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De ce este nevoie de comunicare?

• Transparenţă

• Vizibilitate

• Lecţii învăţate



http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/2000-2006/dessin_en.htm



Campaniile de comunicare publică

• Demersuri organizate care urmăresc 
modificarea unui comportament social, 
obţinerea adeziunii, influenţarea...

• Perioadă determinată de timp

• Public larg

• Folosesc diferite media



Tipuri de campanii de comunicare 
publică

• Campanii de conştientizare (public awareness

campaigns)

• Campanii de informare (publicity campaigns)

• Campanii de educare publică

• Campanii de reamintire a valorilor comune

• Campanii de modificare a unor credinţe 

încetăţenite

• Campanii de modificare a comportamentului
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(Nowak şşşşi Warneryd, 1985 apud McQuail şşşşi Windhal, Modele ale comunicării, 2001, p. 156)



Reglementarea informării şi 
comunicării cu privire la utilizarea IS

• Regulamentul General nr. 1083/ 2006, art. 
69

• Regulamentul de implementare nr. 1828/ 
2006, art. 2-10



Campania de conştientizare
(awareness)

Obiectiv general � creşterea vizibilităţii 

•  Urmăreşte atragerea atenţiei publicului larg 

asupra unor probleme

• Aduce în prim planul atenţiei teme de interes 

general (ex. poluarea)

• Mesajele transmise conţin informaţii cu caracter 
general



Campania de informare (publicity)

Obiectiv general � asigurarea transparenţei, a 

circulaţiei informaţiei, transmiterea informaţiei 

corecte

• Oferă informaţii nuanţate, concrete, complete

•  Se adresează unui public specific

• Nu foloseşte, de regulă, media generale cu impact 

naţional (TV, radio)



Campania de conştientizare pentru 
POS Mediu

• Să asigure vizibilitatea politicilor de mediu europene şi 
naţionale în rândul publicului larg (cetăţenii României)

• Să informeze publicul despre acţiunile UE cu privire la 
mediu

• Să ofere cetăţenilor informaţii despre fondurile europene 
şi despre folosirea acestora pentru a îndeplini obiectivele 
politicilor de mediu

• Să informeze cetăţenii despre rezultatele proiectelor 
implementate, să prezinte poveşti de succes

• Să contribuie la implementarea cu succes a politicii de 
mediu



Campania de informare pentru POS 
Mediu

• Să asigure transparenţa informaţiilor cu privire la 
obţinerea finanţării prin POS Mediu

• Să informeze potenţialii beneficiari despre fondurile 
disponibile prin acest program şi, astfel, să creeze 
premisele prezentării unui număr cât mai mare de 
propuneri de proiecte

• Să ofere informaţii concrete potenţialilor beneficiari (ex. 
ghidul solicitantului, criterii de eligibilitate, criterii de 
selecţie, descrierea procedurii de înscriere etc.)



Extras din Planul de comunicare 
pentru POS Mediu (p.19)

• Campanie intensivă de conştientizare desfăşurată pe parcursul perioadei 
2007-2008 care are ca scop informarea grupurilor ţintă privind POS Mediu 
şi implicaţiile sale, şi condiţiile de obţinere a asistenţei financiare 
nerambursabile; acest tip de campanie este caracterizat printr-o intensitate 
mare a comunicării.

– este inclus un spot radio şi un spot TV.

• Campanie de susţinere (activitate începută în campania anterioară) şi 
atragerii a cât mai multor investiţii în infrastructura de mediu (2009 – 2012) -
are ca scop reamintirea şi “întărirea” efectului campaniei şi activităţilor de 
informare anterioare şi păstrarea interesului pentru subiectul în discuţie.

– este inclus un spot TV şi pregătirea următoarei etape de programare.

• Campanie finală (2013) care are ca scop prezentarea rezultatelor 
implementării POS Mediu (aplicaţii depuse, proiecte finanţate etc.) 

– sunt incluse un spot TV şi reuniuni caracterizate printr-un grad înalt 
de vizibilitate cu specialişti din domeniul mediului.





Sloganuri

“Investeşte în oameni!”

“Iniţiativă locală. Dezvoltare regională”

“Investim în mediu. Credem în viitor”

“Viaţa la ţară europeană”



Evaluarea campaniilor de 
comunicare – POS Mediu

• Evaluarea de “marketing”

• Evaluarea propriu-zisă (a impactului 
campaniilor asupra grupurilor ţintă)


