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Un instrument de promovare important al proiectului, respectiv al
organizaţiei tale, îl reprezintă comunicatul de presă. Acesta este un

material scris trimis către jurnalişti, în funcţie de specificul acestuia. 
 

Atunci când publici un comunicat de presă, informezi direct publicul
tău ţintă despre proiectele pe care le pregăteşti, activităţile pe care

le desfăşori sau rezultatele pe care le ai după un proiect. Se întâmplă
ca de multe ori, presa să preia un material mot-a-mot, aşadar trebuie

să acorzi importanţă textului: să nu ai greşeli gramaticale, să ai
diacritice, să ai coerenţă în ceea ce prezinţi prin document şi să fie

uşor de parcurs.

I. CE ESTE COMUNICATUL DE PRESĂ



Comunicat de presă tip anunţ - are ca scop informarea
publicului despre o activitate, un proiect, un eveniment
sau o campanie care va avea loc. Textul acestui tip de
comunicat trebuie să fie complex, astfel încât jurnaliştii
să aibă toate informaţiile necesare pentru a realiza o
ştire.
Comunicat de presă luare de poziţie - este folosit pentru
a-şi exprima opinia oficială, poziţia, cu privire la o
situaţie sau un eveniment. Este foarte des utilizat în
perioadele de criză.
Comunicat de presă de tip invitaţie - permite emitentului
să îi invite la un anumit eveniment pe cei interesaţi. Este
folosit foarte des pentru a invita terţe părţi la conferinţe
de presa sau la evenimente publice: dezbateri,
deschidere/reamenajări de locaţii.
Comunicat de presă de reamintire - se foloseşte drept
reminder în unele situaţii. Este folosit în general pentru a
readuce în atenţia invitaţilor un eveniment şi pentru a le
reaminti detalii precum: locaţia, data şi ora când va avea
loc acesta şi ce se va întâmpla în cadrul său.
Comunicatul de follow-up - se foloseşte pentru a
prezenta rezultatele unui proiect: numărul de
participanţi, numărul de activităţi, numărul de voluntari,
numărul de invitaţi, temele abordate, impactul pe care l-
a avut în comunitatea respectivă şi obiectivele atinse.
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II. CE TIPURI DE COMUNICATE DE
PRESĂ EXISTĂ?



unul când anunţaţi proiectul, ce scop are, pe ce
perioadă se întinde, când se pot înscrie
voluntari/participanţi (dacă e cazul), ce activităţi se fac,
unde se fac activităţile, cine sunt oamenii care
organizează.
Unul exact când este proiectul, poate să fie de invitaţie
pentru deschidere sau de prezentare a calendarului de
activităţi.
Unul după proiect (comunicatul statistic) în care se
prezintă rezultatele proiectului şi impactul avut. Aici se
pot include şi scurte testimoniale ale participanţilor şi
ale echipei de proiect.

Sunt o multitudine de situaţii când se poate trimite un
comunicat de presă, însă trebuie să acordăm atenţie
sporită numărului de comunicate pe care îl trimitem
pentru a nu risca să fim blocaţi de jurnalişti sau trecuţi pe
vreo listă neagră. 

În funcţie de dimensiunea proiectului (perioada pe care se
întinde), nivelul la care este (local, judeţean, regional,
naţional) şi numărul de etape pe care îl are, stabileşti câte
trimiţi. Recomandarea este de a trimite 3 comunicate
maximum: 

III. DE CE TRIMITEM UN COMUNICAT
DE PRESĂ?



Aşadar, trimiţi un comunicat de presă când: anunţi un
proiect nou (calendarul activităţilor şi cum poate participa
comunitate), o campanie nouă, deschiderea unui centru,
reamenajarea unei locaţii, diseminarea rezultatelor şi
impactul unui proiect.



IV. Care e structura unui
comunicat de presă?

Titlul: trebuie să fie scurt (max. 7-8 cuvinte), să capteze
atenţia jurnalistului care primeşte comunicatul de presă, să
fie clar şi concis, să fie folosite verbe la modul indicativ;

Leadul (primul paragraf): este cel mai important paragraf,
trebuie să ofere informaţia generală, nu ar trebui să
depăşească 7 rânduri. De asemenea, trebuie să răspundă la
întrebările Cine?, Ce?, Unde?, Când?;

Paragrafele explicative/Corpul textului: sunt paragrafele
care răspund la întrebările Cum? şi De ce? - detaliază
informaţiile din lead, pot să includă şi o declaraţie a
coordonatorului de proiect sau a preşedintelui/directorului
organizaţiei/şcolii;

Date de contact: e necesar ca la final să existe trecute
numele, numărul de telefon şi e-mailul persoanei de
contact care se ocupă de proiect şi poate să ofere cât mai
multe informaţii, alăture de contactul preşedintelui
organizaţiei sau directorului şcolii; atunci când
coordonatorul şi preşedintele/directorul sunt una şi aceeaşi
persoană, se trec datele responsabilului de comunicare;

Descrierea organizaţiei care desfăşoară proiectul: pentru a
oferi un context jurnalistului, dar şi pentru a avea datele
corecte direct de la sursă, în încheierea documentului se
trece o descriere a organizaţiei.



V. Cui şi cum trimitem
comunicatul de presă?

Înainte de a trimite comunicatul de presă se face research şi
se creează o bază de date cu jurnalişti. În funcţie de tipul
proiectului, dacă se desfăşoară local, judeţean, regional sau
naţional, se caută contacte pe internet sau prin reţeaua de
cunoştinţe, dacă este cazul. Se recomandă ca baza de date să
se actualizează constant. Este bine să conţină numele
publicaţiei, tipul acesteia (ziar, site de ştiri, televiziune,
radio), o adresă de e-mail generală, site-ul publicaţiei, o
adresă de e-mail a redactorului şef sau a unei persoane din
echipă (de regulă, aceste informaţii se găsesc la rubrica
contact/echipă/despre noi) şi un număr de telefon. 

Comunicatele de presă se trimit doar via e-mail, iar numărul
de telefon îl poţi folosi pentru a trimite un mesaj text sau a
telefona jurnalistul şi a-l anunţa că i-ai trimis un comunicat
de presă. 



Subiectul e-mailului: [Comunicat X] Titlul comunicatului
Formulă de salut
Un paragraf (leadul) despre ce este comunicatul
Opţional poţi adăuga şi aici date de contact
Comunicatul de presă ataşat în format docx. şi pdf. 
Materiale vizuale (material grafic sau poze)
Formulă de încheiere

E-mailul cu comunicatul de presă conţine:

Atenţie! Trimite e-mailurile individual sau pune toate
adresele de e-mail în BCC!



VI. Model comunicat de presă

Numele oraşului, data emiterii

Titlul
 

Paragraf iniţial - Asociaţia X organizează în perioada Y proiect W, care îşi propune să
organizeze 10 ateliere împotriva bullyingului în judeţul Y, pentru elevi. Acest proiect este
finanţat prin programul Start ONG, lansat de Kaufland România şi implementat de Asociaţia
Act for Tomorrow.

Paragraf 1 - Se inserează informaţii despre proiect - nevoia, obiective, rezultate aşteptate.

Paragraf 2 - Se inserează informaţii detaliate despre ateliere: unde sunt organizate, cine le
facilitează, cine poate participa, cât durează, cum se abordează subiectul proiectului.

Paragraf 3 - Se inserează descrierea programului

Start ONG este un program lansat de Kaufland România şi implementat de Asociaţia Act for Tomorrow.
Domeniile vizate sunt: educaţie, sănătate, mediu, social şi cultură. Valoarea totală a programului este de
500.000 euro. Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanţare comunitară destinat
ONG-urilor tinere, instituţiilor non-administrative şi grupurilor informale/ de iniţiativă.

Declaraţie coordonator/preşedinte organizaţie (se pune mereu cu italic şi între ghilimele
româneşti, fiind un citat) - „Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent
laoreet non urna non sodales. Pellentesque ac interdum lacus. Aliquam ante nisl, maximus quis
tellus eget, ornare volutpat sem. In hac habitasse platea dictumst. Mauris lacus erat, mollis quis
diam feugiat, molestie rhoncus felis. Aenean tempor pretium tellus, eu convallis nibh ornare ut.
Curabitur ac rutrum erat. Donec lacinia nisl eget metus maximus tincidunt. Etiam lectus mi,
rhoncus at risus et, posuere consequat justo. In et elit in odio fermentum elementum vitae
tincidunt purus. Nunc sollicitudin sapien risus, quis sagittis magna viverra quis.”, ne spune X,
coordonatorul/preşedintele/directorul proiectului/organizaţiei/şcolii.

***
Contact
Nume 
Funcţie persoană de contact
Număr de telefon
Adresă de e-mail

 ***

Descrierea organizaţiei 



Subiectul comunicatului - abordează doar un singur
subiect;
Să foloseşti diacritice în tot textul, nu doar parţial;
Să îl scrii la persoana a III-a;
Să fie un text clar şi concis;
Să îl trimiţi de preferat marţi sau miercuri, în intervalul
orar 8:00-11:00;
Să scrii cuvintele cheie cu bold deoarece mulţi jurnalişti
citesc textul pe diagonală (recomandat să fie cu bold
cifrele sau cuvintele de impact);
Să pui un antet şi subsol specific organizaţiei; în cazul
proiectelor finanţate prin Start ONG, acestea trebuie să
conţină cele 3 logo-uri obligatorii;
Să îl reciteşti o dată înainte să trimiţi.

 Atenţie la:
  


