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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul Management, Marketing și Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Marketing 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studii / Calificarea Marketing 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Relații publice 
2.2 Titularul activităților de curs prof. univ. Ilie Rotariu 
2.3 Titularul activităților de seminar asist. univ. dr. Anca Șerban 
2.4 Anul de 
studiu 

II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 
2.7 Regimul 
disciplinei 

Ob. 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar 2 

3.4 Total ore din planul de 
învățământ 

56 din care: 3.2 curs 28 3.3 seminar 28 

Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 4 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  și pe teren 5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri: interviul în profunzime 4 ore, 
proiecte seminar 6 ore, administrarea chestionarelor 2 ore, redactarea proiectelor de cercetare 6 ore 

6,75 

Tutoriat - 
Examinări 0,25 
Alte activități: documentare pe teren in Sibiu 3 
3.7 Total ore studiu individual 19 
3.9 Total ore pe semestru 75 
3.10. Numărul de credite 3 

 
4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 

 Marketing 
 Economia întreprinderii 
 Micro - macro 
 Limba străină  

4.2 de competențe  Drept  
 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului  sală dotată cu video proiector, folosirea spațiului public 
pentru aplicații 

5.2. de desfășurare a seminarului/ 
laboratorului 

 sală dotată cu video proiector, folosirea spațiului public 
pentru aplicații 
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6. Competențele specifice acumulate 
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1. Cunoaștere și înțelegere (cunoașterea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice disciplinei) 
Cunoștințe: 

C1.1. - Definirea conceptelor, metodelor, tehnicilor și a instrumentelor de relații publice;  
C1.2. - Explicarea conceptelor, metodelor, tehnicilor și a instrumentelor de relații publice. 

Abilități: 
C1.3. - Aplicarea metodelor, tehnicilor și a instrumentelor specifice activității de relații publice  
C1.4. - Studierea comparativă și evaluarea critică a metodelor, tehnicilor și instrumentelor în 

activitatea de relații publice; 
C1.5. - Proiectarea unui studiu de marketing. 

Standard minimal de performanță pentru evaluarea competenței: Realizarea unui studiu pentru 
caz de relații publice. 

2. Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea și evaluarea activităților practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici și instrumente de investigare și de aplicare): 
Cunoștințe: 

C2.1. - Identificarea și descrierea instrumentelor și a aplicațiilor informatice în activitățile de 
relații publice; 

C2.2. - Explicarea modului de utilizare a instrumentelor și a aplicațiilor informatice în 
activitățile de relații publice. 
Abilități: 

C2.3. - Folosirea softurilor în activități de relații publice; 
C2.4. - Evaluarea critică a caracteristicilor instrumentale ale principalelor softuri folosite în 

activitatea de relații publice; 
C2.5. - Dezvoltarea și utilizarea bazelor de date specifice activității de relații publice. 

Standard minimal de performanță pentru evaluarea competenței: Elaborarea unui raport de relații 
publice utilizând aplicațiile informatice. 

3. Organizarea activităților de marketing în cadrul organizației: 
Cunoștințe: 

C6.1. - Identificarea și definirea rolului departamentului de relații publice în cadrul  
organizației; 

C6.2. - Explicarea principalelor atribuții și activități ale departamentului de relații publice. 
Abilități: 

C6.3. - Aplicarea principiilor și metodelor de bază pentru organizarea activităților de relații 
publice; 

C6.4. - Analiza și evaluarea critică a activităților în cadrul departamentului de relații publice; 
C6.5. - Propunerea  modalităților de creștere a eficienței organizării activităților de relații 

publice. 
Standard minimal de performanță pentru evaluarea competenței: Elaborarea unui proiect de 
organizare a activităților de marketing. 

4. Culegerea, analiza și interpretarea informațiilor necesare activității de relatații publice 
privind organizația și mediul: 
Cunoștințe: 

C3.1. - Definirea mediului organizației, identificarea și descrierea principalelor variabile ale 
acestuia; 

C3.2. - Interpretarea impactului variabilelor de mediu asupra activității organizației. 
Abilități: 

C3.3. - Identificarea și selectarea factorilor care influențează funcționarea organizației; 
C3.4. - Evaluarea și clasificarea factorilor care influențează funcționarea organizației; 
C3.5. - Elaborarea unui proiect de analiza a mediului de marketing al organizației, în funcție 

de specificul pieței. 
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Standard minimal de performanță pentru evaluarea competenței: Elaborarea unei analize SWOT 
pe un caz virtual sau real 

5. Fundamentarea și elaborarea unui strategii / acțiuni de relații publice: 
Cunoștințe: 

C4.1. - Definirea conceptelor și descrierea politicilor de strategii / acțiuni de relații publice; 
C4.2. - Explicarea unor strategii / acțiuni de relații publice. 

Abilități: 
C4.3. - Aplicarea cunoștințelor specifice strategiilor / acțiunilor de relații publice pentru  

elaborarea unui program; 
C4.4. - Aplicarea criteriilor standard pentru evaluarea programelor de relații publice; 
C4.5. - Proiectarea programelor de relații publice. 

Standard minimal de performanță pentru evaluarea competenței: Conceperea și realizarea unui 
program de relații publice. 

6. Explicare și interpretare (explicarea și interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum și 
a conținuturilor teoretice și practice ale disciplinei): 
Cunoștințe:  

C5.1. - Definirea tehnicilor de relații publice și a instrumentelor specifice de comunicare; 
C5.2. - Explicarea tehnicilor de relații publice și a utilizării instrumentelor specifice de 

comunicare. 
Abilități: 

C5.3. - Aplicarea tehnicilor de relații publice și a instrumentelor specifice de comunicare;  
C5.4. - Analiza și evaluarea tehnicilor de relații publice și a instrumentelor specifice de 

comunicare; 
C5.5. - Proiectarea programului de comunicare în relații publice. 

Standard minimal de performanță pentru evaluarea competenței: Conceperea și aplicarea unui  
program de acțiuni pentru activitatea de relații publice. 
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CT1 - Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei 
strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă 
CT2 - Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și 
aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei 
CT3 - Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a 
resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare 
 Găsirea de soluții în timp real, pentru rezolvarea unei probleme reale/ipotetice de la locul de 

muncă, respectând normele deontologiei profesionale; 
 Identificarea rolurilor și responsabilităților, asumând cu responsabilitate sarcini specifice 

rolului într-o echipă plurispecializată; 
 Elaborarea și susținerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare 

profesională pentru îmbunătățirea abilităților privind comunicarea în concordanță cu 
modificarea tehnologică. 
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7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Familiarizarea studenților cu noțiunile legate de specificitatea 
procesului de comunicare prin relații publice și conceptul de 
relații publice; 

 Prezentarea comparativă a elementelor mix-ului de 
comunicare, evidențiind rolul relațiilor publice și ascensiunea 
din ultima vreme; 

 Evidențierea aspectelor care fac ca acest domeniu să fie o 
știință, dar mai ales o artă; 

 Evidențierea rolului cercetărilor în domeniul relațiilor 
publice; 

 Prezentarea domeniilor de interes pentru organizație în 
abordarea procesului comunicării prin prisma relațiilor 
publice; 

 Prezentarea rolului și importanței imaginii organizației, a 
reputației, modul de formare a imaginii dezirabile; 

 Rolul angajaților în percepția externă a organizației, relațiile 
publice interne; 

 Importanța gestionarii corecte a relațiilor cu presa. 

7.2 Obiectivele specifice 

 Stăpânirea tehnicilor de informare privind evoluția RP și 
asimilarea tehnicilor derivând  din progresul tehnic; 

 Identificarea modalităților inter și trans disciplinare de 
folosire a tehnicilor de RP în afaceri; 

 Identificarea valorii comunicaționale a documentelor și 
tehnicilor specifice altor discipline din planul de învățământ. 

 
8.  Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
1. Definiții. Istoric, evoluție. Relația cu activitatea de 

promovare și management 

Predare interactivă și 
comentarii pe tema 
cursului cu indicarea 
noutăților în 
cercetarea / literatura 
de specialitate 

- 

2. Cui se adresează relațiile publice - 
3. Procesul: cercetarea, planificarea, comunicarea, 

evaluarea 
- 

4. Tehnici specifice activității de relații publice, 
Conținutul activității de PR, Tehnici scrise în RP, 
Tehnici audiovizuale în PR, Mediul electronic în 
PR, Crearea de evenimente 

- 

5. Corporațiile, administrația și politica, organizațiile 
non profit, educația, divertismentul, sportul și 
călătoriile 

- 

6. Campania de relații publice - 
7. PR în era Internetului și social media - 
8. Relațiile publice și situațiile de criză - 
9. Activitatea practicienilor în situații de criză - 
10. Relațiile publice internaționale - 
11. Relațiile publice și legislația - 
12. Etică și viitor în relațiile publice - 
13. Cum să alegi un agent sau un consultant - 
14. Recapitulare, Aplicare chestionar pe teren 

„Identitatea gastronomică a Sibienilor” 
 

- 
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Bibliografie 

 *** - English for Tourism Professional and Staff – IRECOM BFSE 
 *** - Ghid stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor aquiului comunitar – IER 

2005 BFSE 
 *** - Noul cod penal – Legea Nr.286 / 2009, Ed. Universul Juridic, București, 2009, 34/C60 DEP 

“în bold” bibliografie obligatorie 
 Babbie, Earl - Practica cercetării sociale, Ed. Polirom, Iași, 2010, 31/B11 DEP 

Beebe, Steven A.; Mottet, Timothy P. - Business and professional communication: principles and skills 
for leadership, 2nd Edition, Pearson Education, Inc., 2013 

 Berset, F. - Handelscorespondenz in 4 Sprachen, Wienne, 1974 
 Bibicescu, Gh.; Farca, E - Corespondența comercială maritimă engleză, Editura științifică și 

enciclopedică, București, 1976 
 Boia, Aurel - Corespondență și stenodactilografie, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979, IR 
 Butorevici, M. – Fundamentele comunicării, DEP 50977 
 Caluschi, Cezar - Relații publice moderne, Ed. Nord-Est, IR 
 Dagenais, Bernard - Campania de relații publice, Editura Polirom, Iași, 2003 
 David, George - Tehnici de relații publice: comunicarea cu mass-media, Ed. Polirom, Iași, 2008, 07/D22 

DEP 
 Eco Uberto - Cum se face o teză de licență, Ed. Polirom, Iași, 2006, 46.020 DEP 
 Fara, I. – Imaginea și creatorii săi, DEP 48486  
 Georgescu-Roegen, Nicholas - Legea entropiei și procesul economic - Ed. Politică, 1979 (The Entropy 

law and the economic process - Harvard University Press, Cambridge Massachussetts, 1971) 
 Giobannini, G. – De la silex la siliciu: istoria mijloacelor de comunicare în masă, DEP 30087 
 Goffman, Erving - Viața cotidiană ca spectacol, Ed. Comunicare.ro, București, 2003, 31/G64 DEP 
 Gutu-Tudor Dorina - New-Media, ediția a II-a, Ed. Tritonic, București, 2008, 621.3/R66 DEP 
 Macovschi, E. - Concepția biostrucurală și teoriile moleculare ale materiei vii – Ed. Științifică și 

Enciclopedică, București, 1984, ASTRA 465496, 340726 
 McMillan, Kathleen; Weyers, Jonathan - How to write dissertations and project reports, Ed. Pearson 

Education Ltd., 2008, IR 
 McNair, Brian - Introducere în comunicarea politică, Ed. Polirom, Iași, 2007, 53.923 DEP 
 Mecu, Gheorghe; Mecu, Dragoș - Negocierea afacerilor în economia de piață funcțională, Ed. Irecson, 

2004, IR 
 Monks, Robert A.G.; Minow, Nell - Corporate governance, 4th Edition, Ed. John Wiley and Sons Ltd., 

West Sussex, England, 2009, IR 
 Moulin de Labarthete, Arnauld du - Manipularea în relațiile publice, Ed. Antet, București, 1998, 33/S70 

DEP 
 Mucchielli, Alex - Arta de a influența: analiza tehnicilor de manipulare, DEP 48112 
 Olivesi, S. - Comunicare managerială: o critică a unor forme de putere în organizație, DEP 51111 
 Pailart (coord.) - Spațiul public și comunicarea, DEP 47847 
 Popescu, G. - Comunicarea în administrația publică, DGA 
 Pricopie, Remus - Relațiile publice – evoluție și perspective, Ed. Tritonic, București, 2005, 07/P92 DEP 
 Prutianu, Ștefan - Antrenamentul abilitaților de comunicare, vol. I și II, Ed. Polirom, Iași, 2004, IR 
 Prutianu, Ștefan - Antrenamentul abilitaților de negociere, Ed. Polirom, Iași, 2008, IR 
 Prutianu, Ștefan - Comunicare și negociere în afaceri, Ed. Polirom, Iași, 1998, IR 
 Prutianu, Ștefan - Manual de comunicare și negociere în afaceri, Ed. Polirom, Iași, 2000, 31/P96 DEP 
 Prutianu, Ștefan - Tratat de comunicare și negociere în afaceri, Ed. Polirom, Iași, 2008, 31/P96 DEP 
 Psihonegocieri – vol. 1, 2 – IR (DVD) IR 
 Șerb, S. - Relații publice și comunicare, DEP 44475 
 Șerbănică, Daniel - Relații publice, Ed. ASE, București 2003. 

Serdakov, V.N. - Iluzia binelui: valori morale și credință religioasă, Editura Politică, București, 1988, 
29.682 DEP 
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Singleton, Alex - The PR Masterclass: how to develop a public relations strategy that works, John Wiley 
& Sons, Inc., 2014 

 Taylor, Shirley - E-mailul: codul bunelor maniere, Ed. Litera, București, 2010, IR 
 Ticlea, Alexandru – Retorica, ediția a II-a, revăzută, Ed. Universul Juridic, București, 2008, 81/G50 DEP 
 Tran, Vasile; Vasilescu, Alfred - Tratat despre minciună, Ed. Comunicare.ro, București, 2003, IR 
 Tran, Vasile; Stanciugelu, Irina -Teoria comunicării, Ed. Comunicare.ro, București, 2003, 31/T81 

DEP 
 Vaduva, Grațiela - Gestionarea fricii colective , Ed. Ministerului Administrației și Internelor, București, 

2005, IR  
Wilcox, Dennis L.; Cameron, Glen T.; Reber Bryan H. - Public relations: strategies and tactics, 11th 
Edition, Pearson Education, Inc., 2014 
Wilkie, Helen - Writing, speaking, listening: the essentials of business communication, How To Books 
Ltd., 2001 
BB = biblioteca Britanică; DEP = biblioteca ULBS Centrală;  BFSE = biblioteca facultății; IR = 
biblioteca Ilie Rotariu 
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Studenții vor analiza proiectul Sibiu 2016 Regiune 
gastronomică europeană în vederea organizării 
activității de relații publice pentru el. Vor elabora un 
formular de chestionar și de depth interview pentru 
evaluarea profilului gastronomic al sibianului, ca 
element de cercetare prealabilă pentru cercetarea 
regiune gastronomică europeană Sibiu 2019. 
Pentru elaborarea chestionarului în fiecare seminar se 
va discuta și finaliza un capitol al chestionarului de 
evaluare și depth interview-ului, iar la final se va 
aplica pe stradă, în colectivități etc. conform deciziei 
stabilite. 

Dezbaterea 

Pt. proiectele de la 
seminarii se recomandă 
utilizarea PowerPoint, 
HTML, Publisher sau 
alt soft echivalent (pt. 
prezentarea proiectului 
în echipă), care poate 
servi mai apoi în 
activitatea practică sau la 
licență. Se formează 
grupe de 3-4 studenți. 
Prezentarea va enunța la 
început mesajul și 
rezultatul așteptat pt. ca 
publicul să poată aprecia 
gradul de realizare al 
proiectului. Timp max. 
de prezentare 10 minute, 
urmate de o discuție de 
10 minute. 

1. Seminar introductiv – prezentarea reperelor 
bibliografice, a tematicii lucrărilor și simulărilor de 
laborator 

Explicația, 
conversația 

2. Analiza procesului de comunicare al organizației – 
lucru cu fișe, studii de caz. 
Metodologia auditului comunicațional – analiza 
S.W.O.T pentru identificarea resurselor necesare 
acțiunilor de PR și a oportunităților mediului 

Explicația, 
conversația 

3. Metodologia studiului cantitativ – tehnica elaborării 
unui chestionar pentru a evidenția stadiul și necesitatea 
acțiunilor de relații publice pentru organizație. 
Definirea conceptului de identitate gastronomică în 
vederea determinării obiectivelor și ipotezelor 
chestionarului. 

Explicația, 
conversația 

4. Proiectarea unei campanii de relații publice. 
Planul campaniei – obiective, resurse, calendar acțiuni 

Simularea,  
jocul de rol 

5.Tehnici de relații publice pentru angajați – elaborarea 
unor invitații la evenimente 
Cum se realizează o listă a VIP  
Organizarea unei conferințe de presă – simulare  
Activitate de lucru în echipă 

Dezbaterea  
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6. Analiza strategiilor adoptate de firmă în situații de 
criză – studii de caz, dezbateri, activitate de lucru în 
echipă 

Studiul de caz, 
dezbaterea 

7. Organizarea unei adunări generale a societății / 
corporației 

Simularea, 
conversația 

8. Elaborarea unui comunicat de presă scris, audio, 
video, social media  

Studiul de caz, 
dezbaterea 

9. Relațiile publice pentru micile întreprinderi. 
Finanțarea relațiilor publice: buget, costuri, beneficii. 

Dezbaterea 

10. Persuasiunea opiniei publice pentru schimbarea 
sistemului de colectare a deșeurilor 

Studiul de caz, 
dezbaterea 

11. Finalizarea chestionarului 
Explicația, 
conversația 

12. Aplicarea chestionarului  
13. Metode de analiză și interpretare a datelor obținute 
prin aplicarea chestionarului 

Dezbaterea 

14. Dezbatere rezultate chestionar. Recapitulare Dezbaterea 
Bibliografie 
www.europeanregionofgastronomy.org  
*** - Codul comercial român, Ed. Coda, Iași, 1991, 45.643 DEP 
*** - Dicționar gastronomic explicativ (română, franceză, italiană, engleză, germană), BFSE 
Beebe, Steven A.; Mottet, Timothy P. - Business and professional communication: principles and skills 
for leadership, 2nd Edition, Pearson Education, Inc., 2013 

 Ferreo, Gilles; Noel, Flageul - Metode și tehnici de exprimare scrisă și orală, Ed. Polirom, Iași, 
2007, 48.584 DEP 

 Gatjens-Reuter, Margit; Behrens, Claudia - Manual de secretariat și asistență managerială, Editura 
Tehnică, București, 2001, 65/G24 DEP 

 Guffey, Mary Ellen; Loewy, Dana - Essentials of business communication, 8th Edition, Cengage 
Learning, 2010 

 Johnston, Michael - Corupția și formele sale: bogăție, putere și democrație, Ed. Polirom, Iași, 2007, 
52.777 DEP 

 Lacombe, Fabrice - Rezolvarea dificultăților de comunicare, Ed. Polirom, Iași, 2005, 159.9/L13 DEP 
 Mucchielli, Alex - Comunicarea în instituții și organizații, Ed. Polirom, Iași, 2008, 31/M94 DEP 
 Murariu, Viorel - Manual de dezbateri academic: comunicare – retorică - oratorie, Ed. Polirom, Iași, 

2002, IR 
Scott, David Meerman - The new rules of marketing and PR: How to use social media, online video, 
mobile applications, blogs, news releases, & viral marketing to reach buyers directly, 3rd Edition, John 
Wiley & Sons, Inc., 2011 
Singleton, Alex - The PR Masterclass: how to develop a public relations strategy that works, John Wiley 
& Sons, Inc., 2014 

 Vaghin, Igor; Gluschai, Antonina - Manipularea erotică, Ed. Europress Group, 2004, IR 
 Viney, David - Cum să ajungi în top pe Google, Ed. Meteor Business, București, 2009, IR 

Wilcox, Dennis L.; Cameron, Glen T.; Ault, Phillip H.; Agee, Warren K. - Relații publice: strategii și 
tactici, București: ed. Curtea Veche, 2005 
Wilcox, Dennis L.; Cameron, Glen T.; Reber Bryan H. - Public relations: strategies and tactics, 11th 
Edition, Pearson Education, Inc., 2014 
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Elaborarea conținutul disciplinei urmărește un grad înalt de compatibilizare cu programe din străinătate. 

De asemenea, în elaborarea acesteia au fost implicați reprezentanți ai mediului de afaceri. Conținutul 
disciplinei se actualizează în permanență, în concordanță cu noutățile din domeniu. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota 
finală 

10.4 Curs 

- participare activă în derularea 
disciplinei cu îndeplinirea tuturor 
cerințelor specificate; 
- însușirea cunoștințelor cursului, 
capacitatea de evaluare critică a 
diferitelor concepte teoretice, 
identificarea în realitate a conceptelor 

- răspunsurile la examen / 
colocviu / verificare / 
proiect (evaluarea finală) 

50% 

10.5 
Seminar/laborator 

- familiarizarea cu literatura de 
specialitate: cărți, reviste, conferințe, 
rezultate ale grupurilor de cercetători 
Se vor pregăti ultimele 2 numere din 
http://www.economist.com/business-
finance, http://www.zf.ro/companii/, 
http://www.sfin.ro/site/actualitate/   
- prezentarea proiectului în echipă + 
activitatea la seminar + participare la 
analiza proiectelor + răspunsuri 
corecte la oral + întrebări libere din 
materie 

Evaluarea continuă pe 
parcursul semestrului 

10% 

Evaluarea contribuției la 
chestionarul privind 
profilul gastronomic 

10% 

Evaluarea colectivității 
prin depth interviu 

10% 

Proiect în echipă: 
prezentarea unei activități 
de PR 

20% 

BONUS: Fiecare articol publicat în Revista Studenților Economiști Sibieni 
(http://economice.ulbsibiu.ro/revista.studentilor/) valorează 1 punct (10%). Acest punct se poate adăuga 
notei acumulate sau compensează o altă activitate. 
10.6 Standard minim de performanță 
 Cerințe minime pentru nota 5: 
- însușirea vocabularului specific disciplinei; 
- recunoașterea principiilor, legilor și a teoriilor aferente disciplinei de studiu; 
- înțelegerea conceptelor fundamentale; 

- realizarea proiectelor + 1 punct examen oral 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
    01.10.2016       ............................       ............ 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura șefului departamentului 
   03.10.2016                  ............. 


