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STRATEGIA DE COMUNICARE
Planul strategic de comunicare prezintă situaţia actuală şi construieşte o imagine în viitor, în
care organizaţia tinde să ajungă, prin definirea instrumentelor comunicaţionale, şi a publicurilor
ţintă care să includă mesaje cât se poate de clar definite, o planificare în timp realistă şi o
bugetare eficientă.

CONTEXTUL ACTUAL
Numeroasele schimbări la nivelul conducerii instituţiei, dar şi ale Biroului Comunicare din cadrul
AFM, si-au pus amprenta asupra comunicării atât la nivel intern, cât şi extern. În acest moment
nu există o strategie de comunicare la nivelul AFM şi nici o serie de proceduri pe baza cărora să
funcţioneze biroul.
Faptul că instituția este în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a determinat
lipsa unei viziuni proprii în ceea ce priveşte comunicarea, fiind doar reactivă şi nu proactivă în
acest moment.

VIZIUNE/ PRINCIPII / OBIECTIVE
›Comunicarea

transparentă şi eficientă cu cetăţenii, partenerii sociali,
economici şi instituţionali ai Administraţiei Fondului pentru Mediu, dar şi cu
proprii angajaţi.

SCOPUL STRATEGIEI
›Strategia

îşi propune să identifice şi să dezvolte un mesaj coerent, specializat
pe fiecare din competenţele vizate (internă şi externă), diseminat publicului
într-un timp adecvat.

OBIECTIVELE STRATEGIEI DE COMUNICARE

În plan intern

În plan extern

•Dezvoltarea unei culturi
constituționale solide;
•Creșterea gradului de
colaborare între angajații
AFM;
•Diseminarea în rândul
angajaților a informațiilor de
pe agenda publică ce au
legatură cu activitatea AFM.

•Îmbunătaţirea imaginii publice a
Administraţiei Fondului pentru
Mediu;
•Asigurarea transparenței prin
publicarea şi transmiterea
mesajelor sau a informaţiilor de
interes public în timp util;
•Creşterea gradului de încredere a
opiniei publice în activitatea AFM.

OBIECTIVE SPECIFICE

a) Comunicare externă
Să informăm corect și constant publicul larg despre rolul, semnificaţia şi rezultatele scontate/
obţinute;
› Să creeze şi să menţină un grad ridicat de încredere în rândul publicului general şi al
potenţialilor beneficiari în transparenţa şi corectitudinea procesului de gestionare a AFM;
› Să comunice, folosind o terminologie accesibilă tuturor, procedurile prin care pot fi solicitate
finanţări din fondurile AFM;
› Să informeze constant şi corect toate grupurile ţintă despre oportunităţile de finanţare de care
poate să beneficieze prin intermediul AFM.
›

b) Comunicare internă
› Să creeze şi să îmbunătăţească în mod continuu mecanismul de coordonare a activităţilor de
comunicare;
› Să sprijine o mai bună înţelegere a AFM la nivel instituţional şi a cunoaşterii la nivel
individual;
› Să creeze un sistem intern de informare eficient comun tuturor departamentelor din AFM.

Grupurile ţintă pentru activităţile de comunicare
Potenţialii beneficiari:
Publicul larg:

Actori implicaţi – persoane,
organizaţii şi autorităţi implicate
în gestionarea fondurilor sau
asupra cărora fondurile au
impact, dar care nu sunt
potenţiali beneficiari:
•reprezentanţi ai mediului de
afaceri;
•reprezentanţi ai mediului
academic şi universitar;
•autorităţi publice centrale şi
locale;
•promotori de proiecte;
•reprezentanţi ai societăţii civile;
•grupuri afectate de rezultatele
implementării proiectelor;
•reprezentanţi ai României la
diverse instituţii europene cu rol
consultativ sau decizional;
•politicieni.

•populația
•liderii și formatorii de
opinie

• administraţia publică;
• mediul de afaceri;
• organizaţiile nonguvernamentale (ONG);
• mediul academic/ universitar/
de cercetare.

Publicul intern (din instituţiile AFM):
•angajaţii din AFM şi din celelalte
instituţii implicate în managementul AFM
(Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor)

Media
•Audio-vizuală (TV, radio, Internet);
•Scrisă (la nivel naţional, regional, local).

CANALE DE COMUNICARE

Comunicarea directă se va face prin organizarea unor evenimente de informare publică la
care să fie invitaţi atât reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, cât şi ai organizaţiilor
neguvernamentale, reprezentanţi ai mass-media. Scopul acestor evenimente este acela de a
prezenta participanţilor stadiul derulării proiectelor aferente AFM.
Comunicarea prin mijloace electronice urmăreşte informarea rapidă a tuturor celor
interesaţi de informaţii privind proiectele AFM. În acest sens, vom avea în vedere actualizarea
websit-ului www.afm.ro.
Comunicatele de presă pentru informarea publicului larg se vor emite la începerea sau la
finalizarea proiectelor finanţate de AFM.
De asemenea, în anumite situaţii, când intervin schimbări majore în derularea proiectelor AFM,
se vor organiza conferinţe de presă pentru informarea publicului asupra acestor schimbări.

MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII DE INFORMARE ȘI RELAȚII
PUBLICE
EVALUAREA STRATEGIEI DE COMUNICARE
›

Rapoartele semestriale de activitate ale managementului Administrației

-Date

si informații privind activitatea de distribuire a informațiilor de interes public;

-Statistici

privind referirea cantitativă și calitativă a acțiunilor AFM în mass-media;

-Numărul

comunicatelor de presă difuzate spre publicare în mass-media.

›

Rapoartele anuale de evaluare a activității de comunicare

