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Strategia de comunicare 2005 – 2006 
 
 
Preambul 
 
Acest document a fost fundamentat si imbunatatit prin consultarea intregului personal al 
Agentiei care isi asuma in mod constient si responsabil rolul important in promovarea 
Regiunii si ADR Nord-Est.  
 
1. Viziune in domeniul comunicarii 
 
Vom comunica deschis, cu claritate si la un inalt nivel de profesionalism cu toti partenerii 
nostri in ce priveste activitatea ADR Nord-Est, dezvoltarea Regiunii Nord-Est si impactul 
aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. 
 
2. Misiunea ADR Nord-Est privind comunicarea 
 
ADR Nord-Est comunica eficient si informeaza sistematic, la nivel regional, pentru 
valorificarea oportunitatilor si utilizarea eficienta a resurselor in scopul dezvoltarii.  
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3. Context – Cadru general 
 
3.1 Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est functioneaza in conditiile in care regiunea 

nu este unitate administrativ-teritoriala iar canalele de comunicare cu organizatiile 
constituite la nivel regional nu sunt bine conturate. 

 
3.2 Apropierea datei de aderarare a Romaniei la Uniunea Europeana cumulata cu 

necesitatea de actiune pentru atingerea obiectivelor propuse in vederea aderarii au ca 
rezultat aparitia unei mari cantitati de informatie care trebuie diseminata atat la nivel 
institutional cat si la nivelul fiecarui locuitor al regiunii. 

 
3.3 Nu sunt suficient de bine conturate sau nu functioneaza eficient si continuu canalele de 

comunicare care sa aduca constant si in timp util informatia de la nivel central la nivelul 
ADR Nord-Est pentru a fi diseminata la nivel regional in cele mai bune conditii.   

 
3.4 In acelaşi timp, este necesara coroborarea eforturilor in domeniul comunicării privind 

impactul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cu ceilalţi parteneri la nivel local si 
regional (guvernamentali si neguvernamentali), indiferent daca aceştia sunt sau nu in 
relaţie de parteneriat pe comunicare cu Delegaţia Comisiei Europene;  

 
3.5 Nevoia de fonduri pentru dezvoltare la nivel regional atrage dupa sine nevoia de 

informare privind sursele de finantare si cunostintele necesare accesarii acestor fonduri. 
 
3.6 Comunicarea intre ADR Nord-Est si partenerii sai din regiune este esentiala in cadrul 

procesului de planificare pentru a asigura coerenta documentelor si a actiunilor la nivel 
local, judetean si regional. 

 
3.7 Pentru coerenta actiunilor in domeniul dezvoltarii regionale la nivelul tuturor regiunilor de 

dezvoltare este necesara o comunicare pe orizontala la nivelul managementului celor opt 
Agentii pentru Dezvoltare Regionala din Romania. 

 
3.8 Apartenenta la familia regiunilor europene este un argument pentru a gasi si dezvolta cai 

de comunicare cu parteneri din tarile membre UE prin implicarea in proiecte comune.  
 
3.9 Promovarea si implementarea unor politici de dezvoltare regionala coerente si viabile 

sunt conditionate de o comunicare sistematica intre ADR Nord-Est si Consiliul Regional  
precum si de un transfer eficient de informatii catre toata administratia publica de la nivel 
local. 

 
3.10  Permanentizarea unei relatii corecte si de colaborare cu presa in calitatea sa de 

canal de comunicare pentru asigurarea vizibilitatii actiunilor la nivelul Regunii si a ADR 
Nord-Est si care sa garanteze transparenta utilizarii fondurilor publice. Presa reprezinta 
de asemenea sursa de feedabck din partea opiniei publice.   

 
3.11 Continuarea dezvoltarii institutionale si indeplinirea misiunii ADR Nord-Est este 

conditionata de o comunicare interna eficienta care sa asigure schimbul de informatii si 
idei la nivelul departamentelor functionale si al salariatilor. 
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4. Puncte tari, puncte slabe, oportunitati si riscuri 
 
4.1 Puncte tari pentru ADR Nord-Est 
 
- Imagine pozitiva la nivel regional; 
- Statut definit prin lege speciala, dedicata; 
- Rol important in administrarea fondurilor Phare- Coeziune Economica si Sociala, Phare – 

Cooperare Transfrontaliera si de la Guvernul Romaniei ; 
- Rol strategic al ADR Nord-Est, in implementarea Programului Operational Regional 

finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, dupa aderarea la UE;   
- Construirea, implementarea si promovarea unei noi identitati vizuale, incepand cu anul 

2004;  
- Existenta in cadrul ADR Nord-Est a unui Birou de Promovare si Marketing Regional; 
- Existenta unui Task Force pe probleme de comunicare, format din 6 persoane care au 

part-time si responsabilitati in domeniul comunicarii/informarii cu privire la aderarea la 
UE. 

- Existenta unei retele interne performante de comunicare in sistem electronic;   
- Prezenta Agentiei prin intermediul filialelor in fiecare judet al regiunii; 
- Editarea trimestriala a Buletinului Informativ Info Nord-Est in 2000 de exemplare/numar si 

distribuirea gratuita a acestuia; 
- Existenta site-ului www.adrnordest.ro si a bazei de date cu oportunitati de finantare 

http://www.adrnordest.ro/funding_opp.php ; 
- Existenta unor manuale de proceduri specifice pentru managementul organizational si 

administrarea informatiei; 
- Intalniri periodice ale reprezentantilor ADR Nord-Est cu reprezentantii partenerilor 

judeteni si regionali in cadrul grupurilor de lucru tematice constituite; 
- Organizarea sistematica a unor intalniri regionale cu numar mare de participanti (min. 40) 

care sunt utilizate si ca platforma de comunicare si schimb de informatii (Comitetul 
Regional pentru Planificare, Conferinte regionale ale parteneriatelor, Seminarii, Zile de 
Informare, Conferinte in cadrul proiectelor de infratire regionala, etc.); 

- Existenta unor Acorduri de parteneriat intre ADR Nord-Est si camerele de comert de la 
nivelul judetelor, Camera de Comert Regionala, ANIMMC, CNIPMMR si EUROINFO 
Center Nord-Est Romania; 

- ADR Nord-Est este membra a Asociatiilor Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala din 
Europa – EURADA; 

- ADR Nord-Est este membra a Asociatiei Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala din 
Romania; 

- Existenta unei experiente pozitive in relatia cu mass media; 
 
4.2 Puncte slabe 
 
- Lipsa unui departament dedicat functiei de relatii publice;  
- Inconsecventa participarii reprezentantilor partenerilor judeteni si regionali la toate 

intalnirile grupurilor de lucru; 
- Comunicarea cu mass media nu este sistematica; 
- Lipsa unui cadru organizat care sa asigure un transfer sistematic de informatii de la 

Consiliul pentru Dezvoltare Regionala catre intreaga administratia publica din Regiune; 
- Disfunctionalitati in procesul de comunicare intre ADR Nord-Est si Ministerul Integrarii 

Europene;  
 
4.3 Oportunitati 
 
- Romania a primit avizul favorabil pentru aderare la Uniunea Europeana in ianuarie 2007; 
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- Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti cauta colaboratori pentru a deveni 
multiplicatori de informatie dupa data aderarii; 

- Delegaţia Comisiei Europene este interesata sa incheie parteneriate in activitatea de 
comunicare cu institutii/organisme locale si regionale (sunt mult mai aproape de 
cetateni). Scopul acestor parteneriate este pe de o parte de a aduce informatia mult mai 
aproape de cetateni, la nivel local, iar pe de alta parte pentru a pregăti terenul după 2007 
când Delegaţia isi va închide porţile in România.  

- Posibilitatea transmiterii de expertiza in comunicare de catre Delegatia Comisiei 
Europene si de utilizare a produselor/ instrumentelor de comunicare elaborate de catre 
Delegatie pentru dezvoltarea capabilitatilor de comunicare ale ADR Nord-Est. 

 
4.4 Riscuri 
 
- Guvernul Romaniei modifica cadrul legislativ stabilind alte institutii privind dezvoltarea 

regionala (structura regiunilor, statutul ADR-urilor, etc.)  
 
5. Obiectiv general 
 
5.1 Consolidarea unei comunicari sistematice intre ADR Nord-Est si  grupurile tinta interesate 

de la nivel regional si national in scopul stimularii unei contributii constiente la 
implementarea angajamentelor privind aderarea la Uniunea Europeana. 

 
6. Obiective specifice   
 
6.1 Imbunatatirea comunicarii externe si interne prin punerea la dispozitia salariatilor ADR 

Nord-Est a unor metode si tehnici de comunicare eficiente si adecvate; 
  
6.2  Cresterea transparentei utilizarii fondurilor europene si diseminarea la nivel regional a 

informatiilor privind politicile Uniunii Europene in domeniul dezvoltarii regionale, institutiile 
si valorile europene; 

 
6.3 Dezvoltarea comunicarii parteneriale, prin intermediul grupurilor de lucru, in scopul 

armonizarii informatiilor si asigurarii coerentei documentelor si actiunilor realizate la nivel 
regional; 

 
6.4 Promovarea Regiunii Nord-Est si cresterea vizibilitatii ADR Nord-Est in perspectiva 

dezvoltarii acesteia ca multiplicator de informatie europeana la nivel regional; 
 
6.5 Eficientizarea comunicarii intre ADR Nord-Est si nivelul central (Ministerul Integrarii 

Europene, reprezentantele organismelor europene la Bucuresti, etc.); 
 
6.6 Imbunatatirea fluxului intern de comunicare in cadrul Agentiei; 
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7. Grupuri tinta – Prioritati de comunicare si tehnici de comunicare 
 

Grup tinta Prioritati de comunicare   
 

Tehnici/instrumente de comunicare 
 

Consiliul pentru 
Dezvoltare Regionala 
Nord-Est 

- Extinderea comunicarii intre Consiliul Regional,  Agentie 
si administratia publica de la nivel regional prin 
constituirea unui secretariat permanent al Consiliului 
pentru dezvoltare Regionala (CDR) 

- Mentinerea unei relatii permanente CDR – mass media  

Comunicare scrisa 
- Materiale de informare pentru CDR 
- Rapoarte anuale ale Agentiei   
- Conferinte si comunicate de presa 
- Buletinul Informativ Info Nord-Est 

(sectiune dedicata) 
Comunicare electronica 
- Website www.adrnordest.ro (sectiune 

dedicata) 
Ministerul Integrarii 
Europene – Guvernul 
Romaniei 

- Diseminarea politicilor guvernamentale 
- Asigurarea stabilitatii si transparentei procedurale  

Comunicare scrisa 
- Notificari 
- Rapoarte 
Comunicare verbala  
- Reuniuni 

Delegatia Comisiei 
Europene  

- Consolidarea unui flux informational personalizat pentru a 
putea colabora in pregatirea informatiilor privind 
finantarile, politicile regionale la nivel european, institutiile 
si valorile europene  

- Sprijin si expertiza din partea DCE pentru stimularea 
dezbaterii publice la nivel regional privind valorile Uniunii 
Europene 

Comunicare scrisa 
- Materiale de informare 
- Buletinul Informativ Info Nord-Est 

(sectiune dedicata) 
Comunicare electronica 
- E-mail, website www.adrnordest.ro  
Comunicare verbala  
- Reuniuni 

Administratia publica 
Locala 

- Elaborarea unor instrumente de informare pentru 
consolidarea si utilizarea unui limbaj comun 

- Constituirea unui canal adecvat de comunicare care sa 
asigure un flux de informatii cu administratia publica din 
mediul rural 

Comunicare scrisa 
- Raport anual al ADR Nord-Est 
- Buletin „Informativ Info Nord-Est” (poate fi 

editat un buletin dedicat) 
- Comunicate de presa 
Comunicare electronica 
- E-mail, CD de prezentare, website 

www.adrnordest.ro  
Tehnici suplimentare pentru comunicarea 
cu mediul rural: 
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- Un manual tip brosura cu informatii 
detaliate privind dezvoltarea regionala si 
rolul ADR NE 

- Postere  
Comunicare verbala 
- Zile de informare 

Serviciile 
descentralizate ale 
ministerelor 

- Promovarea Misiunii si rolului ADR Nord-Est in 
dezvoltarea regionala  

- Promovarea Planului de Dezvoltare Regionala si 
Documentului de Implementare a Programului 
Operational Regional si stimularea implicarii serviciilor 
descentralizate in procesul de planificare  

- Stabilirea unui sistem de informare bilateral in vederea 
imbunatatirii colaborarii interinstitutionale 

Comunicare scrisa 
- Raport anual al ADR Nord-Est 
- Buletin „Informativ Info Nord-Est” 
- Comunicate de presa 
Comunicare electronica 
-  website www.adrnordest.ro  
Comunicare verbala 
- Zile de informare 

 Potentiali beneficiari 
de granturi 

- Promovarea bazei de date privind toate oportunitatile de 
finantare pentru Regiunea Nord-Est si oferirea de 
consultanta pentru utilizarea acesteia  

- Campanii de promovare si informare pentru toate 
programele a caror implementare revine ADR Nord-Est  

- Identificarea corecta a grupurilor tinta relevante si oferirea 
de consiliere adecvata cu scopul  valorificarii 
oportunitatilor de finantare   

- Cresterea vizibilitatii programelor de finantare  
implementate in Regiunea Nord-Est 

 
 

Comunicare scrisa 
- Comunicate de presa 
- Anunturi publicitare pentru lansarea 

programelor 
- Documente care stabilesc conditii pentru 

accesarea fondurilor (Ghidul solicitantului, 
etc.) 

- Buletin Informativ Info Nord-Est (sectiuni 
dedicate pentru surse de finantare) 

- Pliante. Brosuri, afise 
Comunicare electronica 
- E-mail,  website www.adrnordest.ro  
Comunicare verbala 
- Seminarii de consultanta 

Beneficiari de granturi - Furnizarea tuturor informatiilor necesare pentru o corecta 
implementare a proiectelor  

- Asigurarea vizibilitatii obiectivelor si rezultatelor 
proiectelor finantate de Uniunea Europeana 

Comunicare scrisa 
- Documente care stabilesc conditii pentru 

implementare (proceduri, formulare 
tipizate) 

- Manualul de identitate vizuala al 
finantatorului 

- Pliante, brosuri, 
Comunicare electronica 
-  website www.adrnordest.ro 
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Comunicare verbala 
- Seminarii de instruire 
- Zile de Informare 

Mediul de afaceri - Furnizarea de informatii si promovarea necesitatii 
asocierii in vederea rezolvarii unor probleme comune 

- Stimularea comunicarii dintre  mediul de afaceri si cel 
universitar in vederea dezvoltarii economice prin inovare 
si transfer tehnologic  

- Promovarea schimbului de informatii intre mediul de 
afaceri din Regiune si cel  de la nivel national si 
international 

Comunicare scrisa  
- Pliante, brosuri 
- Raportul anual al ADR Nord-Est 
Comunicare electronica 
- website www.adrnordest.ro 
Comunicare verbala 
- Zile de Informare 
- Forum Regional 

Mass media - Dezvoltarea unei relatii permanente cu presa locala,  
regionala si chiar nationala   

 

Comunicare scrisa 
- Comunicate de presa 
- Articole, reportaje, interviuri 
Comunicare electronica 
- E-mail,  website   
Comunicare verbala 
- Conferinte de presa 
- Interviuri la radio si TV 
- Zile de Informare 
- Forum Regional 

 Publicul intern - Promovarea unei comunicari sistematice ca factor in 
mentinerea echilibrului organizational intern si 
respectarea climatului de echipa  

- Planificare mai buna/eficienta a activitatilor si resurselor 
de comunicare   

 

Comunicare scrisa 
- Manual de proceduri interne pentru 

managementul organizational si 
informational 

- Buletin informativ intern  
- Raport anual al ADR Nord-Est  
- Buletin Informativ Info Nord-Est 
Comunicare electronica 
- Retea intranet pentru locatiile din Piatra 

Neamt  
- E-mail, website www.adrnordest.ro  

 


