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ACTIVITĂȚILOR 

DE CURS 
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LECT. UNIV.DR. IOANA GRANCEA Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice 

 

TITULARUL  

ACTIVITĂȚILOR 

DE SEMINAR/L.P. 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL 

LECT. UNIV.DR. IOANA GRANCEA Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice 

 

DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR  

 

OBIECTIVE*  O-1 Să înţeleagă specificul comunicării publicitare în raport cu alte tipuri de comunicare. 
O-2 Să se familiarizeze cu principalele concepte, probleme şi teorii presupuse de o abordare teoretică a 
fenomenului publicităţii;  
O-3 Să înţeleagă „logica de lucru” dintr-o agenţie publicitară 
O-4 Să identifice principalele repere ale activității de cercetare în publicitate  
O-5 Să identifice principalelel variabile ce pot influenţa impactul comercial sau social al unui mesaj publicitar; 

COMPETENŢE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENȚE 

PROFESIONALE** 
Cunoştinţe: Înţelegerea specificului comunicării publicitare şi a necesităţii sale economice; cunoaşterea 
principalelor modele teoretice ale comunicării publicitare; cunoaşterea principalelor tipuri şi funcţii ale 
publicităţii; cunoaşterea structurii şi „logicii de lucru” dintr-o agenţie publicitară; cunoaşterea principalelor 
îndatoriri ale unui media planner; cunoaşterea principalelor avantaje şi vulnerabilităţi ale utilizării diferitelor 
media în publicitate; înţelegerea precisă a variabilelor de care depinde capacitatea de persuasiune a unui 
mesaj publicitar  
Abilităţi: Formarea unor competenţe practice şi acţionale corespunzătoare posturile cheie dintr-o agenţie de 
publicitate; însuşirea principalelor metode de cercetare utilizate în domeniul publicității; deprinderea abilităţilor 
necesare pentru realizarea unui mix media optim şi a unui plan media pentru o campanie publicitară; 
deprinderea artei de a evalua un discurs publicitar din perspectivă etică, socială, comercială, artistică 

COMPETENȚE 

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.Obiectul discursului publicitar – comunicarea desfășurată în jurul unui produs, serviciu, persoană publică, 
instituție, organizație, eveniment sau a unui program de ameliorare socială; 
2.Rolul publicităţii în mixul de comunicare de marketing;  
3.Necesități comunicaționale distincte pe care le poate satisface publicitatea. De la etapa de pionierat la 
etapa de maturitate a unui brand 
4.Expresii discursive ale publicității – de la formele ATL la cele BTL 
5.Specificul comunicării publicitare. De la condensare și repetitivitate la asocierile de brand 
6.Dimensiunea etică a publicităţii. Niveluri distincte la care pot apărea probleme etice în etapele de construire 
a unui mesaj publicitar. 
7.Organizarea activității publicitare 
8.Specificul şi funcţiile departamentelor din cadrul agenţiei de publicitate (I) – management de cont și 
cercetare 
9.Specificul şi funcţiile departamentelor din cadrul agenţiei de publicitate (II) –creație, media-planning și 
producție 



10.Efectele comerciale ale publicității 
11.Efectele sociale ale publicității (I) –  efecte secundare ale reclamelor cu scop comercial 
12. Efecte sociale ale publicității (II) – publicitatea ca instrument de marketingul social 
13.Cum se poate explica efectul comunicării publicitare? Care sunt ingredientele de care depinde producerea 
acestor efecte? 
14.De ce studiem publicitatea la nivel academic? Direcții de cercetare, relația între teorie și practică, influența 
cercetărilor asupra experiențe de producere sau de receptare a mesajului publicitar 
15.Diversificarea punctelor de contact dintre un brand și consumatori: publicitate neconvențională, 
connection-planning, marketingul experiențelor 
16.Eficiența unei campanii de comunicare publicitară 
 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Adam, Jean-Michel & Bonhomme, Marc, Argumentarea publicitară, Editura Institutul European, Iaşi, 2005 
Bonnange, Claude & Thomas, Chantal, Don Juan sau Pavlov. Eseu despre comunicarea publicitară, Editura 
Trei, Bucureşti, 1999 
Cathelat, Bernard, Publicitate şi societate, Editura Trei, Bucureşti, 2005 
Dumitrescu, Florin. Tradiții la superofertă. Între socoteala din agenție și cea de la raft 
Creativitatea în publicitate, Editura All, Bucureşti, 2008 
Larson, Charles U., Persuasiunea. Receptare şi responsabilitate, Editura Polirom, Iaşi, 2003 
Ogilvy, David, Ogilvy despre publicitate, Editura Ogilvy & Mather, Bucureşti, 2001 
Ries, Al & Trout, Jack, Poziţionarea. Lupta pentru un loc în mintea ta, Curier Marketing, Bucureşti, 2004 
Russel, J. Thomas & Lane, W. Ronald, Manual de publicitate, Editura Teora, Bucureşti, 2003 
Steel, Jon, Adevăr, minciună şi advertising, Editura Brandbuilders, Bucureşti, 2005 
Wells, William & Burnett, John & Moriarty, Sandra, Advertising: Principles and Practice, Prentice Hall, 2000 

CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR/LABORATOR 

1.Dimensiunea ethotică a publicității: cazul City Bank 
2.Adaptarea mesajului publicitar la așteptările publicului-țintă: momente-cheie din istoria United Airlines 
3.Principalele riscuri ale lansării unui sub-brand și maniere de a le gestiona: cazul Holiday Inn Express 
4.Confruntarea prejudecăților despre un brand prin reclamă: cazul Skoda 
5.Cercetarea în publicitate; cercetări privind strategia publicitară: cazul Lee 
6.Revitalizarea brandului prin publicitate: cazul EDS 
7.Resursele și pericolele mediului online: cazul BMW 
8.Brandul de națiune – exigențe, așteptări, dificultăți. Cazul Bahamas 
9.Publicitatea neconvenţională: cazul TED 
10.Activităţile publicitare în cadrul agenţiilor românești: cazul McCann Erickson 
11.Branduri românești care abordeaza teme tradiționale sau patriotice în reclamele lor 
12.Strategii de diferențiere pe o piață puternic concurențională. Personajul de brand. 
13.Cum ar trebui conceptualizată și măsurată eficienţa reclamelor 
14.Reguli generale în crearea unui mesaj publicitar 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Fallon, Pat & Senn, Fred. Creativitatea în publicitate, Editura All, Bucureşti, 2008. 
Ogilvy, David, Ogilvy despre publicitate, Editura Ogilvy & Mather, Bucureşti, 2001. 
 

REPERE 

METODOLOGICE*** 
Strategii didactice: expunerea, conversatia euristica, dezbaterea şi problematizarea. Materiale didactice: 
drafturile prelegerilor, 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 va utiliza observaţia sistematică. 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**** 

Definirea corectă a principalelor concepte care servesc la analiza fenomenului 
comunicării publicitare ; descrierea cu acuratețe a logicii de funcţionare a unei agenţii de 
publicitate; cunoaşterea exigenţelor realizării unui mix media optim 

*  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                                                asist.univ.dr. Ioana Grancea                                    lect.univ.dr. Ioana Grancea 



 
                Data avizării în departament, 
                   25 septembrie 2016 
                             Director de departament, 
                                                                                  conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte 
 


