
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

1 

 

 

 

 

STRATEGIA DE COMUNICARE 

ÎN DOMENIUL AFACERILOR EUROPENE 

 

Variantă finală 

23.12.2021 

Ajustată în 

09.08.2022 

  

http://www.poca.ro/


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

2 

Cuprins 

 

1. Introducere - analiza contextului și definirea problemelor care justifică necesitatea unei Strategii 

de comunicare în domeniul afacerilor europene ......................................................................................3 

2. Viziunea, prioritățile, obiectivele generale și specifice ale Strategiei de comunicare în domeniul 

afacerilor europene......................................................................................................................................7 

3. Structurile cu atribuții în domeniul comunicării în domeniul afacerilor europene (roluri și 

responsabilități) ........................................................................................................................................ 11 

4. Publicurile țintă ale Strategiei de Comunicare în domeniul afacerilor europene .......................... 14 

5. Mixul de comunicare – obiective specifice, indicatori canale, metode și tehnici, instrumente și 

activități ..................................................................................................................................................... 18 

6. Programe - direcții de acțiune în ceea ce privește comunicarea internă și externă ....................... 28 

7. Planul de acțiuni aplicabil comunicării în domeniul afacerilor europene, rezultate așteptate și 

instituțiile responsabile ............................................................................................................................ 36 

8. Instrumente de conștientizare a impactului afacerilor europene asupra calității vieții populației41 

9. Procedurile de monitorizare și evaluare ............................................................................................. 44 

10. Implicațiile bugetare și sursele de finanțare .................................................................................... 44 

11. Implicațiile asupra cadrului juridic .................................................................................................. 44 

11. Anexe ................................................................................................................................................... 47 

Studiu: Analiza situației actuale a comunicării în domeniul afacerilor europene .................................. 47 

Studiu: Necesitatea comunicării privind subiectele europene ................................................................ 66 

Studiu: Comunicarea strategică la nivelul Uniunii Europene ................................................................ 74 

Ghid de comunicare în domeniul afacerilor europene (roluri și responsabilități) – comunicare internă și 

comunicare externă................................................................................................................................. 78 

 

  

http://www.poca.ro/


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

3 

1. Introducere - analiza contextului și definirea problemelor care justifică 

necesitatea unei Strategii de comunicare în domeniul afacerilor europene 

 

Justificarea proiectului1 de creare a unei strategii de comunicare în domeniul afaccerilor europene 

a apărut ca urmare a trei perspective pe cât de diferite, pe atât de interconectate: consultările interne 

de la nivelul administrației centrale, nivelul de încredere al românilor în instituțiile românești, în 

Uniunea Europeană, deci automat și în instituțiile europene și, în cele din urmă, poziția României 

într-un spațiu internațional în continuă schimbare datorită noilor evoluții sociale, politice și 

economice. Strategia a fost elaborată și adaptată pentru a răspunde cerințelor cadrului legal pentru 

elaborarea de strategii.2  

  

A. Nevoile identificate în baza consultărilor interne 

Din punctul de vedere al consultărilor interne, Ministerul Afacerilor Externe a identificat nevoia 

existenței unui document cadru, util tuturor ministerelor implicate în domeniul afacerilor europene 

care să poată fi folosit de fiecare dată atunci când departamentele instituțiilor comunică pe 

marginea unor subiecte din sfera afacerilor europene, sau atunci când lucrează cu, evaluează sau 

 
1 Strategia de comunicare în domeniul afacerilor europene este elaborată în cadrul proiectului „Consolidarea și 

promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european”, proiect 

implementat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului, Institutul 

European din România și École Nationale d’Administration. Proiectul pornește de la o analiză preliminară a 

funcționării Sistemului Național de Gestionare a Afacerilor Europene (SNGAE) realizată în cadrul MAE și contribuie 

la consolidarea capacității României de a-și reprezenta și promova interesele legitime la nivelul tuturor instituțiilor 

Uniunii Europene, ceea ce se va reflecta în optimizarea funcționării SNGAE. Activitățile proiectului au fost dezvoltate 

pe trei axe, fiecare corespunzând unuia dintre cele trei obiective specifice ale proiectului: 

1. îmbunătățirea participării României la procesul de luare a deciziilor la nivelul UE prin dezvoltarea unei 

politici publice în domeniul afacerilor europene;  

2. îmbunătățirea comunicării și colaborării în domeniul afacerilor europene; 

3. consolidarea capacității personalului implicat în gestionarea afacerilor europene.  

Strategia de comunicare este dezvoltată în cadrul celui de-al doilea obiectiv specific, activitățile de elaborare a acestui 

document fiind implementate în perioada decembrie 2019 – iunie 2020. 

2 Strategia a fost elaborată anterior publicării HOTĂRÂRII nr. 379 din 23 martie 2022 privind aprobarea Metodologiei 

de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a strategiilor guvernamentale și METODOLOGIEI 

din 23 martie 2022 de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și actualizare a strategiilor guvernamentale, 

dar respectă cerințele acestor documente 
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promoveaza proiecte europene. Succesul afacerilor europene are și o componentă cheie a 

comunicării, a înțelegerii și prezentării proiectului european în sine, a obiectivelor acestuia, a 

nevoii acestuia de implementare etc. De aceea, o comunicare de succes, practic o comunicare care 

îndeplinește obiectivele inițiale asumate ale proiectului, echivalează cu o parte din reușita 

proiectului în sine.  

Principalul aspect subliniat de majoritatea participanților în timpul consultărilor interne a fost 

importanța colaborării instituțiilor în demersul comunicării publice pe o temă comună, așa cum 

este comunicarea în domeniul afacerilor europene. Experții în comunicare și experții în afaceri 

europene din cadrul ministerelor, dar și colegii acestora din cadrul altor departamente, au punctat 

rezultate mai bune în cazul unei colaborări structurate, ghidate de un document formal care să 

fundamenteze activitatea de comunicare instituțională în domeniul afacerilor europene. Modul în 

care membrii acestei rețele a comunicatorilor au conlucrat în perioada semestrului României a 

funcționat ca exemplu de bună practică, iar participanții și-au exprimat dorința de a relua un astfel 

de demers și de a-l permanentiza. 

De asemenea, deși la nivelul instituțiilor se utilizează proceduri/ strategii/ seturi de norme și reguli 

pentru fiecare dimensiune a comunicării (internă, externă, cu mass-media, comunicare de criză 

etc.), există un nivel redus de sincronizare interinstituțională, uniformizare, la nivelul 

administrației publice centrale pe domeniul comunicării în domeniul afacerilor europene. 

Deși la nivelul ministerelor de linie există strategii și proceduri de comunicare instituțională, 

acestea nu sunt declinate pe diverse domenii majore, așa cum este domeniul afacerilor europene. 

Problematica afacerilor europene și, mai concret, a comunicării pe teme de afaceri europene nu 

este puternic individualizată în ministerele de resort. Ministerele fără o legătură clară, directă (cum 

sunt Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor Externe) nu au un departament 

individual de afaceri europene care să poată gestiona și comunica temele de interes pe subiecte 

europene.  

 

B. Nevoile care rezultă din studiul percepției publice 

Din cauza evoluțiilor recente, încrederea în Uniunea Europeana este pe o pantă descendentă. Dacă 

la ultimele alegeri pentru Parlamentul European, România, alături de Malta, erau singurele două 

țări fără nicio formațiune politică eurosceptică, iar românii aveau un nivel de încredere ridicat la 

adresa Bruxelles-ului, în lumina evenimentelor pandemice din ultimii doi ani, panta de încredere 

este descendentă.  
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Mai mult decât atât, s-a remarcat de interesul scăzut al presei și al cetățenilor pentru subiecte și 

informații din domeniul afacerilor europene. Există perioade în care interesul crește – în apropierea 

alegerilor pentru Parlamentul European, în perioada deținerii de către România a președinției 

Consiliului Uniunii Europene, în cazul unor scandaluri majore, dar, în perioadele fără evenimente 

concrete majore, interesul este aproape inexistent. 

În relația cu reprezentanții mass-media, se remarcă necesitatea fidelizării jurnaliștilor pe teme 

europene și a susținerea unei relații constante cu aceștia, necesitatea creșterii interesului în rândul 

mass-mediei pentru domeniul afacerilor europene; necesitatea unei promovări mai complete a 

subiectelor europene. 

În plus, multiplicarea volumului de informații înșelătoare sau care dezinformează, în special în 

ecosistemul media digital, poate contribui la erodarea suplimentară a percepțiilor față de UE și 

afacerile europene. 

 

C. Nevoile care rezultă din poziția României în plan internațional 

Poziția României la nivel european este o componentă cheie din punct de vedere al justificării 

existenței unei strategii de comunicare în domeniul afacerilor europene, ținând cont că, în prezent, 

cadrul internațional, presărat cu foarte multe provocări ce au schimbat numeroase paradigme de 

percepție, este mai dinamic ca niciodată. Provocările pandemiei, potențialele crize economice și 

sociale, provocările climatice sunt toate elemente care pot afecta nivelul de încredere al cetățenilor 

la adresa instituțiilor statului. De aceea, Ministerul Afacerilor Externe a identificat nevoia unui 

document cadru, util pentru comunicarea realizată de ministerele implicate, la nivel 

interinstituțional, în domeniul afacerilor europene.  

Documentul cadru urmează să vină în sprijinul tuturor ministerelor care vor trebui, prin prisma 

obiectivelor afacerilor europene specifice, să comunice în spațiul public sau pentru o serie de 

publicuri țintă diverse aspecte din sfera respectivă. Iar cum proiecția este, de fapt, percepția, 

comunicarea de succes în domeniul afacerilor europene este cheia pentru o percepție de succes 

pentru publicurile țintă identificate. O percepție pozitivă poate egala cu o poziție avantajoasă a 

României în spațiul Uniunii Europene și, mai mult, un avantaj ferm la Bruxelles.  

Strategia de comunicare în domeniul afacerilor europene este realizată în cadrul MAE, pentru 

reglemenarea și facilitarea actului comunicării pe teme europene. Strategia trebuie să surprindă și 

să reglementeze interdependența instituțională în domeniul comunicării afacerilor europene și să 
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respecte noua paradigmă de comunicare publică, „Open Government”, care instituie un nou tip de 

guvernare și un nou tip de comunicare.  
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2. Viziunea, prioritățile, obiectivele generale și specifice ale Strategiei de 

comunicare în domeniul afacerilor europene 

 

Scopul strategiei de față este fundamentarea, structurarea și organizarea comunicării pe subiecte 

de afaceri europene la nivelul administrației publice centrale, atât la  Ministerul Afacerilor Externe 

– entitatea care coordonează eforturile din domeniul afacerilor europene, dar și la nivelul celorlalte 

ministere din cadrul Guvernul României. 

 

Priorități 

Astfel, pentru ca subiectele ce țin de sfera europeană să devină mai vizibile și să fie abordate cu o 

frecvență mai mare, actul comunicării publice pe teme europene trebuie să: 

• aibă un flux intern de comunicare corespunzător implicând angajații ministerelor 

Guvernului României responsabili de comunicare și de afaceri europene și nu numai; 

• îmbunătățească comunicarea interinstituțională a experților MAE cu omologii din 

celelalte ministere de resort, cu scopul de a menține o rețea a comunicatorilor pe teme de 

afaceri europene, care să producă și să promoveze mesaje cu un conținut unitar și 

omogen; 

• îmbunătățească comunicarea externă prin promovarea subiectelor europene și explicarea 

acestora, astfel încât să crească nivelul de cunoștințe cu privire la activitatea Uniunii 

Europene în rândul cetățenilor; 

• mărească interesul mass-media pentru temele europene prin transmiterea constantă de 

informații, știri, documente din sfera europeană. 

Strategia de comunicare în domeniul afacerilor externe își propune să consolideze trei aspecte ce 

țin de comunicarea publică pe teme europene, respectiv:  

• Informarea eficientă și în acord cu obiectivele MAE și ale instituțiilor responsabile de 

promovarea instituțiilor europene; doi factori sunt determinanţi în atingerea obiectivelor 

informaţionale: expunerea la mesaj şi diseminarea corectă a mesajelor. Pentru îndeplinirea 

obiectivului de informare este esenţial ca informaţia să fie prezentată clar şi concis. Spre exemplu, 

mesajele formulate vor evita termenii sofisticaţi şi greoi, termeni care ar putea bloca transmiterea 
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mesajului şi ar putea reduce impactul acestuia. Necesitatea de a formula mesaje clare și concise 

poate fi luată în considerare în toate activităţile de comunicare.  

• Îmbunătățirea atitudinii publicurilor țintă, în special a mass-mediei cu privire la 

activitățile, inițiativele și noutățile europene; altfel spus, Strategia își propune îmbunătățirea 

atitudinii în rândurile publicurilor-țintă. 

• Schimbarea comportamentului publicurilor-țintă în relație cu activitățile, inițiativele, și 

politicile Ministerului Afacerilor Externe în domeniul afacerilor europene. Obiectivul este de a 

depăşi stadiul informaţional şi de a determina publicurile-ţintă să adopte comportamente de sprijin 

față de Minister. Acest tip de obiectiv se referă atât la comportamentele explicite (cele manifeste), 

cât și la comportamentele implicite sau tacite (latente). 

 

Obiectivul general al Strategiei de comunicare în domeniul afacerilor europene este 

uniformizarea, fundamentarea și sistematizarea procesului de comunicare intrainstituțională, 

interinstituțională și externă pe teme de afaceri europene, astfel încât mesajele, informațiile și 

știrile transmise de administrația publică centrală să fie unitare.   

Obiectivele specifice ale Strategiei sunt următoarele:  

Obiectivul specific 1. Asigurarea unui cadru coerent pentru perfecționarea resursei umane cu 

atribuții în comunicare publică (ne referim atât la experții Ministerul Afacerilor Externe, cât și la 

cei din și din celelalte ministere) și  crearea și profesionalizarea unui grup de comunicatori pentru 

domeniul afacerilor europene care să asigure colaborarea dintre instituții în procesul de 

comunicare pe teme europene, dat fiind că acesta este un domeniu transversal ce presupune 

colaborarea interinstituțională. 

Obiectivul specific 2. Armonizarea practicilor de comunicare în domeniul afacerilor europene la 

nivel inter-ministerial, în activitatea de creare și diseminare a mesajelor, informațiilor, știrilor, 

evenimentelor din sfera europeană pentru asigurarea unui proces de comunicare uniform, unitar, 

sistematizat. 

Obiectivul specific 3. Consolidarea rolului MAE de integrare și coordonare a comunicării din 

domeniul afacerilor europene. 

Obiectivul specific 4. Consolidarea rolului ministerelor de linie de a crea și gestiona mesaje și de 

a fundamenta poziții pe diferite dosare din sfera afacerilor europene. 

http://www.poca.ro/
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Obiectivul specific 5. Creșterea interesului mass-media și publicului pentru subiectele europene 

prin comunicare sistematică, prin combaterea informațiilor false și prin prezentarea implicațiilor 

pozitive ale evenimentelor din sfera afacerilor europene.  

Dat fiind specificul demersului, respectiv acela de reglementare a procesului de comunicare 

publică pe teme de afaceri europene, se impune stabilirea unui set de obiective de comunicare. 

Împărțite în două categorii, comunicare internă și comunicare externă, acestea pot fi sintetizate 

după cum urmează: 

• Sfera comunicării interne: 

o îmbunătățirea relațiilor de colaborare intra- și interinstituționale în procesul de 

comunicare a temelor din sfera afacerilor europene prin consolidarea unei rețele a 

comunicatorilor din domeniu. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv de comunicare 

este necesară operaționalizarea acestei rețele a comunicatorilor, stabilirea ariei de 

acțiune, membri etc, precum și stabilirea publicurilor țintă și a modului în care se 

realizează actele de comunicare; 

o eficientizarea procesului de transmitere a mesajelor și informațiilor din sectorul 

afacerilor europene prin sistematizarea temelor principale, a domeniilor principale, 

precum și a procedurii tehnice și a procesului instituțional prin care un material este 

realizat, aprobat și transmis public.  

• Sfera comunicării externe: 

o informarea corectă, constantă, aplicată și transparentă a publicurilor-țintă externe 

pe teme de afaceri europene; 

o instituirea unei relații de încredere între Ministerul Afacerilor Europene, instituțiile 

partenere și diferitele tipuri de publicuri-țintă externe; 

o creșterea viziblității mediatice a informațiilor din domeniul afacerilor externe.  

Valorile și principiile de bază în domeniul comunicării constituie ”firul roșu” al comunicării 

interne și externe, esența a ceea ce Ministerul va comunica, indiferent de particularitățile 

contextului și publicurilor țintă. Acestea pornesc de la principiile de funcționare ale Ministerului 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, conform HG nr. 10/2013:   

a) principiul respectării demnităţii umane, egalităţii de şanse şi de tratament; 

b) principiul coeziunii sociale; 

c) principiul respectării dreptului fiecărei persoane la muncă decentă; 

d) principiul contribuţiei şi al solidarităţii în promovarea progresului social; 

http://www.poca.ro/
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e) principiul compatibilităţii cu legislaţia comunitară; 

f) principiul transparenţei activităţii faţă de cetăţeni şi faţă de celelalte instituţii ale statului, 

ale Uniunii Europene şi faţă de societatea civilă; 

g) principiul eficienţei managementului fondurilor publice; 

h) principiul întăririi dialogului social la toate nivelurile, în scopul creşterii aportului acestuia 

la dezvoltarea economică şi socială. 

Specific pentru MAE: 

Instituția este mandatată să preia rolurile de observator și coordonator pentru ministerele implicate 

în procesul de comunicare și în procesul de branding.  

Prin rolul de observator: MAE va stabili o serie de indicatori și indici de branding care trebuie 

bifați și va urmări implementarea acestora, în conformitate. Acești indici se bazează pe cei „3 plus 

1 Piloni de Comunicare”, iar desfășurarea acestora se referă la cele cinci puncte din cadrul general 

de funcționare (a se vedea Anexa nr. 4). 

Prin rolul de coordonator: MAE va urmări buna implementare a indicatorilor specificați anterior 

pentru toate instituțiile angrenate în procesul de observație. 

 

Rețeaua de comunicatori 

Rețeaua de comunicatori sau ambasadorii de brand ai instituției sunt acei comunicatori sau 

reprezentanți instituționali care se identifică cu pilonii de comunicare ai instituției: Misiune, 

Viziune, Valori, Poveste de brand/ de viață și îmbrățișează elementele definitorii ale manualului 

de brand instituțional specific: expresii cheie, materiale conexe, mod de comunicare, fel în care 

comunică etc.  

De regulă, comunicatorii instituționali se împart în două categorii: comunicatorii interni și 

comunicatorii externi. Prin comunicatori interni înțelegem reprezentanții campaniei sau 

campaniilor de comunicare implicați în mod direct în reprezentarea instituției la nivelul angajaților 

acesteia. Comunicatori interni reprezintă obiectivele de comunicare, modul și felul de comunicare 

al instituției și urmăresc rezultatele campaniei de comunicare ce sunt propuse.  

Specific pentru MAE: 

Rețeaua de comunicatori cuprinde două laturi distincte: comunicatorii specifici MAE 

(comunicatorii coordonatori) și comunicatorii specifici altor instituții (comunicatorii coordonați).  

http://www.poca.ro/


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

11 

I. Comunicatorii specifici MAE: sunt cei cu rol de coordonare și model pentru rețeaua de 

comunicatori instituționali. Aceștia urmăresc, înainte de toate, respectarea tuturor elementelor din 

manualul de brand, respectarea tuturor indicilor din obiectivele de campaniei de comunicare și, 

mai mult decât atât, oferă un model de bune practici pentru toți comunicatorii implicați în 

campanie (interni și externi, deopotrivă). 

II. Comunicatorii coordonați sub directa relație de raport cu MAE și comunicatorii specifici ai 

MAE: sunt cei care implementează, pe orizontală, toate obiectivele de campanie, urmărind cu 

strictețe elementele precum manualul de brand și obiectivele de campanie, aflându-se în directa 

relație de subordonare cu ambasadorii de brand menționați anterior la punctul I (comunicatorii 

specifici MAE). 

 

3. Structurile cu atribuții în domeniul comunicării în domeniul afacerilor 

europene (roluri și responsabilități) 

 

Departamentul de comunicare 

Are următoarele roluri: gestionează campania sau campaniile de comunicare în domeniul 

afacerilor europene și nu numai; urmărește constant reprezentantivitatea instituției în mediile de 

comunicare agreate; păstrează legătura cu instituțiile europene de resort și urmărește 

implementarea eventualelor campanii de comunicare și/sau de imagine; reprezintă instituția în fața 

publicurilor țintă (externe).  

Are în componență următoarele funcții: comunicare axată pe domeniul afacerilor europene cu 

accent pe activitatea instituțională (deci, comunicare internă și externă), comunicare axată pe 

activitatea instituțională generalizată (deci, comunicare externă) și comunicare specializată pe 

activitatea instituționalizată sau pe reprezentanții instituției (deci, comunicare internă și externă).  

Util: 

Departamentul de comunicare are în componență un birou de presă, eventual un purtător de cuvânt, 

și un birou de monitorizare media care să cuprindă temele de interes pentru instituție în domeniul 

afacerilor europene, temele care afectează instituția și eventualele menționări ale departamentului 

de management precum și monitorizarea obiectivelor de comunicare recurente.  

Specific pentru MAE: 
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În cazul MAE, acest departament are rol de coordonare și armonizare. Practic, departamentul de 

comunicare al MAE este asemănător departamentului de management pentru celelalte 

departamente de comunicare implicate. De aceea, departamentul de comunicare al MAE va stabili: 

1. Obiectivele de campanie - obiectivele macro; 2. Obiectivele de comunicare – obiectivele 

intermediare; 3. Obiectivele de poziționare (reacție rapidă, plan de comunicare) – obiectivele 

micro.  

Prin armonizare, departamentul de comunicare al MAE, în calitate de coordonator, este obligat să 

urmărească buna implementare a tuturor elementelor de comunicare pentru toate departamentele 

de comunicare ale instituțiilor implicate și respectarea tuturor elementelor specifice de branding 

instituțional. În plus, departamentul de comunicare al MAE are rol director și călăuzitor pentru 

celelalte departamente de comunicare, atunci când obiectivele de poziționare sau cele intermediare 

nu sunt atinse, sunt atinse incomplet sau eronat.  

 

Departamentul Uniunea Europeană 

Are următoarele roluri: păstrează legătura cu instituțiile și departamentele de resort la nivel 

european; stabilește, împreună cu departamentul de management, obiectivele de campanie în 

domeniul afacerilor europene, aliniază și urmărește implementarea politicilor europene la nivel 

instituțional.  

Are în componență următoarele funcții: este departament suport, complementar departamentelor 

de comunicare și management, atunci când există o campanie de comunicare în domeniul 

afacerilor europene (comunicare externă); este departament de sine stătător atunci când 

implementează politicile de afaceri europene și urmărește alinierea acestor politici în interiorul 

instituției (comunicare internă).  

Util:  

Departamentul Uniunea Europeană are în componență compartimente de lucru care să funcționeze 

asemenea departamentelor resort de la nivel european, interconectate sau interconectabile. Funcția 

constantă a departamentul de afaceri este de comunicare internă, de implementare la nivel 

instituțional a elementelor specifice.  

Specific pentru MAE: 

Departamentul Uniunea Europeană are trei roluri: de management pentru departamentele afaceri 

europene ale instituțiilor cu care colaborează, de coordonare alături de departamentul de 
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comunicare al MAE și departamentele de comunicare (împreună cu departamentele de afaceri 

europene) ale instituțiilor cu care colaborează și departament de sine stătător atunci când urmărește 

alinierea politicilor omonime în interiorul MAE.  

I. Rolul de management: urmărește implementarea și armonizarea tuturor politicilor europene în 

cadrul instituțiilor cu care colaborează. Funcționează în sistem proactiv (prezintă în avans 

elementele de afaceri europene specifice) și reactiv (corectează, armonizează acolo unde este 

cazul).  

II. Rolul de coordonare: urmărește armonizarea tuturor elementelor specifice politicilor europene 

pe linia campaniei de comunicare, lucrând împreună cu departamentele de afaceri europene 

omonime și alături de departamentele de comunicare.  

III. Rolul de sine stătător: implementează politicile de afaceri europene și urmărește alinierea 

acestor politici în interiorul instituției (comunicare internă). 

 

Departamentul de management 

Are următoarele roluri: păstrează legătura cu instituțiile și departamentele de resort europene; 

stabilește și urmărește obiectivele de campanie în domeniul afacerilor europene; coordonează 

departamentele de comunicare și de afaceri europene; coordonează comunicarea internă în 

domeniul afacerilor europene, alături de departamentul de afaceri europene; coordonează 

comunicarea internă în domeniul campaniilor de comunicare alături de departamentul de 

comunicare; aliniază strategiile afacerilor europene cu obiectivele campaniilor de comunicare.  

Are în componență următoarele funcții: coordonare, control, trasare de obiective, aliniere 

funcțională, reacție rapidă.  

Util:  

Departamentul de management lucrează constant cu celelalte două departamente și urmărește buna 

implementare a obiectivelor de comunicare (inclusiv în domeniul afacerilor europene).  

Specific pentru MAE: 

Departamentul de management lucrează pe două direcții: orizontală și verticală. Direcția verticală 

se referă la instituția proprie și elementele enunțate anterior se aplică. Direcția orizontală se referă 

la coordonarea pe care departamentul de management al MAE trebuie să o facă împreună cu 

http://www.poca.ro/
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celelalte departamente de management ale instituțiilor implicate. Rolul, în acest caz este, în egală 

măsură, proactiv și reactiv.  

4. Publicurile țintă ale Strategiei de Comunicare în domeniul afacerilor 

europene 

 

Publicul țintă al unei instituții este cel căruia instituția respectivă i se adresează. De regulă, un 

public țintă angrenat activ într-o campanie de comunicare (fie internă, fie externă) poate deveni 

ambasador de brand instituțional dacă instituția în cauză reușește să mapeze eficient caracteristicile 

acestuia.  

Întrebările la cere orice instituție trebuie să răspundă pentru a mapa cât mai eficace categoriile de 

public țintă, sunt: Care este categoria de public căruia mă adresez în această campanie (în funcție 

de obiective)? Care este percepția acestor publicuri în legătură cu activitatea instituției? Care este 

percepția acestor publicuri în legătură cu temele europene pe care instituția le înglobează? Care 

sunt așteptările publicurilor țintă de la instituție, în general? Care sunt așteptările specifice ale 

publicurilor țintă în ceea ce privește campania de comunicare sau domeniul afacerilor europene? 

Ce potențial de publicuri țintă noi există pentru instituție? Cum pot fi acestea atrase? 

De regulă, din punct de vedere instituțional, publicurile țintă se împart în două categorii: publicuri 

țintă interne (funcționarii sau angajații instituției) și publicuri țintă externe. 

 

a. Segmentarea și analiza publicurilor țintă interne (funcționari) 

Sunt împărțite în două categorii: public țintă intern implicat în departamentele menționate anterior 

și public țintă beneficiar al campaniilor de comunicare interne.  

Public țintă intern parte din departamente 

Trebuie să respecte protocoalele de colaborare instituțională; este un element activ al campaniilor 

de comunicare interne și devine reprezentant direct al politicilor instituționale. Cu alte cuvinte, 

publicul țintă intern parte din departamente este ambasadorul de brand instituțional. Rolul acestuia 

este de a pune în aplicare și, ulterior, respecta obiectivele de campanie ale instituției, cu precădere 

în domeniul afacerilor europene. Cerințe generale: proactivitate în comunicare și aliniere la 

elementele de brandbook instituțional.  

http://www.poca.ro/
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Public țintă intern beneficiar 

Este publicul țintă care face parte din obiectul de comunicare al campaniilor interne, practic căruia 

publicurile țintă implicate în departamente i se adresează. Publicul țintă intern beneficiar este tot 

un ambasador de brand instituțional, însă numai după ce obiectivele de comunicare internă au fost 

atinse. Rolul acestuia este de: 1. Testarea campaniilor de comunicare ale instituției; 2. Definirea și 

creșterea portofoliului de brand instituțional. Cerințe generale: deschidere, flexibilitate, reziliență 

instituțională.  

Specific pentru MAE 

Ambasadorii instituționali trebuie instruiți în prealabil, trebuie să cunoască foarte bine elementele 

definitorii, flexibilitatea și restricțiile comunicării și orice comunicare publică trebuie filtrată prin 

departamentul de comunicare. 

 

b. Segmentarea și analiza publicurilor externe  

Instituția va comunica, în funcție de obiectivele de comunicare, și către publicuri țintă externe, fie 

că discutăm despre publicuri externe din România sau din afara țării. De regulă, orice material în 

domeniul afacerilor europene implică o categorie externă de publicuri. De aceea, rețeta de mapare 

enunțată anterior se va aplica atunci când instituția s-a aliniat, în prealabil, la pilonii Misiune, 

Viziune, Valori și Poveste alături de elementele specifice de branding instituțional. Cu alte cuvinte, 

instituția va trebui să respecte toate aceste puncte definitorii pentru ca publicurile țintă să asocieze 

comunicarea specifică cu instituția în sine.  

Publicurile țintă externe se împart în mai multe categorii: publicuri țintă instituționale interne, 

publicuri țintă instituționale externe (europene), publicuri țintă – beneficiari instituționali 

(persoane).  

Publicuri țintă instituționale interne (România) 

Sunt instituțiile cu care organizația are legătură directă sau indirectă. Pentru ca rezultatul oricărei 

campanii de comunicare să aibă succes, organizația trebuie să respecte elementele specifice de 

brandbook în orice interacține pe care o are cu instituțiile respective.  

Util: 

Se pot folosi inclusiv angajații departamentelor implicate în procesul de comunicare, ca 

ambasadori de brand instituțional, ce pot contribui decisiv la atingerea obiectivelor de comunicare. 

http://www.poca.ro/
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Publicuri țintă instituționale externe (europene) 

Sunt instituțiile cu care organizația comunică la nivel extern. Principiile de bază se aplică la fel, 

cu mențiunea că trebuie să existe o aliniere instituțională de misiune și valori între actorii care 

comunică pentru ca orice campanie să aibă succesul scontat. Și în acest caz, se pot folosi inclusiv 

angajații departamentelor implicate în procesul de comunicare, ca ambasadori de brand 

instituțional.  

Publicuri țintă – beneficiari instituționali/ persoane fizice 

În acest caz focusul trebuie pus pe două categorii: elementele de branding instituțional să fie cât 

mai strict respectate, iar orice interacțiune între instituție și public să fie atent monitorizată.  

Util: 

Departamentele de comunicare și afaceri europene pot fi implicate în mod direct pentru măsurarea 

gradului de satisfacție al publicului și pentru trasarea obiectivelor viitoare pentru campaniile de 

comunicare. 

 

c. Publicuri potențiale 

Publicurile potențiale sunt acele categorii de publicuri pentru care instituția poate opta în 

momentul în care departamentele implicate în procesul de comunicare decid o schimbare de tactici 

sau de strategie. Maparea publicurilor potențiale trebuie să fie constantă, trebuie să aibă în vedere 

interacțiunea directă cu instituția și, la fel ca în cazurile anterioare, trebuie să fie împărțită în două 

categorii: publicuri potențiale instituționale și publicuri potențiale fizice.  

În ambele cazuri, este obligatoriu de ținut cont ca instituția să respecte toate elementele de 

identificare din manualul de brand.  

Specific pentru MAE 

Publicurile potențiale trebuie filtrate prin departamentul de comunicare și sunt, de regulă, mai ușor 

de mapat prin lupa departamentelor implicate din cadrul celorlalte instituții partenere. 

Recomandarea este ca orice public potențial să fie atent monitorizat și urmărit pentru a nu exista 

nicio abatere de la elementele de comunicare specifice.  

http://www.poca.ro/
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5. Mixul de comunicare – obiective specifice, indicatori canale, metode și 

tehnici, instrumente și activități 

 

Prin mix de comunicare se înțelege totalitatea mijloacelor de promovare pe care instituția le 

folosește pentru a-și atinge obiectivele de comunicare, pentru a interacționa cât mai eficient cu 

publicurile țintă. 

 

Obiective specifice 

De regulă, se împart în 2 categorii: obiective specifice de campanie și obiective specifice de brand.  

Obiective specifice de campanie 

Sunt cele prin care instituția alege să comunice cu publicurile țintă în mod proactiv, sunt cele prin 

care instituția alege să se expună și să interacționeze cu publicurile țintă.  

Obiectivele specifice de brand 

Sunt cele prin care instituția alege să își promoveze o serie de elemente specifice din brandul de 

organizație pentru a accentua anumite caracteristici de percepție în relația cu publicurile țintă. 

 

Canalele, metodele și tehnicile de comunicare 

Sunt cele prin care instituția alege să se poziționeze. De regulă cele 3 categorii sunt strict legate de 

felul în care arată publicurile țintă. Canalele de comunicare sunt mediile prin care instituția 

comunică. Acestea se împart în mai multe categorii.  

Canalele clasice/ public instituțional 

De regulă, comunicarea prin canalele clasice este de preferat atunci când obiectivul principal de 

comunicare este pentru publicul țintă instituțional. Prin canal clasic, în cazul de față, înțelegem 

comunicare instituție – instituție prin mijloace directe: e-mail, documente tipărite etc. 

Util: în acest caz, elemente precum siglă, slogan, fonturi sunt extrem de importante pentru 

identificarea instituțională. Departamentul de afaceri europene este cel care trebuie angrenat ca 

personaj principal.  
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Canalele clasice/ public potențial 

De regulă comunicarea prin canalele clasice către un public potențial este de preferat atunci când 

organizația alege să caute proactiv alte nișe de publicuri țintă. În acest caz, canalul clasic se referă 

la comunicare mediatică: TV, radio, print, iar mijloacele sunt indirecte, filtrate de către instituțiile 

media. Departamentul de comunicare este cel care trebuie angrenat ca personaj principal.  

Canale alternative/ public instituțional 

Sunt cele prin care instituția apelează atunci când canalele clasice nu sunt de ajuns în procesul de 

comunicare. În acest caz ne referim la comunicare pe rețelele sociale sau pe canale asemănătoare. 

Departamentul de comunicare este cel care trebuie angrenat ca personaj principal de comunicare.  

Canalele alternative/ public potențial 

Sunt cele prin care instituția alege să comunice atunci când caută noi publicuri sau nișe de 

comunicare ne-explorate. De regulă, acestea se aseamănă cu canelele alternative în cazul 

publicului instituțional și se focusează pe rețelele sociale.  

 

Activități de comunicare 

Sunt cele prin care departamentele de afaceri europene și de comunicare se implică activ pentru 

îndeplinirea obiectivelor de comunicare. De regulă, activitățile de comunicare se împart în două 

categorii: proactive și reactive, în funcție de situația în care se află instituția.  

Activități proactive de comunicare 

Sunt cele prin care instituția preia, din proprie inițiativă, frâiele comunicării. Concret, activitățile 

proactive de comunicare în domeniul afacerilor europene sunt: organizarea de evenimente 

(conferințe, workshopuri) cu teme specifice obiectivelor publicurilor instituționale; organizarea de 

sesiuni deschise de interacțiune cu publicurile beneficiari instituționali; comunicarea anumitor 

elemente de politici publice europene în presa care țintește publicurile instituției etc.  

Activități reactive de comunicare 

Sunt cele prin care instituția reacționează la o serie de episoade de comunicare care pot afecta 

imaginea sau percepția din perspectiva publicurilot țintp. Concret, activitățile reactive de 

comunicare, în domeniul afacerilor europene sunt: comunicarea instituție-instituție, comunicarea 

între departamente sau comunicarea internă pentru restabilirea încrederii instituționale.  
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Instrumente de comunicare principale: 

a) Pentru comunicarea internă 

• Față-în-față 

Exemple: întâlniri, ședințe, mese rotunde, workshop-uri, alte întruniri sociale 

• Electronice 

Exemple: email, newsletter intern, rețele sociale 

• Tipărite 

Exemple: memo-uri, broşuri, newsletter tipărit, rapoarte, manuale pentru uz intern, 

proceduri, rapoarte anuale şi afișe 

În general, dacă mesajul de comunicat nu este unul de rutină, recomandăm organizarea unor 

întruniri față-în-față. Eficiența acestora este cu atât mai mare cu cât interacțiunea dintre participanți 

este mai ușor de realizat (de exemplu, un workshop este mai potrivit pentru demararea unui nou 

proiect decât un discurs sau o prelegere). 

 

b) Pentru comunicarea externă cu publicul specializat 

Accentul va cădea pe utilizarea instrumentelor de relații publice:  

• Comunicarea directă în spații dedicate. 

Exemple: centre de informare, call center, helpdesk 

• Comunicare directă în scris. 

Exemple: prin poştă, email, platforme sociale 

• Comunicarea în mediul digital. 

Exemple: website-oficial, baze de date electronice, portal pentru beneficiari, aplicații 

digitale, comunicare pe rețelele sociale 

• Organizare de evenimente. 

Exemple: Conferinţe, târguri, evenimente de formare și informare, de lucru, seminarii, 

workshop-uri 

• Materiale informative tipărite. 

Exemple: brosuri, pliante, buletine informative 
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• Reprezentare vizuală a datelor statistice, diverselor informații tehnice mai dificile, 

abstracte sau dense.  

Exemple: infografice, video de prezentare, animații, elemente interactive integrate în 

website 

• Încurajarea parteneriatelor între instituții, stakeholderi privați și mediul academic, pentru 

diseminarea informației. 

 

c) Pentru comunicarea externă cu publicul general 

Accentul va cădea asupra unei combinații echilibrate de instrumente de advertising/ marketing și 

instrumente de relații publice: 

• Instrumente publicitare 

Exemple: achiziția de spațiu publicitar în mediul online, TV, radio, publicitate stradală 

• Instrumente de relații publice 

Exemple: website oficial al instituției, comunicare pe rețelele sociale, organizare de 

evenimente, stagii de practică pentru elevi/ studenți 

• Încurajarea parteneriatelor între instituții și mediul academic și de cercetare în vederea 

dezvoltării de noi instrumente de comunicare, creșterii interesului și cunoștințelor tinerilor 

studenți privind afacerile europene. 

• Raportarea la marketingul influenței sociale (influencer marketing) ca la o resursă 

valoroasă de captare a bunăvoinței publicului. 

Exemplu: Influencer marketing-ul este un tip de marketing care pune accent pe oamenii cu 

influență în mediul online, care duc mesajul instituției către publicul mai larg. Cu alte 

cuvinte, influencer-ul este o persoană care, în baza anumitor caracteristici care au condus 

la notiorietate personală, are un impact semnificativ asupra unei nișe de public și 

influențează, prin conținutul produs, alegerile și atitudinile comunității virtuale coagulate 

în jurul său.  

 

Metodele vor fi selectate în funcție de criteriul atingerii audienței (reach) și interactivității 

(posibilitatea comunicării multi-direcționale), în funcție de nevoile de comunicare de moment. De 

principiu, mijloacele care presupun interactivitate sunt potrivite pentru situaţiile în care există 

intenţia ca mesajul să schimbe atitudini sau să motiveze, în timp ce mijloacele care presupun 

expunerea public foarte larg la mesaj, nefiind interactive, sunt mai potrivite pentru campaniile de 

http://www.poca.ro/


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

22 

informare sau de conștientizare. Acțiunile de comunicare în mediul online pot reprezenta o cale 

de mijloc între asigurarea comunicării interactive și asigurarea unui acoperiri cât mai eficiente a 

publicului, dacă acest are o predilecție pentru informarea pe internet. 

 

Relația cu mass media 

Relația cu mass-media trebuie să plece de la acceptarea faptului că reprezentanții mass-media, cu 

excepția câtorva website-uri sau jurnaliști specializați în afaceri europene, manifestă un interes 

fluctuant pentru subiecte și informații din domeniul afacerilor europene.  

La nivelul MAE: 

Susținerea regulată și dedicată a comunicării publice privind afacerile europene, în special în 

perioadele în care interesul este crescut - în apropierea alegerilor pentru Parlamentul European, în 

perioada deținerii de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene, în cazul unor 

crize majore și în cazul altor evenimente europene relevante. 

La nivelul ministerelor de resort:  

Câteva linii strategice de comunicare cu reprezentanții mass-media includ: 

• Evaluarea, la rece, a gradului de atractivitate a informațiilor prezentate pentru mass-media. 

Expunerea informației într-o manieră care să îi crească relevanța, conform criteriilor de selecție a 

știrilor. Jurnaliştii aplică anumite criterii de relevanţă atunci când iau decizii privind informațiile 

ce urmează a fi publicate. Nu orice comunicat primit de către un jurnalist va ajunge o știre de presă.  

Exemplu. Criteriile de selecție sunt, de regulă, următoarele: noutatea știrii, proximitatea știrii (cât 

de apropiat este evenimentul pentru public), ineditul (neobișnuitul), notorietatea persoanelor/ 

instituțiilor implicate, conflictul, impactul/ consecințele, amploarea, interesul uman (poveştile 

despre oameni, conținutul emoțional), concretețea informației, cât de completă este informația, 

proximitatea socială (relevanța pentru mediul social al audienței media, în special pentru presa 

regională/ locală).  

• Personalizarea mesajelor în funcție de profilul publicației/ redacției/ organizației media, 

acolo unde regulamentele interne ale instituției nu o împiedică (ex. publicații/ emisiuni de știri cu 

o audiență generală vs. publicații/ emisiuni cu profil economic vs. alte domenii de nișă).  

Exemplu. O redacție media cu un profil generalist va găsi de interes alte informații decât o 

publicație cu profil economic, ori decât o emisiune de reportaje.  
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• Cultivarea unei relații bazate pe încredere și respect reciproc cu reprezentanții mass media. 

Asta presupune reciprocitate: dacă dorim ca jurnaliștii să preia informațiile noastre trebuie să 

răspundem și noi cu celeritate, conform regulamentelor interne, solicitărilor de informații venite 

din partea jurnaliștilor. 

• Asigurarea continuității în relația cu reprezentanții mass-media, inclusiv prin organizarea 

unor sesiuni de formare și informare în domeniul afacerilor europene, care să îi ajute în activitatea 

jurnalistică pe acest subiect. 

• Fructificarea interesului presei locale și regionale, atunci când subiectele au relevanță la 

acest nivel. 

• Susținerea rolului anumitor jurnaliști ca formatori de opinie, prin menținerea unei relații 

apropiate de colaborare cu aceștia.  

 

Materiale de comunicare 

Materialele de comunicare pot fi de două tipuri: pentru presă și pentru public (intern și extern). 

Materialele de informare pentru presă vor respecta liniile strategice menționate la subpunctul 

anterior. Se va acorda o atenție deosebită structurării facile și intuitive a informației. 

Exemplu. Cum structurăm informația corect.  

Punem accent pe furnizarea răspunsului la următoarele întrebări (sau cei 5 W, după cum mai sunt 

numiți: Cine? (Who?), Ce? (What?), Cand? (When?), Unde? (Where?), De ce? (Why?), Cum? 

(How?). 

Materialele de informare vor constitui dosarul de presă în care recomandăm includerea, pe lângă 

informațiile care constituie elementele de noutate, unei scurte analize de context care să ofere 

background-ul situației.  

Materialele publicitare, destinate, de regulă, publicului extern nespecializat vor respecta regulile 

și formatul canalului pe care vor fi distribuite. În general, mesajele corespunzătoare acestui tip de 

materiale vizează creșterea gradului de conștientizare pe anumite subiecte din sfera afacerilor 

europene.  

Materialele de informare pentru publicul extern specializat vor fi distribuite în direct către aceștia, 

în format digital sau în format tipărit. Cu variații în funcție de specificul instituției este posibilă 

realizarea a două tipuri de materiale: 
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• De referință – conținând informații tehnice pentru beneficiari și stakeholderi. 

• De captare a bunăvoinței: exemple de succes  sau de bune practici privind rolul pozitiv al 

Uniunii Europene în domeniul de activitate în care se încadrează grupul-țintă al materialelor în 

cauză. 

Alte măsuri 

• Realizarea de materiale în formate accesibile persoanelor cu nevoi speciale. 

• Respectarea unei identități vizuale constante. 

• Optimizarea website-urilor oficiale. 

 

Mesaje principale – public general și public specializat 

Mesajele transmise vor varia în funcție de subiectul comunicării, de tipul de public țintă (general 

sau specializat), de contextul social, economic și politic al momentului. Deoarece aceasta este o 

strategie generală de comunicare în domeniul afacerilor europene, ea va fi actualizată cu planuri 

de comunicare personalizate în contextul diverselor camapnii de comunicare demarate la nivelul 

instituțiilor. În cele ce urmează, vom trasa câteva teme principale de interes care vor fi adaptate de 

la caz la caz. 

 

d) Pentru publicul general (conduc la atingerea Obiectivelor specifice 2 și 5): 

1) Comunicarea bunei guvernări, a progresului și a dezvoltării 

Mesaje posibile: 

La nivelul MAE: 

• Modul în care buna gestionare a afacerilor europene contribuie la realizarea progresului 

și la îndeplinirea strategiei de dezvoltare a României. 

• Prezentarea unui tablou de bord al performanțelor României, pornind de la indicatori 

cunatificabili, a căror semnificație să fie explicată publicului. 

• Comparații cu celelalte state membre din Europa Centrală și de Est. Contextualizare.  

• Comunicarea modului în care se adaptează România provocărilor economice, sociale, 

demografice, tehnologice, prin raportare la contextul european. 

• Prezentarea temelor de interes și ale prioprităților României, în dialogul u instituțiile 

europene și cu celelalte state membre. 
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La nivelul ministerelor de resort: 

• Prezentarea datelor sttistice într-o formă vizuală atractivă, însoțită de comentarii 

simplificate. 

 

2) Comunicare punctuală pe marginea evenimentelor europene importante (summituri, 

reuniuni, decizii majore, schimbări de leadership la nivelul instituțiilor europene, alegeri 

pentru PE, semnarea de tratate și acorduri ș.a.m.d.), cu sublinierea următoarelor elemente (de 

la caz la caz): 

La nivelul MAE: 

• Principalele decizii/ măsuri/ acțiuni. 

• Semnificațiile evenimentului, la nivelul UE și pentru România. 

• Beneficii pentru România, drepturi și obligații implicate. Limitări. 

• Schimbări de strategie și politici. 

• Elemente de context. 

La nivelul ministerelor de resort: 

• Impactul direct și indirect pentru cetățenii români și pentru anumite domenii economice/ 

anumite profesii și activități. 

 

3) Abordarea crizelor care se prefigurează în interiorul UE, precum și la nivel global 

Mesaje posibile: 

La nivelul MAE: 

• Modul de gestionare, la nivel european, a crizei COVID-19: măsuri coordonate, planul de 

bugetului destinat perioadei 2021-2027 şi Fondul UE de relansare economică post-

pandemie. Este foarte importantă explicarea detaliată a acestui proces și însemnătatea sa 

pentru România, cu accent pe elementele pe care publicul le înțelege cu mai multă 

dificultate: sume accesabile de către România, destinația acestor sume, volumul cotizației 

României, condițiile de accesare, sursele de constituire a fondului de relansare, oportunități 

și bariere. Organizarea unei dezbateri corecte şi transparente pe marginea acestor subiecte. 

• Modul de gestionare a relațiilor externe; locul și rolul în ecuația puterilor globale, aflată în 

continuă schimbare. 
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• Gestionarea problemelor climatice și de mediu. 

 

4) Abordarea clivajului Est-Vest în interiorul UE, o problemă ce revine cu persistență în 

discuțiile publice (clivaj de dezvoltare, dar și de percepție) 

Mesaje posibile: 

La nivelul MAE: 

• Sursele și cauzele diferențelor de dezvoltare față de statele membre mai vechi ale Uniunii, 

în special cele din zona Occidentală. 

• Definirea exactă a decalajului, corectarea percepțiilor publice eronate/distorsionate despre 

acest decalaj. 

• Măsurile luate de România pentru reducerea decalajului, precum și posibilitățile pentru 

viitor. 

• Analize comparative cu alte state din regiunea Europei Centrale și de Est. 

La nivelul ministerelor de resort: 

• Exemple de actualitate privind impactul pozitiv al apartenenței la UE pentru reducerea 

decalajelor, inclusiv a celor interne. 

• Discuții aplicate pentru sistemul de educație și cel de sănătate. 

 

5) Gestionarea percepțiilor negative cu privire la câteva teme-cheie persistente la nivelul 

opiniei publice: 

La nivelul MAE: 

• Controversele privind gradul de absorbție a fondurilor europene. 

• Reticențele în fața adoptării legislației europene, percepute ca abuzive de către un segment 

al populației. 

• Euroscepticismul unei părți a populației. 

La nivelul ministerelor de resort: 

• Percepția ineficienței instituționale. 

• Modul de funcționare a sistemului de sănătate și de educație. 

• Birocrația excesivă. 

• Discurs extremist și polarizant. 
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Exemplu. Gestionarea acestor percepții se realizează prin: 

- comunicarea priorităților și progresului; 

- discurs rațional, factual, bazat pe dovezi și pe indicatori obiectivi; 

- demontarea știrilor false și dezinformării; 

- acceptarea realistă a punctelor slabe și propunerea unor soluții de remediere; 

- monitorizarea permanentă și contra-argumentarea narațiunilor toxice din sfera publică. 

 

e) Pentru publicul intern și pentru publicul extern specializat (conduc la atingerea 

Obiectivelor specficie 1, 3, și 4): 

La nivelul ministerelor de resort: 

• Adaptarea, în funcție de nevoile de informare, a mesajelor pentru publicul general. 

• Infomații tehnice, în funcție de specific. 

• Mesaje privind măsuri, modificări legislative, beneficii, impact, rezultate, realizări, prin 

raportare la calitatea României de stat membru UE (în funcție de specificul instiuției 

comunicatoare și de publicul țintă). 
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6. Programe - direcții de acțiune în ceea ce privește comunicarea internă și 

externă 

 

Un proces eficient de comunicare publică și strategică are nevoie de un plan de acțiune și de direcții 

de acțiune pentru a reglementa și pentru a stabili în termeni clari liniile strategice, instrumentele 

principale, canalele media potrivite, crearea și gestionarea unei rețele cu reprezentanți media, 

crearea și gestionarea materialelor de informare necesare. Astfel, instituțiile publice centrale cu 

atribuții în sfera afacerilor europene au nevoie să respecte un set de principii pentru a comunica 

unitar, uniform și centralizat, astfel încât procesul să fie unul eficient și care să-și atingă scopul, 

acela de a promova Uniunea Europeană și beneficiile aduse de apartentența la instituțiile europene.  

În acest capitol, Strategia prezintă liniile directoare și principiile generale de comunicare, prin 

raportare la contextul de comunicare preexistent. Prin contextul de comunicare ne referim, în 

special, la: 

• Importanța colaborării instituțiilor în demersul comunicării publice tema comună, 

reprezentată de domeniul afacerilor europene afacerilor europene. 

• Dezideratul colaborării structurate și coordonate între instituții. 

• Importanța implementării următoarelor elemente: un flux constant de comunicare inter, 

intra- instituționale și cu publicul; strategie de comunicare adaptată specificului afacerilor 

europene menținerea rețelei de comunicatori create cu ocația președinției române a 

consiliului. 

• Existența unui set de lecții învățate, rezultate cu ocazia perioadei în care românia a deținut 

președinția consiliului uniunii europene. 

• Necesitatea alinierii la noua paradigmă de comunicare publică, „Open Government”. 

În plus, am identificat, la nivelul ministerelor de resort, anumite direcții în care comunicarea în 

domeniul afacerilor europene trebuie să se dezvolte pentru a atinge potențialul său maxim. De 

exemplu, comunicarea pe teme de afaceri europene nu este puternic individualizată în ministerele 

de resort, dimensiunile comunicării cu publicul larg și cel specializat sunt mai puțin dezvoltate, 

situațiile de criză nu sunt foarte clar pregătite din punct de vedere comunicațional printr-un 

document cadru. Relația cu mass-media nu este tratată întotdeauna uniform, ținând cont că nu toți 

specialiștii în comunicare își ghidează interacțiunile cu reprezentanții mass-media după o serie de 

proceduri și seturi de reguli interne). Pe de altă parte, interesul mass-media pentru subiectele din 
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domeniul afacerilor europene este foarte fluctuant și se axează în principal pe anumite evenimente 

de vârf. 

În consecință, Strategia propune următoarele măsuri:  

Linii strategice și principii generale de comunicare 

La nivelul MAE:  

1. Armonizare interinstituțională. Dezvoltarea unui proces de colaborare interinstituțională 

regulată, în baza unor rutine prestabilite, pentru a desfășura un efort coordonat și complementar 

de comunicare publică pe temele comune de interes din domeniul afacerilor europene.  

2. Coeziune și consistență a conținutului. În cazul subiectelor și temelor specifice activității unei 

anumite instituții publice, mesajele formulate nu vor intra în contradicție cu principiile generale 

adjudecate la nivel inter-instituțional.  

La nivelul ministerelor de resort: 

1. Diversitate în comunicare. Utilizarea mixului de comunicare (un ansamblu de mijloace de relații 

publice care să acopere o plajă cât mai largă a publicului țintă), cu adaptarea mesajelor pentru 

specificul fiecărui canal sau instrument. 

2. Comunicare personalizată. Este resposabilitatea instituției de ”a ajunge” la diferitele categorii 

de public prin canalele pe care aceste categorii le folosesc cu predilecție și prin utilizarea unor 

mesaje personalizate. Nu este responsabilitatea publicului de a se informa proactiv (cu excepția 

publicului cu un grad ridicat de specializare într-un anumit domeniu). 

3. Permanentizarea comunicării privind afacerile europene. Actul comunicării pe teme de afaceri 

europene trebuie permanentizat. România nu a cultivat încă acest obicei al știrilor și al 

informațiilor ce țin de activitatea instituțiilor europene și de subiectele conexe Uniunii Europene. 

Cultivarea interesului mass-media și publicului pentru afacerile europene este un pilon central al 

strategiei de comunicare.  

4. Proactivitate în comunicare, în special în raport cu dezinformările care circulă în spatiul 

public. Domeniul afacerilor europene este unul complex și abstract; în absența unui nivel solid de 

cunoștințe, publicul este vulnerabil la dezinformare. Știri trunchiate sau falsificate pe diverse 

subiecte care țin, direct sau indirect, de afacerile europene cad pe un teren fertil, atunci când pot fi 

încadrate în narațiuni deja permanentizate în sfera publică (ex. percepția ineficienței instituționale, 

a slabei guvernări a fondurilor europene, percepția unei serii de limitări pe care adoptarea 
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legislației europene le presupune, discurs extremist și polarizant etc). Rețeaua de comunicatori în 

doemniul afacerilor europene trebuie să monitorizeze în permanență spațiul public și să sondeze 

principalele orientări ale opiniei publice, pentru a combate dezinformarea înainte ca aceasta să 

capete un caracter viral. Anumite preocupări sau nemulțumiri ale opiniei publice vor fi intuite și 

gestionate prompt, prin comunicare proactivă și prin mesaje țintite. 

 

Linii strategice pentru comunicare internă 

Publicul intern, format din angajații instituțiilor vizate de această strategie de comunicare, au 

nevoie de informații specializate și disponibile imediat privind modul în care procesele 

europenizare le afectează activitatea (exemplu: transpunerea legislației europene, schimbarea 

anumitor proceduri, evenimente cu relevanță directă pentru activitatea instituției, transparentizarea 

anumitor procese etc). 

La nivelul MAE:  

Rolul MAE în aplicarea liniilor strategice de comunicare internă va fi unul integrativ și de suport. 

În plus, ministerul va contribui la identificarea și satisfacerea nevoilor de formare profesională în 

domeniul afacerilor europene în cadrul ministerelor de resort.  

La nivelul ministerelor de resort: 

Vom colecta periodic, nevoile de informare privind afacerile europene ale publicului intern.  

Exemplu. Modalități de colectare a nevoilor de informare privind afacerile europene ale publicului 

inten: 

a). Metode calitative: interviu, focus-grup 

b). Metode cantitative: anchetă pe bază de chestionar  

La nivelul rețelei de comunicatori, se va facilita permanent cunoașterea omologilor din celelalte 

instituții, și a practicilor de comunicare a acestora.  

Exemplu. Modalități de facilitare a schimbului de experiență între reprezentanții rețelei de 

comunicatori: 

- ședințe (flux de comunicare mai degrabă uni-direcțional, eficiență mdoerată); 
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- workshop-uri (flux de comunicare multi-direcțional, crearea efectului de sinergie, eficiență 

ridicatp); 

- brain-storming (tehnică bazată pe creativitate, generează un număr mare de idei, facilitează 

inovația, eficiență ridicată). 

Obiectivele de comunicare internă duc la îmbunătățirea relațiilor de colaborare intra- și inter-

instituționale, la transparentizarea și facilitarea fluxului de informații, la o mai bună înțelegere 

privind modul în care angajații fiecărei instituții pot contribui la asumarea, implementarea și 

susținerea diverselor obiective în domeniul afacerilor europene.  

Comunicarea internă se desfășoară, în secundar, în sensul pregătirii unor echipe responsabile de 

gestionarea comunicării de criză (training, proceduri, manual, simulări), cu elaborarea de 

proceduri minime de prevenire/ stingere a crizelor de comunicare. 

Exemplu. Pregătirea pentru criză presupune respectarea următorilor pași: 

1. Selectează o platformă online de monitorizare a spațiului online. 

2. Întocmește o listă cu probleme/ crize posibile. 

3. Stabilește roluri și responsabilități. 

4. Stabilește strategia/strategiile de răspuns  

5. Construiește mesaje și canale predefinite pentru fiecare caz posibil. 

6. Construiește relații de încredere cu stakeholderii (părțile interesate). 

Echipa de comunicare de criză va beneficia de formare care șă îi permită planificarea și 

implementarea acestor pași.  

Limbajul folosit va fi specializat, succint, axat pe consecințele practice și pe implementare 

imediată (call-to-action). 

Comunicarea se va face prin instrumente de comunicare internă specifice fiecărei instituții. 

 

Linii strategice de comunicare cu publicul extern specializat 

Prin public specializat înțelegem, în funcție de specificul fiecărei instituții, acea categorie care, 

prin natura activității sale, interacționează cu teme, subiecte, problematici din zona afacerilor 

europene: profesioniști din diverse domenii, organizații, asociații profesionale, ONG-uri, asociații 
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de tineret, mediul universitar și de cercetare etc. Nu considerăm jurnaliștii ca fiind public 

specializat; angrenarea acestora se va face prin mijloace detaliate într-o secțiune separată a aceste 

strategii.  
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La nivelul MAE:  

Rolul MAE în aplicarea liniilor strategice de comunicare cu publicul extern specializat va fi unul 

integrativ și de suport. În plus, ministerul va contribui la identificarea și satisfacerea nevoilor de 

informare în domeniul afacerilor europene în cadrul ministerelor de resort și va pune la dispoziția 

comunicatorilor documente suport. 

La nivelul ministerelor de resort: 

Vor fi colectate periodic nevoile de informare privind afacerile europene ale publicului specializat. 

Va fi măsurat gradul de conștientizare al acestora privind impactul efectiv al afacerilor europene 

în domeniul lor de activitate.  

Exemplu 1. Metode de colectare a nevoilor de informare ale publicului specializat: 

a). Metode calitative: workshop, focus-grup, monitorizarea mediului online în care instituția 

interactionează cu publicul să specializat. 

b) Cantitative. Anchetă pe bază de chestionar. 

Obiectivele de comunicare conduc la informarea corectă, aplicată și transparentă a  

publicurilor-țintă externe specializate cu privire la serviciile oferite de instituție, cu accent pe 

aspecte din sfera afacerilor europene care au un impact pozitiv sau le susțin activitatea 

profesională. 

Limbajul folosit va fi relativ specializat dar se vor evita termeni ”de nișă” dintr-un anumit domeniu 

ocupațional. Limbajul va fi succint, axat pe informații concrete, puse în lumină de informații mai 

ample de context. În plus, recomandăm preîntâmpinarea dezinformării, prin demontarea 

eventualelor știri false/ mituri/ idei nefundamentate care vizează subiectul punctual al comunicării 

respective. 

Pentru a crește valoarea adăugată și capacitatea persuasivă a comunicării, vom acorda o atenție 

deosebită reprezentărilor grafice și fundamentării informațiilor pe date statistice (după caz). 

Comunicarea se va face prin instrumente de relații publice (în principal). 

 

Linii strategice de comunicare cu publicul extern general (nespecializat) 

Publicul general reprezintă orice altă categorie de public extern care nu interacționează din rațiuni 

profesionale cu domeniul afacerilor europene. Nu considerăm jurnaliștii ca fiind parte a publicului 
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larg; angrenarea acestora se va face prin mijloace detaliate într-o secțiune separată a acestei 

strategii. 

La nivelul MAE:  

Rolul MAE în aplicarea liniilor strategice de comunicare cu publicul extern general va fi unul 

integrativ și de suport. În plus, ministerul va contribui la identificarea și satisfacerea nevoilor de 

informare în domeniul afacerilor europene în cadrul ministerelor de resort și va pune la dispoziția 

comunicatorilor documente suport. 

La nivelul ministerelor de resort: 

Publicul general nu este un public omogen de aceea, se impune segmentarea sa, în funcție de 

necesitățile de comunicare. Comunicatorii instituționali trebuie să pornească de la premisa unui 

nivel mediu de interes și cunoștințe despre afcerile europene. În ciuda unei conștientizări 

imperfecte a impactului europenizării asupra vieții personale și asupra societății românești, mai 

ales în contextul schimbărilor și crizelor contemporane, acest public este vizat cu consistență de 

acțiunile de comunicare. 

Nevoile de informare, precum și orientările atitudinale ale publicului general pot fi consultate în 

studii și rapoarte publice elaborate de instituțiile europene (ex. eurobarometrele standard sau 

specifice), de instituțiile românești (ex. INS, ONG-uri specializate în diverse domenii, mediul 

academic românesc). La nevoie, pot fi demarate cercetări la inițiativa diverselor instituții, realizate 

cu mijloace proprii sau externalizate. 

Obiectivele de comunicare internă vor viza, în funcție de situație, informarea, creșterea gradului 

de conștientizare, sau schimbarea atitudinilor și comportamentelor. Accentul va cădea pe efectele 

pozitive ale afacerilor europene pentru întreaga societate și pe explicarea (”traducerea”), pentru 

nespecialiști, a semnificației evenimentelor de profil din domeniul afacerilor europene, 

consecințelor anumitor măsuri etc. 

Conform principiului adaptării mesajului la orizontul de înțelegere, cunoaștere și interes al 

publicului-țintă, comunicarea se va modifica în funcție de următoarele variabile: mijloc, de 

receptor și de factori de mediu (evenimente politice, evoluții macro- și microeconomice, evoluții 

la nivelul opiniei publice).  
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Exemplu. Tipuri de campanii de relații publice adresate publicului extern general: 

- campanii de constientizare a unei probleme/unor probleme (aduc în atenția publicului un 

anumit subiect); 

- campanii de informare (aduc un plus de informații specifice despre subiectul în cauză, 

comparativ cu campaniile de conștientizare); 

- campanii de educare (își propun să cultive comporatmente/ acțiuni dezirabile, benefice). 

Limbajul folosit va fi unul nespecializat, orientat spre explicarea semnificațiilor, nu pe furnizarea 

de informații tehnice. 

Comunicarea se va face prin instrumente de advertising și relații publice (în funcție de necesități).  
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7. Planul de acțiuni aplicabil comunicării în domeniul afacerilor europene, 

rezultate așteptate și instituțiile responsabile 

 

Pornind de la cercetarea aplicată în intervalul mai - iunie 2020 pentru analiza situației actuale 

privind demersurile de reglementare a comunicării instituționale în domeniul afacerilor europene, 

propunem următoarele măsuri de ameliorare a metodelor de comunicare în domeniul afacerilor 

europene: 

Direcții cheie 

identificate/ 

Obiective 

specifice 

deservite 

Măsuri și rezultate așteptate Observații 

Dimensiuni ale 

comunicării 

gestionate de 

instituții 

OS 1, 2 

1. Creșterea frecvenței și volumului 

comunicării în domeniul afacerilor europene 

cu publicurile specializate, cu publicul intern 

și cu mass-media. 

Atribuții: MAE (suport și integrare), 

ministerele de resort (implementare). 

2. Revizuirea practicilor de comunicare 

online, în sensul: 

- optimizării site-urilor web, pentru a facilita 

accesul publicului la informațiile relevante din 

domeniul comunicării; 

- elaborării unor mesaje adecvate mediului 

online (scurte, la obiect, însoțite de imagini, 

hashtag-uri, dinamice, materiale video, 

podcasturi); 

- respectării intervalurilor de atenție a 

publicului în mediul online, și în special pe 

rețelele sociale; 

- specializarea 

comunicatorilor în 

domeniul comunicării 

afacerilor europene 

(formare particularizată); 

- dezvoltarea unui 

sistem intern de implicare, 

consultare şi informare a 

publicului intern privind 

domeniul afacerilor 

europene; 

- organizarea de 

evenimente de comunicare 

internă semestriale și 

anuale, cu participarea 

funcţionarilor cu atribuții 

similare în comunicare în 

domeniul afacerilor 

europene. 
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- asigurării unei prezențe constante pe rețelele 

sociale (postări regulate); 

- consolidării unei identități vizuale moderne 

în mediul online; 

- interacțiunii cu publicul pe rețelele sociale; 

- dezvoltării de parteneriate cu actori relevanți 

(ONG, asociații de tineret și studențești) și 

influenceri din mediul online, în vederea 

organizării unor activități de comunicare în 

domeniul afacerilor europene. 

Atribuții: ministerele de resort. 

3. Îmbunătățirea fluxului intern și inter-

instituțional de comunicare în domeniul 

afacerilor europene. 

Atribuții: MAE (suport și integrare), 

ministerele de resort (implementare). 

Existența și 

utilizarea unei 

Strategii de 

comunicare, a 

unui Plan de 

comunicare în 

domeniul 

afacerilor 

europene și a 

unor Strategii 

de comunicare 

de criză  

OS 1, 2, 3, 4 

1. Actualizarea prezentei strategii cu planuri 

de comunicare în domeniul afacerilor 

europene personalizate în funcție de specificul 

fiecărei instituții. 

Atribuții: ministerele de resort. 

2. Revizuirea procedurilor operaţionale în 

domeniul comunicării interne și externe 

privind afacerile europene, în sensul 

armonizării perspectivelor manageriale cu 

privire la activitatea de comunicare. 

Atribuții: MAE (suport și integrare), 

ministerele de resort (implementare). 

3. Pregătirea, la nivelul instiuțiilor, a unor 

echipe responsabile de gestionarea 

- realizarea de activități 

de training în comunicare 

de criză; 

- elaborarea de 

proceduri, manual, 

simulări; 

- organizarea de  

workshop-uri inter-

instituționale tematice 

semestriale și anuale, cu 

participarea funcţionarilor 

cu atribuții similare în 

comunicare în domeniul 

afacerilor europene. 
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comunicării de criză în domeniul afacerilor 

europene, cu elaborarea de proceduri minime 

de prevenire/ stingere a crizelor de 

comunicare. 

Atribuții: ministerele de resort 

(implementare). 

Interacțiunea 

cu mass-media 

OS 5 

1. Actualizarea procedurilor și seturilor de 

reguli interne privind comunicarea cu mass 

media, pentru a integra principii de 

comunicare în domeniul afacerilor europene. 

Atribuții: ministerele de resort 

(implementare). 

2. Armonizarea perspectivelor manageriale 

inter-insituționale cu privire la practicile de 

interacțiune cu mass-media, privind domeniul 

afacerilor europene. 

Atribuții: MAE (suport și integrare), 

ministerele de resort (implementare). 

3. Utilizarea în mod eficient a comunicării 

online cu mass-media (pagina web și rețele 

sociale bogate în informații ușor de preluat). 

Atribuții: ministerele de resort 

(implementare). 

4. Personalizarea comunicatelor de presă în 

funcție de profilul publicației/ specificul 

organizației media  

Atribuții: ministerele de resort 

(implementare). 

- identificarea 

publicațiilor, jurnaliștilor, și 

influencerilor care au un 

interes în domeniul 

afacerilor europene, sau al 

căror interes în domeniu 

poate fi cultivat într-un 

orizont mediu de timp. 

Cu alte cuvinte:  

 - identificarea 

jurnaliștilor, publicațiilor, 

redacțiilor TV, online, presă 

scrisă, a căror profil este 

compatibil cu temele și 

subiectele europene; 

- identificarea 

influencerilor din mediul 

online al căror profil și 

comunitate sunt compatibile 

cu temele și subiectele 

europene. 
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5. Susținerea rolului anumitor jurnaliști ca 

formatori de opinie prin menținerea unei 

relații apropiate de colaborare cu aceștia. 

Atribuții: ministerele de resort 

(implementare). 

Combaterea 

dezinformării 

în mediul 

online 

OS 5 

1. Stabilirea unor proceduri și ghiduri de 

combatere a dezinformării în mediul online, la 

nivelul fiecărei instituții, în funcție de specific, 

și armonizarea interinstituțională a acestor 

practici. 

Atribuții: MAE (suport și integrare), 

ministerele de resort (implementare). 

2. Înțelegerea mecanismelor care stau la baza 

dezinformării în mediul online (cum se 

produce, cum o recunoaștem, de ce se 

viralizează, cum o putem combate).  

Atribuții: ministerele de resort 

(implementare). 

3. Identificarea, în funcție de specificul 

instituției, a narațiunilor toxice recurente în 

spațiul public (și în special în mediul online), 

în domeniul afacerilor europene. Pregătirea 

unui set de contraargumente și măsuri/ mesaje 

de combatere, ce vor fi utilizate ulterior în 

comunicarea publică. 

Atribuții: MAE (suport și integrare), 

ministerele de resort (implementare). 

4. Identificarea regulată și sistematică, a 

cazurilor punctuale de dezinformare și a 

știrilor false. Demontarea acestora.  

- organizarea de 

workshopuri inter-

instituționale tematice 

semestriale și anuale, cu 

participarea funcţionarilor 

cu atribuții similare în 

comunicare în domeniul 

afacerilor europene; 

- organizarea de 

evenimente de formare 

tematice; 

- elaborarea de reguli și 

proceduri specifice. 
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Atribuții: ministerele de resort 

(implementare). 

5. Implementarea unor acțiuni proactive de 

prevenire a dezinformării în domeniul 

afacerilor europene. 

Atribuții: MAE (suport și integrare), 

ministerele de resort (implementare). 
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8. Instrumente de conștientizare a impactului afacerilor europene asupra 

calității vieții populației  

 

Recomandări generale 

Una dintre principalele probleme de imagine a Uniunii Europeane este că aceasta e percepută ca o 

entitate supranațională abstractă, greu de individualizat. Pentru un plus de concretețe în 

comunicare, instituțiile trebuie să furnizeze publicului, atât prin comunicare directă (canale 

proprii), cât și indirectă (prin mass-media), următoarele: 

- informații factuale din sfera afacerilor europene, însoțite de elemente de context, pentru a 

facilita o mai bună înțelegere a mecanismelor de funcționare a UE; 

- instrumente și facilități pentru documentare suplimentară, în special în mediul online: 

website-uri, conținut pe rețelele sociale, multimedia, portaluri și baze de date; 

- monitorizarea și corectarea informațiilor false. 

Studiile opiniei publice față de Uniunea Europeană arată că există atitudinile favorabile sunt 

motivate de două elemente, acționând atât împreună, cât și separat: 

- un calcul cost-beneficiu al apartenței la UE, în care beneficiile personale, la nivel de grup 

social și la nivel național să fie mai mari decât costurile și dezavantajele; 

- dezvoltarea unei identități europene care să nu intre în contradicție cu identitatea națională. 

Pornind de la aceste observații, recomandăm o comunicare publică sistematică a beneficiilor mai 

puțin evidente pentru cetățeni (deci, alte beneficii pe lângă libertatea de mișcare și accesul la 

finanțări europene), precum și o preocupare crescută pentru formarea unor percepții corecte, 

apropiate de realitate, privind raportul costuri-beneficii, precum și drepturile conferite de calitatea 

de cetățean european.  

Mesaje 

La nivelul MAE:  

- informații privind situația curentă în Uniunea Europeană și privind gestionarea în comun a 

provocărilor momentului; 

- fundamentarea afirmațiilor privind beneficiile obținute de România în calitate de stat 

membru prin recurs la date statistice și dovezi; 
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- explicarea simplificată a contextului global, care face din aparteneța la UE cea mai bună 

opțiune a României; 

- elaborarea unor mesaje particularizate, targetate la național, regional și local (cu implicarea 

instituțiilor locale). 

La nivelul ministerelor de resort: 

- informații privind impactul pozitiv al principalelor politici și directive la nivel european 

(în funcție de specificul grupului țintă și de temele/ narațiunile aflate pe agenda publică la 

momentul comunicării); 

- adresarea temerilor, frustrărilor și neliniștilor exprimate recurent în spațiul public; 

- exemplificarea beneficiilor europenizării prin exemple foarte concrete, legate de creșterea 

calității vieții (preferabil prin apel la indicatori cuantificabili). 

 

Instrumente/ Resurse de fructificat 

1. O prezență puternică în mediul online. Creșterea preocupării pentru comunicarea 

personalizată și interactivă cu publicul. 

Exemplu. Modalități de creștere a interactivității în comunicare. Exploatarea potențialului 

noilor tehnologii de a seta agenda de preocupări, de a direcționa interpretările și de a amplifica 

tehnologic engagement-ul cu anumite teme, subiecte și evenimente. Utilizarea tehnologiei în 

moduri inovatoare și creative (ex. gamification, digitalizarea serviciilor, aplicații smartphone). 

2. Reprezentanții mass-media, în calitate de multiplicatori de opinie. 

3. Reprezentanții publicului specializat, în calitate de multiplicatori de opinie în comunitățile 

lor profesionale.  

4. Reprezentanții asociațiilor de tineret/ studențești. Tinerii sunt dinamici, proactivi în 

infomarea în mediul online, deschiși către spatiul cultural european, interesați în ce privește 

problemele civice (chiar și atunci când, în lipsa cunoștințelor specifice, nu conștientizează că 

problemele și preocupările lor sunt adresate la nivel european). Tinerii iau contact devreme cu 

benficiile aparteneței la UE și, în condițiile potrivite, pot acționa ca lideri de opinie în familiile lor, 

precum și în alte grupuri sociale din care fac parte.  

Exemplu. Modalități de co-interesare a tinerilor 

Aceștia pot fi co-interesați prin parteneriate pentru internship, voluntariat, organizare de 

evenimente, comunicare în mediul online.  
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5. Mediul academic și de cercetare. Mediul academic este interesat în dezvoltarea de produse de 

informare, în preluarea și diseminarea mesajelor privind impactul afacerilor europene.  

Exemplu. Direcții de colaborare cu mediul academic 

Mediul academic poate fundamenta strategia de comunicare prin activități de cercetare, sondare a 

opiniei publice, analize și policy brief-uri. 

  

http://www.poca.ro/


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

44 

9. Procedurile de monitorizare și evaluare 

 

Evaluarea reprezintă aplicarea sistematică a procedurilor de cercetare sociologică pentru a 

înţelege conceptualizarea, proiectarea, implementarea şi utilitatea strategiei de comunicare. 

Existența sondajului inițial (din activitatea 1) permite evaluarea procesuală a celor trei tipuri de 

efecte pe care le poate avea o strategie de comunicare publică, respectiv: 

- Efecte cognitive (sporirea atenţiei sau creşterea nevoii de informaţii); 

- Efecte afective/ atitudinale (stimularea unor sentimente, stări de spirit, atitudini); 

- Efecte comportamentale (adoptarea modului de acţiune propus de strategie).  

Notă: Efectele atitudinale și comportamentale se conturează într-o perioadă mult mai lungă de 

timp decât efectele cognitive/ informaționale, reprezentând un impact pe termen mediu și lung al 

strategiei mai degrabă decât un rezultat imediat al acesteia. Din acest motiv, în cadrul sondajului 

final este posibil ca efectele atitudinale și comportamentale să nu fie pe deplin coagulate. 

 

Monitorizarea constă în acele activităţi menite a măsura eficienţa cu care au fost implementate 

măsurile campaniei. În cazul monitorizării, datele sunt colectate la nivelul fiecărei activități a 

strategiei . 

 

10. Implicațiile bugetare și sursele de finanțare 

Implementarea Strategiei de comunicare în domeniul afacerilor europene presupune în primul rând 

modificarea procedurilor și standardelor după care funcționează departamentele repsonsabile cu 

comunicare din MAE și ministerele implicate în Sistemul Național de Gestionare a Afacerilor 

Europene, efort care se poate realiza cu resursele bugetare alocate în mod normal. 

Creșterea nivelului de instruire a personalului implicat și creșterea resurselor alocate de instituții 

destinate activităților de comunicare se va realiza din bugetele de funcționare a instituțiilor. 

11. Implicațiile asupra cadrului juridic 

Nu este cazul. 
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11. Anexe  

 

Anexa nr. 1 

Studiu: Analiza situației actuale a comunicării în domeniul afacerilor europene 

 

Pentru a explora situația actuală a procesului și procedurilor de comunicare în domeniul afacerilor 

europene, Ministerul Afacerilor Externe a inițiat un proces de analiză a stării de fapt, focusat pe 

modul în care se comunică temele europene în ministerele de resort. 

Demersul s-a axat pe trei paliere de consultare și cercetare: (1) realizarea a două workshop-uri 

tematice de analiză a procedurilor de comunicare instituțională, (2) analiza informațiilor și 

documentelor publice de pe website-urile oficiale ale instituțiilor și (3) realizarea unei cercetări pe 

bază de chestionar pentru identificarea procedurilor existente.  

Concluziile workshop-urilor tematice 

În cadrul proiectului au fost realizate două workshop-uri tematice ce au avut ca scop analiza 

procedurilor de comunicare instituționale în domeniul afacerilor europene. Participanții, 

funcționari publici și demnitari, au fost consultați cu privire la procedurile de comunicare 

existente, la documentele oficiale din acest domeniul și la structura comunicării pe diferite paliere: 

comunicare internă, comunicare externă și comunicare interinstituțională. De asemenea, un punct 

de discuție foarte important a fost utilizarea exercițiului derulării semestrului României în fruntea 

Consiliului Uniunii Europene, pe o perioadă de 6 luni, începând cu 1 ianuarie 2019.  

Principalul aspect subliniat de majoritatea participanților în timpul ambelor workshop-uri a fost 

importanța colaborării instituțiilor în demersul comunicării publice pe o temă comună, așa 

cum este comunicarea în domeniul afacerilor europene. Experții în comunicare și experții în 

afaceri europene din cadrul ministerelor, dar și colegii acestora din cadrul altor departamente, au 

punctat rezultate mai bune în cazul unei colaborării structurate, coordonate între instituții, așa cum 

s-a întâmplat în perioada în care România a deținut președinția Consiliului Uniunii Europene, iar 

la nivelul administrației publice centrale din România a fost creat un grup de comunicare, o rețea 

a comunicatorilor, coordonat de Ministerul Afacerilor Externe. Modul în care membrii acestei 

rețele a comunicatorilor au conlucrat în perioada semestrului României a funcționat ca exemplu 

de bună practică, iar participanții și-au exprimat dorința de a relua un astfel de demers și de a-l 
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permanentiza. De asemenea, faptul că experții din diverse domenii (agricultură, transport etc.) au 

fost coordonați în activitatea de comunicare a activităților derulate cu ocazia semestrului european 

a reprezentat un mare beneficiu și i-a ajutat să acumuleze cunoștințe de comunicare publică, 

necesare tuturor departamentelor, nu doar celor alocate comunicării și relațiilor publice. 

„Activitatea din perioada în care România a deținut Președinția Consiliului Uniunii Europene a 

fost benefică pentru domeniul comunicării și al afacerilor europene și poate servi ca model pentru 

viitor”. 

În cadrul primului workshop, una dintre secțiunile de dezbateri a avut ca obiectiv colectarea de 

informații referitoare la experiența rețelei de comunicatori în domeniul afacerilor europene ce a 

activat, sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe în perioada în care România a deținut 

președinția Consiliului Uniunii Europene. Cele mai importante lecții învățate pe perioada deținerii 

Președinției Consiliului Uniunii Europene au fost: 

• Importanța comunicării constante; actul comunicării pe teme de afaceri europene trebuie 

permanentizat; România nu a cultivat încă acest obicei al știrilor și al informațiilor ce țin 

de activitatea instituțiilor europene și de subiectele conexe Uniunii Europene; 

• Importanța existenței unei strategii de comunicare; existența unei rețele a comunicatorilor 

pe teme de afaceri europene a reprezentat un prim pas al unui demers benefic și necesar; 

permanentizarea și profesionalizarea comunicării în domeniul afacerilor europene trebuie 

să se realizeze într-un cadru reglementat de o strategie de comunicare specifică temelor 

europene; 

• Crearea în sine a rețelei de comunicatori a reprezentat un avanjat pentru departementele de 

comunicare din instituțiile publice centrale; Crearea unui grup specializat în comunicare, 

care să colaboreze și care să poată uniformiza mesajele au reprezentat beneficii ale 

semestrului european; cunoașterea omologilor din celelalte ministere a ajutat la facilitarea 

activității și la conceperea de mesaje omogene; 

• Cursurile și instruirile realizate în scopul pregătirii rețelei comunicatorilor au fost apreciate 

de participanți, considerându-le utile; aceștia au subliniat necesitatea unor formări 

periodice în domeniul comunicării și al afacerilor europene; 

• Relația cu presa, intensă pe parcursul celor șase luni, a evidențiat: 

o Necesitatea fidelizării jurnaliștilor pe teme europene și a susținerea unei relații 

constante cu aceștia;  

o Necesitatea creșterii interesului în rândul mass-media pentru domeniul afacerilor 

europene; 
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o Promovarea subiectelor europene. 

Un alt subiect abordat în cadrul workshop-urilor tematice a fost legat de existența, în instituțiile 

reprezentate de participanți, a unui document formal – ghid, procedură, plan, strategie care 

să fundamenteze activitatea de comunicare instituțională în domeniul afacerilor europene. 

Cele mai multe dintre răspunsuri au indicat că există strategii și proceduri de comunicare 

instituțională, dar aceasta nu este detaliată și pe diverse domenii majore, așa cum este domeniul 

afacerilor europene. În general, accentul este pus mai degrabă pe procesul publicării informațiilor, 

a traseului de aprobare a documentelor ce sunt date publicității, mai mult decât pe existența unui 

grup de specialiști în comunicare responsabil de stabilirea unei agende a unui subiect și de 

promovarea constantă a subiectelor din respectivul domeniu. Concret, praticipanții afirmă că în 

cadrul organizațiilor pe care le reprezintă există preocuparea pentru traseul instituțional al 

informațiilor minimale oferite dar nu există un plan de comunicare pe termen mediu care să lanseze 

și să promoveze teme de interes general. Există procese de realizare și publicare a documentelor 

oficiale.  

Cu toate acestea, au fost indicate două documente ce pot fi utilizate ca sprijin pentru elaborarea 

Strategiei de Comunicare în domeniul afacerilor europene: 

1. Strategia de comunicare din 2007, prilejuită de aderarea României la UE. 

2. Strategia de comunicare pe durata Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. 

Participanții au atras atenția cu privire la dificultatea de a gestiona activitatea de comunicare în 

condițiile existenței unei strategii de comunicare a partidului/ partidelor de guvernământ. 

Sincronizarea agendei instituționale și a agendei politice, din punct de vedere comunicațional, 

ridică în general probleme.  

Un alt aspect important, punctat în timpul workshop-urilor tematice a fost legat, așa cum s-a 

menționat, de interesul scăzut al presei și al cetățenilor pentru subiecte și informații din 

domeniul afacerilor europene. Există perioade în care interesul crește – în apropierea alegerilor 

pentru Parlamentul European, în perioada deținerii de către România a președinției Consiliului 

Uniunii Europene, în cazul unor scandaluri majore, dar, în perioadele fără evenimente concrete 

majore, interesul este aproape inexistent. Deși, conform Eurobarometrelor periodice, România este 

unul dintre cele mai euro-entuziaste state, această fidelizare pentru Uniunea Europeană nu se 

concretizează printr-un interes pentru subiectele cotidiene și pentru activitatea curentă a 

instituțiilor europene. În cadrul discuțiilor au fost sugerate următoarele demersuri de creștere a 

interesului pentru temele europene: Plan de comunicare propus miniștrilor, in care să fie incluse și 
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teme de afaceri europene; Subiectele europene trebuie mai bine explicate și trebuie pus accentul 

pe miza și pe beneficiile care reies din aceste știri, astfel încât să poată capta interesul jurnaliștilor 

și ulterior interesul cetățenilor; consolidarea unei relații cu presa pe acest domeniul. 

Problematica afacerilor europene și, mai concret, a comunicării pe teme de afaceri europene nu 

este puternic individualizată în ministerele de resort. Ministerele fără o legătură clară, directă (cum 

sunt Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor Externe) nu au un departament 

individual de afaceri europene care să poată gestiona și comunica temele de interes pe subiecte 

europene.  

În timpul celui de-al doilea workshop tematic s-a discutat despre noua paradigmă de comunicare 

publică, „Open Government”, care instituie un nou tip de guvernare și un nou tip de comunicare. 

Comunicarea instituțională pe teme de afaceri europene trebuie să se alinieze la aceste noi filosofii 

de comunicare publică, iar Strategia ce va reieși la finalul proiectului trebuie să surprindă acest 

nou tip de abordare. Accentul trebuie pus pe oportunitățile oferite de noile tehnologii, subiectele 

de afaceri europene se pretează unor abordări moderne, dar clare, concise și extrem de fidele 

realității, cu atât mai mult în condițiile în care pericolul dezinformării și al fake-news-urilor este 

tot mai mare. De asemenea, Strategia trebuie să surprindă și să reglementeze interdependența 

instituțională în domeniul comunicării afacerilor europene.  

 

Tabel 1. Lista de verificare a documentelor publice din aria comunicării pe teme de afaceri 

europene pe website-urile oficiale ale instituțiilor 

Nr. 

Crt. 
Instituția analizată 

Ghid de 

comunicare 

aplicabile în 

domeniul 

afacerilor 

europene 

Procedură de 

comunicare 

aplicabilă în 

domeniul 

afacerilor 

europene 

Strategie de 

comunicare 

aplicabilă în 

domeniul 

afacerilor 

europene 

1 Ministerul Finanțelor Publice nu nu nu 

2 Ministerul Afacerilor Interne nu nu nu 

3 Ministerul Afacerilor Externe nu nu nu 

4 Ministerul Justiției nu nu nu 
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Nr. 

Crt. 
Instituția analizată 

Ghid de 

comunicare 

aplicabile în 

domeniul 

afacerilor 

europene 

Procedură de 

comunicare 

aplicabilă în 

domeniul 

afacerilor 

europene 

Strategie de 

comunicare 

aplicabilă în 

domeniul 

afacerilor 

europene 

5 Ministerul Apărării Naționale nu nu nu 

6 

Ministerul Economiei, 

Energiei și Mediului de 

Afaceri 

nu nu nu 

7 

Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii și 

Comunicațiilor 

nu nu nu 

8 
Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale 
nu nu nu 

9 
Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor 
nu nu nu 

10 

Ministerul Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și 

Administrației 

nu nu nu 

11 
Ministerul Fondurilor 

Europene 
nu nu 

da 

Strategia de 

comunicare 

pentru 

instrumentele 

Structurale 

2014-2020 

12 Ministerul Sănătății nu nu nu 

13 Ministerul Educației nu nu nu 
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Nr. 

Crt. 
Instituția analizată 

Ghid de 

comunicare 

aplicabile în 

domeniul 

afacerilor 

europene 

Procedură de 

comunicare 

aplicabilă în 

domeniul 

afacerilor 

europene 

Strategie de 

comunicare 

aplicabilă în 

domeniul 

afacerilor 

europene 

14 Ministerul Culturii nu nu nu 

15 
Ministerul Tineretului și 

Sportului 
nu nu nu 

16 
Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 
nu nu nu 

17 
Secretariatul General al 

Guvernului 
nu nu nu 

18 Senatul României nu nu nu 

19 Camera Deputaților nu nu nu 

20 
Administrația Prezidențială – 

Președintele României 
nu nu nu 

 

Au fost analizate documentele publicate pe website-urile oficiale ale instituțiilor publice centrale 

(Ministere, Secretariatul General al Guvernului, Senatul României, Camera Deputaților, 

Administrația Prezidențială) și a rezultat o lipsă aproape completă a unor documente care să 

reglementeze comunicarea în domeniul afacerilor europene (Tabelul 1). A fost identificat un 

singur document, pe website-ul Ministerului Fondurilor Europene, denumit „Strategia de 

comunicare pentru Instrumentele Structurale 2014-2020, Planul de Comunicare multi-anual pentru 

Instrumentele și Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale”. Această 

secțiune a website-ului este una tehnică, ce colectează informațiile oficiale cu privire la programele 

de finanțare derulate în România. Nu este o strategie cu o structură clasică.  

Menționăm că instituțiile pot avea documente strategice care să reglementeze comunicarea 

instituțională, aplicabilă și pentru afaceri europene, dar, cel mai probabil, acestea nu sunt publice 

și nu au putut fi analizate în cadrul prezentului demers. În cadrul cercetării realizate cu scopul de 
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a identifica situația actuală a reglementării comunicării în domeniul afacerilor europene, cercetare 

ce va fi descrisă în secțiunea următoare, respondenții au afirmat că, majoritar, instituțiile pe care 

le reprezintă dețin planuri/proceduri de comunicare. Însă, așa cum s-a afirmat anterior, acestea nu 

sunt publice și nu au putut face obiectul acestei analize a situației prezente.  

Analiza pe bază de chestionar 

În intervalul mai - iunie 2020 a fost aplicat un chestionar online participanților la cele două 

workshop-uri tematice pentru analiza situației actuale privind demersurile de reglementare a 

comunicării instituționale în domeniul afacerilor europene. Au fost vizate aspecte precum: 

dimensiunile comunicării instituționale gestionate în cadrul ministerului, existența și utilizarea 

unei strategii de comunicare, existența și utilizarea unui plan instituțional de comunicare, 

structurile responsabile de comunicare internă și externă, practici de comunicare instituțională, 

proceduri de comunicare, implicarea cabinetului demnitarului în actul comunicării. Au fost 

completate 21 de chestionare. 

Un prim aspect chestionat a fost reprezentat de dimensiunile comunicării existente și gestionate în 

ministerele reprezentate de participanții la workshop-urile tematice. Comunicarea  

interinstituțională este dimensiunea cel mai des întâlnită, urmată de comunicare online și 

comunicarea internă.  

Figura 1. Dimensiuni ale comunicării gestionare de ministere 
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Plecând de la dimensiunile comunicării identificate în activitatea ministerelor, respondenții au fost 

rugați să indice, pentru instituția pe care o reprezintă, care sunt structurile responsabile de diferitele 

ipostaze ale comunicării: comunicare internă, comunicare interinstituțională, comunicare cu 

publicul larg, comunicare cu diferite categorii de public specializate, comunicare online, 

comunicare cu mass-media, relații cu publicul. Răspunsurile au fost sintetizate în tabelul de mai 

jos. Rezultă din analiza răspunsurilor faptul că administrația publică centrală nu deține un sistem 

de comunicare centralizat și omogenizat. Fiecare minister are departamente, direcții, servicii, 

birouri responsabile de procesele de comunicare; uneori este vorba doar de o diferență de 

comunicare, alteori vorbim despre o perspectivă managerială diferită cu privire la activitatea de 

comunicare (Tabel 2). 

 

Tabel 2. Structuri cu atribuții de comunicare în administrația centrală 

Structuri responsabile de comunicarea 

internă: 

• Serviciul de relații publice și comunicare 

• Serviciul Relații Instituționale 

• Direcția Resurse Umane 

• Direcția Administrativă 

• Serviciul Comunicare 

• Serviciul Comunicare, Relații Publice, 

Mass-media și Transparență 

• Direcția de Comunicare, Transparență și 

IT 

Structuri responsabile de comunicare 

interinstituțională: 

• Serviciul Relații Instituționale 

• SGG, prin definiție exercită o funcție de 

coordonare interinstituțională 

• Direcțiile de specialitate 

• Compartimentul Relații Publice și 

Protocol 

• Direcția Control Intern Managerial și 

Relații Interinstituționale 

• Serviciul Comunicare 

• Direcția de Comunicare, Transparență și 

IT 

• Serviciul Comunicare și Relații Publice 

• Serviciul Relația cu Parlamentul și 

Transparență Decizională 

Structuri responsabile de comunicarea cu 

mass-media: 

Structuri responsabile de comunicarea cu 

publicuri specializate (grupuri sociale sau 
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• Serviciul de Relații cu publicul și 

comunicare 

• Biroul de presă/ Serviciul de presă 

• Purtător de cuvânt 

• Punctual, în contextul solicitărilor de 

informații publice 

• Direcția Relații Publice 

• Serviciul Comunicare 

• Direcția Informații și relații publice 

• Cabinetul Ministrului 

• Direcția de Comunicare, Transparență și 

IT 

• Direcția Presă, Comunicare și Imagine 

• Serviciul Comunicare și Relații Publice 

 

profesionale distincte care sunt influențate în 

mod direct de activitatea instituției dvs.): 

• Punctual, în contextual solicitărilor de 

informații publice 

• Direcția Relații Publice 

• Direcțiile de specialitate 

• Serviciul Comunicare 

• Direcția Generală Guvernare Deschisă, 

Relații Publice și Cooperare 

• Direcția Control Intern Managerial și 

Relații Interinstituționale 

• Direcția Informații și Relații Publice 

• Comunicare, Relații Publice,  

Mass-media și Transparență 

• Direcția de Comunicare, Transparență și 

IT 

• Serviciul Comunicare și Relații Publice 

Relații cu publicul: 

• SOLVIT – structură care se ocupă cu 

solicitări venite prin Legea 544 

• Direcția Relații Publice 

• Compartiment Relații Publice și Protocol 

• Direcția Generală Guvernare Deschisă, 

Relații Publice și Cooperare 

• Direcția Relații Publice 

• Serviciul Comunicare și Relația cu 

Cetățenii 

• Direcția Informații și Relații Publice 

• Serviciul Comunicare și Relații Publice 

• Comunicare, Relații Publice,  

Mass-media și Transparență 

Comunicare cu publicul larg (organizare 

campanii de informare sau de conștientizare 

destinate cetățenilor): 

• La nivelul Guvernului 

• Direcția Relații Publice 

• Serviciul Comunicare 

• Direcția Generală Guvernare Deschisă, 

Relații Publice și Cooperare 

• Biroul de Presă  

• Direcția de Comunicare, Transparență și 

IT 

• Serviciul Comunicare, Relații Publice, 

Mass-media și Transparență 
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• Serviciul Comunicare, Relații Publice și 

Mass-media 

• Biroul Relații Publice 

• Structura de specialitate desemnată prin 

lege (SRPMM) 

• Serviciul de Relații cu Publicul și  

Mass-media 

Structuri responsabile de comunicarea online 

(pagina de Facebook a instituției, pagina 

web, alte platforme online): 

• Direcția Relații Publice 

• Direcția IT și Web Design 

• Direcția Relații Publice 

• Serviciul Comunicare 

• Direcția Tehnologia Informației și 

Digitalizare 

• Direcția Generală Guvernare Deschisă, 

Relații Publice și Cooperare 

• Serviciul de Presă 

• Serviciul de Comunicare și Relații 

Publice 

• Direcția Informații și Relații Publice 

• Serviciul Comunicare, Relații Publice, 

Mass-media și Transparență 

• Direcția de Comunicare, Transparență și 

IT 

 

 

 
Participanții la workshop-uri au fost chestionați cu privire la existența și utilizarea unei Strategii 

de comunicare în instituția pe care o reprezintă. Răspunsurile au fost relevat că majoritar, 

funcționarii publici consideră că Strategia de comunicare există și este utilizată în activitatea 

instituției. Cu toate acestea, în momentul în care participanții la cercetare au fost rugați să 

numească și să descrie procedurile de comunicare din cadrul instituției pe care o reprezintă, aceștia 

http://www.poca.ro/


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

57 

nu au putut oferi detalii motivând fie că nu au cunoștințe cu privire la documentația 

Departamentului de Comunicare, fie că nu există, fie că acestea nu sunt publice și nu pot face 

referire la ele (Figura 2).  

Figura 2. Existența și utilizarea unei Strategii de comunicare 

 

 

Referitor la existența și utilizarea unui Plan instituțional de comunicare, mai mult de jumătate 

dintre respondenți au afirmat că acesta există și este utilizat în mare măsură și în foarte mare 

măsură (Figura 3).  

Figura 3. Existența și utilizarea unui Plan instituțional de comunicare 
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Aproape jumătate dintre respondenți (10 răspunsuri) afirmă că în instituția pe care o reprezintă 

există structuri și personal responsabil cu diferite aspecte ale comunicării interne și externe. Este 

clar stabilit cine se ocupă de activitățile de comunicare, ce fel de responsabilități are, potrivit 

afirmațiilor respondenților (Figura 4). 

Figura 4. Structuri și persoane responsabile de comunicare 
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Figura 5. Existența procedurilor operaționale de comunicare internă 
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Figura 6. Existența unor Proceduri de comunicare externă 
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Figura 7. Proceduri/Ghiduri/Manual de comunicare în situații de criză 
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Figura 8. Proceduri/ reguli interne pentru comunicarea cu mass-media 
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Figura 9. Proceduri/ reguli interne pentru comunicarea în social media 

 
 

Figura 10. Responsabili și reguli pentru pagina de Facebook/social media a instituției 
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Concluzionând, permanentizarea și profesionalizarea comunicării în domeniul afacerilor europene 

ar trebui să reprezinte un deziderat pentru administrația publică centrală din România. Dezvoltarea 

acestei dimensiuni a comunicării publice, instituționale este necesară și poate fi dezvoltată prin 

realizarea unui document cadru, a Strategiei de comunicare în domeniul afacerilor europene, care 

să traseze modul de derulare a procesului de comunicare și care să-l reglementeze. 

Discuțiile și dezbaterile din cadrul celor două workshop-uri tematice au relevat necesitatea și 

oportunitatea demersului de a elabora o Strategie de comunicare în domeniul afacerilor europene, 

cu atât mai mult cu cât, cei mai mulți dintre participanți au fost parte a rețelei comunicatorilor 

creată în contextul semestrului european al României. Astfel, participanții la cele două workshop-

uri consideră că acest exercițiu în contextul președinției românești poate servi ca model de bună 

practică pentru viitoarea Strategie, în special pe două paliere: colaborarea interinstituțională și a 

experților, fapt ce a generat caracterul unitar al mesajelor și cunoașterea omologului din fiecare 

minister, precum și beneficiile aduse de formările și perfecționările realizate în pregătirea 

exercițiului european. Comunicarea este un domeniu dinamic, astfel încât experții trebuie pregătiți 

constant, în așa măsură încât să își poată realiza activitatea la cele mai înalte și moderne standarde.  

Analiza documentelor existente, a procedurilor, strategiilor, planurilor de comunicare cu accent pe 

comunicarea temelor de afaceri europene a constant în cercetarea website-urilor oficiale pentru 

ministerele de resort, Secretariatul General al Guvernului, Senatul României, Camera Deputaților 

și Administrația Prezidențială, în total 20 de instituții și 20 de website-uri. A fost identificată o 

singură secțiune, pe website-ul Ministerului Fondurilor Europene, denumită „Strategia de 

comunicare pentru Instrumentele Structurale 2014-2020, Planul de Comunicare multi-anual pentru 

Instrumentele și Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale”. Această 

secțiune a website-ului este una tehnică, ce colectează informațiile oficiale cu privire la programele 

de finanțare derulate în România. Nu este o strategie cu o structură clasică. Astfel, se poate 

concluziona că aceste documente fie nu există, fie nu sunt publice.  

Ultimul palier al demersului de analiză a situației existente a fost reprezentat de realizarea unei 

cercetări cantitative, pe bază de chestionar, pentru a verifica, din nou, existența și utilizarea unor 

proceduri și strategii de comunicare. Au fost colectate 21 de răspunsuri din rândul participanților 

la workshop-urile tematice, aceștia având rolul de a prezenta situația pentru instituția pe care o 

reprezintă. Deși, în majoritate, răspunsurile au confirmat existența și utilizarea unor proceduri/ 

strategii/ seturi de norme și reguli pentru fiecare dimensiune a comunicării (internă, externă, cu 

mass-media, comunicare de criză etc.), aceștia nu au putut indica la finalul chestionarului care sunt 

acele proceduri și cum se aplică. De asemenea, rugați fiind să indice structurile responsabile de 
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comunicare, respondenții au oferit răspunsuri care au dovedit că nu există niciun fel de 

sincronizare, uniformizare, la nivelul administrației publice centrale pe domeniul comunicării. În 

fiecare minister sunt alte structuri responsabile. Astfel, devine extrem de complicat să dezvolți o 

relație de colaborare cu omologii din celelalte ministere. Din nou, demersul a fost îngreunat de 

faptul că aceste documente și informații nu sunt publice.  

În consecință, segmentul comunicării în domeniul afacerilor europene nu este în prezent acoperit 

în instituțiile publice din România, nu există un proces standard la nivelul instituțiilor de gestionare 

a temelor europene și nu există structuri responsabile pentru acest demers. Exercițiul realizat cu 

prilejul președinției României la Consiliul Uniunii Europene a dovedit, cu atât mai mult, 

necesitatea reglementării comunicării pe teme europene prin realizarea și promovarea unei 

Strategii de comunicare în domeniul afacerilor europene.  
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Anexa nr. 2 

Studiu: Necesitatea comunicării privind subiectele europene 

 

UE a stabilit ca obiectiv îmbunătăţirea comunicării între instituţiile şi cetăţenii Uniunii, aceştia 

fiind insuficient informaţi cu privire la politicile UE şi la impactul acestora asupra vieţii lor 

cotidiene3. Este subliniată necesitatea unei duble orientări a comunicării: pe de o parte, trebuie 

îmbunătăţite calitatea şi cantitatea informaţiilor furnizate cetăţenilor. Pe de altă parte, o mai bună 

informare a cetăţenilor ar trebui să exercite o influenţă mai mare asupra dezbaterii politice 

europene. 

Relevanţa comunicării în generarea sprijinului faţă de UE este conferită de rolul său în gestionarea 

răspunsurilor de tip afectiv şi în construirea identităţii europene. Eemoţiile/răspunsurile de tip 

afectiv sunt determinaţi semnificativi ai sprijinului pentru UE.4 5 6 7 Unele studii relevă că 

edificarea unei duble identităţi - naţională, dar şi europeană - duce la creşterea încrederii în UE8. 

La nivel comunicaţional se remarcă o ruptură între Uniunea Europeană şi cetăţenii europeni. 

Problema se manifestă, în special, la nivelul comunicării externe, în mesajele pe care reprezentanții 

europeni le au pentru populație. Acesastă ruptură se observă atât prin „efectele nocive ale limbii 

de lemn” și anume limbajul specializat juridic, economic sau sociologic care limitează actul de 

comunicare. Astfel, chiar și cetățenii europeni interesați întâmpină anumite dificultăți, din lipsa de 

 
3 Markus J. Prutsch, Fișe tehnice privind Uniunea Europeană. Politica de comunicare, 2015, disponibil la: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.8.html. 

4 Liesbet Hooghe, Gary Marks, Rationality Drive Public Opinion on European Integration? în PS, 2004, pp. 415-420. 

5 Liesbet Hooghe, Gary Marks, Calculation, Community and Cues. Public Opinion on European Integration. In 

European Union Politics, Volume 6 (4), 2005, pp. 419–443. 

6 Emmanuel Sigalas, The Role of Personal Benefits in Public Support for the EU: Learning from the Erasmus Students. 

In West European Politics, 33:6, 2010, pp. 1341-1361. 

7 Eelco Harteveld, Tom van der Meer, Catherine de Vries, In Europe we trust? Exploring three logics of trust in the 

European Union. In European Union Politics, 14(4), 2013, pp. 542–565. 

8 Laura, McLaren, Identity, Interests and Attitudes to European Integration, Palgrave MacMillan, Hampshire, 2006. 
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comprehensiune sau din „imposibilitatea” adesea invocată de a ţine pasul cu numărul mare de legi, 

proiecte, propuneri şi acţiuni care trebuie comunicate către cetăţenii europeni.9  
 

De asemenea, cetăţenii europeni nu recurg la posibilitățile de interacţiune cu instituţiile europene 

şi „consideră, cel mai adesea, că orice formă de participare la dezbaterea publică europeană îi este 

refuzată.10 În plus, adesea, problema se impune și la nivelul jurnaliştilor corespondenţi în afaceri 

europene care nu dețin cunoștințe specializate în domeniu, fapt care face sarcina şi mai dificilă, pe 

de o parte întrucât aceştia nu traduc suficient de coerent un mesaj european, iar pe de altă parte 

întrucât nu au criterii foarte clar definite în filtrarea informaţiilor de interes pentru segmentul de 

cetăţeni europeni pe care îl reprezintă. Dar acestea nu sunt decât câteva dintre marile încercări la 

care este supusă comunicarea în Europa. 
 

Un alt aspect al comunicării la nivelul Uniunii Europene se observă la nivelul mediatizării 

subiectelor de actualitate comunitară, care în fiecare dintre spaţiile publice din UE (ţări, regiuni, 

capitale etc.), se realizează diferenţiat, în funcţie de numeroşi factori care ţin adesea de specificul 

local al mass-media.11 Provocările comunicării la nivel european se manifestă și prin necesitatea 

descentralizării acţiunilor de comunicare, fapt care ar însemna „implicarea activă a 

reprezentanţelor naţionale ale UE în statele membre, dar şi a instanţelor naţionale”12. Obstacolul 

identificat în acest caz sunt campanile europene destinate europenilor în ansamblu, care se reduc 

la traducerea în limba națională, deși ar necesita o abordare locală sau regională. În planul 

comunicării europne, comunicarea politică s-a dezvoltat mai mult „post-contruct”13. Comunicarea 

europeană nu a precedat construcţia europeană, ci i-a urmat. Pornind ca un proces 

elitist,mecanismul în sine a suferit mult timp de o deficienţă democratic14. 
 

Noile tehnologii au determinat dezvoltarea căilor de transmitere a informațiilor instituțiilor 

europene către cetățeni, totuși „diferitele departamente ale instituţiilor UE nu reuşesc să ţină pasul 

 
9 Valentina Pricopie, Noua politică de comunicare a administraţiei centrale europene. Documente programatice. 

Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, 14(30), 122-138, 2011, p. 123. 

10 Idem. 

11 Idem. 

12 Idem. 

13 Vasile Pușcaș, Comunicarea Europeană (prefață) în Dilemele comunicării Uniunii Europene, Peste 50 de articole 

de la 50 de români din Bruxelles şi nu numai de Luca, D. (ed.), Cluj-Napoca: Qual Media, 2009, p. 6. 

14 Idem. 
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cu actualitatea europeană la nivelul actualizării şi nici al traducerii în toate limbile oficiale a 

informaţiilor de pe site-urile componente ale portalului european”15. 
 

O altă încercare pentru Uniunea Europeană o constituite deficitul democratic care are la temelia 

sa şi un deficit de comunicare. Mass-media europeană reuşeşte cu greu să pătrundă în spaţiile 

locale cu informaţii privind politicile europene, pentru că media naţională şi locală are o greutate 

mai mare în formularea agendei publice. Internetul (pagini web personale, bloguri, forumuri), 

presa electronică, mass-media scrisă şi audio-vizuală, reprezintă doar câteva dintre canalele de 

comunicare europeană dezvoltate în ultimii ani. Deşi instrumentele comunicării s-au dezvoltat 

considerabil în ultimul deceniu, politicile europene se apropie lent de cetăţeanul european, care 

are astfel tendinţa de a judeca activitatea politică europeană prin aceeaşi grilă de valori pe care o 

aplică la nivel naţional/ local. 
 

În prezent, comunicarea eficientă în Uniunea Europeană are ca temei juridic „Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene”, aceasta garantează cetățenilor dreptul de a fi informați cu 

privire la subiectele și chestiunile europene. În acest sens, instituțiile europene au creat o serie de 

instrumente și servicii pentru a rămâne în contact cu publicul și pentru a-l informa.16 Uniunea are 

responsabilitatea de a comunica deciziile și activitățile sale cetățenilor și altor actori implicați.17 

Astfel, având acces la informații clare, cetățenii europeni sunt în măsură să-și exercite dreptul de 

a participa la viața democratică a Uniunii, în care Deciziile trebuie luate într-un mod cât mai 

deschis și cât mai aproape de cetățeni, cu respectarea principiilor pluralismului, participării, 

deschiderii și transparenței. Comisia a prezentat o serie de documente privind politica de 

comunicare. Acestea reflectă importanța majoră a acestei politici, care se bazează pe trei principii: 

consultarea cetățenilor și luarea în considerare a opiniilor și preocupărilor lor; explicarea modului 

în care politicile Uniunii Europene le influențează viața de zi cu zi; stabilirea de contacte cu 

cetățenii la nivel local, comunicând cu ei în cadrul lor național sau local, prin intermediul 

mijloacelor de comunicare în masă pe care le preferă. 

  

 
15 Valentina Pricopie, Noua politică de comunicare a administraţiei centrale europene. Documente programatice. 

Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, 14(30), 122-138, 2011, p. 124. 

16 Parlamentul European, Politica de comunicare, februarie 2020, disponibil la 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/144/politica-de-comunicare. 

17 Idem. 
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Sfera publică europeană – spațiul comunicării cu cetățenii europeni 

Filosoful german Jurgen Habermas a lansat conceptul de sferă publică în 1962.18.  

Importanţa sferei publice derivă din faptul că ea interferează cu alte procese şi fenomene19: 

obţinerea legitimităţii, formarea opiniilor publice, asigurarea reprezentativităţii, obţinerea unui 

acord faţă de sistemul politic, fără de care s-ar ajunge la destructurarea ordinii existente. 

Având în vedere implicaţiile sferei publice în procesul de legitimare a puterii şi realizării coeziunii 

sociale, s-a pus problema extinderii sale la nivelul UE. În general, se observă o mare diferenţă între 

dezvoltarea instituţională a UE şi dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la o identitate 

europeană. Desi, ipotetic, existenţa unei sfere publice europene ar contribui la soluţionarea acestor 

probleme, trebuie să remarcăm faptul că sfera publică este un concept adecvat statului naţiune, nu 

unei culturi eterogene, comopolite şi transnaţionale. 

Ea nu trebuie înteleasă ca o sferă publică ”mai mare”, ci mai degrabă, drept deschiderea fluxurilor 

de comunicare dintr-o sferă naţională către celelalte şi către problemele de la Bruxelles, către 

temele europene prin excelenţă. 

Factorii care subminează sfera publică europeană: sferele publice naţionale; sfera publică globală/ 

internaţională (teme globale – ecologismul, terorismul, criza economică, criza de sănătate etc.); 

cultura blamării UE; lipsa unor ”canale” europene.  

Europenizarea sferelor publice naționale 

Admiţând necesitatea existenţei unei sfere publice europene, se pune în mod logic problema 

condiţiilor care duc la edificarea şi consolidarea în timp a acesteia.  

Thomas Risse20 (2010) propune o serie de condiții pentru europenizarea sferelor publice nationale: 

comunicarea dincolo de graniţele statului naţional este posibilă dacă şi atunci când aceleaşi 

 
18 Sfera publică, în accepţiunea lui Habermas, reprezintă o reţea dispersată de dezbatere, prin intermediul căreia 

cetăţenii, conectaţi prin instrumente de comunicare socială, formează curente de opinie, în încercarea de a găsi cele 

mai bune soluţii pentru rezolvarea problemelor comune (Bărgăoanu, 2011, 50). Sfera publică este un concept de bază 

al unei teorii normative a democraţiei, un principiu de organizare al ordinii politice și un cadru de interacţiune destinat 

exersării raţiunii critice cu scopul de a evalua, contesta sau redefini diferitele acte publice. 

19 Alina Bârgăoanu, Examenul Schengen. În căutarea sferei publice europene, comunicare.ro, București, 2011, p. 52. 

20 Thomas Risse, A Community of Europeans? Transnational Identities and Public Spheres, Cornel Univeristy Press, 

Ithaca, 2010. 
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probleme sunt discutate în acelaşi timp şi în aceleaşi cadre de referinţă în diversele sfere publice 

naţionale. În plus, comunicarea ce trece de graniţele statului naţional presupune ca problemele 

supuse atenţiei să fie comune, să fie discutate simultan şi în aceleaşi cadre de referinţă. 

Alte condiţii care trebuie îndeplinite sunt: 

o cei care se exprimă în sfera publică ar trebui să fie conştienţi unii de prezenţa celorlalţi 

o să se recunoască drept participanţi legitimi la dezbatere (cei care se exprimă într-o sferă 

publică europenizată nu ar trebui să îi trateze pe ceilalţi, din alte sfere publice europenizate, 

drept străini sau drept participanţi de rang inferior, de mână a doua),  

o să existe conştiinţa existenţei cadrelor comune de interpretare şi a utilizării acestora în alte 

sfere publice 

Este de remarcat fragmentarea actuală a spaţiului public european, în care opiniile sunt modelate 

independent. Ceea ce este dezbătut cu ardoare în anumite ţări este ignorat cu desăvârşire în altele, 

media impunând după caz agenda proprie. Dezbaterile comune la nivel european sunt mai degrabă 

excepţia, nu regula. Orice dezbatere culturală şi politică se desfăşoară într-o relativă izolare, chiar 

şi atunci când este vorba de probleme legate de Uniunea Europeană. 

Nu putem vorbi despre o sferă publică europeană autentică deoarece: nu există o limbă comună pe 

care să o vorbească şi să o înţeleagă toată lumea,  nu există un sistem media paneuropean, nu există 

o perspectivă europeană comună, nu există o identitate comună, această identitate comună fiind o 

precondiţie pentru emergenţa sferei publice europene21. 

Există nişte limitări serioase22. Comunicarea între cetăţeni din state diferite este limitată de 

numărul mare de indivizi care nu vorbesc altă limbă decât cea maternă şi nu recurg la un schimb 

consistent de idei cu persoane străine. Mass media rămân concentrate asupra agendei naţionale. 

Alegerile pentru Parlamentul European au un caracter mai degrabă secundar alegerilor naţionale: 

prezenţa la vot este foarte scăzută, nivelul de informare este, de asemenea, scăzut, agenda politică 

se limitează la problemele naţionale.  

 
 
21 Philip Schlessinger, Changing Spaces of Political Communication: The Case of the European Union. În Political 

Communication, Vol. 16, Iss. 3, pp. 263-279, 1999. 

22 James Fishkin, Robert Luskin, Alice Siu, Europolis and the European public sphere: Empirical explorations of a 

counterfactual ideal. În European Union Politics, Vol. 15(3), 328–351, 2014, p. 329. 
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Din perspectivă empirică, o sferă publică europeană light, generată prin europenizarea sferelor 

naţionale ar putea fi în proces de formare, cu condiţia să îndeplinească următoarele criterii23 24 25: 

(1) mass media naţionale să acorde atenţie politicilor UE; (2) mass media naţionale să trateze în 

mod similar subiectele europene; (3) să existe un flux de comunicare reciproc între sferele publice 

naţionale; (4) să se construiască sentimentual unei identităţi comune europene. 

 

Cristalizarea opiniei publice cu privire la afacerile europene 

Noţiunea de ”sprijin al opiniei publice faţă de UE” poate fi definită ca fiind ”atitudinile publicului 

care au potenţialul de a duce către aprobarea implicită sau explicită a unei anumite politici”26 

Atitudinile explicite conduc către acţiuni de manifestare a acordului sau dezacordului 

(demonstraţii, greve, vot), în timp ce atitudinile implicite sunt mai puţin vocale şi rămân în sfera 

privată a individului.  

În contextul afacerilor europene, sintagma ”opinia publică faţă de UE” se referă la opinia 

cetăţenilor statelor membre cu privire la designul actual sau viitor al Uniunii, instituţiile şi politicile 

europene şi nivelul de integrare supranaţională. 

Determinanţii opiniei publice faţă de UE includ: factori instrumentali (de tip utilitarist), factori 

afectivi (simbolici) și factori politici.  

Determinanţii de tip instrumental (utilitarist) sunt legaţi de beneficiile economice ale integrării 

europene, presupun un calcul de tip cost-beneficiu27. 

 
23 Christoph Bärenreuter, Cornelia Brüll, Monika Mokre, Karin Wahl-Jorgensen, An Overview of Research on the 

European Public Sphere. Eurosphere Working Paper Series, Online Working Paper No. 03, 2009. 

24 Thomas Risse, A Community of Europeans? Transnational Identities and Public Spheres, Cornel Univeristy Press, 

Ithaca, 2010. 

25 Jan-Henrik Meyer, The European Public Sphere. Media and Transnational Communication in European 

Integration 1969–1991. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2010. 

26 Emmanuel Sigalas, The Role of Personal Benefits in Public Support for the EU: Learning from the Erasmus 

Students. In West European Politics, 33:6, pp. 1341-1361, 2010, p. 1343. 

27 Liesbet Hooghe, Gary Marks, Calculation, Community and Cues. Public Opinion on European Integration. In 

European Union Politics, Volume 6 (4), pp. 419–443, 2005. 
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Preferinţele cetăţenilor sunt conduse de către ataşamentul de grup şi de către sistemul de norme, 

loialităţi şi valori care definesc identitatea persoanei. Identitatea naţională este un parametru 

important în creionarea atitudinilor faţă de UE, fie pentru că procesul de integrare este perceput ca 

incompatibil cu identitatea şi cultura naţionale, fie pentru că diferitele naţionalităţi au preferinţe 

specifice în acest domeniu28. Cetăţenii care manifestă o identitate naţională exclusivă în raport cu 

alte identităţi (ex. europeană) sunt mai predispuşi la Euroscepticism decât cei care percep 

identitatea naţională ca fiind incluzivă (compatibilă cu alte identităţi)29. 

Predictori domestici (politici) ai atitudinilor faţă de UE pornesc de la premisa că încrederea în UE 

nu depinde doar de evenimentele de la nivel european.Sistemul politic naţional şi cel european 

sunt interconectate30, iar atitudinile faţă de cele două nivele de guvernământ se influenţează 

reciproc. Calitatea instituţiilor naţionale şi nivelul de satisfacţie stau la baza criteriilor de evaluare 

a UE. În concluzie, încrederea politică nu depinde doar de calităţile instrinseci ale obiectului (în 

acest caz, nivelul supranaţional de guvernanţă), ci de predipoziţiile generale ale cetăţenilor31. 

 

Politica de comunicare a Uniunii Europene. Obiective și inițiative  
 

Printre inițiativele principale ale politicii de comunicare a Uniunii Europene intră programul 

„Europa pentru cetățeni”, „Parteneriatul pentru comunicarea privind Europaˮ, „Comunicarea pe 

teme europene prin internet – implicarea cetățenilorˮ; sau „Debating Europeˮ („Dezbatere despre 

Europaˮ) – forum de discuții online prin care publicul își poate comunica preocupările celor care 

au putere de decizie. Alte inițiative implică măsuri ce vor să transforme site-ul de internet Europa 

într-un „ghișeu unic” pentru toate instituțiile și informațiile despre UE. De asemenea, printre 

obiectivele politicii de comunicare a Uniunii se numără și eliminarea deficitului de comunicare 

dintre UE și cetățenii săi, prin cooperare și parteneriate eficiente sau asigurarea unei mai mari 

mediatizări a chestiunilor europene pe platformele audiovizuale noi și pe cele existente. 

 
28 Emmanuel Sigalas, The Role of Personal Benefits in Public Support for the EU: Learning from the Erasmus 

Students. In West European Politics, 33:6, pp. 1341-1361, 2010, p. 1344. 

29 Liesbet Hooghe, Gary Marks, Rationality Drive Public Opinion on European Integration? pp. 415-420, 2004. 

30 Angelika Scheuer, Hermann Schmitt, Sources of EU Support: The Case of Germany. In German Politics, 18:4, pp. 

577-590, 2009, p. 579. 

31 Eelco Harteveld, Tom van der Meer, Catherine de Vries, In Europe we trust? Exploring three logics of trust in the 

European Union. In European Union Politics, 14(4), pp. 542–565, 2013, p. 546. 
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Anul 2009 a fost primul an în care Parlamentul, Consiliul și Comisia au convenit asupra 

priorităților de comunicare interinstituționale în cadrul declarației comune intitulate „Parteneriat 

pentru comunicarea privind Europa”32, care a fost semnată în decembrie 2008. Obiectivul declarat 

al acestui document este „consolidarea coerenței dintre activitățile întreprinse de diferite instituții 

ale UE și de statele membre pentru a oferi cetățenilor un acces îmbunătățit și o mai bună înțelegere 

a impactului politicilor UE la nivel european, național și local”33. 
 

Din 2012, Comisia Europeană a introdus „Inițiativa cetățenească europeană” care oferă cetățenilor 

UE posibilitatea de expresie mai puternică, acordându-le dreptul de a solicita în mod direct 

Comisiei să prezinte noi inițiative de politică.  
 

UE a trecut recent printr-o criză de identitate majoră, marcată de provocări economice și sociale 

de anvergură, de o ascensiune a euroscepticismului și a extremismului și manifestări ale 

neîncrederii populației în proiectul european. La nivel european, divergenţa de opinii este 

proiectată adesea în imagini dihotomice asupra drumului pe care ar trebui să îl urmeze UE: O 

Uniune disciplinată fiscal sau una socială? Mai multă integrare sau mai puţină? 

  

 
32 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/144/politica-de-comunicare#_ftn8  

33 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/144/politica-de-comunicare#_ftn9  
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Anexa nr. 3 

Studiu: Comunicarea strategică la nivelul Uniunii Europene 

 

Viziunea Uniunii Europene asupra comunicării strategice este descrisă în „Cartea Albă a politicii 

europene de comunicare”. Obiectivul principal avut în vedere este direcţionarea mesajelor către 

strategii narative proactive („positive narrative”) menite să ofere o imagine de unitate şi încredere 

europenilor.34  
 

Comunicarea strategică (StratCom) nu este un concept nou, însă „importanţa acestuia pentru 

politica de relaţii externe a Uniunii Europene şi pentru mediul de securitate creşte în contextul 

practicilor de dezinformare în legătură cu UE”35. Serviciul European de Acțiune Externă, în cadrul 

căruia s-a înființat Departamentul de Comunicare Strategică (The Strategic Communications 

Division – “StratComms”/ “StratCom”13) abordează problemele și acțiunile cu privire la 

comunicarea strategică în Uniunea Europeană. Mecanismele comunicaționale, invocate în Planul 

de acțiune pentru comunicarea strategică, se referă la strategiile narative proactive, al căror rol este 

să explice publicului beneficiile apartenenței la UE, prezentând evenimente din zona de interes a 

publicului vizat, narațiuni strategice cu potențial empatic și de rezonanță, exprimate într-un limbaj 

accesibil și care să reflecte, în același timp, valorile UE36. 

 

Agenda strategică a UE pentru 2019-2024 
 

Consiliul European a adoptat o „agendă strategică” a domeniilor prioritare de acțiune și de atenție 

ale UE pe termen lung. Astfel, agenda UE pentru următorii cinci ani, „O nouă agendă strategică 

2019-2024”37, stabilește domeniile prioritare care vor ghida lucrările Consiliului European și oferă 

 
34 Cartea albă privind comunicarea, disponibilă la http://eurlex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/?uri=LEGISS 

UM%3Al10105. 

35 Idem. 

36 Ioan Deac, Ruxandra Buluc, Dezvoltarea conceptuală a comunicării strategice în domeniul securității, Impact 

Strategic, Nr. 1-2, pp.40-49, 2019, p. 44. 

37 Consiliul European, Stabilirea agendei politice a UE, 3 iunie 2020, disponibil la 

https://www.consilium.europa.eu/ro/european-council/role-setting-eu-political-agenda/. 
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orientări pentru programele de lucru ale altor instituții ale UE. Agenda strategică se axează pe 

patru priorități principale:  

1. Protejarea cetățenilor și a libertăților. Europa trebuie să fie un loc în care oamenii să se 

simtă liberi și în siguranță. UE trebuie să apere drepturile și libertățile fundamentale ale 

cetățenilor săi și să îi protejeze împotriva amenințărilor existente și emergente. 

2. Dezvoltarea unei baze economice solide și pline de vitalitate. Competitivitatea și 

prosperitatea Europei, precum și rolul său pe scena mondială și crearea de locuri de 

muncă depind, toate, de existența unei baze economice solide. 

3. Construirea unei Europe verzi, echitabile, sociale și neutre din punctul de vedere al 

impactului asupra climei. Europa trebuie să-și accelereze măsurile de gestionare a 

schimbărilor climatice, care constituie o „amenințare existențială”. Trebuie, de asemenea, 

să îmbrățișeze evoluția tehnologică și globalizarea, garantând în același timp că nimeni nu 

este lăsat în urmă. 

4. Promovarea intereselor și valorilor europene pe scena mondială. Într-o lume caracterizată 

printr-un grad din ce în ce mai ridicat de incertitudine, complexitate și schimbare, UE 

trebuie să urmărească o direcție strategică de acțiune și să își sporească capacitatea de a 

acționa în mod autonom pentru a-și proteja interesele, a-și susține valorile și modul de 

viață și a ajuta la modelarea viitorului global. 

Uniunea Europeană se confruntă cu mai multe provocări, din diverse domenii. Agenda orientărilor 

politice propuse de Comisia Europeană în 2019 se axează pe următoarele direcții majore: un pact 

ecologic european, o economie în serviciul cetățenilor, o Europă pregătită pentru era digitală, 

promovarea modului de viață european, o Europă mai puternică pe plan internațional și un nou 

elan pentru democrația europeană.38 Comunicarea Uniunii Europene este puţin confuză și poate 

oscila între „cucerirea puterii” şi „exercitarea puterii”39. Acest fenomen este confirmat și de faptul 

că alegerile pentru Parlamentul European sunt văzute ca fiind o opţiune secundară în rândul 

alegătorilor. Politicile trebuie individualizate şi neapărat personificate pentru a avea succes,toate 

celelalte lucruri fiind imparţiale. Ca spaţiu al articulării intereselor particulare şi al formării 

 
38 Oficiul pentru Publicații al UE, Ce subiecte se află pe agenda UE?, disponibil la 

https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/ro/WHATS_ON_THE_EUs_AGENDA.html. 

39 Dan Luca, Dilemele comunicării Uniunii Europene, Peste 50 de articole de la 50 de români din Bruxelles şi nu 

numai. Totul despre comunicare.(Ed.), Cluj-Napoca: Qual Media, 2009, p. 19. 
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asociaţiilor voluntare care concretizează implicarea cetăţenilor în guvernarea comunităţii, 

„societatea civilă constituie în cadrul oricărei construcţii politice, matricea privilegiată a 

manifestării principiului democratic”40. 
 

În Uniunea Europeană, comunicarea strategică reflectă „necesitatea resimțită de instituțiile publice 

de a avea o componentă care să ghideze activitățile de comunicare publică, desfășurate în mod 

normal, dar ghidate de o viziune strategică”41. 

 

Euroscepticismul, o reorientare particulară a opiniei publice 

Euroscepticimul este o orientare particulară a opiniei publice, înţeleasă în limbajul comun ca o 

atitudine de opoziţie faţă de UE. 

În cazul României, oponia publică manifestă, în mod tradițional, un sprijin ridicat pentru UE, 

explicabil prin interferenţa determinanţilor de tip economic şi politic, cei din urmă având o valoare 

explicativă mai mare. Însă evoluțiile politice și sociale recente încep să erodeze percepțiile 

pozitive.  

Sondaje de opinie recente42 arată că aproximativ două treimi dintre români consideră că România 

trebuie să își apere interesele naționale atunci când sunt în dezacord cu regulile Uniunii Europene, 

chiar dacă riscă să își piardă poziția de stat membru al UE. Aproape 60% din populație este însă 

de părere că, în viitor, România s-ar dezvolta mai bine economic dacă ar rămâne în interiorul 

Uniunii Europene. Punând în balanță toate implicațiile asupra vieții economice și sociale, asupra 

familiei și vieții personale, 47,2% dintre cei chestionați (față de 56,2% în iunie și 61,4% în martie) 

consideră că aderarea României la Uniunea Europeană a adus mai degrabă avantaje, în timp ce 

46,1% sunt de părerea contrarie (față de 35,1% în iunie și 35,2% în martie). Din totalul celor care 

consideră că România trebuie să își apere interesele naționale atunci când sunt în dezacord cu 

 
40 Idem. 

41 Ioan Deac, Ruxandra Buluc, Dezvoltarea conceptuală a comunicării strategice în domeniul securității, Impact 

Strategic, Nr. 1-2, pp.40-49, 2019, p. 48. 

42 Sondajul de opinie „Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naționalist în era dezinformării și 

fenomenului știrilor false” – Ediția a III-a a fost realizat de INSCOP Research în parteneriat cu Verifield la comanda 

think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group (www.strategicthinking.ro). https://www.inscop.ro/octombrie-2021-

neincrederea-publica-vest-vs-est-ascensiunea-curentului-nationalist-in-era-dezinformarii-si-fenomenului-stirilor-

false-editia-a-iii-a-capitolul-3-european-national/. 

http://www.poca.ro/
http://www.strategicthinking.ro/
https://www.inscop.ro/octombrie-2021-neincrederea-publica-vest-vs-est-ascensiunea-curentului-nationalist-in-era-dezinformarii-si-fenomenului-stirilor-false-editia-a-iii-a-capitolul-3-european-national/
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https://www.inscop.ro/octombrie-2021-neincrederea-publica-vest-vs-est-ascensiunea-curentului-nationalist-in-era-dezinformarii-si-fenomenului-stirilor-false-editia-a-iii-a-capitolul-3-european-national/


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

77 

regulile Uniunii Europene, chiar dacă riscă să își piardă poziția de stat membru al UE, 59% cred 

că ieșirea din UE ar afecta interesele naționale ale țării noastre, ceea ce reprezintă aproximativ 

40% din totalul eșantionului/populației. 34,2% (23% din total eșantion) sunt de părerea contrarie. 

Conform Eurobarometrului Standard 95 (primăvară 2021), 49% dintre români au încredere în UE, 

comparativ cu 42%, care manifestă neîncredere.43 În consecință, se impune consolidarea unei 

strategii de comunicare în domeniul afacerilor europene care să răspundă acestor modificări de la 

nivelul opiniei publice.  

  

 
43 Comisia Europeană, Standard Eurobarometer 95 - Spring 2021. 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2532. 
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Anexa nr. 4 

Ghid de comunicare în domeniul afacerilor europene (roluri și responsabilități) – 

comunicare internă și comunicare externă 

 

Comunicarea este un factor important atunci când instituția în cauză trebuie să fie reprezentantul 

direct al unor politici europene sau al filosofiei europene. Fiecare obiectiv major al unei instituții, 

așa cum este, de pildă, comunicarea în domeniul afacerilor europene, trebuie tratat de sine stătător, 

trebuie creată identitate. De regulă, orice instituție publică, indiferent dacă ne referim la 

administrație centrală, este obligată să comunice pe trei plus unu piloni: 

1. Misiune – care este rolul instituției în cauză și cum se integrează valorile europene în 

această ecuație.  

2. Viziune – care este aplicabilitatea efectivă a măsurilor pe care le implementează instituția 

și cum se pot acestea sincroniza la nivelul viziunii europene.  

3. Valori – care este sistemul prin care instituția în cauză aplică practic elementele de Misiune 

și Viziune pentru publicul țintă și cum valorile instituției se corelează cu valorile instituției 

europene.  

3.1. Povestea instituției – cu alte cuvinte, elementele definitorii prin care instituția alege să 

comunice, să se definească și să combine cele trei puncte enunțate anterior.  

Util: 

Elementele de Misiune, Viziune și Valori pot fi substantive sau atribute, în timp ce Povestea 

instituției trebuie să cuprindă cât mai multe verbe de acțiune sau care să poată defini un parcurs al 

instituției în funcției de obiectivele de comunicare. 

În plus, orice instituție din administrația centrală trebuie să se conecteze la nivel de Piloni cu 

elementele definitorii ale instituției de resort europene.  

Cadrul general de funcționare 

După ce sunt stabilite cele trei plus unu puncte enunțate mai sus, instituția trebuie să urmărească 

felul prin care va alege să comunice. Cu alte cuvinte, cum aliniază brandingul instituțional pe cele 

trei axe. Pentru această etapă, este nevoie de: 
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• A se stabili manualul de brand instituțional: elementele definitorii ale instituției, prin care 

aceasta se identifică în mentalul publicurilor țintă: siglă, slogan, coduri de culori, coduri de 

fonturi, elemente de adresare, uniforme (dacă este cazul) și așa mai departe.  

• A se stabili mediile de comunicare prin care instituția își poate maximiza obiectivul sau 

obiectivele de comunicare, aliniindu-se cu obiectivele de comunicare la nivel european. 

Mediile de comunicare pot fi strict fizice, strict on-line sau o combinație între cele două. 

Este de preferat o prezență cât mai diversificată pentru a păstra legătura cu o paletă cât mai 

diversificată de publicuri țintă. 

• A se stabili obiectivele de comunicare (care sunt rezultatele care trebuie atinse prin această 

campanie de comunicare?).  

• A se stabili strategia de comunicare (ce comunică instituția?). 

• A se stabili tacticile prin care această strategie este pusă în aplicare (Cum comunică 

instituția?).  

În plus, orice instituție din administrația centrală este obligată să preia o serie de elemente de 

branding instituțional care aparțin instuțiilor de resort europene. Recomandăm o sincronizare la 

nivel de Cadru General de Funcționare cu acestea, pentru a transmite cât mai rotund și cu ușurință 

elementele de comunicare comune care induc Misiunea, Viziunea și Valorile instituțiilor europene.  
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