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Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 1 
Domeniul major de intervenţie 1.3 
Titlul proiectului: „ Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”  
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 Canalele de comunicare sunt selectate în funcţie de eficacitatea lor faţă de publicul 

ţintă şi de tipul de informaţie ce trebuie transmisă. 

 Se va urmări ca toate materialele de informare şi publicitate vor fi însoţite de 

logo-ul stabilit şi se vor conforma cu regulile europene  privind activităţile de comunicare, 

urmarind si respectand Manualul de identitate vizuala.  

 În toate materialele se va sublinia contribuţia Uniunii Europene la finanţarea 

proiectelor finantate prin POS DRU şi sprijinul pe care Comunitatea Europeană îl acordă 

pentru dezvoltarea economico-socială a României. 

Public ţintă Tip de informaţie Canale de comunicare 

Cadre didactice 

Cadre didactice 

debutante 

Mass-media 

 informaţii generale referitoare 

la POS DRU şi  finanţarea 

europeană; 

 informaţii generale referitoare 

la proiectul FORCAD; 

 

 internet (website)  

 mass-media  

 TV 

 radio 

 conferinta de presa 

Beneficiari   informaţii privind oportunităţile 

de finanţare oferite de POS 

DRU (inclusiv condiţile de 

eligibilitate, procedura de 

aplicare şi alte aspecte utile); 

 informaţii privind 

implementarea POS DRU. 

 sesiuni de 

informare/ seminarii 

 internet (website) 

 mass-media 

 

 

1. Site/ul proiectului 

Internetul este unul dintre canalele de bază de comunicare cu publicul pe tot parcursul 

perioadei de programare 2007-2013. În prezent, pagina web este cel mai eficient mod de a 
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intra în contact cu un număr mare de persoane interesate, mai accesibil decât publicitatea în 

presa scrisă, TV sau orice alt instrument de comunicare, electronic sau de alt tip. 

     Site-ul proiectului va fi realizat pentru a informa cadrele didactice în ce priveşte proiectul 

FORCAD şi alte documente relevante, proiectele în derulare, ştiri, documente folositoare şi 

alte informaţii generale. Aceste informaţii vizează asigurarea transparenţei în procesul de 

promovare şi implementare a  proiectului: „ Formarea cadrelor didactice debutante pentru 

o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”  (FORCAD) 

Conţinutul site-ului http//ccddj//forcad// va fi în limba romană şi  va conţine: 

 o descriere a proiectului, obiective, grup tinta; 

 documente de referinţă: documente cursanti, documente formatori, 

documente tutori,  documente echipa de management; 

 ştiri privind implementarea proiectului ; 

 newsletter, adresat grupului tinta, lunar 

 evenimente relevante (întâlniri de lucru, conferinţe, seminarii etc); 

 link-uri către partenerii şi actorii implicaţi; 

 date de contact ale echipei de proiect. 

2. Publicaţii 

- tipărite: se va respecta Manualul de identitate vizuala, se va publica textul integral al POS 

DRU, se vor realiza pliante de informare si pliante de implementare, broşuri de informare, 

postere; 

- electronice: newsletter etc. 

Toate publicaţiile vor fi în limba română.  

3. Materiale suport 

- pliante, mape, materiale promotionale 

4. Conferinţe 
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Se vor realiza doua conferinte de presa: la inceputul proiectului si la final, în cadrul 

cărora publicul larg va putea fi informat în ceea ce priveşte proiectul FORCAD. 

5. Evenimente proprii 

Se vor organiza întâlniri de lucru şi conferinţe de presă. Întâlnirile vor fi sub forma 

sesiunilor de informare pentru potenţialii beneficiari ai POS DRU, având ca scop creşterea 

conştientizării privind oportunităţile de finanţare oferite de Uniunea Europeană şi, totodată, a 

posibilelor dificultăţi ce pot apărea pe parcursul implementării.   

Informaţiile relevante privind proiectul şi progresele realizate în implementarea sa vor fi 

prezentate în mass-media, care le va disemina către publicul larg. 

6. Relaţiile cu mass-media 

Se vor realiza: 

- comunicate de presă, conferinţe de presă (2); 

- articole în presa scrisă prin care să se anunţe evenimentele importante,  spoturi 

informative la televiziune şi radio etc; 

- articole scrise de managerul de proiect, care să fie tipărite în presa centrală şi 

locală: reviste specializate, ziare etc. 

- Aparitii în emisiunile TV a managerului de proiect. 

Se va menţine contactul permanent cu jurnaliştii 

Asistent P.R. – Prof. Nicoleta LITOIU 

 

 

 

 


