
Strategia de comunicare post-pandemică a Consiliului Economic 

pe perioada iunie-septembrie 2020 

Plan de acțiuni 

 

INTRODUCERE 

Pandemia COVID-19 a schimbat radical paradigma de comunicare a Consiliului 

Economic, atât cu membrii săi, cât și cu publicul larg.  

Dacă pe parcursul anilor 2019-2020 se planifica o comunicare pe marginea 

subiectelor în derulare din Planul de acțiuni ale platformei, primul trimestru al 

anului 2020 a redus la zero toate programările făcute în strategia anterioară.  

Compartimentul comunicării a debutat în anul 2020 cu rezultatele sondajului de 

opinie a membrilor Consiliului Economic, potrivit căruia 100% din respondenții 

chestionarului erau de părere că Consiliul Economic este un mecanism eficient 

de promovare a unui dialog între Guvern și comunitatea de afaceri. 

Însă luna martie 2020 impune noi reguli de activitate prin instituirea de către 

autorități a stării de urgență în Moldova. 

Astfel odată cu schimbarea realităților se modifică și prioritățile Consiliului 

Economic.  

CONTEXT 

Toate subiectele de pe ordinea de zi a platformei sunt ”înghețate” deoarece în 

prim plan sunt aduse subiecte arzătoare și provocări neîntâlnite până acum de 

comunitatea de afaceri, autorități și societate.  

De la comunicarea despre mersul și evoluția subiectelor din Planul Operațional 

al Consiliului Economic, Secretariatul a început implementarea noilor modalități 

de comunicare a procedeelor în procesul de elaborare a soluțiilor de către 

Secretariatul Consiliului Economic pe timp de pandemie.  

Având în vedere faptul că modul de activitate a Consiliului Economic s-a 

modificat, iar agenda comunicării cu membrii săi a suferit schimbări și relatarea 

pașilor întreprinși s-a schimbat.  

ABORDARE INOVATIVĂ 

În următoarele trei luni este necesară publicarea informației care să se refere atât 

la subiecte legate de COVID-19 dar și despre subiecte care nu pun accent direct 

pe acest subiect. Astfel fiind diversificată tematica prin intermediul căreia este 

adusă în vizor activitatea Consiliului Economic.  

Subiectele legate de COVID-19 nu neapărat trebuie să conțină doar informație 

negativă. Această situație trebuie privită din diferite unghiuri, inclusiv din 



perspectiva schimbărilor, deși dureroase, dar pozitive pentru business și în 

consecință pentru societate.  

Astfel se propune aplicarea a trei tipuri de informare în perioada următoare:  

1. Info în format video despre subiecte COVID-19 

2. Info  în format Prezentare PNG (e-flyer) despre subiecte probusiness 

3. Info video despre reforme realizate 

 

Blog video lunar: COVID-19 RESETAREA MAJORĂ     

Tema blogului:  crizele întotdeauna au adus cu ele nu doar distrugeri ci și 

progres. Crizele impun societatea – businessul, guvernele, să se adapteze la noi 

realități apelând la inovații și instrumente progresiste în activitate. Așa în blog 

vor fi abordate subiecte prin care se va arăta cât de mult a influențat și 

influențează pandemia COVID-19 și consecințele acesteia asupra modalității de 

activitate economică în Moldova (a afacerii). Ce măsuri întreprind oamenii de 

afaceri pentru a implementa noi tehnologii, despre care se gândeau până la 

pandemie, dar la care apelează acum în mod prioritar.     

Subiecte: blogul va descrie istoriile din perspectiva subiectelor care vor fi 

dezbătute în acest context în cadrul Consiliului Economic:    

Inovațiile care transformă businessul: Digitizarea economiei, a relațiilor G2B; 

Sistemul Informațional Integrat E-Sănătate; reglementarea Telemedicinii etc. 

Spectrul recesiunii s-a conturat – businessul solicită: Eșalonarea plații 

impozitelor, ne-aplicarea penalităților și majorărilor de întârziere; Raporturi de 

muncă etc.   Fiecare video va fi însoțit de un comunicat care va fi plasat pe site 

așa ca să poată fi preluat de presă. 

Știri: INFO e-FLYER  

Tema știrilor: știrile din e-flyer se vor referi la nivelul de realizare a subiectelor 

Pro Business alertate de comunitatea de afaceri. Flyerul va conține informații 

explicative despre ce înseamnă fiecare subiect (ce se vrea prin această reformă), 

cine o solicită și ce s-a întreprins până la moment. Fiecare flaier va prezenta 

informația despre o temă. Fiecare temă va fi însoțită de un comunicat care va fi 

plasat pe site așa ca să poată fi preluat de presă.  

Subiecte: flayerul va conține informații despre cele mai solicitate de business 

teme:  

Reducerea raportărilor; promovarea comerțului electronic; asigurarea unei 

politici fiscale predictibile; eficientizarea sistemului de achiziții publice; 

managementul deșeurilor; pregătirea cadrelor conform cerințelor pieței muncii  

etc.  

Video bloc informativ: REFORME PE ÎNȚELESUL TUTUROR 



Tema blocului: blocul informativ va aborda doar subiecte care sunt sau urmează 

a fi, în foarte scurt timp, realizate. Blocul informativ nu va conține interviuri. 

Acesta va fi făcut doar din videouri însoțite de text informativ. Durata videourilor 

nu trebuie să depășească 20 de secunde. Reforma va trebui explicată în 20 de 

secunde.   

Subiecte: Incinerarea deșeurilor, coincinerarea deșeurilor, dreptul la irigare, 

valoarea în vamă.  

 

PLAN DE ACȚIUNI ADIȚIONAL  

 

În contextul promovării de către Secretariatul Consiliului Economic în comun cu 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, în parteneriat cu BERD și GGF a 

Studiului de impact al pandemiei COVID asupra sectoarelor economiei și 

implementării Foii de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a 

economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic se vor parcurge 

următorii pași:  

1. Se va solicita de la BERD suport în realizarea unei sub-pagini în cadrul 

paginii web www.consecon.gov.md dedicate Matricei COVID-19. Scopul 

este de a asigura  canalizarea informației despre Studiului de impact al 

pandemiei COVID asupra sectoarelor economiei și implementării pe o 

singură pagină, care fiind accesată va conține date ce pot fi accesate în timp 

real despre evoluția studiului. Realizarea videourilor ”INFO UPDATE” 

despre evoluția acțiunilor întreprinse pe marginea realizării Matricei și a 

studiului. Publicarea periodică a informațiilor relevante și utile despre 

Studiu. 

2. Se vor căuta surse pentru elaborarea unei pagini web dedicate informații 

despre realizarea Foii de parcurs pentru impulsionarea procesului de 

digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic. 

Scopul principal este de a ajuta publicul larg și presa de a accesa informație 

simplă despre procese de digitizare a economiei naționale.  

3. Solicitarea de la BERD a suportului în abonarea la platforme ce permit 

realizarea conținuturilor animate despre reforme și procese economice care 

sunt dificil de înțeles pentru publicul larg. Scopul este de a populariza la o 

scară cât mai largă a reformelor economice promovate de Secretariatul 

Consiliului Economic și a platformei în general și care sunt susținute de 

partenerii de dezvoltare a Consiliului Economic.  

4. Elaborarea PODCAST-urilor despre și cu protagoniștii ședințelor și 

dezbaterilor organizate de experții Secretariatului Consiliului Economic. 

Acestea trebuie să fie de scurtă durată – 20-30 de secunde, lucru care va 

permite redarea în formă succintă a principalelor provocări cu care se 

https://consecon.gov.md/


confruntă businessul pe timp de pandemie și la care trebuie să atragă atenția 

autoritățile.  

 

ÎNCHEIERE 

Evoluția pandemiei COVID nu poate fi prognozată cu exactitate pe perioadă 

scurtă și medie. În acest sens Secretariatul Consiliului Economic își va ajusta 

strategiile de comunicare odată la 6 luni, astfel în cât să decidă cea mai bună 

unealtă, adăugătoare la cele existente în procesul de comunicare a activităților 

Consiliului Economic și a Secretariatului acestuia.  

Neschimbate rămân prioritățile:  

• Elaborarea Buletinului Informativ Trimestrial (bilingv) 

• Elaborarea Sondajelor Bianuale în rândul membrilor Consiliului 

Economic 

• Elaborarea Raportului Anual  

 

Conceperea și  realizarea  unui  plan  de  comunicare  este  un  demers  complex 

și foarte  important în  viața  unei  organizații.  Un  plan  de comunicare  nu  poate  

fi  un  produs  finit, ci  un  element în  plină schimbare și adaptare la realități. 

Planul de comunicare al Consiliului Economic este rezultatul munci de echipă. 

Pe lângă programarea acțiunilor viitoare, planul este conceput și ca un element 

important de reflecție, de aducere la zi a strategiilor și a metodelor de lucru.   


