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DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Introducere în publicitate 

 

OBIECTIVE*  O-1 Să Înţeleagă principalele exigenţe în construcţia unui mesaj publicitar. 
O-2 Să se familiarizeze cu structura principalelor tipuri de reclame şi cu principiile de bază privind execuţia 
acestora;  
O-3 Să ştie să construiască un brief creativ; 
O-4 Să înţeleagă principiile directoare în conceperea unui afiş publicitar; 
O-5 Să Înţelegerea principiilor directoare în conceperea unei reclame TV 

COMPETENŢE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENŢE 

PROFESIONALE** 
Cunoştinţe: cunoaşterea principiile fundamentale de construcţie a unei reclame (principii de comunicare, de 
marketing, etice şi estetice), să cunoască „logica” unui brief de client, să cunoască principalele tipuri de 
reclame, să cunoască principalele principii de design ce trebuie respectate în construcţia unei reclame, să 
cunoască principalele exigenţe al construcţiei de reclame online.     
Abilităţi: să poată construi un brief creativ, să poată construi macheta unui print, să poată construi un 
storyboard, să poată scrie corect un text publicitar. 

COMPETENŢE 

TRANSVERSALE 
CT-1 Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale 
uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora. 
CT-2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe 
paliere ierarhice. 
CT-3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii. 

CONTINUTUL 

CURSULUI 
1. Crearea produsului publicitar: constrângeri şi principii.  
2. Specificul creaţiei publicitare; metode de sporire a creativităţii publicitare. 
3. Brieful de client; armonizarea intereselor clientului cu rigorile execuţiei publicitare.   
4. Brieful creativ. Insight-ul consumatorului şi propunerea strategică.  
5. Tipuri de reclame şi elementele acestora; platforma reclamei. 
6. Construcţia printului publicitar: titlu, text, imagine.  
7. Principii diriguitoare în realizarea printurilor pentru presa scrisă şi a celor pentru afişaj exterior.  
8. Realizarea unei reclame TV. De la concept la storyboard.  
9. Producţia unei reclame TV: regie, casting, filmare, post-producţie. 
10. Principalele formate utilizate în realizarea unei reclame TV. 
11. Realizarea unei reclame radio. Principii creative şi producţie.  
12. Reclamele online. Tipologie, principii creative, producţie.  
13. Publicitatea directă; marketingul direct; scrisorile (emailurile) publicitare.  
14. Reclamele neconvenţionale. Avantaje şi riscuri. 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Aitchison, Jim, Inovaţie în advertising, Brandbuilders Group, Bucureşti, 2006. 
Brănescu, Gabriel, Dă-mi banii tăi. Metodă de copywriting, Editura Tritonic, Bucureşti, 2011. 
Caples, John, Metode de publicitate testate, Editura Publica, Bucureşti, 2008. 
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Drewniany, Bonnie L., Jewler, A. Jerome, Strategia creativa în publicitate, Editura Polirom, Iaşi, 2009. 
Gettins, Dominic, Cum să scrii reclame de succes, Editura Publica, Bucureşti, 2009.  
Jefkins, Frank, Cum să stăpâneşti reclama la perfecţie, Editura Rentrop & Straton, Bucureşti, 2000. 
Lewis, Herschell Gordon, Scrisori eficiente de vânzare, Editura Brandbuilders, Bucureşti, 2007. 
Newman, Michael, Salturi creative, Editura Brandbuilders, Bucureşti, 2006. 
Ogilvy, David, Ogilvy despre publicitate, Editura Ogilvy & Mather, Bucureşti, 2001. 
Preda, Sorin, Introducere în creativitatea publicitară, editura Polirom, Iaşi, 2011.  
Russel, J. Thomas & Lane, W. Ronald, Manual de publicitate, Editura Teora, Bucureşti, 2003. 
Stoiciu, Andrei, Cum să convingi un milion de oameni? Manual de marketing şi publicitate, Editura Ziua, 
Bucureşti, 2006. 
Sulivan, Luke, Hei, Whipple, încearcă asta! Un ghid pentru a crea reclame de excepţie, Brandbuilders Group, 
Bucureşti, 2005. 
Wells, William & Burnett, John & Moriarty, Sandra, Advertising: Principles and Practice, Prentice Hall, 2000. 

CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR/LABORATOR 

1. Crearea produsului publicitar: constrângeri şi principii.  
2. Construirea unui mesaj publicitar focalizat pe brand. Platforma brandului, proprietăţile de 

brand, asocierile de brand. Clarificări şi distincţii.   
3. Brieful creativ. Insight-ul consumatorului şi propunerea strategică. Aplicaţii.  
4. Construcţia printului publicitar: titlu, text, imagine.  
5. Principii diriguitoare în realizarea printurilor pentru presa scrisă şi a celor pentru afişaj exterior. 

Aplicaţii.  
6. Producţia unei reclame TV. De la storyboard la studioul de producţie.  
7. Principalele tehnici în realizarea unei reclame TV. Aplicaţii. 
8. Realizarea unei reclame radio. Alegeri importante în procesul de producţie.  
9. Elemente care contribuie la succesul unei reclame radio. Aplicaţii.  
10. Specificul comunicării publicitare în mediul online. 
11. Principii diriguitoare în realizarea unui banner. Aplicaţii. 
12. Utilizarea platformelor de tip Web 2.0 pentru cultivarea unei relaţii între brand şi publicul-ţintă. 

Aplicaţii 
13. Reclamele care utilizează suporturi neconvenţionale. Avantaje şi riscuri. 
14. Condiţii care trebuie îndeplinite pentru plasarea cu succes a unui mesaj publicitar pe suport 

neconvenţional. Aplicaţii. 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Identică cu bibliografia cursului. 

REPERE 

METODOLOGICE*** 
Strategii didactice: expunerea, conversatia euristica, dezbaterea şi problematizarea. Materiale didactice: 
drafturile prelegerilor, diapozitive PPT, protocoale de seminar. Resurse: lucrările menţionate în bibliografie, 
materiale audio-vizuale, resurse online. 

 

EVALUARE 
metodele 

 Evaluare formativă la seminar, respectiv evaluare sumativă la sfârşitul semestrului. La 
seminar, se vor utiliza observaţia sistematică şi portofoliul. Evaluarea materiei predate în 
cadrul prelegerilor se va face sub forma unei probe scrise de 2 ore. 

forme 
Înregistrarea prezenţelor la seminarii; notarea contribuţiilor la activităţile de seminar; 
corectarea portofoliului de seminar; corectarea lucrării scrise de verificare a cunoştinţelor 
acumulate în cadrul prelegerilor. 

ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

Nota finală reprezintă media aritmetică între nota obţinută la seminar (verificare pe 
parcurs din cărţile indicate drept obligatorii, teme, minim 2 prezentări) si nota obţinută 
examen scris (din sesiune) din materia parcursă la curs. Activităţile de seminar şi lucrările 
scrise sunt notate cu note de la 1 la 10; nerealizarea activităţilor minime de seminar şi 
absenţa la lucrarea scrisă se notează cu 0. 

standardele 
minime de 

performanță**** 

Cunoaşterea principiilor de construcţie a unui mesaj publicitar;  cunoaşterea structurii şi a 
posibilităţii de a realiza efectiv un brief creativ; stăpânirea principiilor directoare în 
realizarea unei print publicitar şi a unui clip publicitar. 

*  obiectivele sunt formulate în funcție de grila competențelor profesionale pentru programul de studii 
** la nivel de descriptor 
*** strategia didactică, materiale, resurse 
**** raportate la competențele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M după caz 
 
Data completării,                                    Titular de curs,                                                     Titular seminar,                   
20 septembrie 2016                                                      conf. univ.dr. Gerard Stan                                 lect.univ.dr. Ioana Grancea 
 
                Data avizării în departament, 
                   25 septembrie 2016 
                             Director de departament, 
                                                                                  conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte 
 


