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INTRODUCERE 

Totalitatea formelor și metodelor prin care o organizație se prezintă pe sine 

constituie identitatea ei. Ceea ce percepe publicul extern se numește -  imagine. 

Astfel, toate organizațiile au o identitate, indiferent dacă și-o administrează în mod 

explicit sau nu, și indiferent dacă sunt sau nu conștiente de acest lucru. 

Acest Ghid de vizibilitate și comunicare a fost conceput pentru ca toate acțiunile, 

inițiativele sau produsele create sub umbrela sprijinului Uniunii Europene, cu 

finanțare parțială sau totală, să conțină toate elementele necesare de vizibilitate, 

menite să sporească perceperea de către publicul larg a surselor suportului.  

Menționăm, însă, că acest Ghid nu substituie responsabilitatea respectării 

regulilor în conformitate cu cerințele de comunicare și vizibilitate ale UE 

pentru acțiunile externe 2018, menționate în resursele web 1  ale UE și în 

conformitate cu sugestiile privind acțiunile de comunicare și vizibilitate 

propuse de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova (inclusiv prin 

intermediul proiectelor finanțate de UE privind comunicarea strategică). 

Ghidul se referă în mod special la articolele scrise și identitatea vizuală a 

organizațiilor reflectată în raport cu siglele și elementele vizuale ale Uniunii 

Europene. Acesta stabilește cerințe și linii directoare pentru materialele scrise,  

conferințe de presă, prezentări, invitații, semne, plăci informative, ecusoane, și toate 

celelalte instrumente folosite pentru a evidenția participarea în spațiul public, 

exemplele incluse sunt generale și selectate aleatoriu. 

Acest Ghid se adresează nemijlocit tuturor acelor OSC-uri care beneficiază 

de sub-granturi în cadrul Programului de Granturi al Uniunii Europene 

„Facilitarea Societății Civile în Republica Moldova 2015”, și care sunt 

gestionate de una dintre organizațiile sub-grantiste, precum: Fundația Est 

Europeană, Fundația Soros Moldova, Fundația Konrad-Adenauer-Stiftung 

Moldova. De asemenea, menționăm că multitudinea de exemple incluse în 

acest ghid sunt cu scop de prezentare și recomandare, iar logo-ul KMOP 

trebuie înlocuit cu logotipurile organizațiilor implementatoare de grant.  

                                                   

1
 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-visibility-requirements-2018_en.pdf  

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-visibility-requirements-2018_en.pdf


 

 

A project implemented by a 

KMOP led consortium 

Technical Assistance to support CSO 

development in the Republic of Moldova 

EuropeAid/138197/DH/SER/MD-Relaunch 

(Contract No: 2017/388-484) 

4 

Toate activitățile de comunicare vor avea la bază respectarea unui set  de 

principii generale, care coincid cu Strategia de Comunicare a proiectului  și ar urma 

să fie împărtășită de către toți beneficiarii acestuia: 

 

 
Acțiunile de comunicare și elementele de vizibilitate trebuie să corespundă 

cerințelor ghidului, totodată să se alinieze recomandărilor din Strategia de 

Comunicare a proiectului, precum și a Manualului de Comunicare și vizibilitate 

pentru Acțiuni Externe al Uniunii Europene2 (link în subsol), urmând cu titlu de 

recomandare notele de mai jos: 

 informațiile / mesajele transmise trebuie să fie exacte și factuale; 

 acțiunile de comunicare și vizibilitate trebuie să fie planificate și 

corespunzătoare, dar să valorifice și oportunitățile care pot apărea; 

 mesajele emise și acțiunile de vizibilitate trebuie să fie centrate pe oameni, 

adoptând, dacă este cazul, o abordare de narațiune, care să pună accentul 

pe impactul acțiunii asupra individului, și nu pe etapele administrative sau pe 

bugete; 

                                                   

2
 https://bit.ly/2HbHEda  

Flexibilitate  

Transparenţă  

Universalitate, nediscriminare și oportunități egale 

Eficacitatea și responsabilitatea publică 

Ascultarea la avizul beneficiarilor 

Neutralitatea politică 

https://bit.ly/2HbHEda
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 acțiunile de comunicare trebuie să corespundă contextului, obiceiurilor și 

practicilor locale, dar fără a compromite valorile și principiile fundamentale 

ale UE;  

 comunicarea trebuie să fie realizată într-o limbă accesibilă  zonei și 

adaptată nevoilor publicului; 

 canalele de comunicare selectate și utilizate trebuie să corespundă 

mediului, publicului și să satisfacă așteptările acestuia;  

 acțiunile de comunicare și vizibilitate trebuie să aibă consecutivitate și 

coerență, fiind adaptate unui plan de lungă durată cu obiective pe termen 

lung;  

 acțiunile și activitățile de comunicare care implică sigla donatorilor sau 

partenerilor trebuie agreate și coordonate în prealabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul principal al acestui Ghid este să ofere informațiile și 

abilitățile necesare beneficiarilor acestei matrice de granturi, 

pentru a promova corect, coerent, vizibil și cu impact donatorul 

principal al organizațiilor pe care le reprezintă, în acest caz 

vorbim despre Uniunea Europeană.  
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VIZIBILITATE ȘI COMUNICARE – PAS CU PAS 

 

Ghidul se adresează tuturor organizaţiilor finanţate prin fondurile Uniunii 

Europene, scopul său este să ofere suport în obţinerea de rezultate bune în 

activităţile de comunicare propuse. Manualul prezintă cerinţele pentru realizarea 

materialelor de comunicare, respectiv folosirea siglelor, a panourilor şi plăcilor 

informative, a afişelor, publicaţiilor, website-urilor, materialelor audiovizuale, precum 

şi alte tehnici de comunicare. Ghidul nu își propune să creeze standarde, ci să ofere 

modele, structuri si soluții pentru un impact valoros al vizibilității proiectului 

implementat. 

Comunicarea este, prin natura sa, 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 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. 

 

Schema procesului de comunicare: 
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COMUNICARE ȘI VIZIBILITATEA: SET DE INSTRUMENTE / CANALE / 

RESURSE 

Comunicarea internă 

Comunicarea internă merită un loc central în orice instituție, inclusiv de tip OSC 

și necesită realizarea și implementarea unui plan de comunicare eficient. Publicul 

intern, adică membrii echipei, este, cel puțin, la fel de important ca cel extern. 

Membriii unei echipe reprezintă atât o sursă de informații, 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 OSC-ului din care fac parte. Un sistem de 

comunicare internă bun duce la gestionarea eficientă a situaților de criză, a 

schimbărilor de orice tip și deschide drumul către activități de comunicare externă 

pozitivă. 

Canale de comunicare internă: 

 Scrise: buletine informative interne, brosuri, tablă de informații; 

 Audio-vizuale: materiale video, fotografii; 

 Personale: sedințe formale sau informale; 

 Electronice: intranet, grupuri pe rețelele sociale; 

 Nonformale: dialoguri, petreceri în echipă, ieșiri în natură. 

Comunicarea externă 

Comunicarea externă include toate mesajele pe care instituția, în acest caz ne 

referim la OSC-uri, le transmite în afara ei. Ele reflectă identitatea acesteia și îi 

asigură promovarea. Prin comunicarea externă trebuie să furnizați informații corecte 

și suficiente, în urma cărora să nu rămână goluri informaționale care pot genera 

confuzii.   

 

Canale de comunicare externă: 

 Scrise: publicații, rapoarte, comunicate de presă, scrisori, buletine 

informative, materiale promoționale (poster, pliant, broșură etc.); 
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 Audio-vizuale: radio/TV, materiale video; 

 Personale: interviuri, întruniri, conferințe, discursuri, evenimente, prezentări; 

 Digitale: pagina web, e-mail, canale Social Media.  

 

Beneficiile comunicării coerente, continue și calitative: 

 Aduce prestigiu, imagine favorabilă și capitalizează beneficiile acestora; 

 Promovează cauze, campanii, etc; 

 Detectează și abordează problemele anticipându-le; 

 Determină poziția organizației în percepția publicului; 

 Stimulează bunăvoința membrilor și a  beneficiarilor de servicii; 

 Previne și rezolvă problemele de muncă, și potențialele scurt circuite în fluxul 

de comunicare externă și internă; 

 Stimulează bunăvoința comunităților în care e prezent OSC-ul; 

 Depășește concepțiile greșite și prejudecățile; 

 Previne atacurile; 

 Educă publicul cu privire la un punct de vedere/ perspectivă/ mentalitate/ 

schimbare de atitudine; 

 Întărește capacitatea OSC-ului de a atrage membri, parteneri loiali; 

 Cercetează atitudinile diverselor grupuri față de OSC; 

 Permite crearea de comunități unite în jurul ideilor și cauzelor comune; 

 Simplifică coeziunea socială și constituie un factor important pentru a 

dezvolta simțul civic; 

 Asigură o platformă de dezvoltare și menținere a reputației; 

 Oferă spațiu pentru brandingul personal; 

 Încurajează feedback-ul și pro-activitatea; 
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STRATEGIE. CONCEPT. BUGET. 

 

Strategia de comunicare  este un document vizionar al instituției, menit să 

reflecte obiectivele principale ale acestuia, să seteze scopurile, misiunea, valorile și 

filosofia instituțională. Totodată, strategia va descrie grupurile țintă, canalele de 

comunicare, instrumentele cele mai eficiente în atingerea obiectivelor, precum și 

rezultatele pe care se mizează. Oricare OSC își poate elabora o strategie de 

comunicare personalizată, menită să reflecte obiectivele pe termen lung și să 

descrie filosofia organizației. 

Succesul unei strategii rezidă în planul de acțiuni de comunicare care o 

însoțește și care va descrie în plan calendaristic evenimentele mai mari sau mai 

mici, acțiunile și canalele aplicate către grupurile țintă, instrumentele utilizate și 

direcția mesajelor, totodată menționând persoanele responsabile de fiecare 

activitate din planul de acțiuni. 

Ulterior, implementarea strategiei și a planului de acțiuni este în corelare directă 

cu bugetul, care constituie un document financiar, menit să reflecte valoarea 

resurselor materiale sau non-materiale necesare pentru a pune în aplicare strategia 

de comunicare elaborată. 

MODEL STRATEGIE DE COMUNICARE 

OBIECTIVE 

1. Obiective generale de comunicare 

2. Grupuri țintă 

3. Obiective specifice pentru fiecare grup țintă, legate de obiectivele acțiunii 

Exemple de obiective de comunicare: 

 Asigurarea înțelegerii și acceptării rolului OSC-ului în comunitate; 

 Familiarizarea comunității cu serviciile oferite de OSC; 

 Sensibilizarea cu privire la modul în care OSC-ulul și partenerii lucrează 

împreună pentru a sprijini educația, sănătatea, mediul, viața publică, 

etc.IVITĂȚI DE COMUNICARE 
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4. Principalele activități care vor avea loc în perioada acoperită de planul 

de comunicare și vizibilitate 

Includeți detalii despre: 

 Natura activităților 

 Responsabilitățile pentru desfășurarea activităților 

5. Instrumente de comunicare alese 

Includeți detalii despre avantajele anumitor instrumente (media, publicitate, 

evenimente, etc.) în contextul localDICATORI DE REALIZARE 

6. Finalizarea obiectivelor de comunicare 

Includeți indicatori de realizare pentru diferitele instrumente propuse (câți oameni 

au participat la eveniment; câți oameni au primit mesajul emis; câte like-uri a 

adunat o postare pe Facebook; câte postere au fost afișate și unde; ș.a.) 

7. Formulare de feedback (când este cazul) 

Oferiți detalii despre formularele de evaluare sau alte mijloace utilizate pentru 

a obține feedback despre activitate de la participanți (creați formulare de evaluare 

pentru participanți, unde aceștia pot să-și împărtășească anonim experiența 

trăită; creați o boxă cu sugestii; ș.a.)RESURSE 

8. Resurse umane 

 Persoane / zile necesare pentru implementarea activităților de comunicare 

 Membrii echipei de conducere responsabile de activitățile de comunicare 

9. Resurse financiare 

 Bugetul necesar pentru punerea în aplicare a activităților de comunicare 
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KITUL DE COMUNICARE AL ORGANIZAȚIEI 

 

Relații cu mass media / liderii de opinie 

Relația 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 gradul de suport al acestora sau de nivelul de audiență 

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

partener loial de promovare și popularizare a mesajelor emise de OSC-uri în măsura 

în care vor primi informații operative, inedite, autentice, actuale și care reflectă 

nevoia publicului din zona de acoperire a canalului media. Jurnalistii 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, factuale. 

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.    Forma clasică prin care se comunică cu presa este comunicatul de 

presă, un document redactat respectând principiul satisfacerii cu răspunsuri a 

următoarele întrebări:  

 

 

Structura unui comunicat de presă: 

 

Titlul trebuie să fie scurt, de impact, explicit, să provoace interesul jurnalistului, 

să atragă atenția asupra unor acțiuni, decizii, realizări, idei noi. Titlul trebuie să fie 

simplu, direct, cu verbe la moduri ale diatezei active și trebuie să ofere o perspectivă 

clară asupra subiectului tratat de comunicatul de presă. 

Ce? Unde? 
Când / 
Cât?  

Cine? Cum? De ce? 
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Primul paragraf constituie esența informației și trebuie să răspundă la 

întrebările esențiale, acest paragrapf îl mai numim lead și nu va depăși 5-6 rânduri.  

Al doilea paragraf detaliază ideile expuse în primul paragraf, în el se prezintă 

circumstanțele, motivele, explicațiile, consecințele, oferă argumente. 

Al treilea paragraf poate să conțină o declarație oficială, dacă subiectul 

necesită  un citat. În general, o declarație dă culoare, dar și greutate textului, iar 

datorită exprimării orale adaugă o nuanță de naturalețe. Tot aici putem face 

menţionarea sursei de finanţare a proiectului: Proiect finanţat de ... 

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

de contact, funcție, număr de telefon și adresa de email). 

  

NOTĂ! 

Pornind de la specificul organizației pe care o reprezentați și activitatea zonală pe 

care o desfășurați, mesajele orientate către presă trebuie să conțină rezultatele 

instituției dvs, eforturile depuse pentru îmbunătățirea vieții comunitare, accentul pe 

beneficiari direcți, pozitivi, charismatici, care vor oferi valoare adaugată imaginii 

OSC-ului. Municipiu, raion, comună, accentul principal trebuie să cadă pe beneficiul 

comunitar, pe impactul de lungă durată, pe felul în care utilizatorii de servicii vor fi 

avantajați. 

 

  

Inserarea siglelor granturilor pe prima pagină, se face în partea de sus a paginii din stânga spre 
dreapta, în ordinea autorității acestora 

Inspirăm Povestim 
Construim 

relații 
Obținem 

vizibilitate  
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Logotip și materiale de vizibilitate 

 

Versiunea de bază a logo-ului, cea meționată în 

ghidul de brand al oricărei organizații trebuie 

utilizată ori de câte ori este posibil, fără a interveni 

în stilistică  (vedeți exemplul de mai jos). 

În cazurile logo-urilor alcătuite din două sau mai 

multe culori nu pot fi utilizate alte variații, decât în alb și negru.  

Logo-ul trebuie imprimat doar pe un fundal alb. În cazul în care nu pot fi evitate 

fundalurile multicolore, în special cele care intră în conflict cu culoarea de bază (în 

acest exemplu culoarea albastră), se utilizează o margine albă / chenar, cu lățimea 

care să încadreze logo-ul.  

 

Exemple de reproducere a logo-ului (acest logo servește doar drept exemplu, 

oricare alt logotip va fi utilizat respectând aceleași 

principii.): 
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Fiind un proiect finanțat de Uniunea Europeană, pe materialele de 

comunicare și vizibilitate logo-ul trebuie să fie însoțit (pe partea stângă) de drapelul 

Uniunii Europene și inscripția „Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană” 

și/sau denumirea proiectului.  

Exemplu:  „Asistență tehnică în susținerea dezvoltării Societății Civile în 

Republica Moldova”. 
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Figura 1: Foaie cu antet 
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Figure 2: Comunicat de presă 
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Figura 3: Roll-up banner 
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Figura 4: Poster 
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Disclaimer: Această publicație a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. 

Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Proiectului „Asistență 

tehnică în susținerea dezvoltării Societății Civile în Republica Moldova” implementat 

de consorțiumul condus de KMOP și nu reflecta punctele de vedere ale Uniunii 

Europene. 


