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COMUNICAREA– Calea verde
spre dezvoltare durabila

 Manualul de comunicare și design al Granturilor
SEE 2009-2014, disponibil pe website-ul
www.eeagrants.org.

 Planul de publicitate al proiectului, în accord cu
prevederile Anexei 4 Cerințe de informare și
publicitate la Regulamentul pentru punerea în
aplicare a Granturilor SEE 2009-2014

http://www.eeagrants.org/


Obiectivele comunicarii –
Calea verde spre dezvoltare

durabila

Obiectivele comunicǎrii

-informarea și conștientizarea

grupurilor țintă cu privire la

efectele schimbărilor climatice

și necesitatea de adaptare

-publicitatea Granturilor SEE

2009-2014, Mecanismul

Financiar al Spatiului

Economic European



Mediul de transmitere a mesajelor/informatiilor:

- Tipărit – printuri, materiale informative elaborate (brosuri, 

pliante, etc.)

- Outdoor – afise, panouri, bannere, alte tipuri de afișaje 

- Electronic - online şi format electronic, website si facebook, etc. 

- Interpersonal - face-to-face, instruiri, caravane, conferinte

- Mass-media – presa scrisă, radio, TV 

Canale de comunicare



- municipalități (Primǎriile Sibiu, Brașov, Tg. Mureș)

- autorități furnizoare de utilități publice din cele trei 
municipalități: SC Electrica SA, E.on Gaz, Transgaz, SC Apa-
Canal SA, societăți de salubritate,etc.
- companiile publice și private: Asirom, Asociatia Judeteană de 
Turism, agenți economici deținători de certificate verzi, etc.
- societatea civilă /publicul larg/elevi și preșcolari, persoane 
fără adăpost
- ONG –uri, mass media: trebuie să fie informată despre  
concept și măsurile de adaptarea la schimbările climatice, 
pentru a fi implicată în campania de conștientizare a publicului

Grupuri tinta-
Comunicare

Calea verde spre dezvoltare
durabila



Comunicarea/ activitatile
proiectului

ACTIVITATEA  Publicitate

– Elaborarea strategiei de comunicare și diseminare

- Elaborarea materialelor de informare

- Organizarea și implementarea  campaniei de informare și

conștientizare cu privire la adaptarea la schimbarile 

climatice

- Crearea  paginii web și a bazei de cunoștințe 

- Asigurarea unei campanii mass media privind  adaptarea la 

schimbarile climatice  si proiect 

ACTIVITATEA   Stabilirea unei rețele de comunicatori în 
domeniul adaptării la schimbări climatice



Comunicare/ activitate  
Elaborarea strategiei de 

comunicare și diseminare

Planul de publicitate al proiectului “Calea Verde spre Dezvoltare 
Durabilă” :

A.Informare/conștientizare:efectele schimbărilor climatice și

necesitatea de adaptare

B.Promovare/publicitate/diseminare: rolul, importanta,

impactul contribuției Granturilor SEE 2009-2014 asupra

proiectului, asistenţa financiara oferita de Granturile SEE 2009-

2014

- Elemente de identitate vizuală   



Comunicare/ activitatea
Elaborarea materialelor de informare

-



Comunicare/ activitatea 
Campania de informare și

conștientizare 

- Actiuni de informare – constientizare in scoli, facultati din municipiile
Sibiu, Brasov si Tg. Mures



Comunicare/ activitatea 
Campania de informare și

conștientizare 

- concursuri – municipiile/judetele  Sibiu, Brasov si Tg. Mures, national



Comunicare/ activitatea 
Campania de informare și
conștientizare - expozitii



Comunicare/ activitatea 
Campania de informare și

conștientizare – caravana Calea verde



bază de cunoștințe conține studii și măsurători, rapoarte și

ghiduri, hărți tematice și studii, rezultate în cadrul

proiectului.

http://caleaverde.ro

https://www.facebook.com/CaleaVerde

Comunicare/ activitatea 
Crearea  paginii web și a bazei de 

cunoștințe 



Comunicarea/Asigura
campanii mass media 

privind ACC 

Asigurarea unei campanii mass media privind ACC si
proiect

- comunicate de presa cu ocazia fiecarei realizari sau obtinerii

unor rezultate importante

- conferinte de presa cu ocazia lansarii proiectului, obtinerii

unor rezultate, vizita la locul de desfasurare a lucrarilor,

interviuri in presa si radio

- un spot TV publicitar care a fost difuzat la nivel national si

local, disponibil pe website



Comunicare /activitatea

STABILIREA UNEI RETELE DE 
COMUNICATORI

 Stabilirea unei rețele de comunicatori în domeniul adaptării
la schimbări climatice

-S-a format o retea de comunicatori in domeniul adaptarii la
schimbarile climatice, cu rol in activitatile de comunicare si
publicitate si diseminarea rezultatelor activitatilor proiectului.



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU

office.caleaverde@apmsb.anpm.ro

Telefon: +40740542008, + 40269422653;

Fax: +40269/444145

Instruire nr. VI  
Sibiu, 10 – 11 aprilie 2017                                                                                   

VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!

Proiect „Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”


