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DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR – 

 

 
 
OBIECTIVE 

O1 Cunoaşterea particularităţilor pe care le dobândesc relaţiile publice în sectorul nonprofit 
O2 Însușirea cunoștințelor, priceperilor și abilităților necesare pentru îndeplinirea funcţiei tehnice de relaţii 
publice în sfera ONG-urilor 
O3 Formarea abilităţii de a corela scopuri, obiective, strategii, tactici, instrumente, activităţi şi rezultate în 
contextul campaniilor de comunicare desfăşurate de organizaţiile neguvernamentale 
O4 Formarea capacității de a respecta normele legale şi standardele profesionale în practica de relaţii publice 

COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE 

 
 
 
COMPETENȚE 

PROFESIONALE 

Cunoştinţe: cunoașterea trăsăturilor care diferenţiază ONG-urile de instituţiile publice şi companii; 
cunoaşterea paşilor care trebuie parcurşi în constituirea unei organizaţii neguvernamentale; cunoaşterea 
multiplelor domenii de acţiune ale organizaţiilor nonprofit; cunoaşterea principalelor scopuri şi obiective de PR 
ale ONG-urilor în corelaţie cu stakeholderii acestora; cunoaşterea elementelor constitutive ale unei campanii 
de comunicare din sfera ONG-urilor 
Abilităţi: formarea priceperii de a scana cauzele sociale sau problemele de interes public cu care se confruntă 
societatea; însuşirea priceperii de a identifica stakeholderii unei organizaţii nonprofit, cu precădere 
stakeholderii care pot sprijini financiar activităţile organizaţiei; dobândirea priceperii de a asocia obiectivele de 
relații publice cu activități și instrumente care pot asigura atingerea lor ; exersarea abilității de a elabora 
mesaje persuasive în diverse domenii de acţiune ale ONG-urilor ; formarea priceperii de a evidenţia valoarea 
adăugată creată de specialiştii în PR în beneficiul organizaţiilor nonprofit 

 
COMPETENȚE 

TRANSVERSALE 

CT1 Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale 
uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora. 
CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe 
paliere ierarhice. 
CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii. 

 
 
CONTINUTUL 

CURSULUI 

 1.Natura organizaţiilor neguvernamentale/ nonprofit. Instituţii publice-companii-organizaţii neguvernamentale 
 2. Diversitatea sectorului nonprofit. Domenii de acţiune ale organizaţiilor neguvernamentale 
 3-5: Scopuri şi obiective de PR în sectorul nonprofit: (a) promovarea unei cauze sociale sau a unei probleme 
de interes public (acoperire mediatică pozitivă, endorsements, sprijin din partea unor grupuri, categorii sau 
clase sociale); (b) autopromovarea organizaţiei (cu referire la misiune, viziune, valori şi identitatea de brand); 
(c) recrutarea şi retenţia voluntarilor; (d) atragerea de resurse financiare (donaţii, granturi, contracte, 
sponsorizări); (e) cultivarea relaţiilor cu instituţiile publice şi influenţarea procesului legislativ (lobbying) 
 6. Gestionarea relaţiilor cu mass-media. Construirea mixului de media într-o campanie de comunicare din 
sectorul nonprofit 
 7. Mesajele de PR ca instrumente de atingere a obiectivelor urmărite de ONG-uri 
 8. Obiective, strategii, tactici, instrumente şi activităţi de PR la nivelul grupurilor watchdog 
 9. Campanii de comunicare orientate spre apărarea drepturilor omului 
10. Obiective, strategii, tactici, instrumente şi activităţi de PR în sfera organizaţiilor umanitare 
11. Campanii de comunicare centrate pe probleme de mediu 
12. Acţiuni de PR ale ONG-urilor în cazul problemelor de sănătate publică 
13. Campanii de comunicare axate pe protecţia drepturilor animalelor 



 14 Obiective, strategii, tactici, instrumente şi activităţi de PR orientate spre promovarea democraţiei liberale şi 
cultivarea conduitei civice 
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CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR 

1.Prezentaţi obiectivele, strategiile, tacticile, mesajele cheie şi rezultatele unei campanii/ iniţiative/ acţiuni de 
relaţii publice care a fost axată pe o cauză umanitară 
2. Prezentaţi obiectivele, strategiile, tacticile, mesajele cheie şi rezultatele unei campanii/ iniţiative/ acţiuni de 
relaţii publice care a fost axată pe o problemă de mediu 
3. Prezentaţi obiectivele, strategiile, tacticile, mesajele cheie şi rezultatele unei campanii/ iniţiative/ acţiuni de 
relaţii publice care a fost axată pe promovarea unei schimbări legislative 
4. Prezentaţi obiectivele, strategiile, tacticile, mesajele cheie şi rezultatele unei campanii/ iniţiative/ acţiuni de 
relaţii publice care a fost axată pe influenţarea conduitei sociale (combaterea violenţei domestice, combaterea 
discriminării,…) 
5. Prezentaţi obiectivele, strategiile, tacticile, mesajele cheie şi rezultatele unei campanii/ iniţiative/ acţiuni de 
relaţii publice care a fost axată pe o problemă de sănătate publică 
6. Prezentaţi obiectivele, strategiile, tacticile, mesajele cheie şi rezultatele unei campanii/ iniţiative/ acţiuni de 
relaţii publice care a fost axată pe influenţarea opiniei publice 

BIBLIOGRAFIE 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 finală va viza 
proiectul unei campanii de PR în sectorul nonprofit. 

forme 
Înregistrarea prezenţelor la seminarii; notarea contribuţiilor la activităţile de seminar; 
corectarea textului proiectului final; notarea susţinerii proiectului în cadrul colocviului final. 

ponderea 
formelor de 
evaluare în 
formula notei 
finale 

Formula notei finale: (nota acordată pentru activitatea de seminar + 2 * nota obţinută la 
colocviul de susţinere a proiectului final)/ 3. 
Contribuţiile la activităţile de seminar vor fi notate – cu note de la 1 la 10 –  în urma evaluării 
calitative a intervenţiilor studenţilor sub raportul consistenţei şi relevanţei acestora. 
Proiectele finale vor fi notate cu note de la 1 la 10. 

standardele 
minime de 
performanță 

Definirea corectă a principalelor concepte care servesc la analiza practicii de relaţii publice 
în sectorul nonprofit; cunoaşterea principalelor instrumente şi activităţi de relaţii publice; 
segmentarea corectă a publicului unei organizaţii neguvernamentale prin prisma unor 
obiective de relaţii publice specifice sectorului nonprofit 

 
 
Data completării,                                      Titular de curs,                                                     Titular seminar,                   
20 septembrie                                                            conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte                                          drd.Nucu Florea 
 
                Data avizării în departament, 
                   25 septembrie 2016 
                             Director de departament, 
                                                                                  conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte 

 


