
Comunicarea reprezintă elementul indispensabil pentru funcționarea 
oricărei colectivități umane. Originea comunicării se află în necesitatea de 
a relaționa oamenii, de a-i face să coopereze și să-și coordoneze acțiunile 
în vederea atingerii unor scopuri comune.

Comunicarea, în sensul cel mai larg al cuvântului, poate fi definită ca fiind 
procesul prin care se trimit informații, idei, opinii, de la un individ la altul 
sau de la un grup la altul.

Comunicarea este cea mai importantă activitate în gestionarea imaginii 
(de organizație, persoană, produs etc.).
A comunica înseamnă a � în relație, a spune, a explica, a convinge, a acționa.

Procesul de comunicare are o structură specifică reprezentată de un 
anume tip de relație dezvoltată de trinomul: emițător-mesaj-receptor:

Comunicarea instituțională în administrația publică îmbracă două forme 
distincte: comunicarea internă și comunicarea externă (extraorganizațională).

Principalele obiective urmărite în activitatea de relaţii publice, cu particularizare 
în cazul instituţiilor publice, sunt: 
- câştigarea încrederii publicului în instituţie şi în serviciile sale; 
- cunoaşterea şi anticiparea aşteptărilor publicului actual şi potenţial; 
- stimularea liderilor de opinie; 
- pregătirea publicului pentru diferite acţiuni, programe, evenimente; 
- consolidarea relaţiilor cu mijloacele de informare în masă, cu instituţiile 
private, cu agenţiile şi organizaţiile nonguvernamentale, cu celelalte 
instituţii ale statului; 
- dezvoltarea imaginii instituţiei în mediile culturale din societate; 
- asigurarea transparenţei acţiunilor instituţiei în raport cu publicul interesat; 
- completarea punctelor slabe ale celorlalte forme de comunicare aflate 
la dispoziţia instituţiei din administraţia publică. 

La nivelul instituţiei publice, activitatea de relaţii publice este orientată 
către promovarea interesul public.
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