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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

 

Disciplina Conţinutul disciplinei (descriere sumară) Nr. 

ore 
Curs Seminar 

Lucrări 

practice 

Forma de 

evaluare 
Credite 

Relaţiile publice în 

câmpul social. 

Planificarea comunicării 

Se aduc în atenţie probleme legate de practica 

relaţiilor publice în social (concept, obiective, 

importanţă socială), comunicarea organizaţiilor şi 

despre necesitatea planificării comunicării 

organizaţiilor 

16 8 8 - C 4 

Definirea problemei şi 

analiza situaţiei 

Sunt abordate aspecte referitoare la modalităţile de 

identificare şi de definire a problemei, la culegerea 

şi interpretarea datelor, precum şi la tehnicile de 

analiză care se întrebuinţează în acest stadiu  

20 8 4 8 E 5 



Stabilirea obiectivelor şi 

a publicului-ţintă 

Se analizează modul de stabilire a obiectivelor 

operaţionalizate generale şi specifice, a celor 

interne şi externe, precum şi modul de alegere a 

publicurilor organizaţiei  

16 4 4 8 C 5 

Strategii şi tehnici de 

relaţii publice 

Se analizează abordări şi liste cu strategii de relaţii 

publice posibile, tehnici, mass-media, suporturi şi 

mijloace utilizate în proiectarea şi derularea 

campaniilor de relaţii publice 

24 8 4 12 E 6 

Axa campaniei de relaţii 

publice şi mesajul 

Sunt abordate modalităţile de construire a axei 

campaniei, precum şi principiile, tipurile, 

conceperea şi realizarea mesajelor  

24 8 4 12 E 6 

Calendarul, bugetul şi 

evaluarea campaniei de 

relaţii publice 

Sunt aduse în atenţie cum se stabilesc calendarul şi 

bugetul campaniei, precum şi problemele legate de 

procedurile de evaluare 

16 8 4 4 C 5 

Certificarea 

competenţelor 

profesionale 

 

- - - 6 E 10 

Total   122 44 28 50  36 
 

 

Calificare universitară: Comunicare şi relaţii publice 

Ocupaţii posibile conform COR: Specialist în relaţii publice - 244701; Asistent director/responsabil de funcţiune (studii sup.) - 241924; 

Organizator târguri şi expoziţii - 241911; Prezentator expoziţii - 241912; Tehnoredactor – 245121. 

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: 

Asistent de cercetare în relaţii publice şi comunicare; Referent de specialitate în comunicare şi relaţii publice; Specialist în organizarea şi 

promovarea evenimentelor; Asistent de proiect, asistent consiliere clienţi; Consilier şi consultant în comunicare şi relaţii publice; Referent de 

specialitate în comunicare şi relaţii publice. 

 

 

 

 



Competenţe dobândite:  

Competenţe profesionale: 

C1.3 Aplicarea principiilor deontologice şi a normelor etice care stau la baza organizării şi funcţionării activităţilor specifice domeniului 

de specialitate, descrierea modului de organizare a profesiei şi a valorilor acesteia 

C3.3 Utilizarea unor metode de cercetare pentru definirea problemelor de interes public şi rezolvarea acestora prin modele de planificare 

specifice 

C3.5 Elaborarea unui plan de comunicare eficientă în situaţii definite de comunicare publică 

C5.5 Elaborarea unui plan de comunicare de criză şi/sau mediere a unui conflict de comunicare 

C3.4 Identificarea şi utlizarea unor tehnici şi indicatori relevanţi pentru monitorizarea şi evaluarea proceselor de comunicare 

Competenţe transversale: 

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice 
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