE: Agenția de Executare a Proiectului 
va trebui să stabilească panouri de simboluri ale Proiectului 
care vor conține cel puțin următorul mesaj: „Un proiect de 
dezvoltare / co-finanțat de Republica Federală Germania prin 
KfW și cu finanțare de la Uniunea Europeană .“ Acesta trebuie 
să afișeze logo-ul UE (douăsprezece stele galbene pe un 
fundal albastru) într-un mod adecvat. 
Orientări generale: Comunicare și vizibilitate în acțiuni externe 
finanțate de UE - Cerințe pentru partenerii de implementare: 
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-
visibility-requirements-2018_en.pdf 

Confirmate, Ghidurile de vizibilitate 
ale UE sunt deja incluse în 
bibliografie și au fost deja luate în 
considerare așa cum este 
prezentat la pagina 1-2. 

OK 

4.  Pagina 2-3, item 
2.5 Mesaje 
cheie 

Vă rugăm să revizuiți mesajele cheie. În primul rând, acestea 
nu se referă la sursa de finanțare într-un mod adecvat (a se 
vedea, de asemenea, comentariul 1). În al doilea rând, acestea 
nu se referă la obiectivele proiectului într-un mod inteligibil. Vă 
rugăm să consultați Acordul Separat pentru obiectivele 
generale ale proiectului și reformulați aceste obiective în 
mesajele cheie. 

Notat, mesajele vor fi modificate în 
conformitate cu Acordul Separat și 
reformulate. 

 mai jos 

4a  Măsurile sunt concepute astfel încât să reducă sărăcia, 
să îmbunătățească bunăstarea, să reducă riscurile pentru 
sănătate și să implice creșterea standardelor de mediu și 
sociale. 
Această propoziție repetă pur și simplu aspectele menționate 
de KfW. Vă rugăm să perfectați această propoziție. 

Vă rugăm să consultați paragraful 
de mai jos: „Ar trebui să se 
înțeleagă, că astfel de mesaje 
cheie nu formulează neapărat 
exact sloganurile și expresiile 
înscrise pe materialele de 
vizibilitate, ci conțin mesajul 
(mesajele) care trebuie transmise 
destinatarilor.”De exemplu. 
Contractantul de Comunicare 
expert va converti mesajele cheie 
într-un mesaj puternic. 

 

5.  2.4 Publicul 
țintă 

“Multiplicatori de informații ”; avem convingerea că aceștia nu 
sunt doar multiplicatori de informații, dar sunt în același timp și 
un grup țintă. De asemenea, am adăuga reprezentanții 
donatorilor, precum și reprezentanții relevanți ai sectorului 
privat și organizațiile comunitare din zonă 

Notat, vom adăuga o categorie 
intitulată „Părți interesate 
instituționale”. 

OK 
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6.  2.4 Publicul 
țintă și 2.2 
Scopul Planului 
de C&V 

Vă rugăm să specificați obiectivele specifice fiecărui grup țintă, 
legate de obiectivele proiectului și de fazele ciclului proiectului. 
Mesajele cheie pentru beneficiari sunt, probabil, foarte diferite 
de mesajele cheie pentru factorii politici de decizie. 

Se vor formula obiective specifice 
pentru diversele grupuri țintă. 

OK 

7.  3.1. Criterii 
generale de 
comunicare 

În ce mod planul de Vizibilitate și Comunicare propus se 
intercalează cu o altă sarcină a Consultantului pentru a elabora 
un Program de Implicare a Părților Interesate, precum și un 
mecanism de soluționare a plângerilor. 

Există o suprapunere marginală 
între Planul de C&V și activitatea 
privind actualizarea Planului de 
implicare a părților interesate din 
Studiul de fezabilitate. 
În ceea ce privește mecanismele 
adecvate de remediere a 
plângerilor, toate materialele de 
comunicare fac referire la 
mecanismele în vigoare de 
remediere a plângerilor. 

 mai jos 

7a  Acest lucru nu este clar. Mesajele elaborate în planul de 
Comunicare și Vizibilitate ar trebui să fie, de asemenea, 
utilizate pentru implicarea părților interesate. Pentru clarificare, 
propunem ca consultantul să includă un tabel care să identifice 
grupurile țintă și grupurile de părți interesate implicate în 
Comunicare și Vizibilitate, și să indice unde și cum diferă 
mesajele și activitățile. 

Grupurile țintă / părțile interesate 
sunt enumerate în capitolul 2.4; o 
coloniță suplimentară va fi 
adăugată la listă, indicând activități 
/ măsuri relevante. 

 

8.  3.2.2 
Vă rugăm să dați un număr indicativ de activități, de ex. 

numărul de întâlniri comunitare, 

vizite a locurilor publice 

postări pe rețelele de socializare 

actualizări a site-urilor web 

Estimarea costurilor oferă cifre 
orientative; numărul exact de 
activități necesare depinde de 
răspunsul beneficiarilor / publicului 
și de nevoia de sensibilizare și 
promovare. Se va adăuga o 
referință privind estimarea 
costurilor. 

 mai jos 

8a  Vă rugăm să includeți activități specifice ale AEP II în acest 
buget. 

Vor fi indicate activitățile care vor fi 
preluate de către ADR Sud; ADR 
Sud a fost contactată pentru a 
clarifica, este necesar de un 
răspuns. 

 



Alimentarea cu Apă și Canalizare în Cahul  Matricea de răspuns a planului de C&V AM pentru versiunile 02/2020 și 03/2020 – 04/2020 
Municipalitatea Cahul – ADR Sud  Fichtner W&T – Fichtner Environment 

Anexa 4 
 

 

P:\610\1400-1449\0-1421 MDA WV+AE Cahul\500-5 Design AM\580-5 Reports\05 C&V Plan\05 as submitted 200508\ro\Annex 4-CV plan response matrix-200424-vvj-CK-ro.docx 4 

# Capitol/ 
pagina 

Comentariu Răspuns Comentariu KfW  

9.  4.1 
Implementarea 
Planului de C&V 

Vă rugăm să luați în considerare că există mai multe părți 
interesate pentru acest plan: AEP I și AEP II, ACC și alți 
membri ai grupului de lucru AEP, consultantul de implementare 
și potențialii sub-consultanți. Toți trebuie să se coordoneze. Vă 
rugăm să prezentați cum va funcționa acest lucru, modul în 
care sarcinile / responsabilitățile sunt împărțite. De exemplu. 
conform Acordului Separat, AEP II ar trebui să contribuie activ 
la acțiunile de RP și vizibilitate. 

Pe baza ToR, este clar și pentru 
noi că, responsabilitatea principală 
este a AEP II și că Consultantul 
oferă doar sprijin. Prin urmare, 
vom include o propunere privind 
distribuirea responsabilităților, 
precum și procesul de luare a 
deciziilor. 

 mai jos 

9a  Într-adevăr, așa cum este prezentat în ToR-ul consultantului, 
este invers. Deși comunicarea și vizibilitatea se fac în numele 
AEP, consultantul ar trebui să se asigure că activitățile de RP 
se desfășoară la timp în conformitate cu Planul de Comunicare 
și Vizibilitate. AEP II va îndeplini sarcini specifice prezentate în 
Vizibilitate și Comunicare. 

Vă rugăm să consultați capitolul 
4.2 din versiunea 03/2020: S-a 
propus ca fiecare dintre părțile 
interesate (AEP I, AEP II și ACC) 
să numească un membru al 
personalului ca responsabil de 
comunicare și să-l atribuie 
implementării Planului C&V (de 
exemplu, organizarea de activități, 
monitorizare și control al 
contractantului de comunicare, 
preselecția materialelor de 
vizibilitate produse de 
antreprenorul de comunicare 
etc.).Consultantul se va asigura că 
responsabilii de comunicare își 
îndeplinesc rolul și vizibilitatea este 
realizată. 

 

10.  Planificarea 
preliminară 

Vă rugăm să planificați întregul timp de execuție al proiectului 
pentru a înțelege restricțiile bugetare 

Planificarea va fi extinsă în mod 
preliminar. 

OK 

11.  Planificarea 
preliminară 

Vă rugăm să specificați repere în program, care ar putea servi 
drept evenimente majore, de ex. evenimente de tăiere a 
panglicelor etc. 

Se vor adăuga reperele potențiale. OK 

Comentariile primite de la ADR Sud la 24 februarie 2020 
(Comentariile au fost primite în limba română și traduse de Consultant) 
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12. Lista de 
abrevieri 

De adăugat abrevierea MADRM - Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului; la punctul 4.2. se utilizează 
abrevierea „IC”, care nu se află în lista abrevierilor și nu este 
descifrată în context; Textul folosește abrevierea „AAC în 
Cahul”, care, presupunem, că este numele proiectului, dar nu 
se găsește în lista de abrevieri. 

Lista de abrevieri va fi completată. OK 

13. 1.2 De corectat: ADR Sud nu este o filială, ci este o instituție 
publică din subordinea MADRM 

Va fi modificat. OK 

14. 2.5 Considerăm că mesajele cheie 2 și 3 nu sunt clar exprimate, 
traducerea din limba engleză trebuie revizuită. Pentru claritate, 
vă propunem înainte de abrevierea „AAC în Cahul” să adăugați 
cuvântul „proiectul”. În general, vă recomandăm să evitați 
abrevierile în mesajele cheie, astfel încât acestea să fie mai 
bine înțelese de cetățeni. 

Notat, consultați și răspunsul la 
comentariul # 4. 

OK 

15. 3.1 Ținând cont de faptul că ADR Sud a elaborat un Ghid de 
Comunicare (ulterior a fost trimis spre consultare tuturor 
părților implicate a proiectului), care descrie în mai multe detalii 
principiile comunicării interne și externe, cum să se organizeze 
activitățile de comunicare și vizibilitate, propunem ca acest 
ghid să fie aprobat ca anexă la prezentul plan. În acest 
scop, considerăm oportun de completat punctul 3.1. cu 
următoarea afirmație: „În procesul de organizare a 
activităților de comunicare și vizibilitate, persoanele 
implicate în activitățile de comunicare și vizibilitate vor 
folosi ca orientări prevederile Ghidului de comunicare și 
vizibilitate al proiectului AAC din Cahul (ANEXA 1)”

Ghidul al ADR Sud va fi atașat ca 
anexa 1 la plan. 

 mai jos 

15a  Vă rugăm să comentați cum Ghidul de comunicare atașat de la 
ADR  Sud completează Planul C&V. AU examinat AEP și 
consultantul Ghidul de comunicare și au împărtășit comentarii 
cu ADR Sud? 

Ghidul oferă sfaturi practice privind 
pregătirea materialelor și 
activităților promoționale și se 
bazează pe experiența ADR Sud 
acumulată în proiectele anterioare. 
Planul C&V, precum și acest Ghid, 
sunt documente live și pot necesita 
modificări și revizuire odată ce 
primele activități au fost lansate și 
experiențele pot fi obținute. 
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16. 3.2.1 ADR Sud a elaborat un Manual de Identitate Vizuală (MIV) al 
proiectului bazat pe cerințele UE, care conține logo-urile părților 
implicate, semnătura compusă a proiectului, șabloane de 
identitate etc. Propunem ca MIV să fie inclus ca anexă la 
acest capitol. 
Versiunea de lucru a MIV a fost trimisă spre consultare. După 
discuții și completările în conformitate cu obiecțiile apărute, MIV 
poate fi aprobat ca o marcă umbrelă pentru toate acțiunile 
proiectului. 

Documentul menționat cuprinde 5 
șabloane pentru 

 Pagini de copertă 
 Comunicate de presă 
 Prezentări PowerPoint 
 Afișe 
 Panouri temporare 

Șabloanele vor fi adăugate ca 
anexa 2 la plan și pot servi drept 
bază pentru dezvoltarea ulterioară. 

OK 

17. 3.2.1 La „Materiale promoționale” putem completa cu: panouri de 
informații, temporare, plasate la obiectul de construcție; 
plăci comemorative pentru instalare pe clădirile instituțiilor 
de implementare și ale beneficiarului; autocolante pentru 
plasarea pe echipamentele proiectului.

Notat, se vor adăuga materiale 
promoționale suplimentare. 

 mai jos 

17a  Vă rugăm să le enumerați și în buget. Panourile de semnare temporară a 
proiectului și plăcile comemorative 
vor fi achiziționate și instalate prin 
intermediul contractanților de 
lucrări. 
Autocolantele sunt incluse în 
primul articol „Elaborarea logo-ului 
Proiectului AAC în Cahul, flaiere, 
afișe, foi informative etc.” 

 

18. 3.2.2 Propunem adăugarea următoarele instrumente de sensibilizare: 
roll-ups pentru întâlniri comunitare și alte evenimente din 
teritoriu; bannere pentru evenimentele majore ale 
proiectului (lansări și conferințe de închidere a proiectului, 
altele). Aceste activități ar trebui, de asemenea, incluse în 
tabelele „Programul preliminar de activitate C&V” și în Bugetul 
preliminar C&V ” 

Notat, se vor adăuga instrumente 
suplimentare de sensibilizare. 

OK 
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19. Programul 
activităților de 
C&V 2020-2021 

Considerăm oportun includerea unei colonițe cu desemnarea 
persoanei responsabile pentru o anumită activitate, întrucât 
va fi mai clar cine și ce să facă și va servi, de asemenea, ca 
bază pentru procesul de monitorizare și evaluare. 

Implementarea îi revine 
contractantului de comunicare. 
Așa cum s-a evidențiat în capitolul 
4.3, „2 sau 3 persoane din cadrul 
PWG și ACC, motivate și calificate 
de la fiecare entitate ar trebui să 
fie numite și să primească 
însărcinarea privind 
implementarea Planului C&V”. 
Personalul desemnat și 
contractantul de comunicare 
trebuie să lucreze în strânsă 
colaborare, în timp ce personalul 
desemnat are, de asemenea, o 
funcție de supraveghere (dar nu 
numai). Nu este necesară nici-o 
coloniță suplimentară, dar se vor 
adăuga unele explicații. 

OK 

20.  Versiunea actuală a Planului C&V îi lipsește capitolul privind 
monitorizarea activităților efectuate și evaluarea în 
conformitate cu indicatorii cheie de performanță. 
Considerăm că trebuie completat cu un capitol separat în 
această privință. 

Personalul numit pentru 
implementarea Planului C&V (a se 
vedea capitolul 4.3) va implementa 
Planul C&V și, în același timp, va 
monitoriza performanța 
Contractantului de Comunicare. 
Evaluarea în conformitate cu 
indicatorii cheie de performanță nu 
este considerată adecvată în acest 
caz. O explicație corespunzătoare 
va fi adăugată în plan. 

 mai jos 
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20a  O monitorizare simplificată și eficientă pare rezonabilă. Vă 
rugăm să furnizați această explicație pe parcursul schimbului 
de comentarii pentru ajustarea acestuia înainte de depunerea 
unui alt raport. 

La sfârșitul capitolului 4 se va 
adăuga un capitol suplimentar 
despre Evaluare și Monitorizare: 
„Ofițerii de comunicare desemnați, 
în strânsă coordonare cu 
contractantul de comunicare și 
susținuți de către Expertul în 
Utilități al consultantului, vor 
monitoriza performanța și impactul 
măsurilor de vizibilitate întreprinse 
cu privire la următoarele: 
- Implementarea la timp 
- Cheltuieli 
- Calitatea produsului 
- Cantitate 
- Număr de participanți / 
beneficiari la care a ajuns. 
Impactul activităților întreprinse va 
fi evaluat în cea mai bună măsură 
prin participarea activă, 
participarea la ședințe, 
înregistrarea pentru conectări noi 
la case, etc. 
Agenții de comunicare trebuie să 
raporteze lunar cu privire la 
rezultatele monitorizării și evaluării, 
ceea ce va permite o ajustare 
imediată în cazul în care se 
dovedește că măsurile sunt 
inadecvate sau ineficiente. " 

 

21.  Reiterând cele de mai sus, pentru a asigura o bună organizare 
a tuturor activităților de comunicare din proiect, subliniem 
necesitatea includerii Ghidului de Comunicare și Vizibilitate și 
Manualul de Identitate Vizuală elaborate de ADR Sud, ca 
anexe la prezentul Plan de comunicare și vizibilitate. 

A se vedea răspunsul la punctele 
15 și 16 de mai sus. 

OK 
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