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ATELIER DE COMUNICARE și VIZIBILITATE  
PENTRU BENEFICIARII PROIECTELOR IMPLEMENTATE CU SUPORTUL

UNIUNII EUROPENE

Prezentat: Natalia Efros-Bujor, 

senior communication expertLicență

GHID DE COMUNICARE ȘI 
VIZIBILITATE PENTRU 

BENEFICRII PROIECTELOR 
IMPLEMENTATE CU 
SUPORTUL UNIUNIII 

EUROPENE

• Introducere

• Vizibilitate și Comunicare: pas cu pas

• Comunicare și vizibilitate: set de instrumente / canale / 
resurse

• Strategii. Concept. Buget.

• Kitul de comunicare al organizației

• Anexe
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Scopul acestui Ghid:

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.

Însă...

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 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).
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Principii care stau la baza unei 
bune comunicări:

Flexibilitate

Transparenţă

Universalitate, nediscriminare și oportunități egale

Eficacitatea și responsabilitatea publică

Ascultarea la avizul beneficiarilor

Neutralitatea politică

Recomandări pentru o bună 
comunicare

 Mesajele trebuie să fie exacte și factuale;

 Acțiunile de comunicare și vizibilitate trebuie să fie planificate, dar să valorifice și 
oportunitățile;

 Mesajele emise și acțiunile de vizibilitate trebuie să fie centrate pe oameni, care să 
pună accentul pe impactul acțiunii asupra individului și nu pe etapele administrative 
sau pe bugete;

 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;

 Canalele de comunicare trebuie să corespundă mediului, publicului și să satisfacă 
așteptările acestuia; 

 Acțiunile de comunicare și vizibilitate trebuie să aibă consecutivitate și coerență, pe 
baza unui plan de lungă durată; 

 Acțiunile și activitățile de comunicare care implică sigla donatorilor sau partenerilor 
trebuie agreate și coordonate în prealabil.
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Schema comunicării

În actul comunicării participă Emițătorul (OSC) 
comunicând un mesaj (despre/cu participarea 
donatorului) codificat printr-un anumit tip 
(comunicat, infografic, video) transmis printr-
un canal (SM, email, TV, presă, evenimente 
publice) toate într-un anumit context, 
destinate unui Receptor. Actul important de 
retroacțiune este feedback-ul, pentru că el 
înseamnă acea înțelegere de comunicare și 
vizibilitate.  

Comunicăm?
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Comunicatul de presă

Un text clar și bine structurat ar trebui să răspundă la 
aceste șapte întrebări:

1. Ce se face?

2. Cine o face (cine)?

3. Când se face?

4. Unde se face?

5. Cum se face?

6. De ce se face?

7. Câte sunt implicate (resurse, timp etc.)?

• Comunicatul de presă va fi redactat pe foaie cu antet;

• Comunicatul de presă va conține logo-urile finanțatorilor 
/ subgranturilor, propriului proiect/ OSC, etc.;

• Comunicatul de presă va conține date de contact;

• Comunicatul de presă trrebuie să satisfacă nevoia unui 
news release, cu un limbaj practic, flexibil, uzual, 
comprehensibil;

• Comunicatul de presă trebuie să ofere informații ample, 
dar să invite la cercetare mai profundă;

Tehnică de redactere/recitire post-scriere:

Intreabă-te pe tine insuti:

• Prietenii tăi ar înțelege?

• Sunt toate instrucțiunile clare?

• Poate fi ușor și precis tradus?

• Există suficient spațiu alb (de exemplu, paragrafele
scurte,

• Bullet points acolo unde este posibil)?
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Normele pentru reproducerea emblemei europene

Drapelul european

Acesta este drapelul european. Simbolizează nu numai 
Uniunea Europeană, ci și unitatea și identitatea Europei 
într-un sens mai larg. Cercul format din stele aurii 
reprezintă solidaritatea și armonia între popoarele 
Europei.Numărul de stele nu are nicio legătură cu numărul 
de state membre. Sunt douăsprezece stele deoarece 
această cifră simbolizează perfecțiunea, plenitudinea și 
unitatea. Prin urmare, drapelul rămâne nemodificat 
indiferent de numărul de state membre.

Emblema
Culori agreate

Emblema are următoarele culori: 

Pantone Reflex Blue pentru suprafața
dreptunghiului;

Pantone Yellow pentru stele;

Gama internațională Pantone este foarte
răspândită și ușor de procurat, chiar și de către
neprofesioniști.
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Reproducere în monocromie

• Dacă negrul este singura culoare disponibilă, 
trasați chenarul dreptunghiului cu negru și
tipăriți stelele cu negru pe fond alb.

• Dacă albastrul este singura culoare disponibilă
(trebuie să fie Reflex Blue), utilizați-l în
proporție de 100 % pentru fond. Stelele vor fi 
reproduse în alb negativ.

Reproducere pe fond colorat

Emblema se reproduce, de preferință, pe fond 
alb. Evitați fondurile în culori diferite și tonurile
care nu se potrivesc cu albastrul. În cazul în care 
nu există o alternativă la fondul colorat, trasați
un chenar alb în jurul dreptunghiului, lățimea
chenarului fiind egală cu 1/25 din lățimea
dreptunghiului.
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Emblema / logotipul poate 
fi însoțit de textul: 

„Finanțat de Uniunea Europeană” 
sau „Cofinanțat de Uniunea 
Europeană”, după caz, lângă 
emblema UE pe materialul de 
comunicare în cazul în care se 
utilizează emblema UE.

Numele programului UE se utilizează 
numai în cazul în care acest lucru 
este relevant pentru publicul țintă 
vizat.

Reguli de scriere

• Caracterul tipografic care trebuie utilizat
împreună cu emblema UE poate fi oricare
dintre următoarele: Arial, Calibri, 
Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana.

Variantele în caractere cursive și subliniate și
utilizarea efectelor tipografice nu sunt permise



8/17/2020

9

UE alături de alte logotipuri

Emblema UE poate figura pe materiale de comunicare produse de 
către promotorii programelor UE. Amplasarea emblemei UE nu ar
trebui să dea impresia că promotorul parte terță face parte din 
instituțiile UE.

Prin urmare, este recomandat ca emblema UE să fie amplasată separat
de sigla organizației terțe.

                               

La pachet cu mai mulți donatori

În cazul în care mai mulți donatori contribuie
financiar la o acțiune co-finanțată de Uniunea
Europeană, „partenerul conducător de 
grant”trebuie să se asigure că vizibilitatea
sprijinului acordat de UE este acordată cel puțin
egal cu cea a celorlalți finanțatori, în toate
materialele de comunicare, evenimente, canale
etc. care sunt produse / elaborate în context.
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Planul de comunicare

1. Obiective de comunicare

2. Grupurile țintă

3. Mesaje-cheie pe grup țintă (în raport cu 
obiectivele operaționale ale acțiunii)

Activitati

4. Instrumentele și canalele de comunicare
identificate

5. Activități de comunicare principale preconizate și
plan orientativ

Evaluare

6. Indicatori pe grup obiectiv / grup țintă

7. Mijloace de verificare / feedback

Resurse

8. Resurse umane

9. Resurse financiare: buget disponibil pentru
activitățile de comunicare

Disclaimer

Pentru publicații în format tipărit sau electronic:

"Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea

exclusivă a „numele autorului / partenerului” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene;

Pentru site-urile web și conturile sociale:

"Acest site web / cont a fost creat și menținut cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este
responsabilitatea exclusivă a <numele autorului / partenerului> și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii
Europene”;

Pentru videoclipuri și alte materiale audio-vizuale:

"Acest „film / spot / program / înregistrare” a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este
responsabilitatea exclusivă a <numele autorului / partenerului> și nu este neapărat reflectă punctele de vedere ale 
Uniunii Europene ".
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Rapoarte 

În cazul raportelor, logo/drapelul UE trebuie să apară pe coperta frontală. În cazul în care sunt 
implicați mai mulți donatori, emblema UE trebuie să fie cel puțin la fel de vizibil afișată ca și cele
ale celorlalți parteneri financiari.

Logo-ul partenerului implementator / contractor, de asemenea, poate fi inclus pe coperta frontală.

Coperta din spate a raportului trebuie să conțină disclaimer-ul.

Texte de vizibilitate + logo:

Papetărie, cărți de vizită, foi cu antet:

„Acest proiect / program este finanțat / cofinanțat de către Uniunea Europeană”

Vehicule, consumabile și echipamente:

„Oferit cu sprijinul financiar al Uniunii Europene „

Plăcuțe comemorative:

Acest (tip de structură) a fost construit cu sprijinul financiar al Uniunii Europene ”

Audio/video:

„Acest program / spot / film a fost realizat cu sprijinul Uniunii Europene”
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Natalia Efros-Bujor


