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1. INTRODUCERE:
Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 916/2020, municipiul Orhei a devenit
beneficiar al Programului național de dezvoltare a orașelor – poli de creștere.
Obiectivul țintă a acestui proiect este implementarea pe parcursul anului 2022 a unor
portofolii de proiecte pre-determinate pentru municipiu.
Planul de comunicare și vizibilitate, elaborat de către Primăria municipiului Orhei, este
documentul de referință pentru a oferi informații cu privire la activitățile scontate de informare,
comunicare precum și sporirea vizibilității Unității de implementare a Proiectelor și a Planului
Operațional Local în contextul implementării Programului național de dezvoltare a orașelor – poli de
creștere în municipiul Orhei (PNDOPC).
Planul dat a fost elaborat de către Unitatea de implementare a Proiectelor (în continuare UIP)
în coordonare

cu ADR Centru, ca fiind un document (ghid) de referință pentru acțiunile de

comunicare și informare care urmează a fi desfășurate de UIP Orhei pe parcursul anului 2022.
Documentul dat a fost elaborat în scopul planificării activităților de informare, promovare,
conștientizare a publicului larg, privind activitatea Unității de Implementare a Proiectelor creată în
cadrul Primăriei Orhei.
Scopul documentului se axează pe asigurarea procesului sustenabil de executare a activităților
de comunicare și vizibilitate și reprezintă informarea grupurilor țintă, a stakeholder-ilor și mass-media
locală, regională și națională despre activitățile planificate în vederea implementării PNDOPC.
Toate activitățile de comunicare vor avea la bază respectarea unui set de principii generale:


Flexibilitate;



Transparenţă;



Universalitate, nediscriminare și oportunități egale;



Eficacitatea și responsabilitatea publică;



Ascultarea la avizul beneficiarilor;



Neutralitatea politică.
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Pentru ca procesul de comunicare să îşi atingă scopurile propuse, este nevoie de un Plan de
Comunicare. Acest document oferă oportunitatea de a planifica procesul de comunicare pe o anumită
perioadă de timp şi în raport cu un anumit public-ţintă.
UIP Orhei își propune sa adopte un stil de comunicare operativ şi eficient, prin oferirea
informațiilor accesibile, și să aducă argumentele respective în susținerea acestora. În acest sens, este
necesară planificarea eficientă a acțiunilor de comunicare, lansarea unor inițiative ce vor viza
ascultarea părerii cetățenilor şi comunicarea cu ei.

2. OBIECTIVELE PLANULUI DE COMUNICARE:
Planul de comunicare și vizibilitate al Unității de Implementare a Programului național,
stabilește următoarele obiective:
1. Creșterea nivelului de informare și conștientizare în rândul populației (mediul urban și mediul
rural) și al societății civile/ locale privind activitățile UIP Orhei în vederea implementării
PNDOPC precum și a identificării potențialilor donatori în scopul implementării proiectelor
propuse;
2. Promovarea proiectelor, ceea ce asigură transformarea durabilă a municipiului Orhei după
modelul European de dezvoltare, prin intermediul instrumentelor și produselor de comunicare;
3. Asigurarea vizibilității la nivel local a rezultatelor proiectelor implementate, precum și a
activității UIP Orhei;
4. Implicarea activă a cetățenilor în procesul de elaborare a soluțiilor de alternativă, prin crearea
unei platforme de comunicare deschisă, inclusiv prin audieri, participarea la ședințe și
evenimente, etc.

3. PUBLICUL – ȚINTĂ:
Planul de comunicare și vizibilitate al Unității de Implementare a Proiectelor din municipiul
Orhei definește două tipuri de grupuri țintă: local și regional
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Activitățile de informare şi comunicare vor fi orientate spre următoarele grupuri-ţintă:
 Publicul larg: cetățenii municipiului Orhei, comunitatea locală, regională și națională, etc;
 Distribuitorii de informaţie: mass-media locală și națională, etc;
 Formatorii de opinie: jurnalişti, reprezentanți ai ONG-urilor, alte grupuri-ţintă, etc;
 Donatorii: organizații internaționale și europene, parteneri de dezvoltare, companii străine,
potențiali investitori.

4. MIJLOACE DE COMUNICARE:
Mijloacele de comunicare pe care Unitatea de Implementare a Programului național a
Proiectelor şi-a propus să le utilizeze sunt:
 Comunicate de presă, știri publicate pe pagina web a primăriei Orhei;
 Articole publicate în media locală și națională;
 Întruniri, lansări, ateliere, conferințe de lansare;
 Publicații pe rețele sociale, etc;
 Emisiuni Radio/TV,
 Materiale informative – pliante, fluturași informativi, banere, afișe, etc;
 Alte platforme de comunicare utilizate pentru comunicarea internă.

5. PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE:
Nr.
1.

Acțiunea
Crearea și promovarea unei

Perioada
Decembrie 2021

rubrici pe pagina web a
municipiului

2.

Comunicarea prin intermediul

Ianuarie 2022 -

Indicatori/rezultate
 100 accesări;
 Va fi principala platformă de
comunicare cu publicul țintă;
 Publicarea știrilor,
evenimentelor, analizelor,
rapoartelor, etc.
 20 de comunicate distribuite
(evenimente, lansări,
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mijloacelor media:
-

TV/Radio (materiale
media);

3.

Presa scrisă.

Activități de comunicare cu
publicul larg:
-

4.

Elaborarea și distribuirea
comunicatelor informative;
Conferințe;
Evenimente de lansare;
Seminare;
Ateliere;
Etc.

Activități de comunicare prin
social-media
(Facebook, Instagram, etc):
-

Crearea și promovarea de
pagini, grupuri specifice
dedicate promovării UIP/
PNDOPC

5.

Activități de comunicare
internă:

întruniri, etc);
 20 articole media;
 Se va pune accent pe scrierea
și difuzarea comunicatelor de
presă,
știrilor
de
la
evenimente, etc.
Ianuarie 2022 -  Va fi organizat 1 atelier;
 La evenimente va fi invitată
Decembrie 2022
mass-media;
 Principalul
element
a
comunicării pe acest segment
este sintetizarea principalelor
mesaje din comunicate și
promovarea acestora prin
diferite
canale
de
comunicare.
Ianuarie 2022 -  20 de articole scrise și
distribuite (activități ale UIP,
Decembrie 2022
inclusiv, evenimente cu
participarea
membrilor,
linkuri media);
 100 de distribuiri/ urmăritori;
 Facebook va fi folosit pentru
promovarea proiectului în
rândul tinerilor;
 Vor fi promovate toate
activitățile
Unității
de
Implementare a Proiectelor,
inclusiv
participarea
experților la alte evenimente
și aparițiile media. Se va
pune accent pe creșterea
numărului de urmăritori/
prieteni/ distribuiri / aprecieri
pe rețelele de socializare.
Ianuarie 2022 -  Comunicare are drept scop
coagularea relațiilor între
Decembrie 2022
membrii echipei Unității de
Decembrie 2022
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-

Ședințe de lucru comune;

-

Ședințe de planificare
strategică;

-

Ședințe cu partenerii de
dezvoltare, potențialii

Implementare a Programului
național;
 Va fi elaborat plan de acțiuni
pe termen scurt, procese
verbale, ș.a;
 Vor fi organizate 5 ședințe.

donatori;
-

Procese verbale.

6. PERSOANA RESPONSABILĂ:

Persoana responsabilă pentru implementarea activităților menționate în Planul de Comunicare
și Vizibilitate, este dna Trusovscaia Alina, specialist în domeniul managementului de proiect din
cadrul Unității de Implementare a Proiectelor, pentru municipiul Orhei.

7. INDICATORII DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A SUCCESULUI
ȘI ACOPERIREA ACESTOR ACTIVITĂȚI:

UIP Orhei va monitoriza în permanență realizarea acțiunilor propuse în prezentul plan, precum
și evoluția implementării acestuia.
Monitorizarea activităţilor de comunicare se va face prin intermediul rapoartelor de
monitorizare și evaluare pe care UIP Orhei le va elabora.
Toate activitățile propuse vor fi monitorizate și evaluate până la finalizarea perioadei de
implementare a proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor stabilite și a indicatorilor
utilizați pentru evaluare.
Activitatea de evaluare a rezultatelor va face obiectul întocmirii unui raport final, privind
gradul de realizare a obiectivelor, rezultatelor și activităților de comunicare, promovare și informare în
vederea implementării POL Orhei.
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