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Ce este comunicare? 

• Comunicarea este prezentă în tot ce facem în 
viață si este esențială pentru a putea munci şi 
trai. 

• Comunicarea se defineste ca transfer de 
informatii de la un emitent (expeditor) la un 
primitor (destinatar), in conditiile realizarii 
aceleiasi semnificatii a continutului mesajului 
la cei doi subiecti. 

 



Ce este comunicare? 

• Comunicarea eficienta este conditionata de 
intelegerea comuna a mesajului. Si asta este valabil 
in orice organizatie din care veti face parte. 

• Comunicarea este modalitatea concreta de lucru a 
unui manager, prin care acesta coordoneaza unui 
grup dintr-o organizatie. Succesul in management 
depinde decisiv de abilitatea de comunicare a 
managerului. 



Ce este o relaţie cu mass media  

• Conform Asociației Internaționale a Relațiilor 
Publice, acestea „constituie o funcție 
principală a conducerii, bazată pe o activitate 
continuă şi sistematică, cu ajutorul căreia 
organizațiile caută să obțină înțelegerea, 
simpatia şi sprijinul acelora cu care au relații în 
prezent sau vor avea în viitor”.  



Ce este o relaţie cu mass media  

• Scott M. Cutlip şi Allen H. Center, autorii lucrării „Effective 
Public Relations”, arată că relațiile publice sunt „acea funcție a 
managementului care stabileşte şi menține relații reciproc 
avantajoase între o organizație şi publicul de care depinde 
succesul sau eşecul acesteia”.  

• Alte publicații arată că relațiile publice cuprind tot ceea ce 
tine de crearea şi întreținerea imaginii, iar cei ce lucrează în 
acest sector sunt creatori de imagine.  

• Acestea sunt numai câteva dintre zecile, poate sutele de 
definiții date relațiilor publice. Dintre toate, trebuie reținute, 
însa, cinci idei cheie.  



De ce avem nevoie de comunicare? 

 

• Pentru a colecta resurse? 

• Pentru Advocacy – modificarea 
comportamentului, a legislației, a politicilor? 

• Pentru îndeplinirii cu succes a misiunii? 

• Pentru altceva? 



Categorii si forme de comunicare in 
organizatii  

 
• Comunicarea operationala interna: intreg ansamblul de mesaje ce-i leaga pe 

angajati in actiunile de infaptuire a planului sau operational pentru realizarea 
obiectuvului specific de activitate. 

• Comunicarea operationala interna cuprinde: instructiuni date de supraveghetori 
lucratorilor, dialogul oral intre lucratori in problemele de munca. 

• Comunicarea operationala externa: face legatura organizatiei cu oameni si grupuri 
din afara ei, dar legat de misiunea si obiectivul activitatii sale, respectiv cu 
furnizori, clienti, cu publicul. 

• Comunicarea interpersonala: este schimbul de informatii si simtaminte pe care 
oamenii le angajeaza oriunde si oricand sunt impreuna, fara ca acestea se aiba 
neaparat scopuri sau objective precum cele ale orgamzatiei. 

• In raport cu sensul circulatiei mesajelor si pozitia emitentului fata de primitor, 
tipurile de comunicare formala in organizatii sunt: descendente, ascendente si 
orizontale/oblice. 



Dumneavoastră aveţi în vedere: 

 

• Promovarea instituției, oficiului? 

 

• Promovarea unui proiect din cadrul instituției? 

 

• Promovarea unei probleme/chestiuni? 

 



Abordarea strategică 

• Care sunt scopul şi obiectivele?  

• Care sunt grupurile țintă? 

• Care este mesajul pentru ele? 

• Cine este mesagerul?  

• Tactici – activități, managementul de timp, 
bugetul 

• Evaluarea 



Cunoaşteţi-vă audienţa – ţintă 

• Este oare, şi de ce, problema importantă 
pentru audiența Dvs.?  

• Atitudinea/acțiunile lor în privința problemei 

• Care este atitudinea/acțiunea dorită? 

• Ce personal au de cîştigat oamenii în urma 
intervenirii schimbării? 

• De unde ei se vor informa?  

• Cum îşi formează ei opiniile?  



Formarea unui mesaj-şintă  

 

 

“Ce am eu din asta?” 



Construieşte un mesaj solid 

• Un limbaj/simboluri simplu şi clar 

• Corespunde vocabularului de grup  

• Cazuri personalizate 

• Fapte şi informații de suport (pentru a consolida 
mesajul)  

• Citate/declarații ale unor persoane sau experți 
binecunoscute (edifică credibilitatea) 

• Consultă experții (publicitate/marketing) 

• Repetă, repetă, repetă... 



Activităţi 

• Format: 

 

– Evenimente 

– Relațiile cu presa 

– Lobbying 

– Marketing 



Cunoaşte-ţi Mass Media 

• Care este audiența lor, piața de desfacere? TV: 
Distracție 

– Mesia Printată: repetarea textului printat  

– Național vs. local în media 

– Torentele generale vs. interesele speciale ale 
media  

– Zilnic, săptămînal, lunar 



Apropiaţi-vă de mass media 

• Pregatiți note, materiale, fotografii, video  

• Este bine să aveți un timp pentru a elabora 
vreo informație – răspuns  

• Fi-ți oricînd gata pentru orice situație  

• Întotdeauna cereți limita de executare  

• Tot ce spuneți, poate fi citat 

• Nu întrebați daca materialul va fi publicat sau 
emis 



Oportunităţi mediatice 

• Eveniment mediatic (eveniment organizat) 

• Relații cu jurnaliștii/producătorii 

• Date succinte/note informative 

• Briefing 

• Comentarii 

• Interviu 

• Comunicat de presă/ghid de presă 

• Conferință de presă 

• Scrisori la redacție 



Monitorizarea 

• Colectează şi analizează decupări din presă 

• Analizează profilul mijlocului mass media 

• Analize calitative şi cantitative 

•  Discută strategia de comunicare  cu 
consultanți, conducere, partenerii media.  

• Caută orice posibilitate de a îmbunătăți 
strategia 



Ţineţi minte: 

 

 

Trei  ziare inamice sunt mult mai 
periculoase decît o mie de baionete. 

 

 
          NAPOLEON 



Vă mulţumesc pentru 
atenţie! 
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