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1
Prezentare generală

Cu ajutorul Inițiativei cetățenești europene, aveți posibilitatea să modelați politica europeană și să solicitați Comisiei 
Europene să propună un act legislativ în sferele sale de competență. Dacă doriți ca o inițiativă să se regăsească pe 
agenda Comisiei, ca organizatori ai inițiativei, trebuie să strângeți declarații de susținere de la cel puțin 1 milion 
de cetățeni din cel puțin șapte state membre ale UE. Puteți alege data de începere a perioadei de colectare a 
declarațiilor de susținere în termen de 6 luni de la înregistrarea inițiativei, iar perioada în sine durează 12 luni.

Dacă doriți mai multe informații despre cum să înregistrați o inițiativă cetățenească europeană, consultați nota de 
orientare „Cum să redactați inițiativa”. Dacă vă gândiți la o inițiativă, dar doriți sfaturi independente, atunci secțiunea 
CONSULTANȚĂ de pe Forumul Inițiativei cetățenești europene vă poate ajuta cu asistență personalizată în timpul 
pregătirii unei inițiative. 

Ușor de zis, greu de strâns în 12 luni peste 1 milion de declarații de susținere de la cetățeni ai UE din cel puțin 7 țări 
diferite. Ca să depășiți provocările și să reușiți, pregătiți-vă planul de campanie cu mult înainte de data de începere și 
asigurați-vă că aveți resursele necesare ca să îl puneți în aplicare:

• formați și coordonați o echipă eficientă de campanie în diferite țări și limbi, precum și cu diferiți parteneri;

• creați mesaje clare și coerente de campanie, dar fiți deschiși să vă adaptați la situații locale;

• creați-vă propria identitate vizuală;

• construiți un site web convingător pentru campania inițiativei 
dumneavoastră;

• identificați-vă principalele mijloace de comunicare.

https://europa.eu/citizens-initiative/home_ro
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2
Creați o infrastructură de 
susținere paneuropeană

Cele mai de succes campanii de inițiativă cetățenească europeană se sprijină 
pe baze puse cu mult înainte ca propunerea propriu-zisă de inițiativă să fie 
elaborată. Dacă nu faceți deja parte dintr-o rețea paneuropeană puternică, 
mai întâi găsiți un nucleu de organizatori care să vă sprijine. Ideal ar fi să 
aveți deja o rețea înainte să lansați inițiativa, dar ca organizator puteți să 
o dezvoltați (sau să o consolidați) în perioada ce curge de la înregistrarea 
inițiativei și până când începeți să strângeți declarațiile de susținere. 
Încercați să creați legături cu cetățeni și organizații active din alte state 
membre, care vă împărtășesc interesele și preocupările. Dacă aveți deja o 
astfel de rețea, iată câteva demersuri preliminare pe care să le întreprindeți 
împreună cu partenerii dumneavoastră europeni (consultați și nota de 
orientare despre „Cum să căutați parteneri”):

• Înțelegeți obiectivele fiecărui partener! Este puțin probabil ca 
misiunile lor să fie identice. Definiți principalele obiective ale 
campaniei pe care le pot accepta toți partenerii.

• Selectați cu atenție câteva state membre (ca sugestie, cel puțin 
șapte) în care subiectul este deja bine cunoscut și larg sprijinit 
și în care există un partener puternic, astfel încât să concentrați 
campania acolo unde are cele mai mari șanse de succes.

• Înțelegeți diferitele resurse financiare și pe cele legate de personal, 
de rețea și de voluntari ale fiecărui partener și, dacă este cazul, 
sprijiniți partenerii mai slabi, adăugând un al doilea partener din 
aceeași țară.

• Ajungeți la un acord cu privire la aspectele financiare. Campania va 
fi finanțată local în fiecare țară sau vor fi puse în comun resursele, 
iar ulterior alocate după caz?

• Decideți cum veți coordona campania. Ce instrumente și ce limbi 
veți folosi ca să comunicați intern?

• Desemnați echipele naționale și pe cele de coordonare și, dacă se 
poate, faceți ca toți să se întâlnească personal.

• Cât mai curând posibil, începeți să colaborați regulat (utilizând 
instrumentele și limbile convenite) ca să elaborați planurile de 
campanie. Identificați și rezolvați rapid eventualele probleme de 
comunicare internă.

Sfaturi practice
Comunicarea eficace în cadrul 
echipei transnaționale de 
campanie vă ajută să faceți 
schimb de idei, de metode și de 
materiale (texte, modele etc.) și 
să nu repetați greșelile. Utilizați 
modelul „spiței”. Coordonatorii 
centrali sprijină și îndrumă echipele 
naționale, însă echipele naționale 
pot, de asemenea, să discute ușor 
între ele printr-un grup WhatsApp, 
Slack și/sau Skype.
Elaborați un plan de comunicare 
cu trei etape principale:
• Înainte de lansare: în această 

etapă, axați comunicarea 
pe crearea ecosistemului 
dumneavoastră de părți 
interesate și pe elaborarea și 
testarea de mesaje și materiale 
de campanie.

• Campania publică: este perioada 
intensă de 12 luni în care 
strângeți declarații de susținere, 
iar totul se va concentra asupra 
obiectivului de 1 milion de 
semnături.

• Acțiunile subsecvente: 
indiferent de rezultatul 
inițiativei, probabil veți dori să 
comunicați în continuare cu 
rețeaua dumneavoastră de părți 
interesate și de suporteri.

Începeți prin a vă defini 
principalele categorii de public-
țintă. Este posibil ca publicul-țintă 
să difere în fiecare țară în care 
desfășurați campania.  
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Care sunt principalele categorii de public-țintă?
• Identificați grupurile în care veți găsi cel mai ușor persoane care doresc să semneze declarațiile de susținere pentru 

inițiativa dumneavoastră. Nu vă bazați pe intuiție! Încercați să obțineți studii adecvate care să vă sprijine analiza. 
• Identificați grupurile-țintă împreună cu partenerii din țările vizate, pentru că ei cunosc cel mai bine contextul local.
• Încercați să definiți patru sau cinci tipuri de susținători, „profiluri”, cu nume, gen, vârstă, profesie, interese, afilieri etc. 

Conturați imaginea fiecărui profil. Înțelegeți cum să abordați fiecare profil atunci când comunicați despre inițiativa 
dumneavoastră și definiți o strategie de abordare adaptată. 

• Identificați locul unde se reunesc aceste grupuri, atât online, cât și offline. Este important să selectați una sau două 
platforme de comunicare socială pe care să desfășurați campania, dar la fel de importante pot fi și locurile concrete de 
întâlnire.

• Aflați ce tip de limbaj folosesc aceste grupuri, ce le interesează și ce le displace. Aceste elemente nu sunt mereu aceleași 
pentru fiecare profil, așa că identificați principalele diferențe.
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O parte esențială a planului de campanie este planul în sine. Pentru fiecare 
acțiune majoră (de pe parcursul întregului an de campanie publică), definiți 
cât mai clar posibil:

• Grupul sau grupurile vizate.

• Mijloacele de comunicare utilizate, care pot fi o platformă de 
comunicare socială, de exemplu Facebook și/sau o campanie 
mediatică.

• Mesajele principale.

• Formatele media.

• Timpul și resursele necesare pentru a crea activele de comunicare. 
Vă puteți încadra?

• Data de începere și data de încheiere a fiecărei acțiuni

• Obiective. Câte semnături ar trebui să strângeți în urma fiecărei 
acțiuni?

O strategie inteligentă de comunicare are un impact cumulat. Încercați să 
programați acțiunile astfel încât să se susțină reciproc. De exemplu:

• Identificați o „celebritate” care este populară în rândul primului val 
de semnatari dintr-o țară.

• Încercați să recrutați formatorul de opinie respectiv prin tweet-
uri care să arate că mulți dintre fanii săi au semnat deja pentru 
inițiativă. Întrebați-l dacă dorește și el să semneze.

• Publicați postări care să le capteze atenția celorlalți fani (în special 
dacă formatorul de opinie a semnat pentru inițiativă).

• Povestiți ca să atrageți atenția mass-mediei.

• Repetați de la capăt.

Sfat practic
Alegeți momentele potrivite! 
Nu desfășurați acțiunile majore 
de campanie în timpul vacanței 
de vară sau de Crăciun, pentru 
că atunci oamenii se gândesc 
la alte lucruri. Pe de altă parte, 
profitați de impulsul creat de 
contextul politic local. Folosiți-vă 
de evenimentele și dezbaterile 
relevante de la nivel național și 
regional, atunci când oamenii se 
gândesc deja la tema inițiativei 
dumneavoastră, pentru că acestea 
sunt oportunități ca impactul 
campaniei dumneavoastră să fie 
mai extins.
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Strategii de marketing

Nu toți organizatorii de inițiative cetățenești europene care au reușit 
să strângă 1 milion de semnături și-au desfășurat campaniile doar pe 
platformele de comunicare socială. Însă toți au recunoscut că platformele 
de comunicare socială sunt un instrument foarte puternic prin care poți 
obține sprijin. Și alte strategii pot avea un succes extraordinar datorită 
circumstanțelor naționale specifice. Totuși, pentru fiecare inițiativă ar trebui 
să elaborați o strategie convingătoare de marketing pe platformele de 
comunicare socială, utilizând următoarele etape:

• Identificați comunitățile vizate.

• Alegeți una sau maximum două platforme de comunicare socială 
larg utilizate de către comunitatea vizată. Ar fi ideal ca acestea să 
fie platforme pe care dumneavoastră sau partenerii dumneavoastră 
sunteți deja prezenți.

• Identificați intermediarii și formatorii de opinie cu mulți susținători 
în rândul publicului-țintă.

• Fiți creativi și alegeți pentru inițiativa dumneavoastră un titlu scurt, 
percutant și ușor de înțeles, care este ușor de tradus în alte limbi, 
precum „Stop glyphosate”, „End the Cage Age” sau „Housing for all”. 
Creați grafice și imagini interesante și atractive. 

• Elaborați (și testați) materiale și mesaje adecvate. Fiecare conținut 
ar trebui să fie foarte atractiv pentru publicul-țintă și, prin urmare, 
ar trebui să fie scris clar și concis, astfel încât să poată fi utilizat pe 
toate mijloacele de comunicare.

• Desfășurați campania în serii. Dacă vă permiteți, folosiți sume mici 
de bani ca să promovați periodic postări de efect.

• Monitorizați minuțios rezultatele, iar dacă este posibil, urmăriți căile 
de acces folosite de utilizatori. În ce punct renunță oamenii în drum 
spre sistemul de colectare online? Unde este blocajul? Puteți să îl 
rezolvați? Colectați feedbackurile și rezultatele pentru că acestea vă 
vor ajuta să vă îmbunătățiți mesajele și campaniile.

Sfaturi practice
• Răspundeți la comentarii și 

întrebări. Dacă primiți comentarii 
jignitoare, răspundeți politicos, 
dar ferm. Comunitatea vă va 
proteja. Blocați persoanele 
insistente care incită la ură 
(„haters”).

• Aveți răbdare! Obiectivul final 
este să îi îndrumați pe oameni 
către sistemul de colectare 
online a declarațiilor de susținere 
pentru inițiativa dumneavoastră, 
dar este posibil ca cel mai 
eficient mod să nu fie acela de a 
le cere imediat să semneze.

• Încurajați intermediarii și 
formatorii de opinie să distribuie 
principalele dumneavoastră 
postări.

• Folosiți evenimentele de la nivel 
național, de exemplu conferințe 
sau programe de televiziune 
relevante, și hashtag-urile 
asociate lor ca să transmiteți 
mesajul dumneavoastră unor noi 
grupuri.
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Formularea mesajelor-cheie

Pentru a elabora sau pentru a testa mesajele-cheie ale campaniei 
dumneavoastră, răspundeți la următoarele întrebări:

• Gândiți-vă cum i-ați explica bunicii sau vecinului, în două-trei 
propoziții, scopul inițiativei.

• Gândiți-vă cum l-ați explica unui copil de 10 ani.

• Încercați să rafinați explicația dumneavoastră în doar cinci cuvinte. 
(Fiți practic! Nu încercați să fiți spiritual!)

• Asigurați-vă că mesajele dumneavoastră sunt pozitive.

• Elaborați o explicație clară și simplă pentru procesul Inițiativei 
cetățenești europene. De exemplu: de ce ar trebui să completeze 
formularul de declarație de susținere? Cum se va îmbunătăți situația 
dacă schimbăm legislația UE? 
Folosiți cu încredere materialele de comunicare disponibile în toate 
limbile oficiale ale UE de pe site-ul web al Inițiativei cetățenești 
europene. 

• Localizați mesajele dumneavoastră în toate țările în care vă 
desfășurați campania. Mesajele ar trebui să fie disponibile în limba 
sau limbile locale din țările vizate și să fie adaptate la contextul 
cultural al țărilor respective. 

• Testați-vă mesajele pe câțiva membri ai publicului-țintă. 
Reacționează așa cum ați sperat?

https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_ro
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Mijloace de comunicare

Un site web de promovare poate fi un foarte bun instrument de campanie, dacă este:

• Ușor de găsit! Înregistrați un nume de domeniu scurt, relevant și memorabil.

• Multilingv, în limbile vorbite în fiecare țară în care vă desfășurați campania.

• Explicativ. Cetățenii ar trebui să poată găsi o explicație clară și succintă despre problema pe care o 
abordează inițiativa, soluția pe care o sugerați, precum și procesul și calendarul Inițiativei cetățenești 
europene.

• Captivant. Și materialele vizuale atractive și interesante, precum graficele sau videoclipurile, pot să transmită 
mesajul dumneavoastră și să convingă categoriile de public pe care le vizați. 

• Încurajator. Raportează în timp aproape real numărul de semnături strânse în fiecare țară, precum și totalul 
curent, ca să încurajeze alți eventuali semnatari și să-i motiveze pe coordonatori și pe voluntari.

• Util. Furnizează linkuri către alte informații relevante.

• Un apel la acțiune. Afișează un buton proeminent care duce la sistemul de colectare online a declarațiilor de 
susținere.

Utilizarea platformelor de comunicare socială

Cât mai curând posibil, decideți-vă ce platforme de comunicare socială (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, 
YouTube etc.) și ce conturi veți utiliza. De exemplu, veți utiliza paginile de Facebook ale partenerilor sau veți crea o 
pagină dedicată campaniei? Doar o pagină unică centrală (cu conținut în mai multe limbi) sau câte o pagină în fiecare 
țară unde desfășurați campania?

Dacă intenționați să creați unul sau multe conturi specifice de campanie, creați-le cât mai curând posibil, cu mult înainte 
de a lansa campania, și asigurați-vă că dezvoltați un nucleu de suporteri din rândul intermediarilor și al formatorilor 
de opinie. Pe măsură ce vă crește numărul de suporteri, începeți să discutați despre inițiativă, faceți reclamă și creați 
interes pentru inițiativă, oferiți știri despre procesul de elaborare și de înregistrare și cereți feedback și/sau ajutor. 
Feedbackul vă va ajuta să vă rafinați mesajele și să le localizați. Răspundeți pozitiv la cât mai multe comentarii posibil. 
Dacă un formator de opinie distribuie conținutul dumneavoastră, redistribuiți-i postarea. Promovați-vă și iar promovați-
vă, dar fiți gata să discutați direct cu fiecare persoană care lasă comentarii. Pregătiți-vă răspunsuri la toate întrebările pe 
care aceștia le-ar putea adresa. Faceți-le să le fie ușor să semneze declarația de susținere.
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Dacă bugetul de comunicare vă permite, pregătiți conținut multimedia 
special pentru platformele de comunicare socială (infografice, GIF-uri 
animate, fotografii, chiar și un scurt material video). Concepeți-le ca 
materiale multilingve, astfel încât să poată fi utilizate în toate țările vizate. 
Un videoclip de impact, fără cuvinte, poate fi însoțit de un text scurt în limba 
corespunzătoare fiecărei țări vizate. De asemenea, astfel de materiale sunt 
valabile mai mult timp și le puteți distribui în diferite ocazii pentru diferite 
apeluri la acțiune. De preferință, utilizați un singur hashtag internațional 
pentru campanie și îndrumați traficul către site-ul dumneavoastră web.

Evenimente de promovare

Trebuie să vă concentrați resursele limitate asupra a ceea ce este susceptibil 
să aibă cel mai mare impact. Un eveniment cu un număr mare de participanți 
nu vă garantează că veți putea obține multe semnături. Dar dacă majoritatea 
participanților de la un eveniment restrâns posibil sunt interesați de 
inițiativă, probabil că va merita să mergeți la acest eveniment.

Materialele promoționale care pot fi utile sunt:

• Cărți poștale sau cărți de vizită cu sloganul, URL și hashtag-ul 
campaniei (în fiecare limbă) pentru ca voluntarii și suporterii să le 
ofere potențialilor semnatari.

• Fișe simple fotocopiate care să fie înmânate odată cu formularele 
de declarație de susținere (în fiecare limbă) și care să explice 
cuvintele dificile și motivele pentru care sunt necesare datele cu 
caracter personal.

Sfaturi practice
• Creșteți numărul de susținători 

dacă aduceți valoare 
conversațiilor și comunităților 
relevante pentru tema inițiativei 
dumneavoastră. 

• Fiți vizibili, originali, sinceri.
• Fiți prompți și publicați 

regulat postări ca să fiți cât 
mai interactivi posibil. Puneți 
hashtag-uri, etichetați alte 
conturi importante și utilizați 
opțiuni interactive, precum 
sondaje de opinie, videoclipuri 
în direct sau sesiuni de întrebări 
și răspunsuri (Q&A). Faceți-vă 
paginile amuzante, interesante și 
atrăgătoare. 

• Încurajați-i pe suporteri, 
voluntari, intermediari 
și formatori de opinie să 
distribuie conținutul campaniei 
dumneavoastră. Monitorizați 
rezultatele. 

• Repetați și replicați ceea 
ce funcționează cel mai 
bine în fiecare țară. Rafinați 
sau renunțați la ceea ce nu 
funcționează bine.

Sfat practic
Depuneți toate eforturile ca să 
aveți ocazia să luați cuvântul la 
evenimentele la care participați. 
Țineți un discurs elocvent și 
bine pregătit, astfel încât chiar 
și doar cinci minute să vă aducă 
numeroase semnături.
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---
Textul de mai sus are scopul de a-i ajuta pe organizatorii potențiali ai inițiativelor cetățenești. El nu 
angajează responsabilitatea juridică a Comisiei Europene. De asemenea, nu este exhaustiv și nu 
constituie o interpretare oficială a textului tratatelor. Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru 
felul în care sunt utilizate informațiile de pe această pagină..

Relația cu presa

Dacă dumneavoastră și/sau partenerii dumneavoastră nu aveți echipe de 
relații publice consacrate (și cu suficiente resurse), nu pierdeți prea mult 
timp cu comunicatele de presă. În schimb, încercați să cultivați relații directe 
și personale cu jurnaliști care au scris deja pe subiecte apropiate de temele 
inițiativei dumneavoastră. Fiecare echipă de campanie, fie centrală, fie 
națională, ar trebui să aibă un membru care poate vorbi bine și relaxat în 
direct (la televiziune sau la radio). Nu vă limitați doar la jurnaliști din presa 
națională sau de la televiziuni și posturi de radio renumite. Adesea, interesul 
mass-mediei este cumulat. Un articol elocvent într-un ziar local poate atrage 
atenția presei regionale și așa mai departe. Nu refuzați niciodată ocazia să 
discutați cu un jurnalist. Deseori, blogger-ii, vlogger-ii, podcaster-ii și alți 
formatori de opinie de pe platformele de comunicare socială au audiență 
extinsă în comunitățile interesate de anumite subiecte.

Vreți să aflați cum și-au desfășurat campaniile organizatorii inițiativelor 
reușite? Citiți poveștile lor de succes:

• One of us (Unul dintre noi) 

• Right2Water (Dreptul la apă) 

• Stop glyphosate (Stop glifosatului) 

• Stop vivisection (Stop vivisecției) 

• Minority SafePack (încă nedisponibil)

Dacă aveți nevoie de consiliere independentă și personalizată, solicitați acest 
lucru în secțiunea „CONSULTANȚĂ” a Forumului Inițiativei cetățenești europene. 
Veți primi consiliere personalizată în termen de maximum opt zile lucrătoare.

Sfaturi practice
• Cultivați relațiile cu jurnaliști 

pe platformele de comunicare 
socială, distribuind conținutul lor 
atunci când este relevant pentru 
inițiativă și explicând motivul 
interesului dumneavoastră. 

• Acționați prin mesaje, e-mailuri 
și apeluri telefonice directe. 

• Nu doar solicitați să scrie 
articole, gândiți-vă și la ce le 
puteți oferi dumneavoastră 
(o poveste originală, o 
perspectivă politică, o fotografie 
extraordinară etc.).
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