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1. Principii generale 

 
 
Pentru Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei (Rezervaţie a Biosferei), activitatea 

de informare, conştientizare şi publicitate reprezintă o prioritate, fiind obiectul unui set de măsuri 

stabilite de către Administraţia Parcului.  

În acest sens, Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei (Rezervaţie a Biosferei) a 

elaborat Strategia de Comunicare, document ce stabileşte principalele direcţii de acţiune pentru 

perioada 2010-2014, în vederea îndeplinirii cerinţelor naţionale şi ale Uniunii Europene legate de 

informare şi publicitate. 

Acest document este în concordanţă cu obiectivele şi activităţile prevăzute în Planul de 

Management al Parcului Naţional Munţii Rodnei, versiunea 2009. 

 
 

2. Scurt istoric al activităților de comunicare realizate de APNMR 

 

 APNMR a desfășurat nenumărate activități de informare și conștientizare încă de la 

înființarea sa (2004), acest segment jucând un rol foarte important în managementul PNMR. 

Ca un punct de referință, amintim o serie de evenimente de informare și conștientizare 

realizate în perioada 2004-2009 conform tabelului 1. 

 

Tabel 1. Activități de informare și conștientizare organizate de APNMR în perioada 2004-2009. 

Seminarii/ 
întâlniri 

 Întâlniri de 
educaţie 

Conferinţe de 
presă 

Acţiuni de ecologizare 

Realizare şi 
difuzare 

materiale 
promoţionale 

Prezentări 
ale parcului 

Excursii 
elevi 

Concur- 
suri 

diverse 

Cluburi 
ecologice 
înfiinţate 
în şcoli An 

Nr 
Nr. 
part. 

Nr. 
Nr. 
part. 

Nr. 
Mass-
media 

Nr. 
Nr. 
part. 

Tone 
deșeuri 

Nr. 
Nr. 
part. 

Nr. 
Nr. 
part. 

Nr. Nr. Nr.  

2004 5 172 2 160 1 9 3 284 3,8 3 500 5 695 2 2  0 

2005 10 235 19 1300 2 35 7 109 4,6 11 1030 13 440 1 4 8 

2006 16 197 4 32 1 6 3 26 1,5 34 3290 35 1950 2 2 1 

2007 6 197 2 63 1 6 2 70 2 29 965 27 925 2 5 1 

2008 36 157 8 263 5 44 5 176 1,5 60 2850 55 2752 86 6 22 

2009 3 39 2 250 1 6 2 90 0,6 40 1932 38 1732 3 2  1 

TOT 76 997 37 2068 11 106 22 755 14 177 10567 173 8494 96 21 33 
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3. Lista de abrevieri 
 
APNMR - Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei 

PNMR - Parcul Naţional Munţii Rodnei 

PM – Planul de Management al APNMR 

CȘ - Consiliul Ştiinţific al APNMR 

CCA – Consiliul Consultativ de Administrare al APNMR 

UE – Uniunea Europeană 

RNP – Regia Naţională a Pădurilor 

 

4. Principiile care stau la baza Strategiei de Comunicare 
 

Principiile care stau la baza activităţilor de comunicare ale APNMR sunt: 

a. Transparenţă 

b. Constanţă 

c. Flexibilitate 

d. Neutralitate politică 

e. Răspunderea publică 

 

5. Viziunea APNMR 

 
Viziunea noastră de comunicare este: 

 

- să comunicăm transparent şi eficient cu publicul larg prin intermediul a numeroase 

mijloace (infrastructură de interpretare, materiale informative, evenimente, prezentări, 

expoziţii), astfel încât acesta să fie informat corect cu privire la valorile patrimoniului 

natural şi cultural al Parcului Naţional Munţii Rodnei, căpătând o puternică identitate la 

nivel regional, naţional şi internaţional. 
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6. Scopul Strategiei de Comunicare 

 
 
Scopul Strategiei de Comunicare este acela de informare a publicului cu privire la 

diversitatea resurselor naturale din Parcul Naţional Munţii Rodnei prin intermediul 

infrastructurii de vizitare adecvate, promovării informaţiei de mediu prin intermediul unui număr 

variat de materiale informative şi în rândul unor cât mai diverse categorii etc.. 

Strategia de comunicare/relaţii cu publicul, vizează creşterea înţelegerii prin utilizarea 

informaţiei şi cunoaşterii, obţinerea unor modificări comportamentale / politice / de atitudine ca 

rezultat al unei mai bune înţelegeri etc.  

 Indicatorii adecvaţi măsoară efectele activităţii de creştere a conştientizării, de exemplu: 

evaluarea grupurilor ţintă vizate pentru a determina evoluţia gradului de conştientizare faţă de 

starea de referinţă, nivelul de implicare a factorilor interesaţi; propagarea unor modificări 

comportamentale (ex. reducerea cantităţii de deşeuri produse-aruncate de vizitatori - doar dacă 

aceasta reprezintă o ameninţare pentru speciile şi habitatele ţintă), dezvoltarea de politici de 

protecţie a naturii, modificări legislative, participarea la evenimente speciale, nivelul de 

reflectare în mijloacele de informare.  

 APNMR susţine interesele comunităţilor locale, fiind puntea de legătură între acestea şi 

autorităţile locale, naţionale şi instituţiile europene. 

  

7. Obiectivele generale ale Strategiei de Comunicare 
 

Pentru îndeplinirea scopului declarat, Strategia de Comunicare are definite următoarele 

obiective generale: 

 

A. Informarea și conștientizarea comunităților locale, a tuturor actorilor 

implicați cu privire la valorile patrimoniului natural și cultural al PNMR. 

B. Informarea publicului larg din România şi străinătate privind importanţa 

PNMR, a valorilor sale naturale şi culturale. 

C. Informarea publicului profesionist (cercetători) asupra rezultatelor 

cercetărilor privind biodiversitatea PNMR. 
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8. Obiectivele specifice ale Strategiei de Comunicare 

 
 

a. Informarea corectă şi promptă a comunităţilor locale, vizitatorilor şi publicului 

larg asupra diversităţii resurselor naturale ale PNMR. 

b. Asigurarea coerenţei fluxului de informaţii asupra măsurilor de conservare a 

biodiversităţii implementate de APNMR. 

c. Asigurarea acurateţei informaţiei biologice prin intermediul materialelor 

informative editate şi publicate (monografii, ghiduri de specii, postere, pliante, 

broşuri, albume fotografice etc.). 

d. Promovarea informaţiilor corecte în format electronic. 

e. Elaborarea unei Strategii de Comunicare axate pe Educaţie Ecologică. 

 
 

9. Public ţintă 
 
 
Publicul ţintă al activităţilor de comunicare vizat de PNMR este reprezentat de: 

i. Comunităţile locale limitrofe PNMR, 

ii. Vizitatori, turişti, excursionişti, 

iii. Comunitatea ştiinţifică (cercetători, experţi, studenţi, muzeografi, institute 

de cercetare). 

iv. Elevii din şcolile limitrofe PNMR, 

v. Factorii de interes local (companii, firme de turism, pensiuni, hoteluri, 

meşteri şi artizani populari, meşteşugari, mici întreprinzători, proprietari și 

administratori de terenuri etc.), 

vi. ONG-uri (organizaţii neguvernamentale), asociaţii de proprietari şi 

administratori de teren, asociaţii familiale, 

vii. Autorităţi locale (primării, ocoale silvice, Serviciul Salvamont, Garda 

Naţională de Mediu, Jandarmeria Montană etc.), 

viii. Autorităţi naţionale (Comitetul MaB UNESCO România, RNP Romsilva, 

Academia Română, institute de cercetare, universităţi, organizaţii de 

protecţia mediului, Ministerul Mediului și Pădurilor etc.). 
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10.  Canale de comunicare 
 

Comunicarea se va realiza pe mai multe căi: 

 

� Comunicarea directă prin organizarea unor evenimente de informare publică în care 

să fie invitate grupurile ţintă (ex. reprezentanţi ai autorităţilor locale-centrale, factorii 

de interes local, ONG-urilor, şcolilor limitrofe PNMR, reprezentanţi ai mass-media 

etc.).  

� Organizarea sesiunilor de informare şi instruire în rândul comunităţilor locale, cu 

accent pe instruirea elevilor şi studenţilor în cadrul taberelor ecologice organizate de 

către APNMR. 

� Comunicarea prin mijloace electronice urmăreşte informarea rapidă a tuturor factorilor 

de interes privind diversitatea biologică, ecosistemică a PNMR şi activităţile avute în 

vedere de către APNMR. Aici sunt incluse utilizarea paginii web pe internet, broşuri 

şi pliante în format electronic, CD şi DVD-uri tematice, documentare şi filme privind 

biodiversitatea PNMR (naturală şi culturală), utilizarea prezentărilor Power Point şi a 

videoproiectorului etc. 

� Comunicarea prin materiale informative editate şi tipărite care să promoveze valorile 

patrimoniului natural şi cultural al PNMR. 

� Organizarea de expoziţii foto, expoziţii de machete, mulaje, obiecte confecţionate din 

materiale reciclabile etc. care să evidenţieze diverse aspecte ale biodiversităţii 

PNMR. 

�  Comunicate şi conferinţe de presă pentru informarea publicului larg se vor organiza la 

anumite intervale de timp, cu ocazia demarării sau finalizării unor activităţi ale 

APNMR. 

� Interviuri şi emisiuni TV şi radio privind promovarea rezultatelor unor activităţi 

implementate în cadrul proiectelor. 

� Comunicarea prin intermediul infrastructurii de interpretare (trasee tematice, poteci, 

puncte de informare, centre de vizitare, panouri informative şi publicitare etc.). 
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11. Instrumente de comunicare şi publicitate 
 
 APNMR va folosi diverse instrumente de comunicare, cele mai importante fiind 

enumerate în continuare: 

�  Emiterea de comunicate de presă, organizarea de conferinţe de presă cu 

privire la toate tipurile de activităţi organizate de APNMR. 

�  Vizite în teren cu jurnaliştii. 

� Organizarea de evenimente pe tot parcursul anului: simpozioane, conferinţe, 

colocvii, mese rotunde, aniversări ale ariei protejate, ziua parcului etc. 

� Întruniri de lucru, seminarii, dezbateri. 

� Publicarea de informaţii pe site-ul web al PNMR cu privire la organizarea de 

activităţi educative, turistice, de cercetare. 

� Realizarea de rapoarte anuale/trimestriale de activitate către autorităţi 

naţionale: RNP, Comitetul MaB UNESCO, Ministerul Mediului și Pădurilor 

etc. 

� Editarea şi tipărirea de materiale informative: broşuri, pliante, postere, anale, 

monografii, reviste, ghiduri de specii de floră şi faună pe grupe taxonomice, 

ghiduri de habitate, albume fotografice, fluturaşi, bannere, vederi tematice, 

mouse-paduri personalizate, pixuri personalizate, tricouri personalizate, 

buletine informative, afişe, articole ştiinţifice etc. 

� Interviuri, emisiuni TV şi radio, spoturi publicitare, reclame, bannere. 

� Web site pe internet reactualizat permanent. 

� Achiziţionarea unui server profesional care să susţină site-ul web al 

APNMR. 

� Adrese de email dedicate APNMR. 

� Expoziţii fotografice, de machete, mulaje etc. 

� Realizarea infrastructurii de interpretare a naturii ce oferă informaţii 

elocvente: trasee tematice, poteci tematice, puncte de informare, centre de 

vizitare (ex. Pasul Prislop, zona sudică a PNMR), panouri publicitare şi de 

informare etc. 

� Prezentări Power Point şi videoproiecţii. 
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� Filme, documentare tematice, videocasete, diapozitive, televiziune cu circuit 

închis, intranet axate pe promovarea valorilor naturale şi culturale. 

� Sesiuni de informare şi instruire în rândul comunităţilor locale, elevilor, 

studenţilor, voluntarilor etc. 

� Crearea unei baze electronice de date cu privire la evenimentele de informare 

şi conştientizare. 

� Organizarea de tabere ecologice. 

� Demararea unor campanii de informare, conştientizare şi diseminare în 

rândul comunităţilor locale şi la nivel naţional (tip Caravana PNMR). 

� Realizarea dosarelor de presă. 

� Organizarea permanentă a întrunirilor între APNMR şi reprezentanţii 

comunităţilor locale (CCA). 

� Participarea la simpozioane naţionale şi internaţionale axate pe promovarea 

valorilor naturale şi culturale. 

� Abonarea la diverse reviste de specialitate şi publicarea de articole. 

� Utilizarea tehnicilor non-formale de educare în rândul tinerilor din 

localităţile limitrofe PNMR. 

� Identificarea unor mascote, elemente identitare, logo-uri, sigle, sloganuri, 

moto-uri ale PNMR, care prin repetiţie să poată fi memorate uşor şi realizată 

corelarea cu PNMR. 

� Elaborarea unor scrisori electronice de informare a factorilor de interes 

(voluntari, cercetători etc.).  

� Desemnarea unor personalităţi marcante din împrejurimi pentru promovarea 

valorilor locale. 

� Crearea unor grupuri de discuţii electronice pentru facilitarea informării 

grupurilor ţintă (ex. studenţi, profesori, elevi etc.). 

� Arhivarea informaţiilor pe suport de hârtie şi electronic. 

� Workshop-uri tematice. 

� Sesiuni de briefing şi formare pe subiecte de interes. 

� Crearea unui Manual de Educație Ecologică. 
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Mesajele transmise publicului larg vor fi formulate clar şi concis, folosindu-se un limbaj 

comun şi accesibil. În acest mod informaţia transmisă poate fi receptată corespunzător de 

publicul ţintă. Comunicarea este diferențiată în funcție de gradul de pregătire al publicului țintă, 

vârstă, sex, împrejurare, locație (harta PNMR). 

 

 

Harta PNMR cu localitățile limitrofe (APNMR). 
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12.  Monitorizarea activităţii de informare şi publicitate 

 
  

 Activitatea de informare şi conştientizare va fi monitorizată permanent printr-o serie de 

mijloace precum: 

� Aplicarea de chestionare în rândul publicului ţintă (comunităţi locale, elevi, 

voluntari, vizitatori etc. 

� Aplicarea de interviuri şi analize de grup. 

� Realizarea de analize privind gradul de informare (grafice, sondaje etc.). 

� Interviuri cu publicul ţintă privind evaluarea unor activităţi de informare ale 

APNMR. 

� Înregistrarea şi estimarea numărului de vizitatori ai site-ului web al APNMR. 

� Crearea şi analiza caietelor de sugestii şi impresii ale turiştilor din cadrul 

pensiunilor, cabanelor, hotelurilor limitrofe PNMR. 

� Instruirea personalului APNMR cu privire la activităţile de informare (tehnici 

de comunicare, tehnici de interpretarea peisajului etc.). 

� Înregistrarea solicitărilor de asistenţă informaţională oferită de APNMR 

pentru elaborarea unor lucrări ştiinţifice, lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat 

etc.   

� Centralizarea sugestiilor şi recomandărilor celor informaţi prin materiale 

informative (fie electronic, fie sub formă tipărită). 

 

13.  Evaluarea Strategiei de Comunicare 
 
 

Pe baza înregistrărilor din instrumentul de lucru creat pentru monitorizarea activităţii de 

informare şi publicitate desfăşurată de APNMR, vom extrage informaţiile necesare pentru 

evaluarea acestei activităţi la sfârşitul fiecărui an. Aceste informaţii ne vor ajuta în evaluarea 

calitativă şi cantitativă a acţiunilor întreprinse de către APNMR în diverse direcţii de acţiune şi 

pentru grupuri ţintă diferite de public, concluzii ce vor sta la baza îmbunătățirii și perfecționării 

continue a acestui proces. 
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Indicatorii de evaluare ai acţiunilor de informare, conştientizare şi publicitate sunt 

enumeraţi astfel: 

 

� Numărul comunicatelor de presă difuzate spre publicarea în mass-media. 

� Numărul de evenimente organizate pe parcursul anului (simpozioane, conferinţe, 

colocvii, workshop-uri, seminarii, caravane de informare, expoziţii tematice etc.). 

� Numărul de prezentări Power Point realizate pe an în cadrul comunităților locale, 

școlilor limitrofe PNMR. 

� Numărul de articole apărute în mass-media. 

� Numărul de emisiuni TV, interviuri TV şi radio difuzate cu privire la activităţile 

APNMR. 

� Numărul de vizitatori ai web site-ului dedicat al APNMR. 

� Numărul şi tipul materialelor informative editate şi tipărite de către APNMR. 

� Numărul panourilor informative şi publicitare amplasate în teren. 

� Numărul traseele tematice de interpretare a naturii create în PNMR. 

� Numărul şi tipul dotărilor existente pentru comunicare (videoproiectoare, 

scannere, faxuri, imprimante, xeroxuri, reportofoane etc.). 

� Numărul punctelor de informare şi a centrelor de vizitare ce oferă informaţii 

relevante publicului. 

� Numărul de participări la evenimente de informare, conştientizare şi diseminare 

la nivel regional, naţional şi internaţional. 

� Numărul de participanţi la sesiunile de informare (elevi, membri ai comunităţilor 

locale, studenţi, vizitatori, voluntari etc.). 

� Numărul personalului şi voluntarilor antrenaţi în activitatea de informare şi 

conştientizare a PNMR. 

� Numărul de persoane chestionate şi intervievate cu privire la gradul de informare. 

� Cuantificarea anuală a acestor activități de către experți în comunicare pentru a 

identifica tendințele, nevoile și necesitățile publicului. 
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14.  Priorităţile Strategiei de Comunicare 
 
 

�  Crearea unei baze logistice necesare activităţilor de comunicare ale APNMR: 

� 3-4 videoproiectoare şi ecrane de proiecţie, 

� table magnetice şi digitale de prezentare, 

� amenajarea unor săli de conferințe în cadrul centrelor de vizitare, 

� 3-4 laptop-uri,  

� unităţi PC,  

� staţie grafică de editare a materialelor informative,  

� memorie externă de stocare a informaţiei digitale (foto, audio, video), 

� programe de editare şi procesare foto, audio, video, 

� software de asigurare a securităţii informaţiilor digitale (antivirus), 

� server profesional de găzduire a site-ului web al APNMR, 

� scanner A0,  

� plotter A0,  

� xerox color A3, 

� imprimantă A3,  

� laminator A0, 

� aparat îndosariere A3, 

� multifuncţională, 

� rulotă specifică caravanei de informare, 

� corturi de campanie specifice activităţilor de informare în zona 

montană, 

� aparatură foto, audio, video pentru înregistrarea activităţilor de 

informare, 

� sistem mobil de sonorizare pentru activităţile de informare în aer liber, 

� sursă mobilă de electricitate pentru activităţile de informare în aer 

liber (generator), 

� consumabile. 
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� Demararea unei campanii complexe de informare a comunităţilor locale şi a 

vizitatorilor PNMR.  

 

�  Urmărirea identificării unor formatori de opinie în comunitățile locale, a unor 

persoane credibile, cu influență în comunitate, adevărați piloni de reper ai 

comunității, care să transmită în diverse ocazii, periodic mesajele APNMR 

(ex. primari, consilieri locali, profesori, preoți, medici, salvamontiști, 

montaniarzi, voluntari, elevi, studenți etc.). 

 

�  Crearea infrastructurii specifice de informare cu privire la obiectivele PNMR. 

 

�  Atragerea partenerilor în campaniile de informare şi conştientizare din rândul 

autorităţilor locale, regionale sau naţionale. 

 

�  Promovarea valorilor naturale şi culturale ale PNMR printr-o paletă largă de 

canale de comunicare (evenimente, imprimate, materiale electronice, filme 

şi documentare etc.). 

 

�  Promovarea elementelor cu rol de brand local. 

 

�  Elaborarea planurilor de acţiune pentru Strategia de Comunicare. 

 

�  Colaborarea cu experți în comunicare în scopul interpretării datelor din teren; 

crearea unui model de comunicare adaptat cerințelor și specific APNMR. 
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