
Strategia de comunicare 2019-2020 

Al Consiliului Economic pe lângă prim-ministrul RM 

 

Context 

Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova este o platformă 

de dezbateri prin intermediul căreia, în vizorul Guvernului, sunt aduse problemele 

cu care se confruntă comunitatea de afaceri. Consiliul Economic a fost creat prin 

hotărârea de Guvern 631, pe 26 august 2011, în calitate de organ consultativ al 

Executivului. Consiliul este compus din reprezentanți ai asociațiilor de business, 

reprezentanți ai comunității de cercetare, ai organizațiilor internaționale active în 

domeniul reformelor mediului de afaceri și reprezentanți ai instituțiilor publice.  

În  contextul economic și  social  din Republica  Moldova, importanța  Platformei 

de dialog public-privat devine una foarte mare. Consiliul Economic pe lângă 

prim-ministrul RM a fost creat tocmai  din  dorința  de  a  asigura această 

comunicare dintre comunitatea de afaceri, instituții ale statului, organizații 

donatoare și societate civilă. Astfel, este foarte important de proiectat o imagine 

clară a Consiliului Economic. 

În  toate  timpurile,  în  raporturile  umane,  comunicarea  a  jucat  și  joacă  un  

rol foarte important, în unele cazuri chiar definitoriu.  Comunicarea   nu   este   

niciodată   întâmplătoare,   ea efectuându-se  pentru  a  transmite  un  mesaj  clar,  

intenționat.  Pornind  de  la acest  concept  general  vom  schița  elementele  de  

bază  ale  Strategiei  de Comunicare a Consiliului Economic.  

Nevoia unor activități de comunicare vine din necesitatea de a informa publicul-

țintă despre  activitatea platformei într-un  limbaj  simplu,  pe înțelesul tuturor. 

Astfel,  în  activitatea  sa,  Consiliul Economic  va  dezvolta  și  va  pune  în 

aplicare  metode  moderne  de  comunicare  cu  reprezentanții implicați în 

procesele desfășurate de Consiliul Economic.  Misiunea  Consiliului Economic 

este de a familiariza publicul larg despre reformele economice pe care le 

promovează cu susținerea partenerilor de dezvoltare.  

Consiliul Economic  își  stabilește,  prin  această  strategie,  și  prioritățile sale  în  

procesul  de comunicare,  ce reies  din  activitatea celor 6 Grupuri de Lucru ale 

sale:   

GL1 „Eliminarea constrângerilor în activitatea antreprenorială”, include subiecte: 

optimizarea controalelor de stat, optimizarea administrării fiscale, optimizarea 

eliberării actelor permisive, facilitarea comerțului interior, și altele. Președinta 

grupului – Mila Malairău, directoarea executivă a Camerei de Comerț Americane 

în Moldova. 



GL2 „Facilitarea Comerțului Transfrontalier”, include subiectele precum: 

optimizarea administrării vamale, facilitatea eliberării actelor permisive pentru 

export, sporirea competitivității și calității produselor autohtone, valorificarea 

oportunităților DCFTA, implementarea TARIM, și altele. Președinta grupului – 

Mariana Rufa, directoare executivă a Asociației Businessului European în 

Moldova. 

GL3 „Stimularea și menținerea investițiilor private”, va include subiecte precum: 

crearea și optimizarea facilităților fiscale pentru investiții, facilitarea accesului la 

resurse financiare, îmbunătățirea cadrului de reglementare pentru asigurarea 

concurenței loiale, dezvoltarea capitalului uman și formarea profesională 

conform necesităților pieței, și altele. Președinta grupului – Ana Groza, directoare 

executivă a Asociației Investitorilor Străini în RM. 

GL4 ,,Rеduсеrеa oсupării informalе și a fеnomеnului ,,salariilor în pliс”. Grupul 

dе Luсru va fi rеsponsabil dе idеntifiсarе a сauzelor și solutiilor pеntru oсuparеa 

informală și fеnomеnul “salariilor în pliс” еstimarеa impaсturilor soluliilor 

propusе, еlaborarеa și monitorizarеa planului dе aсțiuni în domеniu. Președintele 

grupului – Vladislav Caminschi director executiv al Confederaţiei Naţionale a 

Patronatului din RM. 

GL5 ,,Îmbunătățirea poziției Moldovei în clasamentele economice 

internaționale”. Grupul dе Luсru va fi rеsponsabil dе idеntifiсarеa soluțiilor care 

să ajute Moldova crească în rating-urile economice internaționale. Președintele 

grupului – Dan Nuțiu, Președintele executiv al Asociației Investitorilor din 

România în RM 

GL6 “Dezvoltarea pieței muncii”. Scopul grupului este de a identifica soluții care 

să contribuie la armonizarea cererii și ofertei de pe piața muncii din Moldova. 

Președintele grupului – Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și 

Industrie a Republicii Moldova. 

Principii generale de comunicare şi informare 

Principiile  de  comunicare  şi  informare  au  în  vedere creșterea transparenței 

acțiunilor Consiliului Economic  şi  vor  fi  aplicate astfel în cât să se  asigure 

realizarea  obiectivelor  de  comunicare și o calitate mai bună a informației 

furnizate.  

Toate  informațiile  vor  fi  comunicate  de o  manierǎ transparentă. Mesajele şi 

informaţiile conţinute în strategie vor avea un caracter obiectiv, astfel încât să 

asigure o imagine cât mai echilibrată asupra acțiunilor Consiliului.  Procesele  de  

comunicare  vor  avea  obiective  clare  de  a informa şi a pune la dispoziţia 

publicului informaţii corecte și echidistante.  Comunicarea  va  atinge  un  



maximum  de  relevanţǎ pentru diverse tipuri de public.  Va fi utilizat un limbaj 

clar şi direct. Comunicatele  trebuie  să  fie  difuzate  în  timp  util  și conforme 

cu necesitățile grupului-țintă. Mesajul trebuie sa fie coerent prin menţinerea 

poziţiilor exprimate. Comunicarea trebuie să se desfășoare în regim neîntrerupt.  

Acţiunile  vor  urma  priorităţile  conţinute  de  Strategie,  iar acţiunile  vor  fi  

urmate  obligatoriu  de  analize a  eficienţei  lor  în  raport  cu  acțiunile 

desfășurate.  

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE 

În cadrul Consiliul Economic se caută soluții. Membrii platformei dezbat 

probleme de sistem cu care se confruntă și pentru care nu a fost găsit un consens 

în cadrul altor formate. Pentru ca problema să fie discutată la Consiliu, aceasta 

trebuie să fie alertată de membrii plat-formei și acceptată de Prim-ministru pentru 

dezbateri. La identificarea soluțiilor participă atât cei care au sesizat subiectul, cât 

și reprezentanții instituțiilor statului de competența cărora ține punerea în aplicare 

a soluțiilor.  

Scopul Strategiei  de comunicare reiese  din  scopurile pe  care  și  le-a  stabilit 

Consiliul iar principalul  scop  al  platformei  constă  în  depistarea rapidă a 

soluțiilor pentru problemele alertate de comunitatea de afaceri, Consiliul 

asigurând o comunicare mai eficientă între instituțiile statului și business. Prin 

promovarea unor reforme cerute de comunitatea de afaceri și aduse la cunoștința 

instituțiilor statului prin intermediul Consiliului, se contribuie la crearea unui 

mediu de afaceri mai favorabil în Republica Moldova. 

Totodată, în  procesul  său  de  comunicare, Consiliul își  stabilește  obiective 

generale și obiective specifice:  

Obiectivul general: Atingerea unei vizibilități maxime a Consiliului Economic 

printre stakeholders / target group.  

Obiectivele specifice: crearea cererii pentru conținut fact-based – să atragem mai 

mulți simpatizanți. 

GRUPURI-ŢINTĂ 

A comunica înseamnă a transmite un mesaj cuiva. De aceea, mesajul trebuie să 

fie clar și precis, adaptat în permanență tipului de public la care ne adresăm. În 

linii  generale,  putem  defini  două  tipuri  de  public:  intern  și  extern. Strategia 

își propune, în primul rând, să asigure o comunicare internă care să contribuie  

semnificativ  la  fortificarea  și eficientizarea comunicării externe.   

Activitățile  de informare  şi  comunicare ale  Consiliului la  nivel  național  vor  

fi  orientate  spre următoarele grupuri-ţintă: 



• distribuitorii   de   informaţie:   mass-media, asociațiile de business,  

ministere  și  alte  autorități  publice centrale, autorităţile  administraţiei  

publice  locale, formatorii    de    opinie, jurnalişti,    analiști    politici,    

academicieni, reprezentanţi ai ONG-urilor, alte grupuri-ţintă; 

• publicul   larg: în   special   reprezentanți ai sectorului asociativ, 

consumatorii de informații etc.  

• Instituțiile publice 

• Donatorii 

Canale și instrumente de comunicare  

Mass-media 

Accentele vor fi puse pe analiza canalelor prin care este cel mai bine  de  a  

transmite  mesajul.  Un loc important îl au instituțiile media. Aproape  90%  din 

populație se informează din presă. Un rol important în informarea populației le 

revine agențiilor de presă, presei electronice și publicațiilor scrise. Astfel, este 

nevoie de ținut cont de tendințele  și  tematicele  de  interes  ale  acestora.  

Zilnic,  consultantul  pe  comunicare  al  Consiliului Economic  va realiza  

monitorizarea  informațiilor  apărute în  presa  scrisă,  pe  internet și  le  va face  

cunoscute  echipei  platformei,  va  urmări  cum  sunt  preluate  comunicatele 

secretariatului Consiliului Economic  și  va  interveni  imediat  în  cazul  în  care  

conținutul/mesajul  va  fi  difuzat distorsionat. La  fel,  va  avea  grijă  să  asigure  

continuitatea  subiectelor  până  la epuizarea acestora. Formele  non-media  de  

comunicare sunt  deseori  mai  eficiente.  Trebuie depus un efort deosebit pentru 

a înțelege mijloacele de informare preferate ale publicului, care surse de 

informare sunt accesibile pentru ei și de către cine ei vor să fie informați. 

Cartea de vizita a Consiliului Economic  

Pagina web oficială a platformei www.consecon.gov.md - este un instrument 

extrem de eficient în  promovarea  acțiunilor și reformelor promovate de Consiliul 

Economic. Site-ul  www.consecon.gov.md continuă să prezinte  cele  mai  recente  

realizări  pe diferite  subiecte şi va fi disponibil  în  română, rusă şi  engleză 

Social  media  

Totodată,  crește  în  ritm  accelerat  rolul  și  impactul  comunicării prin 

intermediul rețelelor de socializare care oferă o posibilitate excelentă de a  

comunica  direct  cu  populația,  fără  intermediari  (mass-media,  comentatori, 

multiplicatorii  de  mesaje  etc). Acest  mijloc  de  comunicare  va  fi  utilizat  cât  

se poate    de    intens pentru    a    depăși    monopolizarea    mass-media    din 

Moldova.  Pe  rețelele de  socializare  putem  comunica  direct  despre reușitele 

https://consecon.gov.md/
https://consecon.gov.md/


obținute  de instituție, despre inițiative, noutăți/ poze/video, despre activitatea în 

ansamblu a Consiliului.  La  utilizarea  acestui  instrument  se  va  ține  cont  de  

specificul comunicării pe rețele de socializare. Limbajul utilizat în lead-urile 

postărilor va fi unul amical. Vor fi evitate expresiile tehnice, de lucru. Postările 

vor fi plasate cu un lead și poză sau video scurt. Postările vor fi efectuate până, 

în timpul și după evenimente, în funcție de mesaj. 

Metode de comunicare 

Pentru a face față presiunii cu care se confruntă comunicarea în sine din cauza 

creșterii numărului de mass-media axate pe știri și politică: 

• mesajele vor fi scurte şi consistente, pentru a sublinia mesajele-cheie, astfel 

încât oamenii să le înțeleagă și să le memoreze; 

• mesajele vor fi construite în așa fel, încât să îngusteze audiențele-țintă şi să 

menționeze care  sunt  acestea;  

• mesajele se vor lansa şi în formă scrisă (prin comunicat, precizare, postare 

pe  rețele  de  socializare)  ceea  ce  s-a anunțat public  jurnaliștilor,  pentru  

a evita posibile interpretări, relatări greșite, scoase din context; 

• mesajele  vor  fi însoțite de  elemente  grafice  (imagini,  grafice,  poze,  

video etc); 

• mesajele vor fi promovate prin intermediul tuturor canalelor de 

comunicare. 

PLAN DE ACȚIUNI 

Comunicarea cu publicul prin mass-

media 

Se   va   pune   accent   pe scrierea și 

difuzarea comunicatelor   de   presă, 

știrilor  de  la  evenimente, relații 

personale cu jurnaliștii, etc 

 

Comunicarea   cu   publicul   prin   

rețelele   de socializare 

Vor   fi   promovate   toate activitățile   

Consiliului Economic,   inclusiv 

aparițiile experților media. 

Comunicarea   cu   publicul   prin   

platformele online 

Știri,  evenimente,  analize, rapoarte 

etc. 

Comunicarea   cu   publicul   prin   

intermediul materialelor 

informaționale 

Buletine informative trimestriale 

Site-ul www.consecon.gov.md  Va  fi  principala  platformăde 

comunicare  cu  publicul țintă. 

https://consecon.gov.md/


În procesul punerii în aplicare a prezentului document, vor fi identificate și 

elaborate alte  activități  menite  să  contribuie  la  realizarea  obiectivelor  și  a 

scopurilor Consiliului Economic.  

EVALUAREA REZULTATELOR  

Mediatizarea  problemelor  identificate  în  Strategie  trebuie  să  fie  monitorizată 

continuu  pentru  a  urmări  interesul  publicului,  pentru  a  determina  mesajele  

pe care cititorii le primesc, pentru a colecta feedback de la factorii interesați, 

expus în mass-media şi pentru a identifica noi idei de comunicare. Criterii 

cantitative, calitative și  gradul  de satisfacție pentru  a  măsura rezultatele. 

Toate  etapele  de construcție a  planului  de  comunicare  sunt  importante. În 

același  timp, a  evalua activitățile și strategiile  constituie  un  demers  major. 

Odată cu gradul  de performanță stabilit  este  mai  ușor,  ulterior, să emitem 

ipoteze și  să aducem  corecții  pentru  a  crește eficiența platformei.  Pentru  a 

asigura  validitatea  evaluării  planului  de  comunicare  trebuie să se  țină cont  

de trei  elemente: un  indicator  de  mărime  (indicator  cantitativ),  un  raport  de 

comparație (ce dă naștere raportului calitativ) și un grad de satisfacție.  

O revizuire a performanței trebuie efectuată la sfârșitul unei anumite perioade. 

Așa cum prezenta Strategie este prevăzută pentru o perioadă de 2 ani, este 

suficientă evaluarea la sfârșitul acesteia.   


