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Anexa 4 

INSTRUMENTELE DE COMUNICARE 

Instrumentele de comunicare ce se vor utiliza la implementarea Strategiei includ mijloace 

tehnice propriu-zise, dar și anumite activități specifice. 

Vor fi aplicate două tipuri de instrumente – generale și specifice. Prin instrumente 
generale se au vedere instrumentele de comunicare aplicabile de către SP în comunicarea 

cu toate grupurile-țintă primare sau cu majoritatea acestora, fiind aplicabile și pentru grupuri-

țintă secundare. Prin instrumente specifice se au vedere instrumentele de comunicare 

aplicabile fie unui singur grup-țintă, fie cîtorva grupuri-țintă.  

INSTRUMENTE GENERALE 

Pagina-web. Este instrumentul cel mai important și mai așteptat de toți actorii din 

comunitatea antitrafic. Formal aparține CNCTFU, fiind administrată de SP, dar este 

reprezentativă pentru întreaga CA (cu diverse module și elemente menite să acopere la 

maximum diversitatea activităților (a se vedea Anexa 5); pagina-web urmează să devină 

vocea constantă a CA, sursa de date și informații pertinente și actuale, precum  și arhiva 
întregii CA. Se va asigura promovarea largă a paginii-web – prin bannere postate pe paginile 
actorilor din CA, în materialele informative ale CA, în spotul video generic, în cadrul 
”Curierului antitrafic” etc. 

Curierul antitrafic. Un instrument electronic modern și periodic (lunar) de comunicare și 

vizibilitate a activităților întregii comunități antitrafic. Include doar referințe la evenimente, 

acțiuni, ședințe, lansări rapoarte, campanii, publicații etc., care s-au produs pe durata unei 

luni. Este similar unui buletin electronic operativ de noutăți (gen ”News Alert”) pentru a 

atenționa și a ține informați cu regularitate pe toți actorii CA. Va include obligatoriu și rubrica 

”Calendarul evenimentelor antitrafic” pentru luna următoare. Referințele vor constitui de 

regulă un titlu, un link sau date de contact. Se vor da, eventual, 2-3 propoziții descriptive, 

după caz. Abonarea la Curierul antitrafic se va face inițial direcționat de către SP, în primul 

rînd pentru Grupul comunicatorilor CA și factorii de decizie din instituțiile CA prin opțiunea de 

abonare de pe pagina-web. Lista abonaților se va extinde în permanență. Prin Grupul 

comunicatorilor CA se va asigura furnizarea de date pentru completarea conținutului 

”Curierului antitrafic” (o posibilă denumire nuanțată - ”Curierul e-antitrafic”).  

Buletinul informativ semestrial (tipărit). Va oferi periodic un tablou al principalelor 

activități antitrafic și va conține materiale/articole scrise și/sau preluate, inclusiv fotografii. 

Distribuirea buletinului tipărit se va face către membrii comunității antitrafic. Se va lua în 

calcul și posibilitatea apariției trimestriale, ca o necesitate specială a partenerilor din teritoriu.  

Setul accesoriu instituțional (mapă, pliant, pix). Cele trei accesorii - mapă, pliant, pix – 
vor fi marcate cu elementele de identitate vizuală - slogan, sigla, cromatica. În plus, ele vor 

conține adresele paginii-web și ale conturilor de pe retelele sociale și telefonul de contact al 

SP (eventual și referințe la unele linii fierbinți antitrafic). Pliantul va include o descriere 

generală a sistemului antitrafic și date relevante din domeniu. Setul este destinat pentru 

diverse evenimente importante, lansări de rapoarte, delegații, întîlniri și vizite oficiale etc. 

Grupul de comunicatori al CA (GC-CA). Va fi constituit prin desemnarea de către actorii 
CA a unei persoane responsabile de comunicarea cu SP. Aceasta se va face în contextul 

parteneriatelor stabilite și al responsabilităților de comunicare asumate de toți actorii 

antitrafic. De regulă, APC, ONG și OI au în state responsabili de comunicare care vor fi 
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eventual desemnați pentru Grupul respectiv. În cazul APL/CT rolul de comunicatori va reveni 
secretarilor CT. Astfel Grupul de comunicatori va fi constituit din 4 subgrupuri in conformitate 

cu grupurile-țintă primare. Comunicarea SP cu GC-CA se va face prin intermedul poștei 

electronice. Chiar dacă în cazul APL/CT această comunicare este mai puțin 

utilizată/eficientă, SP va insista și va promova metodic această modalitate modernă de 

comunicare, ce se înscrie în conceptul de guvernare electronică și în cea de ”guvern fără 

hîrtie”. În felul acesta va fi asigurată operativitate și consistență procesului de comunicare. 

Spot video generic.  Durata – 20-30 sec. Are menirea specială de a promova intreaga 
platforma de comunicare antitrafic si identitatea vizuală antitrafic  (slogan, siglă, cromatică) 
într-o primă fază de consolidare a imaginii, de promovare a paginii web, a conturilor de pe 

rețelele sociale, în vederea sporirii atractivității prezentărilor publice etc. Va putea fi folosit și 
ca banner pe pagina-web SP, dar mai ales pe cele ale actorilor CA. Spotul va fi elaborat pe 

bază de grafică de calculator, care implica costuri reduse în comparație cu spoturile artistice. 

Săptămîna națională antitrafic. Se va organiza tradițional (anual) în saptămîna lui 18 

octombrie – Ziua europeană antitrafic. Va fi o activitate cu acțiuni în capitală și în teritoriu,  

care va culmina cu un eveniment major la Chișinău, și pentru care se va organiza o 

publicitate specială în presa națională și locală. Va reprezenta o continuare a primei 

experiențe de marcare a săptămînii respective începută cu succes în 2012. Activități 
propuse în cadrul ”Săptămînii antitrafic”:  

 Mesajele oficiale ale Președintelui CNCTFU – primul mesaj va fi către actorii CA; al 
doilea mesaj va fi unul  public, difuzat prin intermediul presei. 

 Ședința largită a CNCTFU cu participarea reprezentanților tuturor actorilor CA, ai 

societății civile și ai presei.  

 Colocvii universitare antitrafic – 4 universități (Chișinău, Bălți, Cahul, Comrat) cu 

participarea reprezentaților APC. 

 Gala laureaților concursului antitrafic pentru presa națională și locală. 

 Proiectări/lansări de film(e) documentar antitrafic. 

 Prezentări de rapoarte, studii,  publicații după caz. 

 Emisiuni radio-TV cu tematică antitrafic și alte materiale de presă în baza 
parteneriatelor cu presa. 

 Alte acțiuni inițiate și desfășurate de către actorii CA, în special în instituțiile de 

învățămînt ca o continuare a experienței din 2012. 

 Acțiuni concrete în raioane în conformitate cu planurile de comunicare ale APL/CT.  

 Convocarea Forumului de dialog antitrafic al societatii civile și lansarea Coaliției ONG-
lor pentru combaterea TFU.  

Sub aspect tactic, SP va lansa pregătirile către ”Săptămîna antitrafic” cu circa 3 luni 

înainte printr-un anunț în cadrul ședinței Grupului coordonator, urmat de un demers către 

actorii CA în vederea implicării și formulării de propuneri pentru activități concrete. La nivel 

teritorial CT vor include în planurile de comunicare antirafic organizarea de activități în 

săptămîna respectivă. SP va transmite în timp util un demers-memento (reamintire) și o 

schiță-concept generală de desfășurare a săptămînii în teritoriu. Mesajul oficial de lansare a 
pregătirilor către ”Săptămînii antitrafic” în teritoriu se va face în cadrul celor patru întruniri 

regionale. SP și CT-le vor conveni asupra eventualului suport pe care SP îl va acorda CT-lor 

pentru desfășurarea ”Săptămînii antitrafic”. SP va discuta cu toți actorii CA oportunitatea 
identificării unei teme concrete pentru ”Săptămîna antitrafic” (bunăoară, focalizarea pe o 

problemă/tendință actuală în TFU). 

INSTRUMENTE SPECIFICE 
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Rețele sociale prin internet. Vor fi utilizate rețelele ”Facebook” și ”Odnoklassniki” prin 

deschiderea de conturi speciale și atragerea de aderenți/prieteni. În plus, vor fir utilizate 

pagina-web specială ”YouTube” pentru postarea de filmulețe/spoturi video și mecanismul 
”RSS Feeder” pentru doritorii de a li se livra imediat postările de pe pagina-web antitrafic. 

Cele două rețele vor fi intens promovate prin diferite mecanisme și parteneriate.  

Lansări publice de rapoarte și publicații antitrafic. Este vorba de rapoarte și publicații 

importante, a căror lansare trebuie să depășească cadrul unor ședințe stricte în interiorul 

CA. Pentru sporirea atractivității evenimentelor și asigurarea unei puternice mediatizări se 

vor explora diverse abordări, precum invitarea autorilor, a unor înalți demnitari de stat și 
reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare și ai societății civile. 

Întruniri regionale antitrafic. Se vor organiza în regiunile Nord (Bălți), Centru (Orhei), 

Sud (Cahul) și Găgăuzia (Comrat) cu scopul informării, viziibilității, dar și al acordării unei 

atenții sporite problemelor din  domeniul antitrafic din teritoriu de către autoritățile centrale. 

Se va asigura participarea președintelui sau cel puțin a unui vicepreședinte CNCTFU. De 

asemenea, ele vor constitui un fel de catalizatori pentru impulsionarea activităților la nivel 

local, vor mobiliza presa și societatea civilă din zonele vizate. 

Planul de comunicare antitrafic APL/CT. Reprezintă instrumentul de stimulare/ 

promovare a comunicării antitrafic la nivel raional. Va conține un număr minim de activități 
planificate la nivelul raionului.  În mod obligatoriu va îngloba un compartiment de comunicare 

cu presa locală, întilniri de informare și dialog cu societatea civilă locală, cu participarea 

organelor publice raionale cu responsabilități antitrafic și cea a EMD-lor. Planul va include, 

de asemenea, pregătirea și participarea la întrunirile regionale antitrafic și la ”Săptămîna 

națională antitrafic”. Va fi prevazută și diseminarea larga, la nivel local, a principalelor 

informații și surse de informare antitrafic (pagina-web, buletinele informative ale SP). 

Conferința de presa. Este un instrument important care necesită o abordare 

profesionistă la pregătire, suscitare a interesului jurnaliștilor, coordonare a timpului potrivit și 

a tacticii de obținere a unei audinețe maxime a presei prin difuzarea de comunicate de 

invitare și de reamintire (memento), difuzarea unui comunicat privind evenimentul și a 
pozelor de la eveniment într-un timp rezonabil după încheierea evenimentului etc.  

Comunicatul de presa. Va fi întocmit conform rigorilor și va îngloba răspunsurile la 6 

întrebări caracteristice - cine, ce, cînd, unde, de ce, cum ? – avînd  o structură riguroasă și 
completă. Sînt recomandate 1-2 citate ale unui protagonist (sau oficialitate înaltă) al 
evenimentului la care se referă comunicatul. 

Parteneriate cu presa. Pornind de la necesitățile ce rezultă din obiectivele propuse ale 

Startegiei și în baza consultărilor purtate cu o serie de instituții media sînt recomandate 

parteneriate cu 6 instituții de presă: o instituție publică - Compania ”Teleradio-Moldova”, o 

instituție privată - Publicația ”Ziarul de Gardă”, și 4 ONG-uri de presă – Centrul de 

Investigații Jurnalistice (CIJ) și alte trei ONG-uri care administrează o rețea de ziare 

naționale și locale - Asociația Presei Independente, două rețele de posturi locale TV - 

Rețeaua Aici-TV și Asociația Presei Electronice, și o rețea de posturi de radio locale - 

Asociația Presei Electronice. Lista propusă nu este una rigidă, SP urmînd să exploreze și 

alte eventuale parteneriate. Avantejele cooperării cu respectivele instituții rezidă în 

acoperirea mediatică pe care o au la nivel de țară, în experiența de abordare a problemelor 

TFU și în deschiderea spre cooperare. În plus, SP va face uz de unele instrumente de 

comunicare consacrate deja la respectivele instituții de presă – de ex., Clubul de presă al 

CIJ, talk-show-le de la Televizunea Națională etc. Perfectarea parteneriatelor se va face 

prin memorandumuri de cooperare după consultări și negocieri suplimentare. SP va avea o 
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abordare de deschidere și de generare a unui interes sporit pentru instituțiile media  prin 

tematicile și problemele majore/sensibile propuse, prin intermedierea și asigurarea de 

protagoniști marcanți pentru materialele și emisiunile de presă, prin invitarea regulată a 
presei la diverse evenimente importante în cadrul CA etc.  

Un alt aspect tactic al SP în relația cu presa va fi constituirea, inclusiv cu ajutorul presei 

partenere, a unui Grup informal de jurnaliști specializați (axați) pe abordarea tematicii 

antitrafic și consolidarea cooperării cu acest grup prin diverse acțiuni dedicate precum, 

bunăoară, evenimentul ”La o ceașcă de cafea cu…(președintele CNCTFU / vicepreșe-

dintele CNCTFU …), sau evenimentul ”Adresează 3 întrebări ”fierbinți” despre TFU 
Procuraturii Generale / ministrului de Interne / ministrului Muncii” etc. 

Recomandare suplimentară. În scopuil unei informări mai largi și mai direcționate a 

populației și a categoriilor vulnerabile la TFU sînt recomandate pentru parteneriate 

strategice următoarele posturi de radio și TV: Radio Moldova Tineret și Postul de Radio-TV 
”Gagauzia”.  

Interviuri ad-hoc.  Vor fi asigurate și promovate de SP după caz fie în cadrul unor 

evenimente, fie în mod special în legătură cu anumite situații, evenimente, vizite etc., care 

nu prevăd evenimente publice (cu presa), dar care au o semnificație aparte. Vor avea 

prioritate instituțiile de presă partenere.  

Emisiuni Radio-TV. SP va conlucra cu presa parteneră pentru identificarea respectivelor 

emisiuni și va asigura prezența protagoniștilor/invitaților din CA. 

Concurs antitrafic pentru jurnalisti. Este un mijloc eficient de stimulare a presei, în 

special a celei locale, pentru abordarea extinsă a tematicii și problemelor TFU și pentru o 

mai largă informare a populației. Se înscrie integral în obiectivele Strategiei de comunicare. 

Tactica organizării concursului va consta în identificarea de parteneri care ar sprijini 

financiar și logistic organizarea și fondul de premiere. În calitate de parteneri de organizare 

pot fi atrase ONG-le de media, iar ca parteneri – OI cu agendă antitrafic. SP va iniția discuții 

și negocieri cu potențialii parteneri și cu instituțiile media.  

Ceremonia de premiere a cîștigătorilor (Gala laureaților) se va ține în cadrul ”Săptămînii 
antitrafic”.  

Forumul de dialog antitrafic al societății civile. Este un instrument care se orientează 

spre o impulsionare și extindere a implicării societății civile din Moldova în combaterea și  

prevenirea TFU, precum și în asistența acordată victimelor și potențialelor victime ale TFU. 

Partenerii principali pentru demararea acestui instrument vor fi UNC/SNR și ONG-le 

partenere din CA. Împreună se va discuta abordarea și invitarea la dialog a rețelelor de 

ONG-uri cu activități conexe TFU – Rețeaua ONG-lor din Domeniul Social, Consiliul Național 

al Tineretului, Consiliul Național de Participare, ONG-uri din domeniul combaterii violenței, al 

drepturilor copiilor, ONG studențești etc. 

În faza inițială se va face o trecere în revistă a activităților deja desfășurate de ONG cu 

mandat antitrafic, se va prezenta situația per ansamblu în domeniul TFU, politicile și PNA, și 

direcțiile pe care este necesară implicarea și contribuția societății civile. Invitați la dialog vor 

fi și instituțiile donatoare care sprijină atît agenda antitrafic, cît și dezvoltarea societății civile 

în Moldova. Se va explora și posibilitatea atragerii unor cercuri academice și universitare.  

Coaliția ONG-lor pentru combaterea TFU. Urmează să fie constituă eventual ca rezultat 

al discuțiilor în cadrul Forumului de dialog antitrafic al societatii civile. Participanții la Forum 
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vor decide printr-un schimb liber de opinii asupra oportunității lansării Coaliției, scopului și 
obiectivelor, programului de activitate etc.  


