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AGENDĂ 

SESIUNE DE LUCRU ÎN COMUNICAREA INSTITUȚIONALĂ 

27- 29 Octombrie 2015, Chișinău, Republica Moldova  
Ministerul Justiției, Sala de instruire, Et. 4  

 

     Obiectivul: Consolidarea competenţelor angajaților din cadrul OCP în elaborarea viziunii, misiunii, precum 

și diseminarea mesajelor cheie privind probațiunea către grupurile țintă 

Ziua 1 – Marți, 27 octombrie 2015  

Ora Tema / Vorbitor Subiecte 
   

8:30 – 8:45 Înregistrarea participanților  

8:45 – 9:15 Deschiderea sesiunii de lucru - Prezentarea experienței expertului și a 
participanților  

9:15 – 9.30 Lilia Gaibu, şefa Direcției activitate analitică şi 
relații externe -  prezentarea situației actuale a 
comunicării instituţionale  în cadrul serviciului 
de probațiune din Moldova. 

- Scurtă introducere a actualului plan de 
comunicare implementat de serviciul 
de probațiune din Moldova. 

9:30 – 10:30 Natalia Moghilda (Expert Non-Cheie Junior) - 
Prezentarea Strategiei de comunicare a OCP 
 
Anca Nicoară (Expert Non-Cheie Senior) - 
Importanța unei bune comunicări în domeniul 
probațiunii, bazată pe o viziune clară, misiune și 
mesaje cheie 

- De ce este important să avem o 
viziune şi o misiune organizațională ? 

- Ce și pentru cine ne propunem să 
comunicăm?   

 

10:30 – 10:45 Pauză de cafea 

10:45 – 12:45 Anca Nicoară și Natalia Moghilda:  
 
Dezbateri privind înțelegerea grupurilor ţintă 
definite în strategia de comunicare a serviciului 
de probațiune din Moldova. 
 

- Definirea și prioritizarea  grupurilor 
țintă care vor recepționa mesajele și 
focusarea pe cele care prezintă 
puncte comune de interes.  

- Cum se formulează mesajele cheie 
într-un mod clar, care accentuează 
acțiunile specifice ce sunt așteptate 
din partea grupurilor țintă? 

 

Ziua 2 – Miercuri, 28 octombrie 2015 

Ora Tema / Vorbitor Subiecte 
   

8:30 – 10:30 Anca Nicoară și Natalia Moghilda:  
 
Sesiune de brainstorming privind misiunea 
organizaţiei și mesajele cheie 

- Brainstorming și discuții interactive 
privind elaborarea în comun a viziunii, 
misiunii și a mesajelor cheie. 
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10:30 – 10:45 Pauză de cafea 

10:45 – 12:30 Sesiune de lucru în grup. Focus grup pe 
construirea mesajelor cheie: 
 
Lilia Gaibu, șefa Direcției activitate analitică şi 
relații externe 
Vitalie Reniță, șef al Direcției juridice  
Victoria Bronici, specialist superior al Serviciului 
pedepse comunitare, Direcția monitorizarea 
activităţii de probaţiune  
Aliona Gîrbu, șefa Serviciului probaţiune 
juvenilă şi presentenţială, Direcția 
monitorizarea activităţii de probaţiune 
Iurie Mahu, șef al Serviciului resocializare, 
Direcția monitorizarea activităţii de probaţiune 

Identificarea mesajelor cheie și a grupurilor 
țintă pe ariile de lucru specifice probaţiunii, 
precum: 
- Lucrul cu victimele și justiția 

restaurativă 
- Pedepse comunitare 
- Sentințe comunitare 
- Beneficiile și limitările modelelor 

existente în probațiune și serviciile de  
reabilitare 

- Probațiunea juvenilă și presentențială 
 

 

Ziua 3 – Joi, 29 octombrie 2015 

Ora Tema / Vorbitor Subiecte 
   

8:30 – 10:00 Anca Nicoară și grupul: 
 
Finalizarea versiunii de proiect privind viziunea, 
misiunea și mesajele cheie  

- Revizuirea scopurilor și obiectivelor 
organizaționale pentru a asigura 
integrarea acestora în strategia de 
comunicare  

- Consistenţa mesajelor abordate din 
perspective diferite 

10:00- 10:15 Pauză de cafea 

10:15 – 12:15 Anca Nicoară și Natalia Moghilda: 
Sesiunea de formare a participanţilor 
(partea 1) 
 
Sesiune de formare a grupului selectat din 
cadrul serviciului de probațiune privind 
modalitatea de diseminare a mesajelor cheie 
către grupurile țintă şi selectarea canalelor care 
vor asigura comunicarea, prin materiale care 
cresc vizibilitatea. 

- Ce, de ce, când, cum și către cine 
comunicăm? 
 

 

12:15 –13:15 Pauză de prânz 

13:15 – 15:30 Anca Nicoară și Natalia Moghilda:  
 
Finalizarea draftului privind comunicarea 
instituţională 
Lucrul ulterior sesiunii de formare 

- Elaborarea unei mape a mesajelor 
cheie și a matricei de comunicare  

15:30 –16:00 Sfârşitul sesiunii de lucru  

 


