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În prezent, relațiile cu mass-media sunt foarte importante pentru că este un canal foarte 
puternic și eficient de răspândire a unui mesaj și de prezentare a unei asociații sau unui 
proiect. Prin urmare, este esențial să se știe cum se scrie un comunicat de presă eficient. 

Mass-media poate fi un canal excelent de promovare a activității organizației tale și de 
prezentare a informațiilor relevante pentru grupul țintă. Pe de altă parte, nu orice lucru 
nou pe care îl ai de împărtășit este potrivit pentru a apărea în media. În această situație, 
primele întrebări pe care ar trebui să ți le pui înainte de a emite comunicate de presă 
sunt "De ce este important acest lucru?", "Ce informații noi oferă publicului?","Este 
relevant pentru public?", "Este ceva neașteptat sau neobișnuit despre acesta?". Ai găsit 
răspunsul la aceste întrebări? Perfect, atunci ești pe drumul cel bun! 

Pentru a continua va trebui să găsești răspunsuri și la următoarele întrebări, pe care să le 
incluzi mai apoi în comunicat:  

• Cine? – pe cine includ evenimentele prezentate și, la fel de important, cui îi este 
adresată această informație?  

• Cum? – cum s-au întâmplat lucrurile?  
• Când? și Unde? – când și unde s-a petrecut asta?  

După ce ai aflat răspunsul la aceste întrebări comunicatul de presă este aproape gata. 
Tot ce mai rămâne este sa prezentați răspunsurile la acestea în câteva paragrafe scurte.   

Cum să începi? Aici sunt câțiva pași pe care trebuie să-i urmezi:  

1. Găsește un titlu  

Titlul și primul paragraf sunt cele mai importante. Dacă poți găsi un titlu care să atragă 
atenția și să încurajeze oamenii să continue să citească (dar prima dată, jurnalistul), 
atunci cel de al doilea pas spre publicare a fost făcut. Ar trebui să fie ”puternic” și 
atractiv, dezvăluind subiectul, dar în același timp creând pentru potențialul cititor 
dorința de a descoperi și restul textului.  

 

 

4. Comunicate de presă 
Cum să creezi un comunicat de presă care va fi 
publicat? 
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2. Fă un rezumat a poveștii 

După ce ai găsit un titlu, schițează primul paragraf făcând rezumatul, în aproximativ 50 
de cuvinte (1-2 propoziții scurte) al întregii povești (de exemplu: “Națiunile Unite au 
distribuit 62 de tone metrice de ajutor umanitar, astăzi, în Donetsk. Acesta include 
obiecte esențiale de igienă, lapte condensat pudră, apă potabilă și medicamente 
asigurate de către Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați (UNHCR), UNICEF și 
Organizația Mondială a Sănătății”). Într-un mod simplu, încearcă să răspunzi la 
întrebările de mai sus (Ce? Cine? Cum? și Când?) în limitele date.  

Pentru a te asigura că ai făcut o treabă bună, imaginează-ți că acesta va fi singurul 
paragraf publicat. Este informația suficientă pentru a oferi publicului o idee bună despre 
ce încerci să împărtășești? Dacă da, atunci poți continua cu pasul următor!  

De exemplu, paragraful următor provine dintr-un comunicat de presă al World Wildlife 
Fund (WWF): 

“Numărul de urși panda giganți a crescut cu până la 17% în ulima decadă, conform unui 
studiu condus de Guvernul chinez.”  

Ce informații sunt oferite în 21 de cuvinte?  

! Ce? Ceva relevant pentru public: eforturile de conservare a urșilor panda dau 
rezultate. Observă și cum subiectul este unul de interes, pentru că publicul 
larg iubește urșii panda. Aceeași informație este disponibilă și despre anumite 
specii de pește (de exemplu, se depun eforturi și pentru protejarea 
zărganului, știucii și scrumbiilor), dar această informație are șanse mai mici de 
a fi publicată în media pentru că nu este la fel de atrăgătoare ca cea despre 
drăguții ursuleți panda; 

! Când? În ultima decadă; 
! Unde? În China; 
! Cine? Guvernul chinez este cel care abordează această problemă; 
! Cum? Această informație nouă descoperită printr-o studiu al guvernului din 

China.  

3. Oferă informații suplimentare  

Continuă cu prezentarea, paragraf cu paragraf, a răspunsurilor la întrebările de mai sus, 
furnizând informații utile și clarificând ceea ce tocmai ai menționat în primul paragraf. În 
această etapă, gândește-te la publicul tău (persoanele care citesc un cotidian au 
interese și așteptări diferite față de oamenii care citesc o revista de specialitate într-un 
anumit domeniu de interes) și alege cea mai bună modalitate de a-i aborda. Amintește-
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ți să te pui în locul potențialilor cititori. Ai fi interesat de ceea ce este prezentat? Poți 
înțelege mesajul și limbajul utilizat? În acest context, poți lua în considerare ca pentru 
tipuri diferite de mass-media și sa emiteți de comunicate de presă diferite. 

Mai mult decât atât, ar trebui să prezinți faptele dintr-o perspectivă obiectivă și nu ca pe 
o poveste personală despre activitatea organizației tale, cu percepții și influențe 
subiective asupra textului. Scrie la persoana a treia (de exemplu “Asociația AUDELE va 
oferi servicii noi comunității, începând cu 12 mai 2016. Acestea includ (...). Toate 
persoanele interesate să dezvolte aptitudini noi pot beneficia de această 
oportunitate...”). Nu folosi adjective sau adverbe hiperbolizatoare (exemplu: “Asociația 
AUDELE va oferi comunității servicii noi, cu un impresionant impact asupra dezvoltării 
acesteia, cum nu s-a mai văzut până acum”). 

Cu toate acestea, fii cât mai concis cu putință. Deși nu exista un număr ideal de 
paragrafe pe care ar trebui să le incluzi, cel mai bun număr este cel mai redus care însă 
oferă suficiente informații relevante jurnalistului pentru a putea scrie articolul.  Nu uita 
să prezinți informații despre când și unde se întâmplă lucrurile (sau s-au întâmplat), cine 
a fost implicat și câteva referințe, dar și cum această informație poate fi utilizată de 
publicul general sau de unul specific.  

4. Include un citat al unei persoane implicate  

Adesea, în cel de al 3-lea sau al 4-lea paragraf se recomandă citarea unei persoane care 
a fost implicată în știre, dându-i astfel o notă mai personală și reprezentând și o ocazie 
de expunere a punctului de vedere al organizației sau a beneficiarului (exemplu: 
“Creșterea populației de urși panda giganți este o victorie a măsurilor de conservare 
care merită sărbătorită” a declarat Ginette Hemley, Vicepreședinte al Wildlife 
Conservation, World Wildlife Fund (WWF)”). Funcționează mai bine dacă una dintre 
persoanele pe care le citezi este considerată o sursă credibilă în domeniu (expert, 
persoană cu experiență în domeniu sau care are o imagine pozitivă în comunitate etc.) 

5. Semnalează finalul comunicatului de presă 

Acest lucru poate fi făcut în diferite feluri, una dintre modalitățile oficiale fiind aceea de 
a utiliza cuvântul “Sfârșit”, cu litere îngroșate, după ultimul paragraf. După, adaugă 
întotdeauna ”Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați...” și oferă detaliile 
organizației tale sau cele ale unei persoane disponibile să ofere informații suplimentare 
unui jurnalist interesat.  

6. Dacă este necesar, adaugă și “Note pentru editori” 

Dacă sunt necesare informații suplimentare (de exemplu, informații despre organizație, 
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partenerii implicați, disponibilitatea de a trimite fotografii, un website unde pot fi 
accesate mai multe informații etc.), puteți include acest lucru la sfârșit, după subtitlul 
"Note pentru editori". 

Cu privire la conținut, așa cum este prezentat mai sus, ar trebui să fie cât mai concis 
posibil, oferind în același timp informații relevante. Frazele ar trebui să conțină în jur de 
30-40 de cuvinte pentru ca cititorul să poată urmări ideea prezentată. Daca simți ca ai 
nevoie de mai mult, încearcă să împarți frazele în două sau mai multe propoziții scurte. 
De exemplu, fraza: "Începând cu luna martie 2014, peste 1 milion de persoane au fost 
strămutate în Ucraina, dintre care mai mult de 134,000 sunt copii", poate fi împărțită în 
"Începând cu luna martie 2014, peste 1 milion de persoane au fost strămutate în 
Ucraina. Dintre acestea, mai mult de 134.000 sunt copii. ". 

La sfârșit, nu uita să verifici textul pentru a te asigura că nu sunt greșeli de ortografie sau 
gramaticale. Corectitutdinea și ușurința de a înțelege limbajul sunt fundamentale în 
orice comunicat de presă și fac diferența dintre a obține succesul scontat sau de a fi 
ignorat de cititori.  

Uneori este de asemenea util să adaugi câteva fotografii la comunicatul tău, mai ales 
acum, când cea mai mare parte a mass-mediei folosește internetul pentru a publica știri 
relevante. Încearcă să alegi fotografiile cele mai semnificative (de obicei 3 până la 6, 
pentru a oferi reporterului posibilitatea de a alege), dar care sunt de o bună calitate 
(lumina bună, focalizare etc.). Pentru imprimare, rezoluția recomandată este de 
aproximativ 300dpi. 

Pentru a face lucrurile mai clare, în pagina următoare poți găsi ca exemplu un 
comunicat de presă al UNICEF, în care este destul de ușor să identifici regulile de mai 
sus. Poți utiliza, de asemenea coloana din stânga ca un cadru pentru viitoarele tale 
comunicate de presă. 
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Exemplu de comunicat de presă și structura acestuia 

Elementele de 
cadru 

Cum apar în comunicatul de presă al UNICEF 

Titlu  Ucraina: Națiunile Unite distribuie 62 de tone de ajutoare 
umanitare la Donetsk 

 
Sumarul 
paragrafului 1 (44 
de cuvinte)  

Națiunile Unite au distribuit 62 de tone de ajutoare umanitare, 
astăzi, la Donetsk. Acestea includ obiecte esențiale de igienă, haine 
călduroase, pături, lapte condensat, apă potabilă și medicamente 
asigurate de către Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați 
(UNHCR), UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății” (WHO). 

 
Detalii despre 
subiect 

Dintre cei 5 milioane de civili afectați de criza din Ucraina, cei care 
locuiesc în zonele de conflict sunt mult mai vulnerabili din cauza 
accesului limitat la asistență umanitară.  Acest convoi este doar una 
dintre multele inițiative ale ONU și ale partenerilor săi de ajutorare 
a celor aflați în nevoie.   

 
Un citat al unui 
partener 
U.N.I.C.E.F. în 
această 
problemă 

“Conflictul din estul Ucrainei a strămutat peste 1 milion de oameni. 
Cu toate acestea, mulți rămân în zonele afectate de lupte, unde 
infrastructura și spațiile de locuit sunt afectate și serviciile de bază 
nu mai există”, a spus Vanno Noupech, reprezentant UNHCR 
pentru Belarus, Moldova și Ucraina. “Sperăm că asistența oferită va 
ușura suferința celor aflați în nevoie, în special a celor care locuiesc 
în adăposturi improvizate.” 

 
Un citat al unui 
reprezentant 
U.N.I.C.E.F.  

“Copii care trăiesc în zonele de conflict sau cei refugiați continuă să 
suporte greul conflictului” a declarat Giovanna Barberis, 
reprezentant UNICEF în Ucraina. “Este vital să avem acces continuu 
pentru a livra ajutoare cât mai multor persoane și copii aflați în 
nevoie. Lipsa hranei și a apei potabile și accesul îngreunat la 
facilități medicale în zonele de conflict pun viețile copiilor în pericol, 
cei mai vulnerabili copii fiind cei care trăiesc în adăposturile anti-
aeriene, cei instituționalizați, cei cu dizabilități și cei infectați cu 
HIV.” 
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Un alt paragraf 
cu informații 
suplimentare 
referitoare la 
subiect  

Alături de alte organizații umanitare care operează în Ucraina, 
UNHCR, UNICEF și WHO sunt preocupate de lipsa accesului 
umanitar securizat la distribuirea de ajutoare copiilor și familiilor 
afectate de conflict din întreaga țară.  Din martie 2014, mai mult de 
1 milion de locuitori din Ucraina au fost strămutați. Dintre aceștia, 
peste 134,000 sunt copii. Refugiații care suferă de tuberculoză 
rămân nesupravegheați iar cei seropozitivi nu au acces la 
medicamentație. Mai mult decât atât, monitorizarea bolii este 
întreruptă astfel că unele focare de infecție ar putea apărea, cu 
consecințe catastrofale. 

În fața unui număr tot mai mare de refugiați din zonele afectate de 
conflict, ONU extinde asistență în zonele cu acces dificil precum și 
în alte zone afectate.  

 
Un set de 
caractere care 
indică faptul că 
acest comunicat 
s-a încheiat 
(“SFÂRȘIT” 
poate fi de 
asemenea folosit) 

### 
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Notele pentru 
editori care oferă 
informații 
suplimentare  
despre UNHCR și 
UNICEF 

õ} æ|cˇ | ! Ô[ { ã•æ¦ ãæc! ] }̂ c¦ ˇ ! Ü ~̌̂ * ãæŢã! æ| ! ÞæŢã̌ } ã|[ ¦ ! W} ãĉ , cunoscut 
de asemenea ca Agenția ONU pentru refugiați a fost înfiinţat pe 14 
decembrie 1950 de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite. 
Acesta este mandatat să conducă şi să coordoneze operaţiuni 
internaţionale pentru protecţia refugiaţilor. Scopul său principal este 
acela de a apăra drepturile şi bunăstarea refugiaţilor. Luptă pentru a 
se asigura că toată lumea îşi poate exercia dreptul de a solicita azil 
şi de a găsi refugiu într-un alt stat, cu opţiunea de a se reîntoarce 
acasă voluntar, de a se integra local sau de a se stabili într-o altă 
ţară. De asemenea, UNHCR are şi un mandat pentru a ajuta 
oamenii fără cetăţenie. În peste 60 de ani, UNHCR a ajutat zeci de 
milioane de oameni să-și reia viața. 

http://www.unhcr-centraleurope.org/ro/despre-noi.html. 

UNICEF promovează drepturile și buăstarea a fiecărui copil, prin tot 
ceea ce face. Împreună cu partenerii noștri, activăm în 190 de țări și 
teritorii pentru a transforma dedicația noastră într-o acțiune 
practică, axată pe ajutorarea celor mai vulnerabili și izolați copii. 
Pentru mai multe informații vizitați: www.unicef.org. Pentru poze și 
multimedia, vă rugăm vizitați: 

 https://weshare.unicef.org/mediaresources. Follow UNICEF on 
Facebook and Twitter.   

 
Date de contact 
pentru mai multe 
informații  

Pentru mai multe informații , vă rugăm să contactați:  

Dan McNorton, UNHCR Geneva, + 41 22 739 8658, 
mcnorton@unhcr.org 

Nina Sorokopud, UNHCR Kiev, +38 044 288-9710, 
sorokopu@unhcr.org 

Kristen Elsby, UNICEF Geneva, +41 22 909 5286, 
kelsby@unicef.org 

VeronikaVashchenko, UNICEF Kiev, +38 044 254 2439, 
vvashchenko@unicef.org 
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Alte sfaturi pentru o mai bună prezență în mass-media a organizației tale:  

Contactează jurnaliștii înainte 

La fel ca orice altă formă de comunicare impersonală, comunicatele de presă sunt 
deseori ignorate în cazul în care nu reușesc să capteze rapid interesul jurnalistului care 
le citește sau uneori chiar înainte de a fi citite. Crează o listă de contacte a unora dintre 
jurnaliștii care sunt responsabili de domeniul tău de activitate și încearcă să-i contactezi 
personal, înainte de a emite comunicatul de presă, prezentând știrile și opinia ta cu 
privire la importanța acestora! Încearcă să ai un contact personal și direct cu jurnaliștii! 
Acest lucru îti va oferi, de asemenea, și șansa de a obține un feedback de la aceștia și 
da a ajusta comunicatul astfel încât sa fie mai potrivit pentru a fi publicat.  

Totuși, să nu faci acest lucru prea des. Imaginează-ți că acei 
jurnaliști primesc zeci de comunicate de presă pe zi. Ce s-ar 
întâmpla dacă fiecare ar suna să întrebe de ele? Nu uita ca la 
începutul conversației să întrebi dacă sunt disponibili pentru a 
avea o discuție scurtă cu tine despre știrea pe care ai pregătit-o.   

Fă-i pe jurnaliști parte din știrea ta 

Chiar dacă sunt ocupați, din când în când jurnaliștii pot fi 
interesați de participarea la un eveniment, în special dacă este ceva nou, foarte atractiv. 
Când este posibil, roagă-i să se implice în evenimente sau permite-le să experimenteze 
singuri (de exemplu, dacă prezinți un dispozitiv care simulează un accident auto la 
5km/h, invită-i să-l încerce și să vadă ce impact are demonstrația asupra percepției 
oamenilor cu privire la utilizarea centurii de siguranță).   

Când trimiți un comunicat de presă prin e-mail, copiază titlul în linia de subiect  

E-mail-ul este cel mai popular mod de a trimite un comunicat de presă.  Când trimiți 
unul, copiază în linia de subiect titlul comunicatlui, asigurându-te astfel că atragi atenția 
asupra sa. Să nu-l faci să arate ca un SPAM, adăugând civinte ca “IMPORTANT!!!” sau 
“Trebuie să citești asta!”. Vor avea efectul opus față de cel pe care îl dorești tu.  

Încearcă să adaugi textul în corpul e-mail-ului și nu în atașament 

Când publică un comunicat de presă, jurnaliștii copiază cea mai mare parte din 
informații în articol, astfel trebuie să le pui la dispoziție un format care face acest lucru 
cât mai accesibil posibil. Atașamentele trebuie să fie descărcate, iar acest lucru ia din 
timpul jurnalistului. Mai mult, pe piață există diverse programe de editare a textului, 
astfel că e posibil ca jurnalistul să nu poată deschide formatul pe care tu i l-ai trimis. Cel 
mai rău lucru pe care l-ai putea face este să atașezi un comunicat în format PDF: acestea 
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sunt foarte dificil de copiat, descurajând astfel publicarea textului. Corpurile e-mail-
urilor, pe de altă parte, sunt ușor de accesat de oricine și sunt într-un format care 
permite copierea fără nici o problemă.  

Chiar dacă nu ești o organizație politică nu inseamnă că ești neutru în viața 
politică  

Comunicatele voastre de presă nu trebuie să se limiteze doar la proiectele din care face 
parte organizația voastră. Deciziile luate la nivel local, național sau internațional ne 
afectează pe toți, unele mai mult decât altele. În cazul în care una dintre aceste decizii 
afectează grupul țintă sau sunt relevante pentru misiunea ta, atunci este normal să 
exprimi opinia organizației tale. Jurnaliștii sunt foarte interesați de politică dar reacția 
societății civile este și mai atrăgătoare pentru ei și pentru public, astfel că acest gen de 
comunicate au o șansă mare de a fi publicate sau cel puțin incluse într-o știre. Pe de altă 
parte, nu exprima opinii despre orice! Încearcă să rămâi în zona ta de interes și de 
expertiză. 

Utilizează site-uri ce preiau gratuit comunicate de presă sau chiar servicii 
profesionale de acest gen 

Căutând pe internet, poți găsi cu ușurință site-uri care să ofere gratuit publicarea 
comunicatului tău, care este pus instantaneu la dispoziția a mii de jurnaliști. Mai mult 
decât atât, există servicii profesionale care te pot ajuta cu publicarea comunicatului de 
presă și chiar cu monitorizarea modului în care știrea a fost preluată de mass-media. În 
timp ce aceasta este o modalitate foarte bună de a publica știrea ta, faptul că textul tău 
va fi în același loc cu alte zeci de materiale similare înseamnă că trebuie să depui o 
muncă suplimentară pentru a îl prezenta ca pe un material care merită să fie publicat. 


