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Workshop profesional nr. 2  
„Advocacy. Marketing: promovarea imaginii bibliotecilor universitare” 



În discuție: 

 

• Concepte generale 

• Tehnici de comunicare cu media 

• Cum se scrie un comunicat de presă 
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Obiective ale workshop-ului: 

1. De ce e importantă comunicarea eficientă? 

2. Cum construim un mesaj eficient? 

3. Instrumente utile de comunicare: 
• Comunicatul de presă 
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Comunicarea 

Cine? Ce? Cum? Cui? Efect? 
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feedback 

Biblioteca Comunitate 

Comunicare 



Comunicarea 

Cine? Ce? Cum? Cui? Efect? 
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feedback 

Lipsa unui 
mesaj coerent, 

unitar 

Nu există un 
responsabil al 

procesului 

Public ţină 
nedefinit 

Lipsa 
interactivităţii 

Canale de 
comunicare 
nepotrivite 

Lipsa 
monitorizării 

Unde apar diferenţele? 



“Principala problemă 
în ce priveşte 

comunicarea este 
iluzia că ea a avut loc” 

 

(Albert Einstein) 
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Avantajele unei comunicări eficiente 
pentru biblioteci? 
• Vizibilitate 

• Credibilitate 

• Diferenţiere 

• Motivare internă 

• Atragere de fonduri 

• Participare în proiecte 

• Construirea unui brand 
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Structura unei strategii de comunicare 
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Definirea 
scopului 
comunicării 

Analiza 
internă şi 
externă 

Stabilirea 
obiectivelor 
specifice 

Identificarea 
publicului 
ţintă 

Strategie 
(mesaj, 
canale de 
comunicare 
etc.) 

Implementare 
(plan de 
acţiuni, buget 
etc.) 

Control / 
Monitorizare 



DE CE avem nevoie de o strategie de comunicare? 

ne ajută la îndeplinirea 
misiunii bibliotecii 

ne permite să 
interacţionăm eficient cu 

utilizatorii noştri 

avem un mesaj coerent de 
transmis 

susţine conştientizarea / 
educarea / percepţiei sau 

opiniei utilizatorilor 
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Scopul 
comunicării 

Clar 

Sustenabil 

Catalizator 
al 

activităţii 

Concis 



Analiza internă 

Valorile 
organizaţiei 

Structura 
organizaţiei 

Sisteme 

Mecanismele 
organizaţiei (ex. 

comunicare, 
recompensare 

etc.) 

Stil 

 de leadership, 
purtătorul de 

cuvânt, proces de 
delegare etc. 

Personal 
(necesar şi 

profilul 
angajaţilor) 

Capacităţi 
necesare şi planul 

de dezvoltare a 
personalului 

Strategia 
organizaţiei (la 
nivel intern şi 

extern) 
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7s Framework – 
McKinsey 
este un model de 
management 



Mediul extern 
Factori Analiza PESTLE 

P Politici Puterea politică influenţează asupra investiţiilor, presiunile politice la 
nivel local şi central, E-guvernare, e-transparenţă etc. 

E Economici Nivelul de dezvoltare al ţării, bugete neechilibrate, nivelul salarizării 
descurajează specialiştii etc. 

S Sociali Efectele schimbărilor în societate (tendinţe demografice, mediul social 
şi cultural divers, stereotipuri cu privire le nivelul de pregătire 
profesională, securitatea socială etc.) 

T Tehnologici Calitatea TI, diversitatea resurselor electronice, sporirea comunicării 
online, preţurile tehnologiilor etc. 

L Legali Schimbări legislative la nivel naţional şi internaţional, întârzieri în 
aprobarea actelor normative etc. 

E Ecologici Radiaţii electromagnetice, investiții semnificative în infrastructura de 
mediu  
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Concluzii analiză (sursa: N.Cheradi)  
 

 

 

1) oferta de servicii informaţionale semnificativă în raport cu 
alte biblioteci; 

2) oferă un suport informaţional considerabil pentru 
învăţământ şi cercetare ştiinţifică; 

3) infrastructură dezvoltată; 

4) participarea în proiecte naţionale şi internaţionale; 

5) personal profesionist şi deschiderea acestuia pentru 
instruirea continuă, etc. 

6) personal profesionist şi deschiderea acestuia pentru 
instruirea continuă, etc. 

 

 

1) lipsa unei direcţii strategice clare; 

2) orientarea spre piaţa informaţională şi consumatorii de 
informaţii este insuficientă; 

3) dezechilibrul în achiziţie de documente în format tradiţional 
şi cel electronic; 

4) inexistenţa unui sistem flexibil de evaluare a serviciilor 
prestate; 

 5)  dificultăţi în implementarea inovaţiilor;  

                             6) inerţie, conservatismul personalului, etc. 

1) creşterea cererii pentru informaţii; 

2) piaţă stabilă de utilizatori; 

3) amplificarea rolului bibliotecii în activitatea inovaţională şi 
ştiinţifică;   

4) accelerarea dezvoltării tehnologiilor informaţionale;  

5) a apărut noi forme şi metode de studiere a utilizatorilor; 

6) diversificarea şi extinderea serviciilor informaţionale; 

7) creşterea importanţei instruirii pe parcursul întregii vieţi, etc. 

 

  

                         1) insuficienţa programelor guvernamentale de 
sprijin                         al bibliotecilor; 

                          2) insuficienţa resurselor financiare; 

3) apariţia noilor actori pe piaţa informaţională; 

4) numărul de utilizatori activi în diminuare; 

5) migrarea clientelei spre alte canale de satisfacere a 
necesităţilor informaţionale; 

6) creşterea rapidă a preţurilor pentru achiziţii de documente, 
resurse, etc. 

 

 

Analiza SWOT 
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Factori 
interni 

Factori 
externi 

Negativi Pozitivi 



Analiza situaţiei 

Analiza 
internă 

Analiza 
externă 
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Probleme de 
comunicare 
identificate  



•  Planificarea şi coordonarea  
insuficientă a procesului de 
comunicare 

• Comunicare sporadică 

Probleme  de 

comunicare 
internă 

•  Informare unilaterală 

•  Oportunităţi de comunicare 
nevalorificate 

Probleme  de 

comunicare 
externă 
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Obiective specifice de comunicare 
• Corelarea cu 

obiectivele 
organizaţionale 
şi obiectivele 
operaţionale 

• Obiectivele 
trebuie să fie 
SMART  

• Specifice 
• Măsurabile 
• Accesibile 
• Realistice 
• Încadrate în 

Timp 

Obiectiv organizaţional 

• Optimizarea serviciilor de bibliotecă pentru 
toate categoriile de utilizatori şi extinderea 
ariei serviciilor 

Obiectiv operaţional 

• Reorganizarea eficientă a serviciilor 
bibliotecii care să permită optimizarea 
accesului la informaţie pentru utilizatori 

Obiectiv de comunicare 

• Îmbunătăţirea comunicării dintre 
bibliotecă şi utilizatori prin mesaje clare, 
coerente şi în timp util, folosind o gamă 
largă de canale de comunicare 15 



•  Modelarea opiniei 
publice de mass-
media 

• Poziţia bibliotecii în 
comunitate este 
marcată de 
efectele modelelor 
generate da mass-
media 

• Bibliotecarii 
trebuie să observe 
şi să analizeze 
fenomenul 
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Opinia Publică 
 &  

Mass-Media  



Edit the text with 
your own short 
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The animation is 
already done for 
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paste the slide into 
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presentation.  
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Succesul oricărei 
biblioteci este în 

continuă 
dependenţă 

Recunoscut de 
diverse 

categorii de 
cetăţeni 

Opiniile cărora 
influenţează 

diverse proiecte 

soluţionarea 
problemelor 

sociale 

susţinerea unor 
instituţii care au 

importanţă 
pentru 

comunitare 



Imaginea unei biblioteci  

calitatea 
serviciilor pe 

care le asigură 

capacitatea  lor 
de a-şi comunica 

funcţia 

capacitatea lor de 
a comunica rolul 
lor în societate 

• Construirea şi menţinerea 
percepţiei publice a unei 
instituţii funcţionale şi de 
succes nu mai este doar o 
problemă de „imagine”, este 
o chestiune funcţională fără 
de care nicio bibliotecă nu îşi 
poate îndeplini adecvat 
îndatoririle 

• Comunicarea eficientă trebuie 
să urmeze o strategie pe 
termen lung şi implementarea 
unui plan de comunicare 
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Ce înseamnă strategie media? 

Strategia media a unei 
instituţii defineşte 
imaginea pe care 

respectiva instituţie 
doreşte să o aibă în ochii 

publicului şi descrie 
acţiunile necesare pentru 

a se realiza acest lucru 

Este un document major 
de politică a instituţiei 

deoarece include o 
declaraţie clară a misiunii 

şi viziunii sale 

Reprezintă un document 
de lucru, care include o 

definiţie a mesajelor sale, 
identificarea publicului 
ţintă, precum şi un plan 
de comunicare a acestor 

mesaje către public 
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Comunicare reactivă vs Comunicare 
proactivă 

• Reacţia la solicitările din partea presei, oricât 
de profesională ar fi, e pur şi simplu 
insuficientă 

• Planul de comunicare ajută să transformaţi 
comunicarea reactivă într-un proces proactiv 

• Aceasta nu înseamnă că solicitările din partea 
presei pot fi ignorate 

• O abordare proactivă a procesului de 
comunicare înseamnă că reacţiile la solicitări 
neaşteptate ar trebui să fie incluse într-un plan 
coerent al distribuirii mesajelor din partea 
instituţiei 
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Mesajul 

• Orice instituţie publică ar trebui să aibă un mesaj propriu, indiferent de 
sectorul său de activitate 

• În sensul său iniţial, termenul „mesaj” desemnează o expunere scurtă a 
viziunii, valorilor şi scopului cu intenţia de a influenţa şi stimula un anumit 
public 

• În sens mai larg, termenul desemnează un întreg ansamblu de imagini, 
cuvinte şi acţiuni care împreună definesc o instituţie în viziunea oamenilor 

• Formularea mesajului instituţiei reprezintă primul pas al formării opiniei 
publice despre aceasta 

• Mesajele se încadrează în doua categorii conexe: 
• mesaje strategice 
• mesaje specifice 
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Mesajul strategic 
• Mesajul strategic al unei instituţii poate fi comparat cu termenul „brand” 

(marcă) 

• El desemnează un set amplu de principii legate de misiunea generală pe 
termen lung a instituţiei, care ghidează şi modelează toate comunicările 
instituţiei 

• Mesajul strategic decurge din obiectivele strategice ale instituţiei şi ar 
trebui plasat în planul politicii, alături de politica generală a instituţiei 

• Cele mai simple mesaje strategice pot fi reduse uneori la un simplu slogan 
sau chiar la un singur cuvânt 

• Dezvoltarea mesajului strategic înseamnă de fapt poziţionarea instituţiei 
în contextul priorităţilor, intereselor, valorilor şi credinţelor publicului 
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Formularea mesajului strategic 

• Pentru a formula mesaj strategic, trebuie să 
răspundeţi la următoarele întrebări: 

• Care este misiunea noastră fundamentală? 

• Care sunt valorile fundamentale pe care le 
promovează instituţia noastră? 

• Cine şi cum beneficiază de pe urma activităţii 
noastre? 

• Care sunt interesele lor? 

• Răspunsurile la aceste întrebări ar trebui să 
furnizeze cadrul general pentru mesajul 
strategic al instituţiei 

 

 

• Trebuie construit conform 
principiului KISS (Keep It 
Short and Simple – Fii 
Simplu şi Concis) 

• Conectăm universul tău la 
întreaga lume  

• Citeşte şi reuşeşte! 

• Creează. Conectează-te. 
Schimbă 

• Calea ta spre cunoştinţe! 
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Mesajul specific 

• Mesajul specific derivă din mesajul strategic şi se concentrează pe o 
sferă specifică a activităţilor instituţiei 

• îndeplineşte cerinţe similare cu cele ale mesajului strategic în privinţa 
conţinutului şi semnificaţiei pentru public 

• se concentrează pe un anumit obiectiv al procesului de comunicare 

• Spre deosebire de mesajul strategic, mesajul specific poate fi limitat 
în timp (de exemplu, prezentarea unor noi facilităţi, comunicarea 
unor proceduri îmbunătăţite etc.) 

• Orice instituţie poate avea şi implementa mai multe mesaje specifice 
în acelaşi timp 
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Formularea mesajelor specifice de 
obicei respectă următoarea ordine 

Acordul 
comun 
asupra 

obiectivelor: 
Toţi factorii 

decizionali ai 
instituţiei 

trebuie să fie 
de comun 
acord cu 

obiectivele 
mesajului 

Identificarea 
„publicului 

ţintă” — 
respectiv a 
categoriilor 

de utilizatori 
sau a 

instituţiilor 
vizate de 

mesaj 

Dezvoltarea 
şi clarificarea 
limbajului— 
reducerea 

mesajului Ia 
un slogan 
sau frază 

simple sau 
mobilizatoar

e poate 
reprezenta 
câteodată 
diferenţa 

dintre succes 
şi eşec 

Abordarea 
creativă — 
nu uitaţi că 
un mesaj 

monoton şi 
plicticos, 
prezentat 

fără 
imaginaţie 

pur şi simplu 
merită sa 

eşueze 

• Un mesaj bun 
trebuie să se 
asocieze cu 
valori şi să se 
adreseze 
sentimentelor 
publicului 

• E mult mai 
convingător să 
relaţionezi cu 
publicul la nivel 
emoţional 
decât la nivel 
practic 
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Cum să creăm mesaje de succes 

Cerinţe pe care un mesaj ar trebui să le 
îndeplinească pentru a avea şanse de succes 

motivant 
clar şi 

inteligibil 

uşor de 
înţeles şi 
conceput 
pentru un 

public anume 

să capteze 
atenţia 

să sune 
entuziast 

să aibă 
impact 
asupra 

destinatarilor 

să fie 
convingător 
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Planul de comunicare 

• Dezvoltarea unui mesaj specific trebuie să fie strâns legată de 
elaborarea planului de comunicare 

• Planul respectiv arată cine, când şi ce trebuie făcut pentru a putea 
transmite mesajul respectiv publicului ţintă 

• Implementarea planului de comunicare şi a strategiei media 
presupune o bună cunoaştere a aspectelor practice ale relaţiei cu 
presa, precum şi unele abilităţi în utilizarea principalelor instrumente 
de comunicare 
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Relaţiile cu presa 
• Instrumentele relaţiilor cu presa 

sunt cele care transpun strategiile şi 
planurile în mesaje concrete şi 
produc impactul dorit 

• În centrul tuturor proceselor de 
comunicare se află cuvintele şi 
imaginile 

• Unii subestimează importanţa 
cuvintelor şi imaginilor 

• Aceasta este una dintre cele mai 
mari greşeli în procesul de 
comunicare 
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Relaţiile cu mass-media 

• Cât de importantă este informaţia 
pe care vreau să o transmit către 
presă?  

• Este relevant, interesant pentru 
comunitate? 

• Cum afectează informaţia mea 
comunitatea?  

• Contează mai cu seamă relaţiile 
stabilite pe durată mai lungă cu 
lucrătorii presei  

• Anume cu cei specializaţi în 
reflectarea evenimentelor culturale 
din comunitate  
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Tehnici de comunicare cu media 

• ştirea de presă (press release) 

• comunicatul de presă (news release) 

• articole publicitare pentru revistele de specialitate 

• editoriale 

• dosarul de presă (media kit) 

• conferinţa de presă 

• briefing-ul de presă 

• interviul (pentru presa scrisă, pentru TV, pentru 
radio) 

• elemente ale comunicării electronice 

• discursurile 

Principalele 
tehnici de 

comunicare cu 
media 
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Comunicatul de presă 

• Un comunicat de presă este 
o comunicare scrisă sau 
înregistrată, care se 
adresează membrilor 
comunităţii de jurnalişti de 
ştiri cu scopul declarat de a 
anunţa anumite informaţii 
care au valoare de ştiri  
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Tipuri de 
comunicate 

de presă 

A. 
Comunicatul 

de 
informare 

B. 
Comunicatul 

invitaţie 

C. 
Comunicatul 
de anunţare 

D. 
Comunicatul 

de 
reamintire 

E. 
Comunicatul 

răspuns 
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Comunicatul de informare 

• Este cel mai des 
folosit în activitatea 
curentă 

• Rolul său este acela 
de a oferi informaţii 
în legătură cu diverse 
subiecte: rezultatele 
financiare ale 
companiei, 
evenimentele 
interne/ externe, noi 
angajaţi etc. 

 

Structură Descriere 

Titlu Un text atractiv  

Paragraf 1 Informaţia care trebuie comunicată  

Paragraf 2 Completări la informaţia iniţială  

Declaraţie 1 
Un reprezentant al companiei care să justifice informaţiile 

din primul şi al doilea paragraf 

Declaraţie 2 
Al doilea reprezentant al companiei, care aduce completări 

la prima declaraţie 

Paragraf 3 
Informaţii suplimentare care completează informaţiile din 

primele paragrafe 

Boiler Plate 

Descrierea oficială a companiei (aprobată de companie, este 

folosită în majoritatea comunicatelor – se modifică foarte 

rar, atunci când datele respective nu mai sunt actuale). 

Date de contact 
Nume, prenume, e-mail, tel. fix, mobil, ale persoanei care 

poate oferi informaţii suplimentare la solicitările jurnaliştilor 
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Comunicatul invitaţie 
• Este diferit de invitaţia 

propriu-zisă 

• Este folosit atunci când se 
doreşte, pe lângă invitarea 
jurnaliştilor la eveniment, şi 
obţinerea unei acoperiri 
media referitoare la acel 
eveniment 

• Spre deosebire de invitaţia 
clasică, acest comunicat 
cuprinde mai multe 
informaţii, care pot fi 
preluate de jurnalişti, 
pentru scrierea ştirilor 

Structură Descriere 

Paragraf 1 
Tema evenimentului, data şi 

ora, locul de desfăşurare 

Paragraf 2 Participanţii 

Descrierea evenimentului 
Informaţii suplimentare despre 

eveniment 

Boiler Plate Descrierea oficială a companiei 

RSVP 

Datele de contact ale persoanei 

către care se va confirma 

participarea 
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Comunicatul de anunţare 
• Este diferit de comunicatul clasic, de 

informare, prin momentul difuzării 

•  Acest tip de comunicat este difuzat 
cu aproximativ 2-3 săptămâni 
înaintea trimiterii invitaţiilor la 
eveniment, având rolul de a atrage 
atenţia asupra evenimentului şi de a 
obţine acoperire media 

• Se foloseşte îndeosebi înaintea unui 
festival sau târg, evident pentru a 
atrage cât mai mulţi participanţi şi 
vizitatori. 

Structura sa este identică 
cu cea a comunicatului 

de informare 
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Comunicatul de reamintire 

• Dublează comunicatul 
invitaţie trimis anterior, 
pentru a reaminti 
jurnaliştilor de 
evenimentul 
menţionat anterior 

• Uneori este folosit 
pentru a înlocui follow-
up-ul 

este o modalitate 
agresivă de a comunica 

un eveniment 
se foloseşte atunci când se 

organizează orice  eveniment 
care depinde de banii 

participanţilor 
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Atenţie! 

• Foloseşte cu moderaţie aceste tipuri de comunicate! 

• Dacă este vorba despre un eveniment clasic, nu trebuie să depăşim 2 
comunicate: 

• un comunicat de anunţare a evenimentului (doar dacă este un eveniment 
foarte important) şi 

• un comunicat post-event (care este identic cu cel înmânat jurnaliştilor în 
cadrul evenimentului) 

• Este foarte important ca fiecare comunicat să conţină informaţii 
suplimentare 
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Etapele realizării unui comunicat de presă 

• Proceduri de lucru 
bine definite 
 

Pregătirea 
comunicatului 

Redactarea 
comunicatului 

Aprobarea 
comunicatului 
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Este preferabil să se evalueze 
importanţa informaţiilor în 

funcţie de specificul 
instituţiilor mass-media 

Jurnaliştii nu aşteaptă 
consideraţii generale, 

abstracţii, ci fapte, pe cât 
posibil noi şi cu impact asupra 

publicului 



Pregătirea 
comunicatului 

39 

Este preferabil să se evalueze 
importanţa informaţiilor în 

funcţie de specificul instituţiilor 
mass-media 

Jurnaliştii nu aşteaptă 
consideraţii generale, abstracţii, 
ci fapte, pe cât posibil noi şi cu 

impact asupra publicului 



Redactarea 
comunicatului 
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Cel care redactează un comunicat 

trebuie să respecte aceste reguli, 

pentru a mări şansele de publicare a 
materialului său 

Ca orice text de presă, şi 

comunicatul trebuie să ofere trei 

niveluri clare de lectură: titlul, 

intertitlurile şi textul propriu-zis 



Aprobarea 
comunicatului 

41 

Înainte de a fi difuzat, comunicatul 

trebuie văzut şi aprobat de una sau  mai 

multe persoane, împuternicite să 
desfăşoare aceste activităţi 

Textul trebuie să fie citit şi aprobat, în 

primul rând, de cei care au furnizat 

datele de bază ale comunicatului, pentru 

ca aceştia să poată verifica dacă ele 

sunt exacte şi dacă nu au fost omise 

elemente importante 



Structura comunicatului de presă 

• Titlul 

• Rezumatul comunicatului (lead-ul) 

• Conţinutul – dezvoltarea subiectelor 

• Declaraţii ale persoanele relevante (coordonatorul 
proiectului, director de bibliotecă) 

• Persoana de contact 

• Boiler plate (descrierea oficială a companiei)  
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Titlul comunicatului de presă 

a)  

este 
“acroşant”, 
adică are 

puterea de 
a trezi 

curiozitatea 
jurnalistului 

 

 

 

 

b)  

centrează 
atenţia 
asupra 
unor 

acţiuni, 
decizii, 

realizări, 
idei de 

maximă 
noutate 

 

 

c)  

este scurt şi 
factual 

 

 

 

 

 

 

 

d)  

este 
simplu, 

direct, cu 
verbe la 

moduri ale 
diatezei 
active 

 

 

 

 

e)  

oferă 
cititorului o 
perspectivă 
clară asupra 
conţinutului 

comunicatului 

 

 

 

 

 

• Titlul trebuie: 
• Să fie explicit; 
• Printr-o formulare în 

maximum 15 cuvinte 
că explice esenţa 
informaţiei; 

• Să conţină verbe la 
diateza activă, modul 
indicativ, precum şi 
nume ale actorilor 
implicaţi în 
evenimente; 

• Se poate întinde pe 
două rânduri; 

• Este indicat să fie 
scris cu majuscule 
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Textul: Regula cea mai importantă în 
redactarea comunicatului de presă 

Informaţia esenţială să fie 
prezentată imediat, fără a fi 

“ascunsă” după lungi introduceri 

Textul trebuie construit în 
formula piramidei inversate 
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Structura comunicatului de presă 
Introducere (Lead) 

Primul paragraf. Răspunde le 
întrebările (uneori cei 5W+H): 

Cine? Ce? Unde? Când? De ce? 
Cum? 

Detalii ce amplifică 
lead-ul 

Detalii mai puţin 
importante şi teme 

subordonate 

 

 

Cu cine?  

   Această întrebare se pune 
şi cere răspuns doar în 
anumite cazuri, când este 
necesar să fie menţionate 
informaţiile despre aşa 
numiţii “agenţi secundari” 
(ex: parteneri) 
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De la cel mai 
important … 

… la cel mai puţin 
important 

 = Ierarhia 
informaţiei 



Leadu-ul • Lista de întrebări nu poate fi 
prescrisă în mod standardizat 

• Alegerea lor depinde de specificul 
informaţiei, a cărei esenţă nu 
trebuie să se piardă în detalii 
nesemnificative 

• Cel ce redactează comunicatul 
trebuie să evite capcana lead-ului 
care vrea să spună totul şi care 
astfel, este greu de citit şi de înţeles 

• Un lead bun nu va depăşi 50 de 
cuvinte sau 5-6 rânduri de text 
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Corpul textului 
• Imediat după lead urmează ansamblul informaţiilor secundare, 

care întregesc datele conţinute în paragraful iniţial 

• Vor   fi   prezentate   faptele   noi   şi  importante,   apoi 
circumstanţele,  motivele,   explicaţiile, consecinţele 

• Corpul textului are menirea de a explica informaţiile deja 
anunţate în lead, el descrie soluţiile şi avantajele pe acre la 
oferă, pentru publicul-ţintă, iniţiativa pe care o prezentaţi 

• Textul detaliază factorii “pe cine”, “ce”, “când”, “unde”, “de ce” 
şi “cum” ai evenimentelor respective 
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Stilul de redactare 
al comunicatului de presă 
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S 
Subiect 

 

P 
Predicat 

 

CD 
Compliment 

direct 

. 
Punct 

+ + + 



Stilul de redactare 
al comunicatului de presă 

• Scrie în propoziţii scurte (15-20 de cuvinte, o frază – o idee) 

• Scrie corect, nu fă exces de limbaj 

• Adoptă un limbaj comun, fără termeni tehnici, abrevieri 
necunoscute (vocabular simplu) 

• Text precis (date şi cifre, nume  verificate) 

• Tonul comunicării trebuie să fie factual şi neutru 

• Atenţie la gramatică! 

• Redactează cu diacritice 

• Textul poate cuprinde citate (citatul oferă mai multă 
greutate textului, îl “personalizează” şi “amplifică” – forţa 
informaţiei 
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Prezentarea comunicatului de presă 
• Maxim 2-3 pagini (Ideal - o pagină) 

• Format A4 

• Pe o singură faţă a colii 

• Textul se tipăreşte spaţial la două rânduri 

• Marginile: 2-3 cm stânga-dreapta 

• O pagină întreagă trebuie să conţină 25 de rânduri a câte 60 de 
semne fiecare 

• Corpul textului se va împărţi în alineate (30-40 cuvinte maxim) 

• Nu se subliniază cuvinte, titlurile şi nici chiar titlul 

• Nu se scriu cu majuscule decât titlurile, începuturile de fraze şi 
numele proprii 

• Nu se pune punct între iniţiale care compun o abreviere sau o 
siglă 

• Formatează 

• Evidenţiază cuvintele-cheie sau afirmaţiile cele mai importante 
cu (Bold)  
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Prezentarea titlului 
• Atrăgător 

• Îl alegi la urmă 

• De dimensiunea unui tweet 

• 140 de caractere 
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Punerea în pagină standard a uni 
comunicat 
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Varianta 1 
 

Exemplu 
de comunicat de 
presă 
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Se transferă în TEXT 

Se transferă în 
ÎNCHEIERE 

Se redactează 

Se redactează 



Varianta 2 
 
 
Exemplu 
de comunicat de 
presă 
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Mediul este mesajul (Marshal McLuhan) 

• Furnizează conţinutul în funcţie 
de media 

• 60% din comunicate sunt fără 
ilustraţii 

• 99% din editori adaugă o 
lustraţie 

• Trimite 2-3 imagini de calitate 
rezoluţie de print 

•   
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Testul mătuşii 

•Dă textul unei 
persoane terţe să îl 
citească 

•Dacă ea nu înţelege 
textul, nu îl va înţelege 
nimeni 
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12 reguli pentru un comunicat eficient 

1 
• Nu folosi niciodată superlative în comunicat şi nu îl transforma într-un material publicitar! 

• Un comunicat trebuie să fie scris obiectiv, pentru a avea şanse să fie preluat de jurnalişti. 

2 

• Nu uita de regula piramidei întoarse!  
• Cu alte cuvinte, pune cea mai importanţă informaţie la începutul comunicatului şi asigură-te că 

răspunde la întrebările: cine? ce? unde?, când?cum? de ce? 

3 
• Nu oferi informaţii incorecte sau controversate în comunicat 

4 

• Nu scrie un comunicat incomplet! 
• Jurnaliştii te vor contacta pentru a-l dezvolta, iar, în caz că nu le vei răspunde, vor face „săpături” 

pentru a afla mai multe. 
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5 

• Nu umple comunicatul cu tot felul de informaţii suplimentare 
• Un comunicat alcătuit din 3 paragrafe, 2 declaraţii şi un boiler plate, conţine informaţii suficiente. Dacă ai 

informaţii suplimentare, care l-ar putea interesa pe jurnalist, pregăteşte un document suplimentar, care să 
cuprindă informaţiile respective.  

6 

• Un comunicat trebuie să aibă un singur subiect! 
• Evită să anunţi mai multe lucruri într-un singur comunicat! Focusează-te pe cel mai important subiect, 

urmând ca pentru celelalte să pregăteşti comunicate ulterioare. 

7 

• Nu trimite mai mult de 2 comunicate  referitoare la instituţie într-o lună!  
• Chiar dacă ai multe informaţii de comunicat, evită să le trimiţi foarte frecvent, pentru că indiferent cât de 

importantă este o firmă, o publicaţie evită să scrie prea des despre aceeaşi companie. Această regulă nu 
se aplică pentru comunicatele de brand, câtă vreme este vorba despre branduri diferite! 

8 

• Evită comunicatele „monstruoase”, de 3 pagini! 
• Nimeni nu are răbdare să le citească! Un comunicat de o pagină şi jumătate (maximum), care cuprinde 

esenţa informaţiei este mai mult decât suficient. Dacă, totuşi, consideri că ai informaţii importante, 
împarte-le în două materiale, cum spuneam mai sus. Două documente, fiecare de câte o pagină şi 
jumătate sunt mai uşor de citit decât unul de 3 pagini. 
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9 

• Întotdeauna trimite şi fotografii ale reprezentanţilor ale căror declaraţii apar în comunicat! 
• În caz că nu le trimiţi o dată cu comunicatul, pot exista două situaţii: fie jurnalistul te contactează 

pentru a ţi le cere, fie va folosi fotografii nu prea reuşite, din propria sa bază de date. 

10 

• Nu pune fotografii în corpul comunicatului! 

• Chiar dacă ţi se pare că arată bine, pentru ca jurnalistul să le poată folosi, fotografiile trebuie să aibă o 
rezoluţie bună; trimite fotografiile ataşate la e-mail. 

11 

• Ataşează un CV la comunicat, dacă este cazul! 
• În caz că persoana care dă una dintre declaraţii este necunoscută jurnaliştilor, însă are un background 

profesional deosebit, este bine să trimiţi un scurt CV al persoanei respective, alături de fotografie. 

12 

• Trimite comunicatul dimineaţa, cel târziu până la ora 12-13, astfel încât să prindă ediţia de a 
doua zi! 

• Dacă-l vei trimite la ora 16, nu va mai prinde ediţia din ziua respectivă, iar informaţia deja va fi 
perimată ca să mai fie utilizată în ziua următoare 
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Cele mai frecvente greşeli în 
comunicatele de presă 

• Nu ţineţi cont de publicul 
cititor / publicul-ţintă  

• Oferiţi  informaţii nu 
publicitate 

• Are un titlul concis şi 
interesant? 

• Economie de cuvinte nu 
compunere 

•  L-aţi structurat logic? 
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Căile de difuzare a comunicatelor de 
presă: 

• Prin poştă 

• Prin telefon 

• Printr-un reprezentant al biroului 
de presă sau prin curier 

• Fax sau e-mail 

• Cu ocazia conferinţei de presă 
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Este comunicatul de presă util? 
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Edit the text with 
your own short 
phrases.  

The animation is 
already done for 
you; just copy and 
paste the slide into 
your existing 
presentation.  
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Mulţumesc pentru atenţie! 

tsurcannelly@gmail.com 
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