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I. INTRODUCERE
Strategia de comunicare (Strategia) a Agenţiei Rezerve Materiale 

(Agenţia/ARM/Instituţia) reprezintă un document intern de planificare şi realizare a tuturor 
activităţilor de comunicare ale instituţiei. în procesul elaborării Strategiei au fost puse ca 
bază prevederile unui şir de documente relevante din domeniu, precum: Legea nr. 589 din 
22.09.1995 „Privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare”, Legea nr. 982 din
11.05.2000 „Privind accesul la informaţie”, Legea nr. 25 din 22.02.2008 „Privind Codul de 
conduită a funcţionarului public” , Legea nr. 158 din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public”, Legea nr. 239 din 13.11.2008 „Privind 
transparenţa în procesul decizional”, Legea nr. 245 din 27.11.2008 „Cu privire la secretul 
de stat”, Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 16.12.2009 „Pentru aprobarea Regulamentului 
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Rezerve Materiale, structurii şi efectivului- 
limită ale aparatului central al acesteia”, Hotărîrea Guvernului nr. 96 din 16.02.2010 „Cu 
privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 
transparenţa în procesul decizional”, Hotărîrea Guvernului nr. 411 din 25.05.2010 „Privind 
aprobarea Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat”, Hotărîrea Guvernului 
nr. 1211 din 27.12.2010 „Cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media 
a autorităţii publice centrale”, „Programul de activitate al Guvernului „Integrarea 
Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru perioada 2011-2014, „Programul de 
Dezvoltare Strategică al ARM pentru anii 2012-2014”, „Planul de acţiuni al Agenţiei 
Rezerve Materiale pentru anul 2013”.

Prezenta Strategie corespunde obiectivelor generale ale Documentului cadru privind 
Programul de consolidare instituţională (CIB), semnat de Prim-ministrul Republicii 
Moldova la 24.11.2010, Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru parioada 2012- 
2015, aprobată prin Legea nr. 205 din 28.09.2012, care stabilesc necesităţile de 
dezvoltare a capacităţilor autorităţilor publice din Republica Moldova necesare pentru a 
atinge obiectivul de integrare europeană şi crearea unui cadru favorabil pentru dezvoltarea 
unei societîţi civile active, capabile să contribuie progresiv la dezvoltarea democratică a 
Republicii Moldova.

Strategia va contribui, într-o anumită măsură, la deschiderea procesului de guvernare, 
prevenirea şi combaterea corupţiei -  subiecte prioritare pe agenda Guvernului.

II. ESENŢA, SCOPUL, ELEMENTELE Şl BENEFICIILE STRATEGIEI
2.1. Esenţa. Comunicarea este un proces amplu în cadrul căruia angajaţii instituţiei, 

de rînd cu persoanele responsabile direct de comunicare, promovează informaţii, 
cunoştinţe, valori, în procesul de activitate, contribuind, astfel, la realizarea scopurilor 
stabilite. Comunicarea este un proces de importanţă vitală în activitatea instituţiei publice. 
Prin comunicare poate fi stimulat dialogul despre soluţiile şi acţiunile necesare pentru 
înţelegere mai bună de către cetăţeni şi parteneri a beneficiilor obţinute de societate din 
activitatea ARM. Prin comunicare instituţia poate reorienta curentul de simpatie al 
cetăţenilor faţă de eforturile sale, obţinând astfel înţelegerea, încrederea şi acceptarea lor.

Strategia de comunicare a ARM reprezintă rezultatul unui efort de conştientizare de 
către instituţie a rolului esenţial al comunicării în realizarea atribuţiilor şi obligaţiilor sale şi 
răspunde necesităţii de poziţionare a instituţiei în contextul public şi al mass-media din 
Moldova.

Strategia este o contribuţie importantă la realizarea comunicării în ARM şi 
maximalizarea încrederii societăţii în prestaţia ARM, oferă un cadru de comunicare, 
coordonare şi reflectare a acţiunilor realizate de Agenţie.

2.2. Factorii de bază care impulsionează ARM să-şi planifice strategic paşii de 
comunicare sunt: vectorul politic spre democratizare şi integrare europeană; creşterea 
interesului cetăţenilor R. Moldova de a cunoaşte procesul de guvernare; presiunea 
mediatică accentuată şi ascendentă din ultimii ani; răspândirea pe larg a tehnologiilor 
informaţionale moderne; promovarea obiectivelor prioritare ale ARM; crearea unei imagini 
favorabile a ARM prin oferirea de informaţii publice calitative, operative şi obiective etc; 
necesitatea vitală de obţinere a aderenţei diferitor grupuri ţintă (mass-media, ONG-urilor, 
cetăţenilor de rând etc) prin realizarea unui dialog deschis şi lucrativ între ARM şi
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societate, inclusiv asigurarea transparenţei în procesul decizional.
2.3. Scopul prezentei strategii este de a crea un cadru normativ, ce va sistematiza şi 

va eficientiza procesul amplu de comunicare (atît internă cît şi externă), direcţionat spre 
familiarizarea societăţii cu politicile promovate de Agenţie, influenţarea perceperii 
cetăţenilor faţă de activitatea instituţiei în realizarea politicilor de stat ce ţin de rezervele 
materiale ale statului, întru obţinerea unei încrederi maxime a cetăţenilor faţă de, activitatea 
sa şi dezvoltarea, pe termen lung, a unei imagini instituţionale pozitive pentru ARM pe 
fundalul implementării reformelor în administraţia publică centrală.

2.4. Elementele Strategiei.
a) definirea problemei;
b) cercetarea -  analiza succintă a comunicării, inclusiv problemele, şi imaginii 

instituţiei la etapa actuală;
c) stabilirea scopului şi a obiectivelor -  determină direcţia, eforturile şi resursele 

comunicării în ARM pentru o perioadă de timp;
d) publicul ţintă -  titularizarea/definitivarea receptorilor în procesul de comunicare;
e) instrumentele -  mesajele, metodele şi procedeele, mijlocele de comunicare 

utilizate în comunicare;
f) monitorizarea şi evaluarea comunicării;
g) rezultatele scontate şi indicatorii de progres.
2.5. Beneficiile Strategiei.
- Contribuie la realizarea obiectivelor organizaţionale;
- Asigură o comunicare complexă şi sistematică;
- Mesajele şi acţiunile sunt adaptate categoriilor de public ţintă;
- Pregătirea pentru eventualele situaţii de criză.

III. DESCRIEREA SITUAŢIEI
3.1. Imaginea instituţională.
Misiunea ARM este de a dezvolta si implementa politicile statului în domeniul 

rezervelor materiale ale statului. Realizarea acestor politici, ca domeniu de preocupare a 
statului, era inclusă anterior în activitatea altor instituţii publice centrale cu diverse domenii 
de activitate. însă, situaţia social-economică din Moldova a determinat crearea unei 
agenţii aparte în sfera respectivă. Imaginea Agenţiei este în strânsă corelaţie cu imaginea 
Guvernului în ansamblu, însă, în acelaşi timp distinctă, reieşind din trăsăturile specifice 
ale domeniului de activitate. Totodată, prin calitatea promovării sectorului pe care îl 
gestionează, Agenţia realizează un transfer de imagine către aspectul integral al 
Executivului.

Până în prezent, activitatea de comunicare a ARM a fost desfăşurată doar în baza 
unui plan anual de comunicare, elaborat în conformitate cu planul anual al instituţiei, fără 
a avea o strategie respectivă. în interacţiunea sa cu publicul extern Agenţia, de regulă, 
optează pentru comunicarea reactivă. Astfel, în majoritatea cazurilor se reacţionează la 
solicitările mass-media, ONG-urilor sau a cetăţenilor de rînd.

Rezultatele ultimelor sondaje de opinie denotă că, la moment, imaginea Guvernului 
lasă de dorit la anumite compartimente. Aceste date reprezintă cea mai seroasă motivare 
spre o comunicare proactivă în activitatea actuală a Guvernului, inclusiv a Agenţiei 
Rezerve Materiale -  instituţie publică centrală de specialitate din structura Guvernului.

Comunicarea are un impact indiscutabil asupra reflecţiei instituţiei în exterior. în 
acelaşi timp, factorii externi rămân a fi determinanţi pentru procesul de comunicare 
internă. în interiorul Agenţiei Rezerve Materiale, procesul comunicaţional are loc după 
modelul tipic guvernamental: corespondenţă pe format de hârtie şi electronic între 
angajaţii ARM şi între ARM şi mediul extern, şedinţe de planificare, şedinţe ordinare etc. 
Aceste modalităţi de comunicare, însă, îşi pierd din eficienţă datorită unor factori externi 
care, practic, forţează instituţia să-şi diversifice instrumentele, tehnicile şi produsele de 
comunicare.

Un factor fundamental, în acest sens, este răspândirea rapidă a utilizării tehnologiilor 
informaţionale moderne, de către toate grupurile de interes aferente activităţii ARM. în 
acest context, în luna august 2010, Guvernul Republicii Moldova a creat Centrul de
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Guvernare Electronică cu scopul de a spori semnificativ accesul la informaţie a populaţiei.
în acest context, erupţia pe care a cunoscut-o, în ultimii ani, piaţa mediatică din 

Republica Moldova, la fel, condiţionează ARM să-şi dezvolte capacităţile de comunicare. 
Au apărut posturi noi de televiziune, precum şi o serie de agenţii de ştiri online, unde 
funcţionarii publici au început să participe la emisiuni televizate, în direct, unde se discută 
teme contradictorii, iar cetăţenii au posibilitatea să-şi expună opinia, inclusiv vizavi de 
activitatea instituţiilor publice. Acest fenomen poate fi privit din două perspective diametral 
opuse: pericol sau oportunitate pentru edificarea unei imagini proactive instituţionale. 
Prezenta Strategie de comunicare va fundamenta elaborarea unor planuri de comunicare, 
ce vor avea în vizor comunicarea informaţiilor publice din activitatea Agenţiei într-o 
anumită perioadă de timp.

3.2. Analiza SWOT (Strenghts/Weaknesses/Opportunities/Threats). Realizarea 
analizei mediului în care Agenţia îşi desfăşoară activitîţile de comunicare ne va ajuta la 
concentrarea eforturilor pentru a exploata Punctele tari, a minimaliza influienţa Punctelor 
slabe, a folosi la maximum Oportunităţile şi a aborda creativ şi raţional
Ameninţările/Riscurile întru realizarea el'icientă a scopului Strategiei.

PĂRŢILE FORTE OPORTUNITĂŢI
1. Angajamentul public de a realiza 

politicile statului ce ţin de rezervele 
materiale ale statului.
2. Voinţa conducerii pentru 

promovarea continuă a unei imagini 
pozitive pentru ARM.
3. Conştientizarea de către angajaţi 

a necesităţii de comunicare pentru 
realizarea eficientă a atribuţiilor şi 
oblgaţiilor sale.
4. Existenţa unei persoane în cadrul 

SIC cu funcţia de coordonare a 
procesului de consultare publică.
5. Pagina web funcţională şi 

derularea procesului de modernizare 
a acesteia.
6. Potenţial de dezvoltare al spiritului 

de echipă.

1. Procesul de e-guvernare - transformare, ce 
crează condiţii pentru o guvernare deschisă.
2. Tendinţa de dezvoltare a noilor tehnologii 

informaţionale în cadrul Guvernului (E- 
guvemare).
3. Voinţă politică în promovarea reformelor 

democratice în AP.
4. Disponibilitatea organizaţiilor internaţionale 

de a finanţa proiecte pentru comunicarea 
guvernamentală.
5. Diversificarea mass-media electronice şi 

creşterea numărului de utilizatori care se 
informează de pe internet.
6. ONG-uri active în domeniul monitorizării 

activităţii AP.
7. Posibilitatea instruirii continue a personalului 

Serviciului Informare şi Comunicare, în special 
prin cursurile organizate de Cancelaria de Stat.

PĂRŢILE SLABE RISCURI/AMENINŢARI
1. Lipsa specialiştilor IT în cadrul 

ARM.
2. Utilizarea parţială a tehnologiilor 

informaţionale moderne.
3. Echiparea tehnică sub nivel a 

SIC.
4. Comunicare internă sub nivel.
5. Actele normative metodologice 

pentru planificarea eficientă a 
comunicării interne şi externe în 
proces de elaborare.
6. Implicarea insuficientă a societăţii 

civile în promovarea reformelor AP, în 
procesul decizional.

1. Conservatismul/rezistenţa, faţă de schimbare 
la etapele iniţiale ale procesului de reformă 
instituţională proeuropeană.
2. Motivarea insuficientă a unor funcţionari în 

implementarea transparentizării actului de 
guvernare.
3. Colaborare insuficientă cu reprezentanţii 

mass-media.
4. Abordările tendenţioase resimţite pe unele 

segmente de public şi mass-media.
5. Lipsa încrederii din partea mass-media şi a 

unor pături de populaţie faţă de autorităţile 
publice.

întru realizarea unei guvernări democratice deschise, trasată de Executiv în ultimii 
trei ani, ARM a început să acorde o atenţie sporită comunicării cu societatea. Astfel, în 
temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1211 din 27.12.2010, în Agenţie a fost instituit, Serviciul de 
informare şi comunicare cu mass-media ca subdiviziune structurală subordonată



nemijlocit conducătorului autorităţii, se întreprind acţiuni vizavi de alaborarea unei noi 
pagini web a Agenţiei, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 188 din 
03.04.2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua 
Internet.

IV. DESCRIEREA PROBLEMELOR
4.1. Statutul Serviciului Informare şi Comunicare cu mass-media (SIC) al 

Agenţiei. SIC este unitatea cu menirea de a concentra informaţia publică în instituţie, pe 
care o structurează ulterior în mesaje şi o transmite în exterior. Odată cu instituirea 
oficială în organigrama ARM, subdiviziunea respectivă capătă un nou statut. La modul 
practic, însă, SIC actualmente este în proces de consolidare a imaginii sale pe intern. 
Cele mai esenţiale probleme, ce ţin de activitatea SIC şi a celorlalte subdiviziuni ale 
Agenţiei - furnizoare de informaţii, se referă la: gradul redus de concentrare a informaţiei 
privind activitatea conducerii şi direcţiilor în interiorul SIC; utilizarea parţială a pârghiilor 
posibile pentru asigurarea unei comunicări eficiente şi continue cu grupurile ţintă.

în prezent, activitatea Serviciului de Informare şi Comunicare nu este reglementată de 
o Strategie a procesului instituţional de comunicare. Drept rezultat, apar o serie de 
carenţe în încercarea Serviciului de a dezvolta o imagine pozitivă Agenţiei în procesul de 
comunicare. Pornind de la axioma că orice activitate de succes are la bază o planificare 
strategică, lipsa unor planuri strategice în domeniu poate fi calificată drept o cauză 
esenţială a imaginii reactive actuale a ARM.

4.2. Capacitatea de comunicare a angajaţilor ARM. Aspectul de bază, care decide 
perspectiva comunicaţională abordată, este capacitatea de comunicare a angajaţilor ARM 
ce trebuie să corespundă prevederilor politicii de stat în domeniu şi schimbărilor 
democratice din societate. Dezvoltarea capacităţilor comunicaţionale este un proces 
continuu, care asigură atât pe termen scurt, cât şi lung o mai bună comunicare a instituţiei 
cu publicul extern. Până în prezent, nu toţi angajaţii ARM au beneficiat de cursuri de 
instruire axate pe procesul de comunicare (internă sau externă), fapt ce cauzează o serie 
de lacune în procesul de comunicare al instituţiei cu societatea.

Pentru a reuşi să atingă un nivel sporit de interes, aderenţă a publicului faţă de 
politicile ce le elaborează şi implementează, unii angajaţii ARM trebuie să-şi 
îmbunătăţească calitativ capacităţile de comunicare, în conformitate cu Codul de conduită 
al funcţionarului public, aprobat prin Legea nr. 25 din 22.02.2008, Legea nr. 982 din
11.05.2000 „Privind accesul la informaţie”, Hotărîrea Guvernului nr. 96 din 16.02.2010 „Cu 
privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 
transparenţa în procesul decizional”, Hotărîrea Guvernului nr. 411 din 25.05.2010 „Privind 
aprobarea Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat” şi alte acte juridice, ce 
reglementează domeniul. De asemenea, dat fiind specificul activităţii ARM şi a instituţiilor 
subordonate, este necesară îmbunătăţirea capacităţii de comunicare a angajaţilor ARM în 
situaţiile de criză/urgenţe.

4.3. Managementul sistemului informaţional. Calitatea circulaţiei informaţiei în 
interiorul instituţiei se reflectă cert asupra imaginii sale în exterior. Comunicarea internă a 
ARM este caracterizată printr-o serie de probleme: nu sunt utilizate toate procedeele de 
comunicare internă; procesul transparenţei decizionale este realizat într-un mod arbitrar, 
nefiind asigurată continuitatea firească a acestui proces -  fenomene ce creează premise 
pentru comunicarea sectorială necalitativă cu mass-media şi societatea civilă. în 
comunicarea sa cu publicul extern, circulaţia informaţiei la momentul actual are loc, 
preponderent, prin site-ul oficial al Agenţiei sau contacte directe cu solicitanţii de informaţii 
publice despre activitatea instituţiei.

4.4. Tehnologiile informaţionale moderne sunt un ansamblu de echipamente, 
programe, operaţii şi metode utilizate în scopul obţinerii unui produs informaţional prin: 
producere, prelucrare, comunicare stocare şi utilizare a informaţiei.

în prezent, toate structurile de stat şi private (în special sursele media) dispun de 
tehnologii moderne, care avansează în continuu. Pentru a face faţă acestei evoluţii 
vertiginoase, este necasară perfecţionarea calităţii comunicării ARM prin utilizarea 
eficientă a tehnologiilor moderne.

6



în contextul acestei idei, este necesar de menţionat că pagina oîiciaia weo a mfmvi 
(www.rezerve.qov.md) a rămas, în linii generale, la acelaşi nivel de la momentul apariţiei 
sale, fără a fi perfecţionată substanţial, conform noilor tendinţe din domeniu. Ţinînd cont 
de specificul activităţii şi alţi factori menţionaţi în analiza SWOT, comunicarea cu publicul 
extern nu funcţionează pe deplin la nivelul cerinţelor actuale stabilite de actele normative 
în vigoare, indicând un grad redus de transparenţă al instituţiei. Spre deosebire de 
majoritatea instituţiilor publice centrale, Agenţia nu dispune de pagini oficiale pe reţelele 
de socializare.

Dotarea tehnică slabă a Serviciului de Informare şi Comunicare cu mass-media, 
inclusiv lipsa unui aparat foto performant, unei camere video, unui dictafon nu permite 
crearea şi distribuirea în exterior, inclusiv prin intermediul site-ului a materialelor 
informaţionale calitative (poze, înregistrări audio/video etc.).

Este evident, că utilizarea sub nivel a noilor tehnologii informaţionale nu contribuie la 
diversificarea şi urgentarea proceselor de creare şi difuzare a informaţiilor, simplificarea 
procedurilor de utilizare, standardizarea procedurilor şi echipamentelor.

V. IMAGINEA SPRE CARE TINDE AGENŢIA REZERVE MATERIALE
ARM tinde spre o imagine pozitivă cunoscută şi susţinută de societate în ansamblu. 

Pentru imaginea pozitivă complexă pe care mizează, ARM trebuie să se afirme sub 
următoarele aspecte:

1. instituţie care elaborează şi implementează politici în domeniul rezervelor 
materiale ale statului şi asigură transparenţa în procesul decizional;

2. instituţie care intervine operativ pentru apărarea ţării, protecşia populaţiei şi a 
economiei în situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, 
accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe 
şi în caz de război;

3. instituţie neideologizată;
4. autoritate publică nebirocratică şi fără corupţie;
5. echipă de profesionişti etc.

ARM intenţionează să devină o instituţie deschisă şi receptivă la problemele ce ţin 
de domeniul de activitate, asumându-şi rolul de a răspunde doleanţelor populaţiei şi de a 
contribui la soluţionarea problemelor în situaţiile de criză. ARM este disponibilă pentru o 
comunicare directă, propunându-şi să înregistreze cît mai multe rezultate eficiente, 
ţinîndu-se cont de următoarele principii:

• transparenţă - capacitatea de a furniza la timp informaţie publică (obiectivă şi 
corectă) despre activităţile sale;

• disponibilitate şi receptivitate - reacţia rapidă la semnalele venite din partea 
societăţii civile prin angajamentul său către o comunicare deschisă, demonstrînd 
disponibilitatea de a asculta opiniile terţilor, pentru a beneficia de contribuţiile acestora în 
activitate şi în îndeplinirea sarcinilor sale. Acest lucru nu afectează răspunderea 
fundamentală a ARM de a decide asupra propriilor politici şi de a alege propriile activităţi 
operaţionale;

• eficienţă -  monitorizarea atingerii scopurilor propuse, utilizând resurse optime 
pentru obţinerea rezultatului preconizat.

• nediscriminare -  asigurarea tuturor persoanelor fizice şi juridice perspective egale 
şi echitabile de acces la informaţia publică.

• asumarea răspunderii -  responsabilitatea pentru veridicitatea informaţiei publice 
difuzată de Agenţie şi respectarea prevederilor actelor juridice ce ţin de secretul de stat.

Imaginea pozitivă spre care tinde Agenţia poate fi creată şi promovată eficient doar 
avînd la bază o Strategie de comunicare ce va sistematiza şi eficientiza procesul amplu, 
multi-dimensional de comunicare, direcţionat spre informarea publicului larg despre 
activitatea Instituţiei, influenţarea perceperii cetăţenilor faţă de activitatea Instituţiei şi 
obţinerea unei încrederi maxime a cetăţenilor faţă de Instituţie.

VI. OBIECTIVE GENERALE Şl SPECIFICE
Drept urmare a problemelor identificate în sistemul de comunicare al ARM, au fost

http://www.rezerve.qov.md


stabilite un şir de obiective generale şi specifice care vor contribui la atingerea scopului 
general, şi anume: creşterea gradului de transparenţă în dezvoltarea şi realizarea 
politicilor statului în domeniu, asigurarea accesului populaţiei la informaţii de ineres public 
din domeniu, dezvoltarea unei imagini instituţionale pozitive pentru Agenţie ca autoritate 
publică centrală.

Statutul Serviciului de Informare şi Comunicare
Obiectiv general: creşterea rolului Serviciului Informare şi Comunicare în interiorul 

instituţiei.
Obiective specifice :
1)sporirea gradului de concentrare al informaţiei privind activitatea instituţiei în 

interiorul serviciului;
2 )fortificarea relaţiei de comunicare între angajaţii SIC şi ceilalţi angajaţi ai ARM.
Capacitatea de comunicare a angajaţilor ARM
Obiectiv general: dezvoltarea capacităţilor de comunicare ale angajaţilor ARM, 

inclusiv în situaţiile excepţionale/urgenţe
Obiectiv specific:
1) elaborarea cadrului vormativ de comunicare internă.
2) îmbunătăţirea percepţiei angajaţilor ARM vizavi de relaţiile de colaborare cu SIC şi 

reprezentanţii mass-media;
Managementul sistemului informaţional din interiorul instituţiei
Obiectiv general: perfecţionarea managementului sistemului informaţional al ARM
Obiectiv specific:
1)îmbunătăţirea comunicării interne din cadrul ARM/între ARM şi instituţiile 

subordonate.
Tehnologii informaţionale moderne
Obiectiv general: sporirea utilizării de către ARM a instrumentelor tehnologiilor 

informaţionale moderne
Obiectiv specific:
1) dezvoltarea comunicării angajaţilor ARM şi instituţiilor subordonate în reţelele de 

socializare.
Realizarea obiectivelor de comunicare, prezente în această strategie, va contribui 

esenţial la îmbunătăţirea şi promovarea unei imagini proactive a Agenţiei.

VII. ACTIVITĂŢI NECESARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR
în scopul dezvoltării imaginii Serviciului de Informare şi Comunicare în 

interiorul instituţiei se preconizează desfăşurarea următoarelor activităţi:
a) organizarea training-urilor/întrunirilor comune între angajaţii SIC şi ceilalţi angajaţi 

ai ARM;
b) transmiterea sistematică de către SIC a regulilor de colaborare a angajaţilor ARM 

cu SIC (prin e-mail, telefon, discuţii personale);
c) realizarea periodică a sondajelor de opinie pentru angajaţii ARM privind percepţia 

pe care o au vizavi de activitatea Serviciului Informare şi Comunicare.
Pentru a dezvolta capacităţile de comunicare ale funcţionarilor ARM se vor:
a) organiza instruiri periodice ale angajaţilor ARM în domeniul comunicării;
b) realiza sondaje de opinie în rândurile angajaţilor ARM.
Spre perfecţionarea managementului sistemului informaţional al ARM se va:
a) intensifica utilizarea tuturor instrumentelor ce sporesc circulaţia eficientă a 

informaţiei;
b) asigura funcţionalitatea sistemului intranet atât în cadrul ARM, cât şi în instituţiile 

subordonate.
Pentru a spori utilizarea de către ARM a instrumentelor tehnologiilor informaţionale 

moderne, vor fi realizate acţiuni, precum:
a) asigurarea Serviciului Informare şi Comunicare cu mass-meda cu echipament 

performant (foto, audio, video, notebook cu internet fără fir, etc);
b) modernizarea site-ului ARM în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 

188 din 3.04.2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua



Internet.
Instrumente, tehnici şi produse de comunicare ce vor fi utilizate la realizarea 

Planurilor de comunicare prin selectarea celor mai eficiente, în dependenţă de obiectivul 
stabilit:

o Buletin informativ o Invitaţii de presă,
o Bloguri o Mese rotunde,
o Cercetări şi promovarea lor o Monitorizări,
o Conferinţe de presă o Scrisori oficiale,
o Consultări publice o Sondaje,
o Discursuri o Rapoarte
o Elaborare de mesaje o Recepţii
o Evenimente media o Reportaje radio şi tv
o Forumuri de discuţii moderate o Site-ul web
o Fotografii o Spoturi video şi audio
o Interviuri o Şedinţe ale grupurilor de lucru
o Invitaţii o Ştiri plasate pe site-uri specializate
o întâlniri o Ziua uşilor deschise
In baza Strategiei de comunicare, Programului de Dezvoltare Strategică şi planurilor 

anuale de acţiuni ale Agenţiei, vor fi întocmite planuri anuale de comunicare, unde se vor 
stabili obiective, pentru fiecare obiectiv - acţiuni, subacţiuni, indicatori de produs/rezultate, 
precum şi termenele de realizare.

VIII. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
Strategia de Comunicare a ARM se bazează pe 2 componente ale comunicării:

- comunicarea internă;
- comunicarea externă.

Acestea se află într-o relaţie reciprocă şi pot fi dezvoltate doar simultan, în paralel, 
fără a le separa. Atunci când există o comunicare internă eficientă, este mai uşor ca 
instituţia în ansamblu să comunice cu exteriorul.

Imaginea instituţiei depinde de eficienţa ambelor componente. în situaţia în care una 
din aceste două componente (fie cea internă, fie cea externă) este defectuoasă, suferă 
cealaltă componentă şi instituţia riscă să intre într-o situaţie de criză în comunicare.

Procesul continuu de comunicare favorizează credibilitatea (reputaţia) ARM. Reeşind 
din această axiomă, instituţia va întreprinde toate măsurile pentru a promova o politică de 
deschidere, rezultată din politicile guverării la acest capitol.

8.1. Comunicarea internă. Comunicarea internă joacă un rol important în procesul 
general de comunicare. în cazul comunicării interne insuficiente sau desfăşurării cu 
dificultăţi, Agenţia nu poate să deruleze planuri realiste şi complexe de comunicare cu 
societatea. Toţi angajaţii Agenţiei trebuie să prezinte acelaşi mesaj coerent.

Un principiu fundamental în managementul instituţional este: colectivul bine informat 
e mai profund motivat în realizarea sarcinilor ce-i stau în faţă.

Tipuri de mesaje interne'.
1. funcţiile de bază, atribuţiile, drepturile şi perspectivele Agenţiei -  e necesar să le 

cunoască toţi angajaţii instituţiei, pentru a înţelege mai bine locul lor în tabloul general al 
instituţiei;

2. misiunea, rolul angajaţilor - fiecare angajat are nevoie să înţeleagă atribuţiile ce-i 
revin şi cum este legată funcţia sa de acţiunile instituţiei;

3. activităţi (recreative, educative şi de altă natură) - necesare pentru calitatea vieţii 
instituţiei şi a moralului angajaţilor;

4. evenimentele la zi (la nivel local, regional, naţional şi internaţional) - trebuie să fie 
cunoscute de angajaţii instituţiei întru conştientizarea gradului de implicare în 
desfăşurarea acestor evenimente.

Participanţii la procesul de comunicare internă se împart în câteva grupuri:
- persoanele cu funcţii de conducere ale Agenţiei, ce participă la luarea unor decizii 

importante, precum şi membri marcanţi ai organizaţiilor/instituţiilor, ce sunt consultaţi în 
legătură cu deciziile importante;
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- angajaţii cu funcţii de execuţie, prin activitatea cărora instituţia îşi planifică şi 
desfăşoară, în mod organizat, viaţa internă;

Sursele de informare internă'.
a) materialele tipărite (informaţii, rapoarte, instrucţiuni, circulare etc) - au caracter 

periodic şi răspund unor obiective bine determinate:
- contribuie la instaurarea unor bune relaţii umane în instituţie;
- fiecărui membru i se explică esenţa şi importanţa activităţii sale;
- asigură furnizarea unor informaţii obiective asupra vieţii Agenţiei şi evenimentelor 

sociale;
- oferă fiecărui angajat al instituţiei posibilitatea de a se exprima;
b) mijloacele electronice de comunicare (Intranetul);
c) discuţiile orale (directe) - presupune transmiterea informaţiei la toate nivelurile de 

sus în jos şi invers;
d) afişarea (postere, avize, panouri informative) - folosită pentru a întări mesajul 

(informaţia) către toţi angajaţii instituţiei.
8.2. Comunicare externă. Pentru implementarea acţiunilor legate de politicile 

statului în domeniul rezervelor materiale ale statului, inclusiv în comunicarea iniţiativelor şi 
acţiunilor desfăşurate în acest scop, Agenţia trebuie să conlucreze cu societatea civilă, 
instituţiile şi organizaţiile care au drept scop monitorizarea activităţii instituţiei sau care pot, 
în funcţie de activităţile lor, contribui la atingerea cu succes a misiunii Agenţiei şi anume:

—«- • Autorităţile administraţiei centrale şi locale, implicate direct sau indirect în
implementarea politicilor statului în domeniul rezervelor materiale;

• Mass-media;
• ONG-uri specializate în monitorizarea IPC;
• Instituţiile de resort din alte ţări.
Unii dintre partenerii enumeraţi mai sus figurează şi în lista grupurilor-ţintă, alături de 

care Agenţia îşi propune implementarea Strategiei de comunicare.
Grupuri ţintă:
• Societatea civilă;
• Funcţionari publici şi politicieni ce pot influienţa atingerea cu succes a misiunii 

Agenţiei;
• Mass-media;
• ONG-uri specializate în monitorizarea IPC;
• Instituţiile de resort din alte ţări.
Pentru succesul Strategiei de comunicare este esenţial dialogul cu grupurile ţintă 

enumerate mai sus. Prin intermediul acestora se va stabili o evidentă legătură cu 
societatea, la diferite niveluri.

Formele de comunicare cu grupurile ţintă, definite prin Strategie, includ'.
• distribuirea materialelor informative sub formă de articole de presă, ştiri şi

reportaje în mass-media şi pe internetK__
• răspunsuri la diferite întrebări şi doleanţe ale cetăţenilor;
• organizarea audienţei cetăţenilor;
• utilizarea liniei fierbinţi a Agenţiei;
• plasarea zilnică a informaţilor publice pe site-ul Agenţiei, cu includerea forum

urilor prin intermediul cărora cetăţenii pot adresa întrebări, înainta propuneri vizavi de 
activitatea ARM;

• cooperarea cu ONG-urile interesate de activitatea Agenţiei;
• stabilirea contactelor cu mass-media şi organizarea conferinţelor de presă 

tematice;
• forme speciale de comunicare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi 

locale.
Metode de bază, pe care se axează Strategia de comunicare pot fi:
• Analiza problemelor din domeniu, ce preocupă societatea civilă, mass-media, 

precum şi stabilirea obiectivelor pentru ca mai apoi să se planifice activităţile de rezolvare 
a respectivelor probleme;
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• Relaţiile cu mass-media (informarea publică). Cunoaşterea specificului mass-media 
şi a intereselor acestora;

• Comunicarea directă (întâlniri, prezentări, adunări, mese rotunde, conferinţe de 
presă etc.);

• Activităţile de elaborare şi publicare (rapoarte, dări de seamă, articole, comunicate
etc);

Lobby în promovarea imaginii Agenţiei pot fi:
• ONG-urile (prin Memorandumul de colaborare);
• Liderii de opinie, personalităţi politice importante din stat (invitaţi la evenimente).

IX. ACTORII Şl PARTENERII ANTRENAŢI ÎN IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
Sunt identificaţi următorii actori ce îşi asumă realizarea obiectivelor strategiei:

1) Conducerea ARM;
2) Serviciul de Informare şi Comunicare al ARM;
3) Angajaţii ARM (atît cei cu funcţii de conducere, cît şi cei cu funcţii de execuţie);
4) Şefii instituţiilor şi organizaţiilor subordonate ARM.

Principalii parteneri în procesul de implementare a activităţilor propuse:
1) Societatea civilă;
2) ONG-urile ce monitorizează activitatea APC.
3) Mijloacele de informare în masă;
4) Organizaţiile internaţionale de resort.

X. MONITORIZAREA Şl EVALUAREA
Agenţia Rezerve Materiale va monitoriza, în permanenţă, implementarea Strategiei 

de comunicare şi va evalua rezultatele obţinute pe parcurs. în funcţie de acestea, unele 
aspecte ale strategiei vor fi, la necesitate, modificate sau completate, strategia fiind 
ajustată la realităţile şi schimbările din societate. De asemenea, se va ţine cont de studiile 
sociologice, barometrul opiniei publice, de problemele reflectate în mass-media şi, 
bineînţeles, de doleanţele înaintate de cetăţeni direct către Agenţie, prin telefon, audienţe, 
pagina web, scrisori etc.

Principalele surse de informaţii ce vor asigura monitorizarea şi evaluarea continuă a 
Strategiei, inclusiv îndeplinirea obiectivelor, a Indicatorilor de performanţă pentru 
atingerea obiectivelor, vor fi rapoartele semestiale de activitate ale Serviciului de 
Informare şi Comunicare cu mass-mdeia, care se evaluează la şedinţele Comisiei de 
evaluare a performanţei colective.

Rapoartele vor fi elaborate conform cerinţelor acelor normative de resort şi vor 
cuprinde: probleme, dificultăţi şi bariere în realizarea obiectivelor, cauzele acestora, 
soluţiile aplicate pentru depăşirea acestora, propuneri pentru eficientizarea activităţii etc, 
precum şi argumentele neexecutării sau executării parţiale a activităţilor planificate 
anterior.

XI. REZULTATELE SCONTATE Şl INDICATORII DE PROGRES
Prin prezenta Strategie, Agenţia Rezerve Materiale îşi propune să contribuie la 
consolidarea capacităţii sale de comunicare şi promovarea imaginii pozitive în societate. 
Aceste acţiuni vor:

1) crea o infrastructură de comunicare, ajustată necesităţilor şi disponibilităţilor 
Agenţiei;

2) promova o imagine pozitivă a Agenţiei în societate;
3) spori gradul de implicare a angajaţilor ARM în actul de comunicare;
4) pune bazele unei coordonări permanente a sistemului de comunicare internă şi 

externă în cadrul Agenţiei, inclusiv în raport cu instituţiile subordonate;
5) fortifica relaţiile cu mass-media şi în mod special relaţiile publice ale Agenţiei, 

asigurând un grad sporit de transparenţă şi acces la informaţia cu caracter public.
Indicatorii de performanţă necesari pentru realizarea obiectivelor se vor conţine în 

planurile anuale de acţiuni elaborate de Serviciul Informare şi Comunicare cu mass-media 
al ARM în baza Strategiei de comunicare, Programului de Dezvoltare Strategică şi 
planurilor anuale de acţiuni ale Agenţiei.


