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PR – Interferențe cu alte domenii 



MANAGENTUL REPUTAŢIEI 



CE AVEM ÎN VEDERE? 

• Consilierea conducerii 

• Analiza liderilor 

• Evaluarea încrederii 

• Crearea şi gestionarea imaginii şi identităţii 
(branding corporatist) 

• Discursuri 

• Comunicarea corporatistă 

• Auditul comunicării 

• Responsabilitatea socială corporatistă 

• Sponsorizare 

 



REPUTAŢIA - DEFINIŢII 

• Modul general în care un individ este perceput de 

public (American Heritage Dictionary, 1970, p. 600)  

 

• Un derivat al tuturor acţiunilor şi comportamentelor 

organizaţionale (Schultz, et al, 2006).  

 

• Suma reprezentărilor organizaţiei formate de-a 

lungul timpului în mintea multiplelor publicuri 

(Grunig&Hung, 2002; Yang& Grunig, 2005)  

• “Bancă de încredere" (Golin (2003) 

 "suma imaginilor = (performanţă şi 

comportament) + comunicare = suma relaţiilor“ 

 (John Doorley & Fred Garcia, 2008, p. 4) 



MANAGEMENTUL REPUTAŢIEI ONLINE 

• Cum arăţi online (research)? 

- Google 

- Reţele sociale 

- Blogguri / Formuri / Competiţie 

- Wikipedia 

- Publicaţii online 

Un cont pe o reţea socială 

reduce riscul de a avea 

alte entităţi care folosesc 

brandul într-un mod 

eronat!!! 

 



GOOGLE 

• 70% dintre utilizatori nu trec de prima pagină 

cu rezultate 

• 72% dintre rezultatele naturale (organice) sunt 

privite cu încredere 

• 28% considerate plătite 

• 70% dintre utilizatori consideră companiile 

leader în nişa respectivă dacă au o poziţionare 

Top 5 

Sfaturi: optimizarea conţinutului !!! 

 



REŢELE SOCIALE 

• Un mediu în care opiniile audienţei pot fi 
inflenţate/manipulate cu extra conţinut pozitiv. 

• O categorie de aplicaţii online ce ajută la 
conectarea prietenilor, partenerilor de afaceri şi 
grupurilor de interese. 

• Un mijloc de promovare a aspectelor 
pozitive/negative despre brand. 

 

 

Analizaţi puncte 

tari şi puncte 

slabe 

Facebook vs. 

Twitter vs. 

Linkedin vs. 

Google+ 

http://blogs.computerworld.com/18603/facebook_vs_twitter_vs_linkedin_vs_google_plus  

• Un pretext de comunicare 

• O hartă a relaţiilor dintre indivizi ce indică modurile în care ei 

sunt conectaţi prin diverse grade de familiaritate socială 

pornind de la cunoştinţe întâmplătoare până la legături 

familiale puternice.  

 

http://blogs.computerworld.com/18603/facebook_vs_twitter_vs_linkedin_vs_google_plus


BLOGGURI/FORMURI/COMPETIŢIE 

• “Bad PR is also PR” 

• un canal de comunicare cu audienţă ţintă mai valoros decât 

site-ul corporate 

• un mijloc de construire a notorietăţii mai important decât site-

ul în sine 

• o modalitate mai lesne de interacţiune 
 

Fiecare grupă  

(1-4) câte un 

exemplu 

argumentat 

Generaliste vs. Specializate 

 Ex: http://turambarr.blogspot.com/ vs. http://radu-tudor.ro/  

http://turambarr.blogspot.com/
http://radu-tudor.ro/
http://radu-tudor.ro/
http://radu-tudor.ro/


PR – proces dinamic şi continuu 

• Cercetarea comportamentului publicului 

• Stabilirea obiectivelor 

• ,,...,, strategiei 

• Implementarea tacticilor de acţiune  

• Evaluarea efectelor 

(formula R-O-S-I-E) 
RESEARCH-OBJECTIVES-STRATEGIES-IMPLEMENTING-EVALUATION 

Sheila Clough Crifasi 

Department of Communication 

Faculty 

University of Delaware 

 



STUDIU DE CAZ – obiective 

• Vreau să apar în GOOGLE ca brand (e.g. 

search: “ciocolată”, “copii” 

• Vreau ca în prima pagină din GOOGLE să 

apară numai rezultate pozitive şi neutre 

• Vreau ca imaginea firmei mele să nu mai fie 

construită artificial de entităţi răuvoitoare (e.g. 

Foşti angajaţi, competiţie) 



CĂUTARE GENERICĂ: “ciocolată” 



CĂUTARE DE BRAND: “Ciocolată Kinder” 



CUM VERIFICĂM OBIECTIVELE? 

• Ne ajută şi pe termen lung? 

• Cum arată obiectivele îndeplinite? 

• Sunt clare, concise şi realizabile? 

Temă - Studiu de caz (4 grupe) – situaţie de criză 

1. Brief: Clientul X îsi doreşte o prezenţă puternică pe GOOGLE 

2. Obiective: Awareness la nivel naţional pentru serviciile/produsele 

oferite 

3. Soluţie online 

 



PR-iştii trebuie să fie: 

Etici Incoruptibili Credibili 

Conştiinţa organizaţiei... 





“Wag the dog”, 1997 



1. Să induci că adevărul nu e unic! 



2. Să faci orice pentru a câştiga timp! 
2.1. SIMULARE  

- Construirea scenariilor (povestea + 

protagoniştii). 

2.2. ZVONISTICA 

- Distragerea atenţiei. 

2.3. RECLAMA 

- Conferinţe de presă. 

2.4. “CÂRLIGUL” 

2.5. RELAŢIA ÎNTRE REALITĂŢI 

- Realitatea construită vs. Realitatea 

trăită. 

Mesajul este irelevant,  

reclama îl vinde şi-l face penetrant! 



3. Să faci apel la tehnica spectacolului! 

3.1. POVESTEA 

- Să pară credibilă; 

- Locul implementării, cunoscut doar 

de echipa PR; 

- Protagoniştii din mediul statal 

(oameni obişnuiţi); 

- Eliminarea elementelor incomode; 

- Precizarea în amănunt a detaliilor. 



4. Să schimbi dominanta în situaţii de criză! 

4.1. IMPROVIZARE 

- Dezarmarea factorilor declanşatori; 

- Păstrarea calmului şi a secretului 

implicat; 

- Faci din criză o nouă rampă de 

lansare; 

- Povestea 1 se schimbă cu 

povestea 2 (lanţ narativ dinamic şi 

continuu). Când ai o 

problemă, 

REZOLV-O! 



5. Discursul să fie predominant emoţional 

- Pregătirea contextului discursiv; 

- Convingerea prin afecte, cea mai 

eficientă; 

- Ambiguitatea te implică, trezeşte 

interesul de a decodifica înţelesul 

mesajului emis;  

- Fiecare indice (Erou – Protagonist 

– Emiţător) contează. 
Acelaşi conţinut 

poate fi receptat şi 

emis diferit 



Adriana Săftoiu, Vocile puterii  

Ed. Trei, Bucureşti, 2006 

Interviul 1 – Bogdan Baltazar 
oct. 90 – iul. 91, purtător de cuvânt al 

Guvernului Petre Roman 



• să ai stil; 

• să ştii să asculţi; 

• să ai o echipă pe care să te poţi baza („laboratorul”); 

• să cunoşti aparatul pe care-l serveşti; 

• să fii un bun negociator; 

• să fii un foarte bun profesionist; 

• să ai o relaţie specială, de simpatie reciprocă cu cel pe care-l reprezinţi; 

• să fii un excelent diplomat; 

• Nu uita: eşti un „ministru-cheie” al guvernului; 

• să ai autoritate;  

• să prezinţi tezele într-o manieră tehnică şi credibilă; 

• să ai relaţii bune, directe cu presa; 

• să găseşti o poziţie de compromis prin negociere, discuţie, argumentare, 
acceptare a argumentelor interlocutorului; 

• să ai experinţă de externe; 

• să ai şi punctul tău de vedere atunci când îl consideri binevenit şi acesta să 
conteze; 

• să participi la toate şedinţele instituţiei pe care o reprezinţi, promovezi, 
aperi; 

• să nu minţi niciodată (se exclude omisiunea); 

• să fii interfaţa între instituţia pe care o reprezinţi şi ceilalţi; 

• să performezi ca un actor, mai ales în situaţii de criză. 

DA 



• să nu demisionezi/pleci fără rost; 

• să nu laşi documente oficiale 
nemonitorizate; 

• să nu încalci regulile jocului 
stabilit cu echipa şi cu instituţia 
pe care o reprezinţi; 

• să acorzi atenţie şi să stabileşti 
relaţii cu societatea civilă. 

Atentie! 



Cine utilizează… 

? 





Relaţia ştiri mass-media şi agenda 

discuţiilor publice 

Donald Shaw 

Maxwell McCombs 

Campanii electorale din 1968, 1972 

• se confirmă ipoteza: prin intermediul 

mass-mediei publicul află problemele 

zilei + ierarhizarea după importanţa lor 



1. Identificarea punctelor de gâtuire a 

informaţiilor şi a criteriilor de ierarhizare. 

• Fabricarea ştirilor prin 
procesul culegerii 
primare (instituţii de 
presă de prestigiu, New 
York Times, Washington 
Post, colectează >50% 
din informaţiile zilnice 
comunicatele de presă, 
conferinţele de presă, 
surse oficiale 

• Fabricarea ştirilor prin 
procesul selecţiei şi 
ierarhizării informaţiei  

    (în interiorul redacţiei, în 
funcţie de context, 
audienţă, spaţiul 
editorial, subiectivismul 
persoanei, care 
îndeplineşte funcţia de 
gate-keeper). 



Ag. publicului ≡ ag. politicianului ≡ ag. mass-media 

 NU EXISTĂ ÎN REALITATE! 

 anii 40’ – 50’ – teoriile agendei setting spun că 

presa nu-ţi spun CE să gândeşti, ci LA CE să 

gândeşti. 

 A.S. de la mass-media    PR 

Principiul sugerării unor perspective noi după 

realităţi văzute într-un singur fel de public. 

 



Producători media 

Distribuitori 

                – pretenţioase 

Publicuri – mediu pretenţioase 

   – nepretenţioase 

Legislativ Corporate 

financial 

Agenţiile de 

publicitate 

Ag. de rating 

CNA 

Informaţii şi 

divertisment 
publicitate 

Legi de presă 

voturi 

protecţie 

Informaţii şi 

divertisment 
publicitate 

PR 



Televiziunea franceză, TF1 – Patrick Le Lay 

“TIMP DE CREIER UMAN DISPONIBIL”  

 formatarea mentală a audienţei 

 d.p.d.v. social – practica de formatare mentală: 

familia, şcoala, biserica, comunitatea de un anumit 

tip…. 

 “Meanings are in people, not in messages” (Miller 

and Johnson) 



Identificarea – concept retoric, un proces strategic 

de creare şi de comunicare a unui fundament 

comun. 

 A crea pe  

 planul valorilor (elemente simbolice de comunicare 

care stau reper în conduita personală, raţionamente, 

acţiuni)  

LA NIVEL FUNDAMENTAL SUNTEM LA FEL!!! 

 planul intereselor (materiale) 

CÂND INTERESELE SE IDENTIFICĂ ATUNCI 

INDIVIDUL 1 SE IDENTIFICĂ CU INDIVIDUL 2. 



D  I  S  C  U  R  S 



NOŢIUNI GENERALE  

- sfârşitul anilor ’60, ca noţiune cheie a lingvisticii, la graniţa 

cu sociologia, psihologia, teoria comunicării, filosofia 

limbajului; 

- iniţial (v. Delia Marga) - „doar suport al limbii, aspect 

creativ al acesteia, care evidenţiază implicarea subiectului 

în mecanismul comunicării, fără a intra în sfera de interes 

a lingvisticii şi a subdisciplinelor sale ştiinţifice (fonologia, 

sintaxa, parţial lexicologia, semantica generală)...”   

De citit! (Delia MARGA, Introducere în analiza discursului, 

Ed. Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2003 ) 



DISCURSUL – CONCEPT “PROTEIC”  

- „un domeniu empiric, cel al unităţilor lingvistice 

mai mari decât fraza”, semnificaţia nu se exprimă 

prin propoziţii izolate, ci „în schimburi complexe în 

care convingerile, aşteptările, cunoştinţele pe care 

participanţii la actul comunicativ le au şi situaţia în 

care ei comunică joacă un rol crucial.”  

De citit! Jay L. LEMKE, Textual politics. Discourse and social 

dynamics, Great Britain, Taylor & Francis, 1995  

- “mai puţin un domeniu empiric, cât un anume 

mod de înţelegere a limbajului. Lingvistica limbii, 

a sistemului, este constant dublată de o lingvistică 

a discursului. 

De citit! Dominique MAINGUENEAU, Présentation, în Langages, no. 

117 (Les Analyses du discours en France): 5-11  



Conduita Rareori Uneori Deseori Evit 

confruntarea 

Explodez violent 

Strig/ridic tonul 

Vorbesc “peste” celălalt 

Întrerup 

Insist că eu am dreptate 

Aduc dovezi în favoarea 

poziţiei mele 

Mă ciondănesc 

Îl pun la punct pe celălalt 

Mă răzbun 

Fac comentarii acide 

Insult 

Test – 4 echipe 



DISCURSUL – DOMENIUL CERCETĂRII 

INTERDISCIPLINARE  

LIMBAJUL 
REALITATE 

NONLINGVISTICĂ 

STUDIU DE CAZ... 

Echipa 1 – discurs jurnalistic – dezbatere pe teme socio-economice 

Echipa 2 – discurs didactic – unidirecţional (în faţa studenţilor) 

Echipa 3 – discurs politic – moţiune de cenzură (schimbarea 

preşedintelui)  

Echipa 4 – discurs religios – lăsatul secului 



DISCURSUL – ANSAMBLU DE ENUNŢURI 

1.  ansamblul manifestărilor verbale, orale sau scrise, considerate 

semnificative pentru o ideologie, pentru o mentalitate sau pentru 

un domeniu.  

2. ansamblu de enunţuri ale unui emiţător, care se referă la un 

subiect unic (topic, în terminologia anglo-saxonă). (Silvia 

SĂVULESCU, Analiza discursului public, curs universitar 

SNSPA, Bucureşti, 2002, p. 4)  

3. ansamblu de enunţuri, perceput ca un întreg coerent, în virtutea 

relaţiilor care se instaurează, relaţii de natură sintactico-

semantică şi de natură semantico-pragmatică şi care sunt 

produse de un autor, care este situat spaţio-temporal şi pentru un 

cititor, determinat şi el spaţio-temporal. (Nina IVANCIU, 

Epistemă şi receptare, Ed. Univers, Bucureşti, 1988, p. 16)  



DISCURSUL – EVENIMENT AL 

PRACTICII DISCURSIVE  

Distribuţionalismul 
(Zellig Sabbettai Harris) 

Teoria enunţării  
(Emile BENVENISTE ) 

Teoria funcţiilor limbajului  
(Roman JAKOBSON ) 

DISCURSUL 

Teoria funcţionărilor discursive  

(Louis GUESPIN ) 



DISCURS/VS/FRAZĂ  

Discursul constituie o succesiune de fraze, accepţie regăsită 

şi la Harris (1952) ca analiza discursului, în timp ce 

cercetătorii contemporani vorbesc de gramatica textului sau 

lingvistica textuală-text.  

STUDIU DE CAZ – identificaţi frazele din discursul lui Vasile Alecsandri (17 

iunie 1875). Analizaţi sintactic fiecare frază în parte, stabilind numărul de 

propoziţii, tipul şi numărul de relaţii de dependenţă între părţile de vorbire. 

 

Echipa 1 – discurs Vasile Alecsandri (pag. 1) 

Echipa 2 – discurs Vasile Alecsandri (pag. 2) 

Echipa 3 – discurs Vasile Alecsandri (pag. 3) 

Echipa 4 – discurs Vasile Alecsandri (pag. 4) 

 

 



DISCURS/VS/TEXT  
Ricœur - orice discurs fixat prin scriere devine text: 

„fixarea prin scriere este constitutivă textului însuşi”.  

Generativiştii americani (Noam Chomsky, Jerrold Y. 

Katz şi alţii) - fraza şi textul sunt plasate într-o relaţie 

de continuitate, în chip de forme lingvistice ale 

discursului. 

Ca macro-semn lingvistic - Charles W. Morris  

I. sintaxa – studiază relaţiile dintre semne şi capacitatea lor 

combinatorie; discursul se relevă în această dimensiune ca 

obiect formal-structural; 

II. semantica – analizează relaţiile dintre semne şi obiecte; 

discursul este potenţat în calitatea lui de obiect purtător de 

sens; 

 III. pragmatica – cercetează relaţiile dintre semne şi 

interpreţii lor; discursul se asumă ca obiect al comunicării.  



DISCURS/VS/ENUNŢ 

După Guespin, „Discursul este enunţul considerat din 

punctul de vedere al mecanismului discursiv care-l 

condiţionează.  

discursul - proces în relaţiile sale în afara studiului 

lingvistic; 

enunţul - considerat a fi static.  

Reţineţi!!! Pe lângă caracterul de unitate lingvistică 

(enunţ), discursul constituie o unitate de comunicare.  



DISCURS/VS/LIMBĂ 

Limba - sistem de valori virtuale, se opune discursului - folosirea 

limbii într-un anumit context care poate restrânge aceste 

valori sau poate genera noi valori. 

Conversia individuală a limbii în discurs = enunţare (Benveniste) 

1. plasarea într-un anumit câmp discursiv (discurs 

didactic/vs/discurs cotidian)  

2. apartenenţa la o categorie de locutori (discursul 

sindicatelor/vs/discursul intelectualilor de stânga). 

3. privilegierea unei funcţii a limbajului (discurs 

prescriptiv/vs/discurs polemic), 

4. apartenenţa la o tipologie discursivă (discurs 

jurnalistic/vs/discurs administrativ)     

  



DISCURS/VS/POVESTIRE 

-v. triada ego/hic/nunc, diferită de evocarea la trecut, 

persoana a III-a, in illo tempore. 

Discursul - un act, o intervenţie a subiectului enunţător sau 

o reprezentare pe care acesta o construieşte pentru 

interlocutor şi care, la rândul său, o poate accepta, dezvolta 

sau infirma într-un câmp de relaţii semnificante.   

CONCLUZIE 

Discursul este atât o acţiune planificată, prin urmare 

organizată subiectiv, (fie că există sau nu o intenţie 

concretă), cât şi un cumul de reflexe cultivate în 

timp.  



Temă: 

Folosind opoziţia discurs vs. enunţ, exemplificaţi cu două 

discursuri: un enunţ-discurs şi un discurs format din cel 

puţin două enunţuri complementare. 

 

V Ă   M U L Ţ U M E S C ! 



Tehnici de redactare şi editare în PR 

Comunicatul de presă 



Spre o înţelegere a conceptului 

• formă de difuzare în scris a informaţiilor către 
mass-media; 

• sursă oficială de informaţii redactat de 
specialisul PR; 

• să conţină “cârligul” de interes mediatic, implicit 
de interes public; 

• conţine informaţii despre unui eveniment 
imediat sau în viitorul apropiat;  

• conţine informaţii suplimentare despre un 
eveniment petrecut. 



Caracteristici principale 
• Cel mai utilizat instrument în practica PR; 

• Nu e reclamă, ci o formă de publicitate; 

• Instrument de referinţă pentru presă; 

• Document scris –  

    după modelul  

    “piramidei răsturnate”. 

INTRODUCERE (LEAD) 

I paragraf - Cine, ce, 

unde, când 

CUPRINS (BODY) 

II paragraf –  

detalii: cum,  

de ce 

ÎNCHEIERE 

III pargraf. 

detalii  

sec. 

Cine – subiectul 

Ce – acţiunea 

Când şi unde – localizarea în timp şi spaţiu 

De ce – cauzele evenimentului 

Cum - împrejurările 



Structura 
• SUPRATITLU – justificarea ştirii; 

• TITLUL – informativ, explicativ; 

• INTRODUCERE – aprox. 30 cuvinte; un rezumat al 
ştirii; informaţii în ordinea importanţei; 

OBS: uneori este singurul paragraf de interes 
mediatic 

• CUPRINS – informaţii în ordinea descrsecătoare a 
importanţei pentru opinia publică: numele 
persoană/org., fapte secundare, citare surse, 
explicaţii la introducere, corelări cu alte 
evenimente; 

• INCHEIERE – preferabil o revenire la introducere. 

 



FORMA COMUNICATULUI 

• Pagină A4; 

• Ideal - pe o singură parte a colii de hârtie; 

• Pt. pag. 2, la baza pag. 1: “urmează pagina 2”; 

• Frazele nu trebuie rupte de pe o pag. pe alta 

• Text la 1,5 sau 2 rânduri; 

• 2-3 cm margini stg. – dr.; 

• Paragrafe de 30 – 40 cuv. maxim; 

 



Sigla organizaţiei 

Adresa 

Telefon, fax, email, web 

Nr. 

Data: 

COMUNICAT DE PRESĂ 

TITLU (informativ, explicativ) 

 

Introducere ................................................................................................................ 

Cuprins ...................................................................................................................... 

Incheiere .................................................................................................................... 

 

Persoana de contact 

Nume şi prenume 

Funcţia 

 

 

 

 

 

 

Simulare...  



Tehnici de redactare şi editare în PR 

Ştirea de presă 



Ce este ştirea de presă? 
• Orice informaţie nouă/utilă pe care o afli azi şi 

pe care n-o ştiai ieri; oamenii - protagonişti. 

• Ceva ce te poate ajuta să faci faţă împrejurărilor; 

• Text succint de agenţie, de ziar, de radio, de 
televiziune, care reprezintă o primă avizare a 
unui fapt socialmente semnificativ (Mic dicţionar 
de jurnalism, Fundaţia Rompress, 1988) 

• Modalitatea cea mai la îndemână pentru 
difuzarea informaţiilor de actualitate – exclusiv 
pentru publicare.  

 



Tipologie   
După durabilitatea în timp: 

 

• Ştiri perisabile (hard news) – prioritate la 
publicat (accidente, întâlniri politice/afaceri, 
catastrofe datorate fenomenelor naturale etc.); 

• Ştiri cu viaţă mai lungă (soft news) – publicabile 
şi după un timp (reportaje, relatări, foiletoane, 
ştiri despre hobby-urile unor vedete etc.); 

 



Citatele 
• Citarea directă – relatarea unor evenimente 

(specialişti de profil), dă credibilitate. Se vor 
preciza: numele complet, funcţia şi organizaţia 

Un citat bun trebuie să: 

- Fie relevant; 

- Nu fie banal; 

- Nu aparţină unei persoane îndoielnice; 

- Fie scurte; 

- Fie conforme cu cele declarate; 

- Persoana citată să existe în realitate. 

 



Structura 
• Se publică integral/parţial în funcţie de spaţiul 

editorial; 

• Spuneţi tot în primele paragrafe; 

• Încheierea cu informaţii neesenţiale; 

• Document scris –  

    după modelul  

    “piramidei răsturnate”. 

INTRODUCERE (LEAD) 

I paragraf - Cine, ce, 

unde, când 

CUPRINS (BODY) 

II paragraf –  

detalii: cum,  

de ce 

ÎNCHEIERE 

detalii  

în plus 



Structura 
• SUPRATITLU – când nu puteţi scrie un titlu scurt; 

• TITLUL – scurt (7-8 cuvinte), atrăgător, cu verb 
activ la prezent sau viitor; 

• INTRODUCERE – 1 paragraf - aprox. 30 cuvinte; 
neindentat; răspunde la primele 4 întrebări; 
persoanele necunoscute nu se amintesc cu nume 
aici. 

Redactarea introducerii 

- Ştiu dinainte; adecvată ştirii; evidenţierea ideii 
principale; atractivă; scurtă; simplă; cu stil. 

OBS: Evitaţi introducerea negativă, fraza inversată, 
prea multe nume şi locuri! 



Structura 
• CUPRINS – 3-4 paragrafe (max 30 cuvinte 

fiecare); detalii despre eveniment. 

Redactarea cuprinsului 

- Clar; logic; simplu, următoarele 2 întrebări; 
atribuirea surselor cu citate din declaraţii, nu 
repetaţi informaţii din introducere; legătură cu 
altă ştire pe subiectul relatat; impersonal, 
evitarea verbelor cu valoare de incertitudine (a 
crede, a presupune); mai bine: a spus, a declarat, 
a afirmat; preferabil acelaşi timp verbal; varierea 
paragrafelor. 

 



Structura 
• ÎNCHEIERE – detalii neimportante dar 

interesante. 

 

Forma de prezentare 

- Cea mai ieftină modalitate de transmitere a 
mesajelor de PR; 

- Ne asigurăm că e în ton cu 
problematica/stilul/forma de editare a publicaţiei 

 

 



CONDIŢII DE PREZENTARE 
• Text la 2 rânduri, 14 pct, TNR, diacrit; 

• Să nu depăşească 2 pagini. În colţul din dreapta jos, p. 1 
se scrie “urmează” şi “sfârşit” pe p. 2; 

• Margini egale, 2.5 cm – pt. adnotări editoriale; 

• Paragrafe identate cu tab de 0,4-0,5; simple şi fraze 
scurte; fără sublinieri; 

• Mesajul trebuie repetat altfel mereu; fără jargon şi 
abrevieri; de la 1-9 se scriu în cuvinte; de la 10... Numeric 
cu excepţia cifrelor rotunde; 

• Urgentarea publicării: “Pentru publicare imediată”; 

• Datele voastre “Pentru informaţii suplimentare 
contactaţi, vă rugăm...” 

OBS! Recitiţi textul mereu! 

 



Logo     Numele specialistului PR 

Press release    Adresa 

Nr. ... din ...    Tel/fax/e-mail 

Editor     Data transmiterii 

Fotograf 

 

 

TITLU (scurt, incitant) 

 

 

LEAD: CINE, CE, CÂND, UNDE (cel puţin) 

 

 

Primul paragraf (indentat).... 

 

 

 

Continuare... 



... urmare pag. 1 (continuare) 

 

De ce? 

 

Cum? 

 

Notă cu facilităţi 

(dacă este cazul: invitaţia la un eveniment, detalii  

 

.... Sfârşit 



DE EVITAT! 
• Să trimiteţi ştirea la cine nu trebuie, sau la cine 

trebuie, dar prea devreme/târziu; 

• Să nu transmiteţi informaţii relevante; 

• Ştirea prea lungă, ideile principale răsfirate cu 
exlicaţii neinteresante; 

• Subiectul nu este vizibil, decât la sfârşit; 

• Nu sunt indicaţi destinatarii; 

• Informaţii incomplete; 

• Text clişeistic, neatractiv, lipsit de substanţă. 



Tehnici specifice de relaţii publice 

Conferinţa de presă 



Ce este conferinţa de presă (cp)? 

• Procedeu specific - când o organizaţie/pers. 
juridică etc. are ceva important, nou, de interes 
larg... de comunicat 

 

ú 
 

Alte procedee specifice: 

- Briefingul de presa 

- Interviul pentru presă 

- Interviul pentru TV 

- Interviul pentru Radio 

- Discursurile 

- Modalităţi de comunicare electronice 

 



Organizăm cp pentru? 
- a prezenta un eveniment important; 

- a oferi jurnaliştilor de a pune întrebări organizatorilor; 

- a economisi timp; 

- a furniza simultan date despre un eveniment important; 

- a evita acuzaţii de favoritism cu mass-media. 

Temele cp 

- decizii politice majore; 

- proiecte importane (inaugurări de interes naţional etc.); 

- situaţii de urgenţă; 

- catastrofe; 

- conflicte interne sau interorganizaţionale. 

 



Tipologie  - conferinţă de presă 
După tematica propusă: 

 

 

 

- dirijată: tematică stabilită în timp; declaraţia oficială urmată de 

întrebările jurnaliştilor. 

AVANTAJ:  

management eficient al evenimentului (rezultate previzibile etc.). 

 

- liberă: tematică ad-hoc, la voia jurnaliştilor. 

AVANTAJ:  

Atrage mulţi jurnalişti. 

DEZAVANTAJ:  

• Dificil de gestionat, rezultate greu de prevăzut. 

 



Conferinţa de presă - ETAPE 
 1. PREGĂTIREA 

- Specialist PR verifică - subiect de interes mediatic; 

 - conducerea organizaţie susţine organizare cp; 

 - sala (30-40 pers.) dotată cu aparatură electronică/proiecţie... 

 - ora (10-14); 

 - o declaraţie scurtă de 5’ pt. cel care deschide cp + mapa de presă 

 - o listă de întrebări şi răspunsuri posibile; 

 - “maestrul de ceremonii” al cp. 

 - prezentarea pers. care susţine cp., modul de gestionare a 

întrebărilor jurnaliştilor, respectarea regulilor de bază (subiecte 

abordate, limitare timp, fără mobile etc.), spunerea concluziilor cp. 

 - asigurarea unui protocol minimal; 

 - anunţarea presei cu 2-3 zile înainte (un comunicat de presă) + 

reamintire telefonic; 

 - întocmirea unei liste de înregistrare la înmanarea mapelor; 

 - existenţa unei echipe de intervenţie; locuri de parcare; specialist pt. 

aparatură; distribuit cafele... etc.  

 



Conferinţa de presă - ETAPE 
 

 

 

 

2. DESFĂŞURAREA – reguli 

- Prezenţa la ora şi sala anunţate a celor care susţin cp; 

- Conducătorul cp prezintă pers. + regulile de bază (limită de timp, 

nr. de întrebări etc.) 

- Declaraţia iniţială cu precizări tematice. După, întrebările presei; 

- Răspunsul fără nici o menţiune a numelui jurnalistului care a 

întrebat (preluare bună şi pt. colegii de breaslă); 

- Răspunsuri clare, concise (max. 30’’); 

- Evitarea dialogului unu-la-unu; 

- Utilizarea unor materiale ilustrative în condiţii optime pt. preluat; 

- Repetarea şi accentuarea mesajelor în declaraţia iniţială; 

- Conducătorul cp dă cuvântul jurnaliştilor în ordinea solicitată şi 

să anunţe când se termină: mai avem timp pentru două întrebări 

- 30-60 minute şi nu se anulează chiar dacă sunt puţini jurnalişti; 

 

 



Conferinţa de presă –  
ETAPE 

 
 

 

 

3. EVALUAREA 

 

- Remiterea copiilor cp ale declaraţiei + rezumate 

răspunsuri pt. cazuri speciale ale absenţei unor 

jurnalişti; 

- Mesaje de mulţumire, dacă este necesar; 

- Monitorizarea reflectării mesajelor mass-mediei pentru 

evaluarea eficientizării procesului de comunicare. 



Vă mulţumesc! 


