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Misiunea CNP este de a contribui la adoptarea 

deciziilor de politici publice care să răspundă 

intereselor societăţii. 

Consiliul are ca scop dezvoltarea şi promovarea 

parteneriatului strategic între autorităţile publice, 

societatea civilă şi sectorul privat în vederea 

consolidării democraţiei participative în Republica 

Moldova, prin facilitarea comunicării şi participării 

părţilor interesate în identificarea şi realizarea 

priorităţilor strategice de dezvoltare a ţării la toate 

etapele şi crearea cadrului şi capacităţilor 

instituţionale de asigurare a implicării plenare a 

părţilor interesate în procesul de luare a deciziilor. 
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Strategia de comunicare si creare a imaginii CNP 

 
 

I. OBIECTIVELE STRATEGIEI DE COMUNICARE  

 
I.1 Obiective Generale: 
 
Pentru îndeplinirea scopului declarat, Strategia de Comunicare are definite urmatoarele 
obiective generale: 

1.   informarea  publicului  asupra produselor si progresului  CNP;  publicul   este  

alcatuit  din  reprezentanti   ai  puterii de stat,   intreprinderi,   asociatii 

profesionale,  reprezentanti  ai mediului  de afaceri , mediului academic, 

reprezentanti  ai institutelor  de cercetare, ONG-uri, mass-media. 

2.   asigurarea  transparentei  activitatilor  CNP  prin  informarea  activa a 

publicului  larg din Moldova privind actiunile si strategiile intreprinse la nivel de 

parteneriat SOCIETATE-GUVERNANTI. 
 

I.2 Obiective specifice : 
 

1. informarea corectă şi promptă asupra interventiilor, avizelor etc. Intreprinde de CNP 

2. asigurarea acuratetii informatiei pentru presă în ceea ce priveşte activitatile CNP 
 

II. PUBLICUL TINTA 

 
Din motive practice, am definit publicul ca fiind de două tipuri, după cum urmează: 

a. publicul profesionist: autoritatile publice; organizatiile profesionale şi mediile 

economice; mediul academic si institutiile de cercetare; organizatiile 

neguvernamentale; reprezentanti ai mass-media, etc. 
b. publicul larg este format din toti cetatenii tarii care vor fi informati asupra planurilor, 
activitatilor si strategiilor de lucru ale CNP 

 

III. CANALE DE COMUNICARE 
 

 

Comunicarea directă se va face prin organizarea unor evenimente de informare 

publică la care să fie invitaţi atât reprezentanţi ai autorităţilor publice, cit şi ai organizaţiilor 

neguvernamentale, reprezentanţi ai mass-media. 
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Scopul acestor evenimente este acela de a prezenta, promova PRODUSELE, 

REZULTATELE si activitatea CNP.  

 

Comunicarea  prin  mijloace  electronice  urmăreşte  informarea  rapidă  a  tuturor  

celor interesaţi de  informaţii  privind  factorii sus mentionati. În acest sens, vom avea în 

vedere R E C R E A R E A  paginii web si promovarea intense a informatiilor in cadrul 

retelelor de socializare. 

 

Informarea publică va avea la bază şi editarea de materiale informative despre 

proiectele, produsele, activitatile CNP, materiale care vor fi distribuite tuturor  

organizat i i lor  membre,  inst i tut i i lor  PARTENER si  canalelor  mass -media,  

care ne sprijină în diseminarea informaţiei către cetăţean. 

 

Comunicatele  de  presă  pentru  informarea  publicului  larg  se  vor  emite  cu  ocazia 

organizării unor actiuni bine definite, ateliere de lucru, conferinte, expunerea OPINIEI CNP. 

 

IV. INSTRUMENTE DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE 

 

IV.1 Instrumente de comunicare cu publicul profesionist 

a.   emiterea de comunicate de presă cu privire la toate tipurile de evenimente organizate 

(Opinii CNP, proiecte comune cu partenerii, ateliere de lucru, organizarea de forumuri, 

seminarii, workshop-uri, conferinţe, caravane de informare publică, etc); 

b.  organizarea  de  evenimente  pe  parcursul  anului  (Organizarea intilnirilor cu Bloggerii, 

Gala de premiere a celor mai bune institutii mediatice care au promovat activitatile sectorului 

neguvernamental, organizarea  de  forumuri,  seminarii,  workshop-uri,  conferinţe, caravane 

de informare publică); 

d.  crearea lunara a unui Buletin Informativ despre activitatile intreprinde de CNP si diseminarea 

acestuia tuturor institutiilor mass-media. 

e.   prezentarea unui raport anual de activitate; 

f.  tiparirea  de  broşuri,  pliante,  afişe,  bannere.   

h.  crearea unei baze de e-mailuri dedicată diseminarii rapide şi eficiente a produselor CNP 

pentru fiecare Grup de Lucru in parte ! 
 
 
 

       IV.2 Instrumente de comunicare cu publicul larg 

a.  comunicatele de presă vor fi verificate de expertul in comunicarea, vor fi aprobate de 

conducerea CNP şi vor fi transmise spre difuzare retelei mass-media; 

b.  organizarea  de  conferinţe  de  presă  cu  ocazia  selectarii celor mai importante Avize lansate 

de CNP si cu ocazia altor evenimente considerate importante de CNP; 
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c.   realizarea  şi  tipărirea  de  bannere  pentru  diferite  tipuri  de  evenimente  (forumuri, 

seminarii, conferinţe, etc), in masura disponibilitatii fondurilor.  

d.  realizarea de baze de date foto şi video despre evenimentele desfăşurate de CNP; 

e.   realizarea de dosare de presă.; 

f.              editarea unei broşuri de prezentare generală a CNP, tipărirea de foi volante, realizarea 

de afişe, etc.  

g.  realizarea şi actualizarea  unui website a l  C N P .   

h.  realizarea de panouri care să marcheze desfăşurarea activitatilor.  

i.    realizarea  de  articole branduite care vor putea fi oferite cadou cu ocazia anumitor sarbatori 

sau aniversari ale CNP. 

 
Mesajele transmise către publicul larg trebuie formulate clar şi concis, folosindu-se un limbaj 

comun şi  accesibil. În felul acesta informaţia transmisă poate fi receptată corespunzator de 

publicul ţintă. 
 

Totodată, trebuie stabilit un slogan pentru CNP, care prin repetiţie să poată fi memorat de 

publicul ţintă. Sloganul trebuie sa fie despre si pentru oameni, conform obiectivelor CNP. 

 

NOTE SPECIALE : 

Cartarile Politice – vor fi expediate la o lista cit mai mare a posibilelor persoane interesate. 

Avizele CNP – vor fi expuse in cadrul Conferintelor de presa cu o periodicitate de 2 expuneri 

lunar (vor fi selectate cele mai impprtante avize a caror impact este esential). 

Opinia CNP vizavi de sedințele Guvernului si mesajele de salutare sau regret lansate de 

Președintele CNP – vor fi lansate de la sediul actual al CNP. Reprezentantii mass-media vor fi 

invitati  la sediul CNP pentru a populariza instituatia. Pe fundal vor fi folosite bannerele cu 

inscriptiile organizatiei. 

Opiniile CNP lansate pe diverse subiecte de către Coordonatorii Grupurilor de Lucru –

vor fi lansate de la sediile instituțiilor convenabile acestora. Recomandabil este utilizarea 

bannerului CNP pe fundalul acordării interviului. 

Modificarile propuse in agenda – vor fi facute publice cu ajutorul Atelierelor de Lucru, in 

cadrul carora vor fi invitati sa asiste reprezentantii mijloacelor de informare. Astfel vor fi 

popularizati expertii CNP. 

Realizarea unui ciclu de emisiuni – acestea vor fi plasate pe pg. Web, youtube si toate retelele 

de socializare posibile. Emisiunile vor presupune dezbaterea dintre 2-3 experti ai CNP a unui 

subiect de importanta majora. Durata nu va fi mai mare de 20 min. Emisiunile pot fi transmise 

STREAM-LIFE si plasate ulterior pe canalele sus mentionate. Aceasta modalitate ofera 

posibilitatea lansarii mesajelor CNP fara ca acestea sa fie distorsionate de factori externi  ! 

 

Poziționarea CNP vizavi de organizațiile partenere/concurente : 
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 CNP va reflecta prin metodele sale de comunicare și PR doar acea informație legată de 

un eventual parteneriat cu altă organizație, care reflectă opinia și acceptul tuturor 

membrilor CNP. 

 Membrii CNP-lui pot susține/ adera la evenimente/acțiuni realizate de către alte 

organizații, dar acest fapt nu vorbește despre activitatea CNP la general și deci nu se  

atribuie ca eveniment al CNP. 

 Dacă, de comun acord, membrii CNP decid că anumite informații sau acțiuni întreprinse 

cu alte organizații trebuiesc promovate și expuse cu ajutorul instrumentelor CNP, atunci 

acestea vor fi făcute publice din numele CNP. 
 

 

V.  EVALUAREA STRATEGIEI DE COMUNICARE 

 

Pe baza  înregistrărilor  create pentru  monitorizarea  activităţii de informare  şi  publicitate  

desfăşurată  pentru  fiecare  eveniment/actiune lansata de CNP, în parte,  vom extrage informaţiile 

necesare pentru evaluarea imaginii generale la sfârşitul fiecărui an. Aceste informaţii ne vor 

ajuta în  evaluarea calitativă şi cantitativă a imaginii CNP. 

 

Indicatorii de evaluare ai acţiunilor de informare şi publicitate sunt: 

 
- numărul comunicatelor de presa difuzate spre publicare in mass-

media; 

 
- numărul de evenimente organizate pe parcursul anului; 

 
- numărul de articole apărute în mass media pentru fiecare activitate în parte; 

 
- numărul de vizitatori pe websiteul CNP; 

 
- numărul de materiale informative tipărite pentru informarea şi publicitatea 

evenimentelor/produselor CNP. 

 

Pe baza analizei acestor indicatori se va stabili dacă măsurile de informare şi publicitate 

întreprinse pe parcursul anului au fost eficiente, daca mesajele transmise au ajuns la publicul ţintă 

definit şi dacă a crescut gradul de informare a cetăţenilor cu privire la activitatea CNP. 
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