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PREAMBUL  

Acest document a fost fundamentat si îmbunătăţit prin consultare publică a membrilor 

Euroregiunii ”Dunărea de Jos”care îşi asumă în mod conştient şi responsabil rolul 

important în promovarea cooperării transfrontaliere. Documentul se bazează pe datele 

obţinute în urma aplicării de chestionare unor focus grupuri constituite din membrii 

comunităţilor din jud. Galaţi (România) şi raionul Cahul (Republica Moldova). 

 

ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE 

Politica regională a Uniunii Europene a accelerat cooperarea transfrontalieră, ajutând 

regiunile de graniţă să-şi depăşească divergenţele şi să găsească mijloace de dialog şi 

colaborare în toate domeniile ce ţin de viaţa colectivităţilor locale. 

Astfel,  euroregiunile s-au  impus  ca  o  formă modernă de  cooperare  transfrontalieră 

prin  care  unităţile administrativ-teritoriale  urmăresc  atingerea  unor  obiective comune 

precum: dezvoltarea economică şi socio-culturală, atragerea investiţiilor, sporirea 

mobilităţii resurselor umane şi financiare  şi,  nu  în  ultimul  rând,  diminuarea  conflictelor 

regionale.  

Important de amintit este faptul că, deşi vorbim de relaţii între regiuni aparţinând unor 

state diferite, iar politica externă este, de regulă, apanajul puterii centrale, cooperarea 

transfrontalieră nu este, şi nu poate fi rodul exclusiv al politicii de la nivelul şefilor de state 

sau al şefilor de diplomaţii. Aceste forme  de  cooperare  nu  pot  exista  în  absenţa  

voinţei colectivităţilor  locale,  a  oamenilor  interesaţi  în  dezvoltarea locală şi regională. 

Pentru aceştia se constituie euroregiunile, ei  desfăşoară activităţile  concrete  de  

colaborare  iar  acest fenomen ar fi de neconceput în afara voinţei lor.  

Apariţia  acestor  principii  face  ca  dezvoltarea colectivităţilor locale să nu mai urmeze 

tiparul “centrului” ci tinde  să se  individualizeze  în  funcţie  de resursele  istorice, 

potenţialul geografic, economic şi social pe care îl are fiecare regiune. Acest  potenţial  se  

doreşte  a  fi  valorificat  cât  mai eficient şi într-un mod cât mai adaptat necesităţilor locale 

şi regionale iar euroregiunile – ca formă de cooperare în sistem internaţional - oferă cadrul 

necesar pentru astfel de iniţiative susţinând, astfel, dezvoltarea locală şi regională. 

Şi  în  România,  cooperarea  transfrontalieră şi dezvoltarea regională au un parcurs 

comun, lucru demonstrat de numeroasele euroregiuni înfiinţate de judeţele româneşti şi de  



obiectivele  de  dezvoltare  locală şi  regională pe  care acestea şi le-au fixat, iar în 

anumite cazuri, le-au şi atins. Exemplul  potrivit  în  acest  sens,  îl  putem  găsi  la graniţa  

de  est  a  României:  se  numeşte  Euroregiunea „Dunărea de Jos” care de la momentul 

constituirii a reuşit cifre impresionante: 13 ani de cooperare transfrontalieră, 6 regiuni 

partenere, 4 milioane de locuitori din 3 ţări, numeroase activităţi comune, fonduri externe 

atrase, proiecte culturale de succes. Dincolo de teorie, exemplul Euroregiunii „Dunărea de 

Jos” vine să demonstreze ce înseamnă de fapt cooperarea transfrontalieră: implicare, 

dialog, parteneriat, sprijin reciproc şi proiecte comune. 

La 14 august 1998, la Galaţi, în cadrul reuniunii conducătorilor regiunilor frontaliere ale 
Republicii Moldova, României şi Ucrainei, a fost semnat Acordul privind crearea 
Euroregiunii “Dunărea de Jos”. La aceeaşi reuniune a fost aprobat Statutul Euroregiunii, 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului şi au fost desemnate organele de 
conducere, executive şi de coordonare a euroregiunii. Conform Statutului în cadrul 
Euroregiunii intră: din partea Republicii Moldova - raioanele Cahul si Cantemir, din partea 
României – judeţele Brăila, Tulcea şi Galaţi şi din partea Ucrainei – regiunea Odesa. 
 

În vederea adaptării structurii euroregionale la noul context creat de calitatea României de 

membru al Uniunii Europene şi de necesitatea atragerii de fonduri externe pentru 

finanţarea proiectelor comune, în anul 2007 s-a adus în discuţie problema reformării 

cadrului organizaţional al Euroregiunii prin conferirea de personalitate juridică de 

naţionalitate română. Discuţiile s-au finalizat prin înregistrarea la Galaţi, în martie 2009, a 

Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” ca structură 

comună de management a cooperării transfrontaliere în cadrul parteneriatului 

euroregional. 

Pentru a facilita comunicare internă, cât şi externă, a apărut necesitatea realizării unei 

strategii de comunicare locală la nivelul celor două regiuni membre ale Euroregiunii 

„Dunărea de Jos” (judeţul Galaţi, România şi raionul Cahul, R. Moldova). 

Prezenta strategie de comunicare se doreşte a fi un instrument este adresat autorităţilor 

publice partenere, în vederea asigurării unei comunicări concertate care să scoată în 

evidenţă temele de interes euroregional. În acelaşi timp, autorităţile publice din regiunile 

partenere vor deţine un instrument de comunicare cu cetăţenii ceea ce va contribui la 

introducerea în agenda publică a unor teme de interes local şi euroregional. Acest fapt va 

conduce la creşterea capacităţii administraţiei publice locale din zona de frontieră. Nu în 

ultimul rând, strategia va acţiona în direcţia stabilirii temelor de comunicare externă 

comune, ceea ce va da o notă de unitate, în aşa fel încât impactul activităţilor de 

comunicare să crească. 

 

 



JUSTIFICAREA NECESITĂŢII ELABORĂRII UNEI STRATEGII DE COMUNICARE 

 

Cum funcţionează comunicarea 

Cu toţii suntem bombardaţi cu o cantitate mare de informaţii în fiecare zi. Comunicarea în 

scopul promovării este numai una dintre categoriile de informaţii pe care le primim, aşadar 

ea trebuie să fi e foarte bine construită pentru a ne atrage atenţia. 

O comunicare de calitate şi eficientă poate fi definită după cum urmează: 

 Are influenţe multiple asupra publicului: transmite informaţia corectă/necesară, 

conştientizează publicul despre/atrage atenţia asupra unei idei, a unui aspect important; 

 Este observată de publicul dorit, în momentele favorabile receptării ei; 

 Mesajul trebuie să fi e uşor de observat şi de înţeles, atractiv, credibil şi repetat pentru a 

ajunge la un număr suficient de indivizi din rândul publicului-ţintă; 

 Comunicarea trebuie să le spună oamenilor ce să facă în continuare: „îndemnul la 

acţiune” şi comunicarea informaţiilor de contact sunt parte a oricărui proces bine realizat 

de comunicare a unui mesaj. 

Modalităţile de comunicare au diferite forme, de la o simplă apelare telefonică până la 

difuzarea unei idei memorabile ce captează esenţa a ceea ce publicul-ţintă trebuie să 

reţină. 

O bună comunicare funcţionează deoarece îi face pe oameni să îşi amintească de 

comunicator şi de informaţia respectivă, face ca obiectul comunicat să fi e relevant şi 

diferit. 

O bună comunicare îşi îndeplineşte obiectivul. O strategie de comunicare eficientă va 

convinge un procent semnificativ din audienţa către care este direcţionată că obiectul 

comunicării (produs, serviciu, idee, persoană) este de valoare şi necesar acesteia. 

O bună comunicare schimbă comportamente şi atitudini. 

Mesajul - stabilirea temelor de interes euroregional  

Definirea mesajelor reprezintă o componentă-cheie a strategiei de comunicare. 

Mesajul trebuie să fi e uşor de reţinut, plăcut la auz, să aibă ritm şi cât mai multe 

semnificaţii. Strategia de comunicare se va contura în jurul unor teme de interes 

euroregional care să reprezinte conceptele cheie în jurul cărora se dezvoltă activitatea 

Euroregiunii. Se au în vedere teme precum: 



 Euroregiunea ”Dunărea de Jos”: Cooperarea transfrontalieră, dezvoltare durabilă”;  

 ”Dezvoltarea economică regională prin iniţiativă locală”; 

 ”Identitate culturală fără graniţe”; 

 ”Soluţii locale pentru probleme transfrontaliere”; 

 ”Antreprenoriat transfrontalier, o şansă de dezvoltare socio-economică a 

Euroregiunii”; 

 ”Să construim copiilor un viitor – parteneriat pentru educaţie”; 

 ”Colaborare transfrontalieră pentru reducerea impactului deşeurilor asupra 

mediului”; 

 „Tradiţia folclorică transfrontalieră – puncte de intersecţie”; 

 ”Un parteneriat eficient - o frontieră mai sigură”; 

 ”Dezvoltarea capacităţii de restaurare a patrimoniului istoric”. 

 

Pe lângă aceste teme cu caracter general, dar păstrând aceeaşi linie, se vor dezvolta 

mesaje mai detaliate şi mai orientate către diferitele grupuri-ţintă. Mesajele trebuie să 

îndrume publicul-ţintă, să-l ghideze, să-i indice cum trebuie să acţioneze. 

Reguli în conceperea mesajului: 

 adecvarea la public şi la canalul de comunicare; 

 descifrabil; 

 credibil; 

 concis; 

 convingător; 

 memorabil. 

Din momentul în care mesajele au fost stabilite, trebuie să se decidă şi care vor fi 

imaginile care vor reflecta cel mai eficient mesajul. Este esenţială utilizarea imaginilor cu 

care membrii publicului se pot identifica: emoţionale, reprezentative pentru aceştia, cu un 

impact vizual puternic. 

 

 



COMUNICARE INTERNĂ ŞI EXTERNĂ ÎN EUROREGIUNEA “DUNĂREA DE JOS” 

 

1. VIZIUNE ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII  

Vom comunica deschis, cu claritate şi la un înalt nivel de profesionalism cu toţi partenerii 

noştri în ce priveşte activitatea Euroregiunii “Dunărea de Jos”, dezvoltarea Euroregiunii şi 

efectul asupra dezvoltării durabile a unităţilor administrativ teritoriale care o alcătuiesc.  

2. MISIUNEA EUROREGIUNEA “DUNĂREA DE JOS” PRIVIND COMUNICAREA  

EDJ comunică eficient şi informează sistematic, la nivel regional, pentru valorificarea 

oportunităţilor şi utilizarea eficientă a resurselor în scopul dezvoltării.  

3. CONTEXT - CADRU GENERAL  

3.1 EDJ funcţionează în condiţiile în care euroregiunea nu este unitate administrativ-

teritorială iar canalele de comunicare cu organizaţiile constituite la nivel regional nu sunt 

bine conturate. 

3.2 Având în vedere numărul mare de proiecte şi programe aflate în curs de implementare 

în cadrul Euroregiunii “Dunarea de Jos”, duce la apariţia unei mari cantitati de informatie 

care trebuie diseminata atat la nivel institutional cat si la nivelul fiecarui locuitor al regiunii.  

3.3 În acelaşi timp, este necesară coroborarea eforturilor în domeniul comunicării privind 
impactul proiectelor şi initiaţivelor cu ceilalţi parteneri la nivel local şi regional 
(guvernamentali şi neguvernamentali), indiferent daca aceştia sunt sau nu în relaţie de 
parteneriat pe comunicare cu EDJ;  
 
3.4 Nevoia de fonduri pentru dezvoltare la nivel regional atrage după sine nevoia de  
informare privind sursele de finanţare şi cunoştinţele necesare accesării acestor fonduri.  
 
3.5 Comunicarea între Consiliul Raional Cahul şi Consiliul Judeţului Galaţi şi partenerii lor 
din regiune este esenţială în cadrul procesului de planificare pentru a asigura coerenţa 
documentelor şi a acţiunilor la nivel local, judeţean/raional şi regional.  
 
3.6 Pentru coerenţa acţiunilor în domeniul dezvoltării euro-regionale la nivelul tuturor 
regiunilor de dezvoltare este necesară o comunicare pe orizontală la nivelul decizional a 
celor două regiuni.  
 
3.7 Apartenenţa la familia euro-regiunilor europene este un argument pentru a găsi şi 
dezvolta căi de comunicare cu parteneri din ţările membre UE prin implicarea în proiecte 
comune.  
 
3.8 Promovarea şi implementarea unor politici de dezvoltare regională coerente şi viabile 
sunt condiţionate de o comunicare sistematică între Consiliul Judeţului Galaţi şi Consiliul 



Raional Cahul precum şi de un transfer eficient de informaţii către toată administraţia 
publică de la nivel local.  
 
3.9  Permanentizarea unei relaţii corecte şi de colaborare cu presa în calitatea sa de  
canal de comunicare pentru asigurarea vizibilităţii acţiunilor la nivelul Euroregiunii 
“Dunărea de Jos” care să garanteze transparenţa utilizării fondurilor publice. Presa 
reprezintă de asemenea sursa de feedabck din partea opiniei publice.  
 
3.10 Continuarea dezvoltării instituţionale şi indeplinirea misiunii EDJ este condiţionată de 
o comunicare internă eficientă care să asigure schimbul de informaţii şi idei la nivelul 
departamentelor funcţionale şi al salariaţilor din cele două consilii.  
 
4. OBIECTIV GENERAL  
 
Consolidarea unei comunicări sistematiceîintre Raionul Cahul şi Judeţul Galaţi, autoritaţile 
locale şi grupurile ţintă interesate de la nivel regional şi naţional în scopul stimulării unei 
contribuţii conştiente pentru identificarea unor metode îmbunătăţite pentru asigurarea 
creşterii şi inovării în nordul Euroregiunii Dunărea de Jos. 
 
 
5. OBIECTIVE SPECIFICE  
 

5.1 Imbunătăţirea comunicării externe şi interne prin punerea la dispoziţia 
salariaţilor din cele două consilii judeţene/raionale a unor metode şi tehnici de 
comunicare eficiente şi adecvate;  
 

5.2 Creşterea transparenţei utilizării fondurilor europene şi diseminarea la nivel 
regional a informaţiilor privind politicile Uniunii Europene în domeniul dezvoltării 
regionale, instituţiile şi valorile europene;  

 
5.3 Dezvoltarea comunicării parteneriale, prin intermediul grupurilor de lucru, în 

scopul armonizării informatiilor şi asigurării coerenţei documentelor şi acţiunilor 
realizate la nivel regional;  

 
5.4 Promovarea Euroregiunii “Dunărea de Jos” şi creşterea vizibilităţii acţiunilor şi 

proiectelor implementate în perspectiva dezvoltării acesteia ca multiplicator de 
informaţie la nivel regional;  

 
5.5 Eficientizarea comunicării între Consiliul Judeţului Galaţi şi Consiliul Raional 

Cahul şi nivelul central (Guvernele celor ţări, reprezentantele organismelor 
europene la Bucureşti/Chişinău, etc.);  

 
5.6 Îmbunătaţirea fluxului intern de comunicare în cadrul celor două entităţi 

componente;  
 



5.7 Informarea potenţialilor beneficiari asupra oportunităţilor de finanţare pentru 
proiectele EDJ, precum şi asupra responsabilităţilor care le revin privind 
informarea şi publicitatea. 

 
6. ANALIZA SWOT 
 
6.1  Puncte tari   
 
- Imagine pozitivă la nivel regional;  
- Experienţa în implementarea proiectelor transfrontaliere; 
-  Existenţa Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră "Euroregiunea Dunărea de Jos", 

cu personalitate juridică română - ţară membră UE; 
- În prezent preşedinţia se află la Galati, România, stat membru UE; 
-     Statut definit prin semnarea la 9 decembrie 2008, în cadrul unei conferinţe 

desfăşurate la Galaţi, a documentele constitutive ale Asociaţiei de Cooperare 
Transfontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”; 

- Rol important în administrarea fondurilor Phare - Cooperare Transfrontalieră;  
- Construirea, implementarea şi promovarea unei identităţi vizuale a Euroregiunii;  
-- Întâlniri periodice ale reprezentanţilor EDJ cu reprezentanţii partenerilor  
 regionali în cadrul grupurilor de lucru tematice constituite;  
- Organizarea sistematică a unor întâlniri regionale cu număr mare de participanţi 

(min. 40) care sunt  utilizate şi ca platformă de comunicare şi schimb de informaţii  
- Existenţa unei experiente pozitive în relaţia cu mass media;  
- Existenţa unor surse alternative de informare - bloguri, site-uri ale unor persoane 

private, dedicate reflectării activităţii Euroregiunii. de exemplu: 
http://dunareadejos.blogspot.com/ 

 
6.2  Puncte slabe  

 
- Lipsa unui departament dedicat funcţiei de relaţii publice; Atât la Euroregiune cât şi 

la Asociaţie 
- Inconsecvenţa participării reprezentanţilor partenerilor regionali la toate întâlnirile 

grupurilor de lucru;  
- Comunicarea cu mass media nu este sistematică;  
- Lipsa unui cadru organizat care să asigure un transfer sistematic de informaţii între 

cele două regiuni Cahul/Galaţi, cât şi către beneficiarii din fiecare judeţ;  
- Disfunctionalităţi în procesul de comunicare între entităţile componente ale 

Euroregiunii; 
 
6.3  Oportunităţi  

 
- Identificarea unor colaboratori la nivel local pentru a deveni multiplicatori de 

informaţie (bloggeri, canalele ”social media”);  
-  Încheierea de parteneriate în activitatea de comunicare cu instituţii/organisme 

locale şi regionale (mult mai aproape de cetăţeni). Scopul acestor parteneriate este 
de a aduce informaţia mult mai aproape de cetaţeni, la nivel local. 



- Folosirea oportunităţilor oferite de reţelele de socializare electronice (Facebook, 
Twitter etc) 

- Posibilitatea transmiterii de expertiză în comunicare de la Consiliul Judeţului Galaţi, 
şi Consiliul Raional Cahul cât şi utilizarea produselor/ instrumentelor de comunicare 
elaborate de către Comisia Europeană pentru dezvoltarea capabilităţilor de 
comunicare ale Euroregiunii “Dunărea de Jos”.  

- Existenţa în cadrul CJ Galaţi a Centrului Europe Direct – membru al reţelei 
europene de informare pe teme europene. 

-  Existenţa Centrului de Coordonare al Euroregiunii şi al Asociaţiei EDJ - structură 
tehnică ce păstrează permanent contactul între membrii Euroregiunii. 

 
6.4 Riscuri  

 
- Schimbările politice periodice din cele două ţări, care pot afecta mecanismele de 

funcţionare şi colaborare dintre actorii membrii ai Euroregiunii. 
- Problemele de ordin politic existente între statele partenere n-au permis semnarea 

unor acorduri interstatale cu privire la lărgirea substanţială a competenţelor 
autorităţilor locale în ceea ce priveşte activitatea euroregiunilor.  

- Regimul circulaţiei mărfurilor, capitalurilor şi forţei de muncă în Euroregiune nu se 
deosebeşte, cu mici excepţii, de cadrul general existent.  

 
 
 
 
7. GRUPURI ŢINTĂ - PRIORITĂŢI DE COMUNICARE ŞI TEHNICI DE COMUNICARE  

 
 
Grup ţintă Priorităţi de comunicare Tehnici şi instrumente de 

comunicare 

Consiliul Euroregiunii 
“Dunărea de Jos” 

Extinderea comunicării între 

Consiliul Euroregiunii, 

Asociaţie şi administraţia 

publică de la nivel local prin 

constituirea unui task force 

permanent pentru 

comunicare. 

- Menţinerea unei relaţii 
permanente între Consiliul 
EDJ şi mass media. 

Comunicare scrisă 

- Materiale de informare pentru 

echipa de comunicare 

- Rapoarte anuale ale ACT EDJ 

- Conferinţe şi comunicate de 

presă 

- Buletinul Informativ Info 

Euroregiune (sectiune dedicată) 

Comunicare electronică 

- Website www.actedj.ro 
(secţiune dedicată) 
 



Guvernele celor două 
state (în special 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi 
Transporturilor şi 
Ministerul Afacerilor 
Externe de la  Bucuresti / 
Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării 
Europene de la Chişinău 

- Diseminarea politicilor 
guvernamentale 
 
- Asigurarea stabilităţii şi 
transparenţei procedurale 

Comunicare scrisă 
- Notificări 
- Rapoarte 
 
Comunicare verbală 

- Reuniuni 

Reprezentanţa Comisiei 
Europene în România/ 
Delegaţia Uniunii 
Europene în Republica 
Moldova / Alte structuri 
europene cu rol în 
promovarea regiunilor şi 
a cooperării 
transfrontaliere 
(Consiliul Europei / CoR 
CRPM / AEBR / ARE) 
 

- Consolidarea unui flux 
informaţional personalizat 
pentru a putea colabora în 
pregătirea informaţiilor privind 
finanţările, politicile regionale 
la nivel european, instituţiile 
şi valorile europene. 
- Sprijin şi expertiză din 
partea CE pentru stimularea 
dezbaterii publice la nivel 
euroregional privind valorile 
Uniunii Europene 

Comunicare scrisă 
- Materiale de informare 
- Buletinul Informativ Info 
Euroregiune 
(secţiune dedicată) 
Comunicare electronică 
- E-mail, newsletter, website: 
www.cjgalati.ro,  www.cahul.md 
 
Comunicare verbală 
- Reuniuni 

Administraţia publică 

locală din cele două 

state 

Elaborarea unor instrumente 

de informare pentru 

consolidarea şi utilizarea unui 

limbaj comun 

 

- Constituirea unui canal 

adecvat de comunicare care 

să asigure un flux de 

informaţii cu administraţia 

publică din cele două regiuni. 

 

Comunicare scrisa 

- Raport anual al CJ 

Galaţi/Consiliului Raional Cahul 

- Buletin Informativ “Info 

Euroregiune” (poate fi editat un 

buletin dedicat) 

- Comunicate de presă 

Comunicare electronică 

- E-mail, CD de prezentare, 

website www.cahul.md 

www.cjgalati.ro (secţiuni 

dedicate) 

- pagina dedicată pe Facebook 

Tehnici suplimentare pentru 

comunicarea cu mediul rural: 

- Un manual tip brosură cu 

informaţii detaliate privind 

dezvoltarea regională şi rolul 

http://www.cjgalati.ro/
http://www.cahul.md/
http://www.cahul.md/
http://www.cjgalati.ro/


EDJ 

- Postere 

Comunicare verbală 

- Zile de informare 
ONG - uri 
 

- Promovarea bazei de date 

privind toate oportunităţile de 

finanţare pentru zona 

Euroregiunii “Dunărea de 

Jos” şi oferirea de 

consultanţă pentru utilizarea 

acestora. 

- Campanii de promovare şi 

informare pentru toate 

oportunităţile de parteneriat 

cu ONG-uri de peste graniţe. 

- Identificarea corectă a 

grupurilor ţintă relevante şi 

oferirea de consiliere 

adecvată cu scopul 

valorificării oportunităţilor de 

finanţare. 

- Creşterea vizibilităţii 

programelor cu finanţare 

externă implementate în 

Euroregiunea Dunărea de 

Jos. 

Comunicare scrisă 

- Comunicate de presă 

- Anunţuri publicitare pentru 

lansarea programelor 

- Documente care stabilesc 

condiţiile pentru accesarea 

fondurilor (Ghidul solicitantului, 

etc.) 

- Buletin Informativ Info 

Euroregiunea ”Dunărea de Jos” 

(sectiuni dedicate pentru surse 

de finanţare) 

- Pliante, broşuri, afişe 

 

Comunicare electronică 

- E-mail, newsletter, website 

www.cjgalati.ro www.cahul.md 

Comunicare verbală 

- Seminarii de consultanţă 
Mediul de afaceri - Furnizarea de informaţii şi 

promovarea necesităţii 

asocierii în vederea rezolvării 

unor probleme comune 

- Stimularea comunicării 

dintre mediul de afaceri şi cel 

universitar în vederea 

dezvoltării economice prin 

inovare şi transfer tehnologic 

Comunicare scrisă 

- Pliante, broşuri 

 

Comunicare electronică 

- website www.cjgalati.ro 

www.cahul.md 

newsletter 

http://www.cjgalati.ro/
http://www.cahul.md/
http://www.cjgalati.ro/


- Promovarea schimbului de 

informaţii între mediul de 

afaceri din Euroregiune şi cel 

de la nivel naţional şi 

international 

Comunicare verbală 

- Zile de Informare 

- Forum Regional 

Mass media Dezvoltarea unei relaţii 

permanente cu presa locală, 

regională şi chiar naţională 

Comunicare scrisă 

- Comunicate de presă 

- Articole, reportaje, interviuri 

Comunicare electronică 

-Newsletter, e-mail, website 

Comunicare verbală 

- Conferinţe de presă 

- Interviuri la radio şi TV 

- Zile de Informare 

- Forum Regional 
Publicul intern Promovarea unei comunicări 

sistematice ca factor în 

menţinerea echilibrului 

organizaţional intern. 

- Planificarea mai 

bună/eficientă a activităţilor şi 

resurselor de comunicare. 

Comunicare scrisă 

- Manual de proceduri interne 

pentru managementul 

organizaţional şi informaţional 

- Buletin informativ intern 

- Buletin Informativ Info 

Euroregiunea Dunarea de Jos 

Comunicare electronică 

- Reţea intranet pentru locaţiile 

din cele 2 regiuni 

- E-mail, newsletter, website 
www.cjgalati.ro www.cahul.md 
 

 
 
 
 

http://www.cjgalati.ro/
http://www.cahul.md/


8. EVALUARE 

Activităţile de informare şi publicitate privind Euroregiunea vor fi constant monitorizate şi 

evaluate pe întreaga perioadă de programare, pentru a se asigura îndeplinirea obiectivelor 

stabilite în această Strategie de Comunicare. 

Monitorizarea şi evaluarea activităţilor de informare şi publicitate vor face posibilă 

aprecierea unor aspecte precum: 

 Eficacitatea informării şi publicităţii – inclusiv aprecierea celor mai bune mijloace 

şi instrumente de comunicare folosite; 

 Gradul de îmbunătăţire a comunicării între regiunile Cahul şi Galaţi; 

 Nivelul de cunoaştere/ notorietate a temei principale a măsurii de comunicare 

(dacă cetăţenii şi potenţialii beneficiari ştiu ce sunt sau au auzit de Euroregiunea 

”Dunărea de Jos”); 

 Evaluarea nivelului de înţelegere a mesajului; 

Impactul măsurilor de comunicare poate fi apreciat printr-un studiu specific. 

INSTRUMENTE DE COMUNICARE  INDICATOR DE MONITORIZARE 

Website - numărul de pagini publicate 

- frecvenţa actualizării website-ului 

(zilnic/lunar etc.) 

- numărul de vizitatori lunari 

- numărul de descărcări/accesări per vizitator 

- numărul de pagini vizualizate lunar 

- numărul de documente încărcate lunar 

- numărul de documente descărcate lunar 

- numărul de FAQ  

- numărul de întrebări la care s-a răspuns 

- numărul de ştiri publicate lunar 

- numărul de newsletter-uri elaborate lunar 



- numărul de newsletter-uri transmise lunar 

- numărul de newsletter-uri descărcate lunar 

- numărul de adrese incluse în lista de mail-

uri 

- feed-back primit (sugestii, calitatea şi 

cantitatea comentariilor) 

Publicaţii (tipărite şi în format 

electronic)  

- numărul de publicaţii elaborate şi 

diseminate 

- numărul de publicaţii încărcate / descărcate 

pe site  

Materiale suport - numărul de materiale suport produse şi 

diseminate (CD-uri, mape, etc.) 

Evenimente (seminarii / workshop-

uri / conferinţe / focus group-uri / 

alte evenimente) 

- numărul de evenimente care au loc şi sunt 

organizate (în Galaţi şi Cahul) 

- numărul de invitaţii trimise  

- numărul de participanţi 

- numărul de chestionare produse şi 

distribuite participanţilor 

- feedback de la participanţi (întrebări 

adresate, chestionare completate, sugestii) 

- numărul de publicaţii / materiale informative 

şi materiale suport distribuite 

- numărul de întrebări adresate şi la care s-a 

răspuns 

Târguri şi conferinţe - numărul de târguri / conferinţe la care s-a 

participat 

- numărul de publicaţii şi materiale 

informative distribuite 

- numărul de vizitatori la stand, după caz 



Relaţia cu mass-media - numărul de conferinţe de presă organizate 

- numărul de instruiri pentru jurnalişti 

- numărul de comunicate de presă 

- numărul de articole de ziar scrise de către 

jurnalişti 

- articole pozitive / negative redactate de 

jurnalişti 

- numărul de spoturi publicitare plătite 

- numărul de campanii TV/radio  

- numărul de difuzări 

Instrumente de comunicare 

directă 

 

 

- numărul de help desk-uri stabilite  

- numărul de cereri de informaţii primite (şi la 

care s-a răspuns)  

- numărul de cereri de informaţii primite (şi la 

care s-a răspuns)  

- dacă este cazul, numărul de cereri de 

informaţii primite (şi la care s-a răspuns)  

 

 


