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Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învățământul superior”
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Disciplină:
Introducere în știința comunicării și a relațiilor publice
Capitol 1, Secvență 1
(60’ teorie, 30’ practică)

I. Cuprinsul secvenței – Înțelesuri majore ale comunicării
1. Înțelegere
2. Comunitate
3. Participare/coparticipare
4. Organizare
5. Neînțelegere

II. Obiectivele secvenței
• Înțelegerea amplitudinii procesului de comunicare
• Compararea între cele 5 înțelesuri
• Viziune generală asupra comunicării

III. Cuvinte-cheie

Comunicare, înțelegere, comunitate, participare, coparticipare, organizare, neînțelegere
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1. Comunicarea reprezintă înțelegerea dintre două sau mai multe entități1
Această înţelegere se bazează pe transfer şi contratransfer informaţional. Altfel spus, înţelegerea se
bazează pe emisie de informaţie şi pe percepţia şi darea unui sens acestei informaţii. Înţelegerea înseamnă a
putea decodifica mesajele altcuiva dar, în acelaşi timp, înseamnă şi a putea fi înţeles de către altcineva. În
procesul înţelegerii, atât entitatea emitentă cât şi cea receptoare pot fi formate din unul sau mai multe elemente. Dacă avem un nucleu închegat, format din mai mulţi indivizi, putem vorbi de existenţa grupurilor.
Astfel, vom putea avea înţelegere între doi indivizi prin intermediul comunicării interpersonale, vom putea
avea înţelegere între două sau mai multe grupuri cu ajutorul comunicării intergrupuri, sau vom putea avea
înţelegere între un individ şi unul sau mai multe grupuri, datorită comunicării individ-grup, sau grup-individ.
Înţelegerea dintre două grupuri, sau dintre un individ şi un grup, se poate transforma într-un proces de comunicare interpersonală, în cazul în care grupurile dialoghează cu indivizi singulari, printr-un
reprezentant, care emite mesaje în numele grupului, cu acordul acestuia. Înţelegere putem avea şi la nivel de
individ, văzut ca şi entitate singulară, prin intermediul comunicării intrapersonale. Cu alte cuvinte individul
vorbeşte cu sine însuşi şi ajunge la o serie întreagă de concluzii, asigurându-şi astfel un consens intrapsihic,
atât de necesar echilibrului intern al acestuia.
Înţelegerea dintre două entităţi se realizează în baza unui principiu, şi anume: orice entitate emitentă
trebuie să aibă capacitatea de a se transforma într-o entitate receptoare şi orice entitate receptoare trebuie să
aibă capacitatea de a se transforma într-o entitate emitentă. Procesul comunicării, ca şi înţelegere, este unul
circular, în care cele două entităţi participante îşi schimbă mereu rolurile.

2. Comunicarea înseamnă și comunitate
După cum am afirmat şi anterior, existenţa mai multor entităţi conduce, în mod automat, la dorinţa
acestora de comunica unele cu altele. Pe baza procesului de comunicare-înţelegere aceste entităţi pot ajunge la concluzii comune, îşi pot formula ţeluri comune şi de
asemenea pot crea şi respecta norme, valori şi principii comune. Asemenea grupări de entităţi distincte care ajung la un nivel de coeziune, care
respectă aceleaşi valori şi norme, care au ţeluri comune şi care sunt
dependente de un anumit spaţiu şi timp, sunt capabile să creeze şi
structuri sociale intragrup. Existenţa relaţiilor interpersonale, cât
mai ales a structurilor sociale intragrup, oferă premisele cristalizării şi dezvoltării comunităţi-lor.
Orice organizare socială presupune existenţa unor structuri formale, axate, în general, în plan vertical şi a unor structuri
informale care se focalizează mai mult în plan orizontal. Acest
fapt nu înseamnă că structurile formale nu pot pătrunde şi în plan
orizontal, sau cele informale în plan vertical. Structurile formale
presupun ierarhizare, manifestată prin relaţii de sub şi supraordonare,
iar cele informale presupun, în mod normal, existenţa unor legături între
membri aflaţi pe aceeaşi treaptă ierarhică într-un sistem. Prin procesul de comunicare comunităţile nu numai că se creează, ele se şi dezvoltă, şi din păcate se şi distrug.
Textul referitor la înțelesurile majore ale comunicării poate fi vizualizat în volumul colectiv ”Curente și tendințe în jurnalismul
contemporan”, apărut la editura Limes, Cluj-Napoca, 2003, unde F.C. RUS are un articol denumit: Comunicarea - liant al societății,
pag. 107-110.
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3. Comunicarea văzută ca și participare și coparticipare
Comunicarea este un proces în care se cedează şi se primesc informaţii. Este un proces implicativ, în
care participarea membrilor este necesară. Această participare nu trebuie înţeleasă ca fiind existentă doar la
nivelul procesului de comunicare, deoarece existenţa grupurilor şi a acţiunilor comune ale acestora implică
participare. Desigur că participarea membrilor grupurilor la diferite acţiuni, în vederea atingerii unor ţeluri
comune, se realizează pe baza procesului de comunicare. Comunicarea-participare are, în acest caz, un sens
pozitiv, un sens constructiv, prin intermediul căreia elementele aparţinătoare unui grup se coagulează în jurul unui ţel comun, din dorinţa de a-l atinge. Coeziune totală nu există la nivelul nici unui grup. Din această
cauză vor exista anumite elemente ale grupului care, din diferite motive, nu se vor implica în realizarea unui
ţel comun. Dacă respectivele elemente acţionează împotriva intereselor grupului, ele tot participă dar la un
alt gen de acţiune, iar dacă nu se implică în nici un fel în acţiunile comune ale grupului, deci nu vor obstrucţiona în nici un fel atingerea ţelului comun al grupului, se poate considera că aceste elemente, ajută grupul
prin neimplicare, sau că au o atitudine pasivă, fiind parte a dinamicii grupului dar neimplicându-se.
Coparticiparea reprezintă o implicare parţială. În orice grup există un nucleu constant, care participă efectiv la realizarea ţelului propus şi duce tot greul acţiunilor, şi există şi anumite elemente, care nu sunt nici ostile, nici
pasive, şi care participă uneori doar la anumite acţiuni, în vederea atingerii acelui ţel comun al grupului. Se poate
considera că un ţel comun al unui grup a fost atins şi cu ajutorul unor astfel de elemente coparticipative.
După cum se poate observa din cele scrise anterior, am realizat o radiografie a relaţiilor intragrup,
dar comunicarea-participare se poate manifesta atât la nivelul legăturilor individ-grup, unde individul este
privit ca o entitate externă, neaparţinătoare grupului, precum şi la nivelul legăturilor dintre două sau mai
multe grupuri. Ca o concluzie considerăm comunicarea-participare şi coparticipa-re deosebit de importantă
în crearea, menţinerea şi dezvoltarea fenomenului coeziunii, atât în ceea ce priveşte interiorul grupului, cât
şi în ceea ce priveşte legătura individ-grup, sau legătura dintre două sau mai multe grupuri.

4. Comunicarea poate fi înțeleasă și ca organizare
Existenţa grupurilor şi mai ales a structurilor sociale formale din cadrul acestora implică, alături de
norme, legi, reguli, ierarhizare, automat şi organizarea. În decursul timpului fiinţa umană a descoperit faptul
că, pentru a putea să-si atingă ţelurile, trebuie să se disciplineze şi să acţioneze organizat şi etapizat. Focalizându-se şi organizându-şi acţiunile pe o anumită direcţie, fiinţa umană nu pierde energie prin dispersie,
fapt care conduce la atingerea ţelurilor într-un timp mult mai scurt decât dacă ar acţiona haotic sau neorganizat. Putem afirma că unul dintre marile avantaje ale organizării acţiunilor este reprezentat de scurtarea
perioadei de timp, în care se atinge ţelul propus. Un alt mare avantaj al organizării este creşterea nivelului de
siguranţă al membrilor grupului. În momentul în care se acţionează în baza unui plan cu mai multe etape,
iar rând pe rând aceste etape sunt parcurse cu rezultate pozitive, siguranţa membrilor grupului creşte, iar
încrederea în ceea ce priveşte atingerea ţelului propus creşte şi ea. Ultimul mare avantaj pe care dorim să-l
evidenţiem referitor la organizare este reprezentat de posibilitatea controlului. Acţiunile organizate sunt
mult mai uşor controlabile decât cele dezorganizate şi, de asemenea, redresarea anumitor disfuncţionalităţi,
sau reducerea pierderilor se realizează mult mai uşor într-un sistem organizat decât într-unul neorganizat.
Din cele analizate anterior rezultă foarte clar că organizarea este în strânsă legătură cu acţiunea.
Comunicarea-organizare precum şi acţiunile organizate sunt concepte de bază ale domeniului de PR, având
o mare relevanţă în îndeplinirea ţelurilor propuse.
La nivel macro, comunicarea-organizare se împarte în două, rezultând comunicarea-organizare intrasistemică, caz în care focalizarea se manifestă în interiorul sistemului, şi comunicarea-organizare intersistemică, situaţie în care acţiunile sunt axate pe legătura sistem-sistem.
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5. Comunicarea e și neînțelegere
Înţelegerea este valenţa pozitivă sub care recunoaştem în general comunicarea, iar neînțelegerea este
cea negativă. În continuare, vom încerca să argumentăm faptul că şi această comunicare-neînţelegere are
un rol pozitiv, foarte important în dinamica de grup. Neînţelegerea poate să apară între un emiţător şi un
receptor atunci când fluxul informaţional este bruiat, sau când sursa de zgomot este prea puternică. Comunicarea-neînţelegere se poate datora însă şi neintersectării, sau a intersectării pe falii foarte restrânse a repertoriilor entităţilor participante la transferul şi contratransferul informaţional. O altă cauză a neînţelegerii
dintre două sau mai multe entităţi este reprezentată de diferenţa de opinii, de păreri, dar mai cu seamă de
diferenţa dintre interesele acestora.
Neînţelegerea este benefică într-un grup, dacă acest fenomen nu depăşeşte anumite limite. Într-un
astfel de caz, înţelegem mai mult neînţelegerea ca pe o confruntare constructivă de păreri şi idei, care poate
conduce la cristalizarea unui ţel unic şi, în final, poate rezulta înţelegere. De asemenea, este foarte bine să se
depisteze neînţelegerea într-un grup, pentru că astfel aceasta poate fi mai uşor controlabilă. Neînţelegerea este şi o sursă a nemonotoniei, scăpând grupul de efectele nocive ale unanimităţii şi aplatizării şi, de
aceea, o considerăm benefică grupului, dacă se menţine între anumite limite. În cazul în care, voluntar sau
involuntar, sunt depăşite respectivele limite, situaţii în care neînţelegerea se acutizează, cuprinzând din ce
în ce mai multe elemente ale grupului, sau împărţind grupul în subgrupe puternice bazate pe interese contrare, aceasta devine un factor distructiv, care afectează grav dinamica de grup, efect care poate conduce la
conflicte şi chiar la ruperea sau destrămarea grupului. În concluzie putem afirma că acutizarea neînţelegerii
dintre două sau mai multe entităţi, poate da naştere unor conflicte cu urmări incalculabile pentru acestea.
După cum rezultă din cele prezentate anterior, prin
cele cinci mari înţelesuri ale sale, procesul comunicării stă la baza creării, menţinerii şi dezvoltării
structurilor sociale. Comunicarea realizează punţi
De reținut de legătură între diferite părţi ale sistemelor precum
şi legături între sisteme diferite. Cu ajutorul procesului de comunicare, societatea reuşeşte să-şi menţină echilibrul între consens şi
nonconsens, factor care generează energie, creaţie şi dezvoltare.

Temă de
reflecţie

Paul Watzlawick
considera comunicarea:
Conditio sine qua non
a vieții omenești și a
ordinii sociale.

1. Câte înțelesuri majore ale comunicării cunoașteți?
a. un înțeles
b. două înțelesuri
c. cinci înțelesuri
d. trei înțelesuri

Test

2. Care sunt avantajele organizării?
a. creșterea siguranței membrilor grupului
b. simplitatea
c. autocontrolul
d. nici un răspuns nu este corect
3. Daca înțelegerea e valența pozitivă a procesului de comunicare, care e valența negativă?
a. comunitatea
b. participarea
c. neînțelegerea
d. organizarea
4

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învățământul superior”
Titlul proiectului „e-Learning eficient, Individualizat și Adaptiv pentru învățământ la distanță (e-LIADA)”
Contract POSDRU/156/1.2/G/133681

Disciplină:
Introducere în știința comunicării și a relațiilor publice
Capitol 1, Secvență 1
(60’ teorie, 30’ practică)

I. Cuprinsul secvenței – Definiții ale comunicării
6. Definiția lui Max Weber
7. Definițiile lui Michael Kunczik
8. Definiția lui Moles

II. Obiectivele secvenței
• Prezentarea celor mai importante definiții ale procesului de comunicare
• Analiza și înțelegerea acestor definiții

III. Cuvinte-cheie

Comunicare, informație, transfer informațional, emițător, receptor
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Fax: (00) 40 - 364 - 815679

1. Definiția lui Max Weber
Max Weber înțelege comunicarea într-o paradigmă sociologică analizând acest proces prin prisma
acțiunii individuale si a acțiunii sociale.
Definiția lui Max Weber:
”A acţiona numim un comportament uman (indiferent dacă este o activitate externă sau internă,
o suferinţă sau o omisiune) dacă şi în măsura în care cel sau cei care acţionează leagă de aceasta
un sens subiectiv. Acţiune socială numim acea acţiune, în cadrul căreia sensul înţeles de cel sau
de cei care acţionează se referă şi la comportamentul altora orientându-se după efectul acesteia.”
Definiţie (apud, Kunczik, Zipfel, 1998, pag. 14)

2. Definițiile lui Michael Kunczik
Michael Kunczik oferă două definiții ale procesului de comunicare analizând acest fenomen prin
prisma intenționalității și prin prisma neintenționalității.
1. Definiția lui Kunczik care are la bază analiza comunicării prin prisma intenționalității și
care consideră că procesul de comunicare:
”este deci un comportament care, din punctul de vedere al celui care comunică are ca ţel transmiterea de mesaje cu ajutorul unor simboluri către una sau mai multe persoane.” (Kunczik,
Zipfel, 1998, pag. 14)
Definiţie

2. Definiția lui Kunczik care are la bază analiza comunicării prin prisma neintenționalității:
”Comunicarea cuprinde deci interacţiunea cu ajutorul unor simboluri şi transmiterea neintenţionată de informaţii prin cel care comunică, interpretată ca fiind informativă de către un
observator.” (Kunczik, Zipfel, 1998, pag.15)

3. Definiția lui Moles
Cea de a treia definiție pe care o supunem spre analiză este cea elaborată de Moles, care definește
comunicarea prin prisma parametrilor spațiu și timp.
3. Definiția lui Moles:
” Comunicarea este acţiunea de a face ca un individ I situat într-o epocă într-un anumit loc săşi însuşească experienţa referitoare la datele şi evenimentele ambianţei de la un alt individ sau
sistem E, folosind elemente de cunoaştere care le sunt comune.”(apud Radu, Iluț,Matei, 1994,
Definiţie pag.185)

De reținut

Foarte importantă pentru științele comunicării este
axioma metacomunicativă a lui Paul Watzlawickcare
spune că: Nu există posibilitatea necomunicării.
Temă de
reflecţie
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Vă puteți imagina
realitatea în absența
procesului
de comunicare?

Test

1. Max Weber definește comunicarea folosind:
a. acțiunea individuală
b. incompatibilitatea
c. acțiunea socială
d. transferul informațional
2. Michael Kunkzick analizează procesul de comunicare prin prisma:
a. informației
b. intenționalității
c. emoțiilor
d. neintenționalității
3. Moles definește comunicarea prin intermediul următorilor parametri:
a. conflict
b. spațiu
c. timp
d. comprehensiune
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Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învățământul superior”
Titlul proiectului „e-Learning eficient, Individualizat și Adaptiv pentru învățământ la distanță (e-LIADA)”
Contract POSDRU/156/1.2/G/133681

Disciplină:
Introducere în știința comunicării și a relațiilor publice
Capitol 2, Secvență 3
(60’ teorie, 30’ practică)

I. Cuprinsul secvenței – Formele Comunicării
9. Comunicarea verbală
10. Comunicarea nonverbală
11. Comunicarea interpersonală
12. Comunicarea intrapersonală
13. Comunicarea de grup

II. Obiectivele secvenței
• Prezentarea celor 5 forme de comunicare
• Analiza diferențelor și asemănărilor dintre aceste forme de comunicare
• Punerea în evidență a importanței fiecăreia dintre formele de comunicare prezentate

III. Cuvinte-cheie

Comunicare, verbală, nonverbală, interpersonală, intrapersonală, de grup

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

Pentru înțelege mult mai ușor natura acestor forme de comunicare le vom prezenta în continuare
prin intermediul principalelor caracteristici.
Citire

9. Comunicarea verbală

Se bazează pe cuvântul vorbit, sau cuvântul scris. Foloseşte o limbă si un limbaj comun.
Se sprijină pe funcţia semiotică.
Mai este denumită şi comunicare codată.

10. Comunicarea nonverbală
Este denumită şi limbajul trupului sau comunicare analogică.
Are o pondere mult mai mare în ceea ce priveşte conţinutul unui mesaj, decât comunicarea
verbală, acest aspect fiind pus în evidenţă prin experimentele lui Birdwhistell, Mehrabian şi Rime.
Se sprijină pe analizatori.
O formă deosebită de comunicare nonverbală este reprezentată de utilizarea spaţiului.

11. Comunicarea interpersonală
Se realizează între două sau mai multe entităţi. Este influenţată de o serie întreagă de factori.
Produce mai multe efecte dintre care unul foarte important şi anume efectul Steinzor.

12. Comunicarea intrapersonală
Reprezintă dialogul individului cu sine însuşi.
Are un rol important în realizarea echilibrului intrapsihic al fiinţei umane.

13. Comunicarea de grup
Este o extensie a comunicării interpersonale. Este folosită cu succes în psihoterapie.
1. Una dintre cele mai importante întrebări ale specialiștilor în domeniul științelor comunicării a fost să determine care dintre cele două forme de comunicare verbală sau nonverbală e
mai importantă într-un dialog social. Concluzia a fost că forma de comunicare nonverbală e
Ştiaţi că? mult mai amplă și transmite aproximativ 70% din informații datorită faptului că e susținută în
primul rând de analizatorul vizual.
2. Efectul Steinzor se referă la modurile de a comunicare ale oamenilor in cadrul unei mese rotunde
în prezența sau în absența unui lider.
3. Teorema lui Newcomb se referă la modul cum reacționează două persoane când ajung la o divergență și pune accent pe modalitățile de restabilire a echilibrului într-un dialog.

Temă de
reflecţie

De ce comunicarea
intrapersonală este
considerată
ca o formă de
comunicare
distinctă?

1. Încercați să țineți un discurs de 5 minute fiind în
poziția unui director al unui concern multinațional.
2. Încercați să descrieți mai multe forme de miros/
parfum prin cuvinte.
Joc de rol 3. Încercați să descrieți părți ale realității care vă înconjoară doar cu ajutorul comunicării nonverbale.
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1. Cum se mai numește comunicarea verbală?
a. Comunicarea monosilabică
b. Comunicare codată
c. Comunicare interindividuală
d. Nici un răspuns nu este corect
2. Cum se mai numește comunicarea nonverbală:
a. Limbajul trupului
b. Limbaj codat
c. Comunicare analogică
d. Comunicare epistemologică
3. Comunicarea intra-psihică reprezintă:
a. Comunicarea în cadrul formal
b. Dialogul individului cu sine însuși
c. Comunicarea cu terțe persoane
d. Dialogul amical cu un coleg de muncă
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Test

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învățământul superior”
Titlul proiectului „e-Learning eficient, Individualizat și Adaptiv pentru învățământ la distanță (e-LIADA)”
Contract POSDRU/156/1.2/G/133681

Disciplină:
Introducere în știința comunicării și a relațiilor publice
Capitol 2, Secvență 4
(60’ teorie, 30’ practică)

I. Cuprinsul secvenței – Formele Comunicării
14. Comunicarea mediatizată
15. Comunicarea așa-zis de masă
16. Comunicarea esopică
17. Comunicarea politică și electorală
18. Comunicarea de întreprindere

II. Obiectivele secvenței
• Prezentarea celor 5 forme de comunicare
• Analiza diferențelor și asemănărilor dintre aceste forme de comunicare
• Punerea în evidență a importanței fiecăreia dintre formele de comunicare prezentate

III. Cuvinte-cheie

Comunicare: mediatizată, așa-zis de masă, esopică, politică și electorală, de întreprindere

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

Pentru înțelege mult mai ușor natura acestor forme de comunicare le vom prezenta în continuare prin intermediul principalelor caracteristici.
Citire

14. Comunicarea mediatizată

Simţul comun o defineşte ca fiind comunicarea de masă, ceea ce este greşit. Este accesibilă oricui şi
nu necesită specialişti ai comunicării.
Se realizează prin intermediul unui canal de transmitere.

15. Comunicarea așa-zis de masă
Este o formă a comunicării mediatizate. Se adresează maselor.
Foloseşte specialişti ai comunicării.
Comunicatorii sunt confruntaţi cu o serie întreagă de probleme.

16. Comunicarea esopică
Se realizează prin intermediul analogiilor, fabulelor, aluziilor. Un exemplu de comunicare este şi dezminţirea.
Opus comunicării esopice este limbajul de lemn.

17. Comunicarea politică și electorală
Definiţia lui Belanger.
Spaţiul politic în viziunea lui Wolton. Definiţia lui Roland Cayrol.
Strategii ale comunicării politice : proiectarea, aducerea la cunoştinţa opiniei publice, verbală
şi nonverbală.
Reguli de bază ale comunicării politice : păstrarea coerenţei, adaptarea la prezent, crearea şi menţinerea unei identităţi proprii, coordonarea.

18. Comunicarea de întreprindere
Comunicarea din interiorul sistemului - intrasistemică. Comunicare cu exteriorul - intersistemică.
1. Comunicarea mediatizată e accesibilă oricui și nu necesită specialiști ai comunicării.
2. Comunicarea așa-zis de masă are nevoie de specialiști ai comunicării.
3. Cea mai cunoscută fabula referitoare la societățile totalitare, ulterior ecranizată, a fost ferma
Ştiaţi că? animalelor.

De reținut

1. Cei care lucrează în zona media sau oricare altă zonă a comunicării se numesc comunicatori.
2. Limbajul de lemn e tot o formă a comunicării esopice.
3. Wolton a introdus pentru prima dată ideea de spațiu politic.

Temă de
reflecţie

Cum ar arăta o campanie electorală
în absența comunicării politice și în
absența tehnicilor de PR politic?

14

1. Comunicarea mediatizată necesită specialiști ai comunicării?
a. Da b. Nu
2. Limbajul de lemn face parte din:
a. Comunicarea verbală
b. Comunicarea nonverbală
c. Comunicarea esopică
d. Comunicarea intrapersonală
3. Păstrarea coerenței e o regulă a:
a. Comunicării nonverbale
b. Comunicării politice
c. Comunicării esopice
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Test

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învățământul superior”
Titlul proiectului „e-Learning eficient, Individualizat și Adaptiv pentru învățământ la distanță (e-LIADA)”
Contract POSDRU/156/1.2/G/133681

Disciplină:
Introducere în știința comunicării și a relațiilor publice
Capitol 2, Secvență 5
(60’ teorie, 30’ practică)

I. Cuprinsul secvenței – Formele Comunicării
19. Comunicarea publică
20. Comunicarea publicitară
21. Comunicarea educativă
22. Comunicarea organizațiilor societății civile/ONG
23. Comunicarea paradoxală
24. Comunicarea internațională

II. Obiectivele secvenței
• Prezentarea celor 6 forme de comunicare
• Analiza diferențelor și asemănărilor dintre aceste forme de comunicare
• Punerea în evidență a importanței fiecăreia dintre formele de comunicare prezentate

III. Cuvinte-cheie

Comunicare: publică, publicitară, educativă, organizațiilor societății civile, paradoxală, internațională

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

Pentru înțelege mult mai ușor natura acestor forme de comunicare le vom prezenta în continuare
prin intermediul principalelor caracteristici.
Citire

19. Comunicarea publică

Comunicare prin intermediul instituţiilor statului, ministere, regii autonome etc. Comunicare locală, primării, consilii judeţene, etc.
Are ca scop principal crearea unei identităţi proprii a oamenilor care trăiesc într-o anumită regiune.

20. Comunicarea publicitară
Se referă la crearea de imagine pentru orice sistem. Promovează imaginea sistemului.

21. Comunicarea educativă
A fost dezvoltată de Open University din Marea Britanie. Are ca principal scop promovarea ştiinţei
în rândul maselor.

22. Comunicarea organizațiilor societății civile
Funcţionează ca un sistem de alarmă în următoarele cazuri: calamităţi naturale, războaie, secetă, etc.

23. Comunicarea paradoxală
Se foloseşte în situaţii de război.
Constă în principal: în dezinformarea şi manipularea adversarului. Foloseşte cenzura.

24. Comunicarea internațională
Prezintă două înţelesuri majore: transfer şi contratransfer informaţional dintre reprezentanţii puterilor lumii şi opinia publică; dialogul sau negocierea diplomatică.
1. Un primar poate folosi și comunicarea politică în calitatea sa de membru de partid și comunicarea publică în calitatea administrativă, situații în care de multe ori apar confuzii în sensul
că, cele două forme de comunicare pot să se intersecteze.
2. Una dintre funcțiile consilierului PR se numește promovare, situație în care apropierea PR
Ştiaţi că? de zona publicitară este foarte mare.
3. National geografic, discovery channel, programele de long life distance learning fac parte
din comunicarea educativă.
Comunicarea paradoxală se bazează pe o axiomă care
în esență spune că întotdeauna se poate întâmpla ceva
la ceea ce te aștepți mai puțin!
Comunicarea internațională și transnațională e extrem de importantă în procesul de formare a unei
De reținut
opinii mondiale.
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Temă de
reflecţie

Cât de importantă
este propaganda
într-o
zonă de conflict?

1. Comunicarea publică are ca scop:
a. Crearea unei clientele de partid
b. Crearea de identități
c. Formarea unui lanț interactiv între instituțiile publice
d. Creșterea imaginii funcționarilor publici
2. Comunicarea educativă a fost promovată pentru prima dată de:
a. Harward University - SUA
b. Open University - Marea Britanie
c. Sorbona – Franța
d. Nici un răspuns nu este corect
3. Comunicarea paradoxală se folosește în timp de:
a. Noapte
b. Ceață
c. Război
d. Pace

19

Test

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învățământul superior”
Titlul proiectului „e-Learning eficient, Individualizat și Adaptiv pentru învățământ la distanță (e-LIADA)”
Contract POSDRU/156/1.2/G/133681

Disciplină:
Introducere în știința comunicării și a relațiilor publice
Capitol 3, Secvență 6
(60’ teorie, 30’ practică)

I. Cuprinsul secvenței – Modele ale comunicării
25. Modelul liniar de comunicarea a lui Harold D. Lasswell
26. Modelul liniar de comunicare a lui Claude Elwood Shannon
27. Modelul de comunicare Meyer-Eppler
28. Modelul circular de comunicare HUB
29. Modelul interactiv de comunicare
30. Modelul fluxului în două etape

II. Obiectivele secvenței
• Prezentarea celor 6 modele de comunicare
• Analiza caracteristicilor fiecărui model
• Punerea în evidență a importanței și a aplicabilității fiecăruia dintre aceste modele de comunicare

III. Cuvinte-cheie

Comunicare, model, liniar, circular, feed-back, reglatori ai mesajelor, flux informațional, lideri de
opinie, emițător, receptor
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UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

25. Modelul liniar de comunicare a lui Harold D. Lasswell
Se bazează pe cele cinci întrebări: cine; ce zice; cum; cui; cu ce efect. Pune accentul doar pe emisie.
Cine
Cine
Ce zice

Ce zice

Cum zice

Cui zice

Cu ce efect

această întrebare reprezintă emiţătorul în modelul lui Lasswell.
această întrebare face referire la ceea ce conţine mesajul.

Cum zice

se referă la mijlocul sau canalul prin care este transmisă informaţia.

Cui zice

pune în lumină partea pasivă a acestui model şi anume receptorii.

Cu ce efect

se referă la influenţele pe care le au mesajele asupra receptorilor.

Modelul lui Lasswell prezintă trei minusuri:
a. Nu ţine cont de răspunsul receptorilor sau de feed-back.
b. Nu ţine cont de factorul contextual.
c. Se referă strict la comunicarea aşa zis de masă realizată prin intermediul mass-media.

26. Modelul liniar de comunicare a lui Claude Elwood Shannon
A fost elaborat în anul 1948.
Este d asemenea un model liniar de comunicare
Se axează în special pe comunicaţii, descriind funcţionare telefoniei fixe. Cuprinde concepte cum ar
fi codarea şi decodarea.
Sursa

Emiţătorul

Canalul

Receptorul

Destinaţia
emitentă

Sursa
de zgomot

Minusuri:
a. Modelul lui Shannon nu acordă atenţie feed-backului.
b. Nu ţine cont de semnificaţia mesajului.

27. Modelul de comunicare Meyer-Eppler
Descrie schema clasică emiţător - receptor.
Introduce concepte noi cum ar fi: repertorii, sursa de zgomot.
Comunicarea se realizează în baza celor două repertorii, cel al emiţătorului şi cel al receptorului.
Este primul model care pune accentul pe feed-back, adică pe contratransferul informaţional.
zgomot
Emiţător (cod.)

(decod.) Receptor

R.E.

R.R.
22

28. Modelul circular de comunicare HUB
Consideră propagarea mesajelor între emiţător şi receptor similară undelor pe apă.
Pune accent mai mare pe transfer informaţional, decât pe contratransfer. Introduce conceptul de
controlori ai propagării mesajelor.

29. Modelul interactiv de comunicare
Consideră comunicarea ca un circuit continuu.
Acordă participanţilor la procesul de comunicare calitate dublă, atât de emiţători cât şi de receptori.
Introduce conceptul de flux informaţional.

30. Modelul fluxului în două etape
Consideră ca transferul informaţional de la o sursă spre un grup, se poate realiza şi prin intermediul unor lideri de grup.
Mass-media

Liderii de opinie

Grup

1. Este extrem de greu de elaborat un model general de comunicare în măsură să acopere toate
situațiile realității.
2. Primul model de comunicare cu feed-back a fost cel al lui Meyer-Eppler.
Ştiaţi că? 3. Modelul fluxului în două etape e folosit cu succes în comunicarea politică.

Temă de
reflecţie

Cum ar trebui să arate un model
general de comunicare în măsură să
acopere toate elementele realității?

1. Care dintre întrebările de mai jos sunt elemente ale modelului liniar de comunicare a lui Harold
D. Lasswell?
a. Cine zice?
b. Ce zice?
c. Unde zice?
d. Cum zice?
2. Ce aduce nou modelul Meyer-Eppler?
a. Feed-back-ul
b. Comunicarea media
c. Comunicațiile
d. Nici un răspuns nu este corect

Test
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3. Ce model introduce noțiunea de flux informațional?
a. Modelul lui Lasswell
b. Modelul interactiv de comunicare
c. Modelul HUB
d. Modelul fluxului în două etape

24

Test

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învățământul superior”
Titlul proiectului „e-Learning eficient, Individualizat și Adaptiv pentru învățământ la distanță (e-LIADA)”
Contract POSDRU/156/1.2/G/133681

Disciplină:
Introducere în știința comunicării și a relațiilor publice
Capitol 4, Secvență 7
(60’ teorie, 30’ practică)

I. Cuprinsul secvenței – Istoric și definiții ale PR
31. Scurt istoric al PR
32. Definiția PR în viziunea asociației germane de PR
33. Definiția PR în viziune elvețiană
34. Definiție PR de la Mexico-City
35. Definiția PR a lui Rex Harlow

II. Obiectivele secvenței
• Prezentarea principalelor momente istorice ale PR
• Analiza celor mai importante definiții ale PR
• Înțelegerea noțiunii de PR

III. Cuvinte-cheie

Relații publice, management, încredere reciprocă, imagine, consilier
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UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

31. Scurt istoric al relațiilor publice/PR
Câteva repere istorice ale PR:
a. PR are o istorie mult mai scurtă decât procesul comunicării.
b. Termenul de relaţii publice nu trebuie confundat cu relaţii cu publicul.
c. Reverendul O.P. Hoyt foloseşte în 1827 termenul de public relations şi înțelegea prin acesta o
informare corectă a maselor.
d. Dorman B. Eaton folosește în 1882, termenul de PR, într-o accepţiune destul de apropiată de
ceea ce înţelegem astăzi prin PR.
Citire
e. Eduard L. Bernays introduce pentru prima dată în 1920 conceptul de consilier PR.
f. Ulterior noţiunea de PR s-a propagat din spaţiul american şi în spaţiul european.
Pentru a înțelege mai bine noțiunea de relații publice vom prezenta în continuare unele dintre
cele mai importante definiții ale acestui concept.
Definiţie

32. Definiția PR în viziunea asociației germane de PR
”este o acţiune conştientă, planificată şi de durată, care are drept scop realizarea unor legături
pe bază de încredere reciprocă între, întreprinderi, instituţii sau persoane şi mediul exterior al
acestora. Munca, cu opinia publică, înseamnă în primul rând o negociere activă prin intermediul informaţiilor şi al comunicării, folosind drept bază, o serie de concepte. PR-ul se străduieşte
să elimine, să dezamorseze sau să preîntâmpine conflicte.”(apud Kunczik ,1993, pag. 11).

33. Definiția PR în viziune elvețiană
“Relaţiile publice reprezintă un comportament de rol, constând din totalitatea străduinţelor
conştiente, planificate şi cu durată în timp, de a construi şi menţine legături de înţelegere şi
încredere reciprocă atât cu opinia publică în ansamblul ei, cât şi cu diferite grupuri ţintă. PR
sunt forme durabile de manifestare a încrederii şi de transmitere a adevărului, atât în interiorul
sistemului, cât şi în afara lui.“(apud Kunczik, 1993, pag. 11).
În urma primei reuniuni mondiale a asociațiilor de PR care a avut loc la Mexico-City s-a
cristalizat următoarea definiție a relațiilor publice:

34. Definiția PR de la Mexico-City
“PR este o artă şi o ştiinţă socială, de analiză a unor trend-uri, de prevedere a unor consecinţe,
de consiliere a liderilor organizaţiilor şi de implementare a unor acţiuni cu programe planificate,
care să servească atât organizaţiilor, cât şi publicului interesat.“(apud Kunczik, 1993, pag. 11)
În continuare vă vom prezenta cea mai amplă definiție a relațiilor publice elaborată de Rex
Harlow . Această definiție reprezintă o sinteză a altor 472 de definiții.

35. Definiția PR a lui Rex Harlow
”PR, este o funcţie distinctivă a managementului, care ajută la crearea unei punţi comunicaționale, a
unei acceptanţe şi cooperări reciproce, dintre o organizaţie şi mediul exterior, a unei convergenţe între propria structură şi propria imagine, precum şi la menţinerea acestor legături. Prin intermediul PR, trebuie cu26

noscute toate problemele şi toate întrebările capcană, vizavi de propriul sistem; PR sprijină managementul,
în încercarea acestuia de a se informa asupra imaginii propriei instituţii, şi de a reacţiona în consecinţă.
Această funcţie defineşte responsabilitatea managementului, prin slujba şi activităţile specifice ei, vizavi de
interesul public, conferind acestuia greutate; ea sprijină managementul pentru ca acesta să poată ţine pasul
cu orice schimbare, şi, de asemenea, pentru ca acesta să folosească orice transformare, în beneficiul propriei
firme; ea are rol de sistem de alarmă, pentru depistarea şi anticiparea eventualelor trenduri viitoare; PR foloseşte studiul precum şi tehnici de comunicare sănătoase şi etice, ca instrumente de bază pentru acţiunile
sale.”(apud Kunczik, 1993, pag. 8)
1. Relațiile publice se bazează pe procesul de comunicare.
2. Relațiile publice au fost aduse și promovate pe continentul european de către Karl von
Hundhausen.
3. Există o diferență fundamentală între relațiile cu publicul (adică munca de la ghișeu) și reDe reținut lațiile publice.
a. Eduard L. Bernays a împrumutat termenul de consilier din domeniul juridic și la adaptat la
zona de PR rezultând conceptul de consilier PR.
b. Părintele PR-ului german e A. Oeckl.
c. Consilierul PR e și un ombudsman adică negociator.
Ştiaţi că?

Temă de
reflecţie

Gândiți-vă
la asemănări și
diferențe între PR,
publicitate
și marketing.

1. Relațiile publice includ relațiile cu publicul?
a. Da
b. Nu
2. Câte definiții au stat la baza definiției PR elaborată de Rex Harlow?
a. 427
b. 274
c. 472
d. 742
Test

3. Cine introduce pentru prima dată termenul de consilier PR?
a. Dorman B. Eaton
b. Eduard L. Bernays
c. O.P.Hoyt
d. Nici un răspuns nu este corect
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Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învățământul superior”
Titlul proiectului „e-Learning eficient, Individualizat și Adaptiv pentru învățământ la distanță (e-LIADA)”
Contract POSDRU/156/1.2/G/133681

Disciplină:
Introducere în știința comunicării și a relațiilor publice
Capitol 5, Secvență 8
(60’ teorie, 30’ practică)

I. Cuprinsul secvenței – Funcțiile sistemului de relații publice
36. Analiza, sinteza, concepția și proiectarea
37. Redactarea materialelor și promovarea sistemului
38. Dezvoltarea comunicării intrasistemice și intersistemice/human relations
39. Organizarea

II. Obiectivele secvenței
• Prezentarea celor 4 funcții ale relațiilor publice
• Analiza caracteristicilor fiecărei funcții
• Înțelegerea aplicabilității acestor funcții

III. Cuvinte-cheie

Analiză, sinteză, concepție, proiectare, promovare, climat sistemic, organizare

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
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UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

Funcția 1. Analiza, sinteza, concepția și proiectarea
a. Cele trei elemente analiza, sinteza şi proiectarea formează împreună ceea în domeniul de
specialitate este denumit prin concepţie.
b. Un rol deosebit în realizarea concepţiei este reprezentat de planificare.

Funcția 2. Redactarea materialelor și promovarea sistemului
Cea de-a doua funcţie a PR-ului se axează pe două etape:
a. În prima etapă are loc formarea imaginii sistemului cu toate elementele sale componente.
b. În cea de-a doua etapă produsul rezultat, şlefuit este prezentat opiniei publice.
c. Promovarea imaginii sistemului se realizează prin mass-media sau prin mijloace proprii.

Funcția 3. Dezvoltarea comunicării intrasistemice
și intersistemice/human relations
a. Dezvoltarea relaţiilor interpersonale.
b. Dezvoltarea contactelor interumane.
c. Dezvoltarea şi menţinerea unui climat, intrasistemic pozitiv, care să ajute la derularea în bune
condiţii a activităţilor din interiorul sistemului.
d. Dezvoltarea legăturilor cu mediul exterior.

Funcția 4. Organizarea
a. Se referă la formarea unui angrenaj, în care fiecare element să poată da randament maxim.
b. Angrenajul format trebuie să şi funcţioneze.
c. Se realizează o ierarhizare intrasistemică, cu respectarea normelor, valorilor şi regulilor sistemului.

Funcțiile sistemului de relații publice sunt caracteristici ale muncii consilierului PR!
De reținut

1. Prin intermediul organizării PR se apropie cel mai mult de management.
2. Prin intermediul promovării PR se apropie foarte mult de publicitate.
Ştiaţi că?

Temă de
reflecţie

Buna organizare este
unul dintre parametri
cei mai importanți ai
oricărui sistem.
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1. Un rol deosebit în realizarea concepției îl are:
a. organizarea
b. marketingul
c. planificarea
d. globalizarea
2. Funcția 2 a PR se realizează în:
a. două etape
b. trei etape
c. patru etape
d. nici un răspuns nu este corect

Test

3. Care dintre funcțiile sistemului de PR are drept obiectiv realizarea unui climat
intrasistemic pozitiv?
a. Funcție 1
b. Funcția 2
c. Funcția 3
d. Funcția 4
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Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învățământul superior”
Titlul proiectului „e-Learning eficient, Individualizat și Adaptiv pentru învățământ la distanță (e-LIADA)”
Contract POSDRU/156/1.2/G/133681

Disciplină:
Introducere în știința comunicării și a relațiilor publice
Capitol 5, Secvență 9
(60’ teorie, 30’ practică)

I. Cuprinsul secvenței – Principiile sistemului
de relații publice și termeni specifici
40. Principiile sistemului de relații publice
41. Termeni specifici

II. Obiectivele secvenței
• Prezentarea celor 10 principii ale relațiilor publice
• Prezentarea celor mai importanți termeni ai relațiilor publice

III. Cuvinte-cheie

Principii ale PR, termeni specifici ai PR
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40. Principiile sistemului de relații publice
“ 1_Relaţiile publice se referă la fapte şi nu la ficţiuni.
2_Relaţiile publice nu reprezintă un serviciu personal al individului, ci ele constituie un serviciu al
unei instituţii.
3_Practicantul PR trebuie să aibă capacitatea de a refuza un client, de a spune NU, respectiv de nu
accepta programe neclare, nesigure. Criteriul definitor, după care se preia sau se refuză o problemă de PR, îl
reprezintă interesul opiniei publice.
4_Practicantul PR nu are voie să mintă nici direct, nici indirect mediile de informare în masă.
5_Practicantul PR trebuie să fie un Ombudsman, capabil să negocieze până în momentul în care
reuşeşte să obţină o înţelegere a ambelor părţi implicate.
6_PR este dependent într-o mare măsură de sondajele de opinie.
7_Practicantul PR foloseşte ştiinţele sociale: psihologie, ştiinţele comunicării, sociologia, socio-psihologia, studiul opiniei publice, precum şi semantica.
8_Practicantul PR va prelua informaţii şi rezultate ale studiilor din alte domenii de activitate.
9_Practicantul PR are datoria de a informa opinia publică în legătură cu diferite probleme, înainte
ca acestea să se transforme în crize.
10_Ultimul principiu se referă la evaluarea criteriilor etice, după care se ghidează orice practicant
PR. “(apud Kunczik, 1993, pag.1)
În continuare, vă vom prezenta cele mai folosite concepte din domeniul relațiilor publice cu specificația că acestea nu sunt singurele. De asemenea, este greu de specificat care dintre acești termeni e mai
important și care mai puțin important, deoarece importanța oricărui concept este funcție de alți mulți parametri implicați într-o anumită situație.

41. Termeni specifici din domeniul relațiilor publice
Analiza situaţională; declaraţie-parţială sau totală; câmp de activitate; CERP; Code d`Athenes;
corporate communications; corporate culture; corporate design, corporate identity; demoscopia; câmp
al dialogului; grupuri; human relations; image; analiza de imagine; diagrama de imagine; cantitatea
informaţiei; calitatea informaţiei; informaţia; analiza de conţinut; analiza comunicării; conflict sau situaţie
conflictuală; studiu-control; lobbying; funcţia de management; funcţia de marketing; media planning; mediu-mijloc; metodica PR; studiul motivelor şi motivaţiilor; efectul de multiplicare; tehnica năvodului sau a
plasei; opinia publică; pre-test; product placement; public affairs; publicity; recipient; feed-back sau two
way communication; publicitatea mascată; sponsoring; declaraţia parţială; comunicarea de întreprindere;
studiul efectelor; ziarul întreprinderii; reviste de specialitate.

Domeniul relațiilor publice este unul foarte dinamic, astfel încât, în fiecare an apar termeni
noi care descriu o anumită realitate nou apărută.
Ştiaţi că?

Temă de
reflecţie

De ce sunt
importante valorile
și principiile
pentru orice
disciplină?
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1. Practicantul PR trebuie să aibă capacitatea de a refuza un clint dacă anumite condiții
impun acest comportament?
a. Da
b. Nu
2. Ce este un ombudsman?
a. Un organizator
b. Un negociator
c. Un judecător
d. Un evaluator
Test

3. La ce face referire ultimul dintre cele 10 principii ale PR?
a. Crearea de imagine
b. Evaluarea criteriilor etice
c. Promovarea încrederii reciproce
d. Branding
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Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învățământul superior”
Titlul proiectului „e-Learning eficient, Individualizat și Adaptiv pentru învățământ la distanță (e-LIADA)”
Contract POSDRU/156/1.2/G/133681

Disciplină:
Introducere în știința comunicării și a relațiilor publice
Capitol 6, Secvență 10
(60’ teorie, 30’ practică)

I. Cuprinsul secvenței – Modele ale sistemului de relații publice
42. Modelele lui Grunig și Hunt
43. Modelul cibernetic de PR
44. Modelul lui Larry W. Long și Vincent Hazleton

II. Obiectivele secvenței
• Prezentarea celor 3 mari categorii de modele de PR
• Analiza caracteristicilor fiecărui model
• Analiză comparativă a celor 3 categorii de modele

III. Cuvinte-cheie

Model, publicitate, acțiunea informațiilor, simetric, asimetric, PR tehnic, PR profesional, manipulare,
homeostazie, sistem proactiv, sistem reactiv, sistem propriu sistem extern.
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42. Modelele lui Grunig și Hunt

Citire

Sunt în număr de 4: modelul publicităţii; modelul acţiunii informaţiilor; modelul asimetric şi
modelul simetric. Din combinarea modelului 1 şi 2 a rezultat modelul tehnic de PR, iar din
combinarea modelului 3 şi 4 a rezultat modelul profesional de PR.

Toate aceste modele au la bază un model liniar de comunicare.
Model 1: al publicității
propagandă E……………………………..R

Model 2: al acțiunii informațiilor
distribuirea E………………………………R
împărţirea informaţiilor

Model 3:asimetric
Mesaj emis E……………………………………………R E….………………………………………...R
Feed-back

Model 4: simetric
E (grup)…………………………………………(grup)R
Modelul tehnic (1+2)
PR tehnic Propaganda……………………Jurnalism
Modelul profesional (3+4)
PR profesional
Modelul asimetric……………………………Modelul simetric

2. Modelul cibernetic de PR
a. A fost realizat de către Scott Cutlip, Allen H. Center şi Glen M. Broom. Principiul de bază după
care a fost descris acest model este homeostazia.
b. Acest model a stat la baza teoriilor care au promovat existenţa modelelor închise şi al celor deschise.
c. Modele de PR închise sunt focalizate mult mai mult pe interiorul sistemului, pe problemele din interior.
d. Modelele de PR deschise se focalizează în special pe exterior, şi mai ales pe schimburile sinter
propriul sistem şi alte sisteme.
e. Ambele modele şi cele deschise şi cele închise promovează principiul dinamismului.
38

3. Modelul lui Larry W. Long și Vincent Hazleton
Cei doi autori realizează un model în care propriul sistem este văzut ca fiind format din trei
compartimente, organizaţional, al comunicării şi al populaţiei ţintă, iar mediul exterior ca supersistem
cuprinde dimensiunile legal\politică, socială, economică, tehnologică şi competitivă.
Modelul explică de fapt cum decurge schimbul dintre propriul sistem și mediul exterior.

În cadrul modelul cibernetic de PR homeostazia menține echilibrul sistemic, dar regula
generală activă peste toate celelalte reguli din sistem e manipularea.
De reținut

1. Modelul de PR profesional e folosit în cele mai grele negocieri.
2. Modele sistemice deschise promovează acțiuni proactive, iar cele închise acțiuni reactive.
3. Modelul lui Larry W. Long și Vincent Hazleton pune în evidență competiția parametru
Ştiaţi că? sistemic cel mai important pentru evoluția și dezvoltarea sistemică.

Temă de
reflecţie

Menținerea unui echilibru sistemic,
alături de evoluția sistemică, este un
deziderat greu de realizat, iar în această
situație un management cât mai
performant e o condiție obligatorie.

1. Din combinarea modelelor simetric și asimetric rezultă:
a. Modelul publicității
b. Modelul de PR profesional
c. Modelul de PR tehnic
d. Modelul acțiunii informațiilor
2. Principiul de bază după care a fost descris modelul cibernetic de PR este:
a. Manipularea
b. Reconcilierea
c. Homeostazia
d. Conflictul
3. Dimensiunea tehnologică este parte a modelului:
a. Lui Gruig și Hunt
b. Cibernetic de PR
c. Lui Larry W. Long și Vincent Hazleton
d. Nici un răspuns nu este corect
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Test

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
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Titlul proiectului „e-Learning eficient, Individualizat și Adaptiv pentru învățământ la distanță (e-LIADA)”
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Disciplină:
Introducere în știința comunicării și a relațiilor publice
Capitol 6, Secvență 11
(60’ teorie, 30’ practică)

I. Cuprinsul secvenței – PR - dimensiuni ale acțiunilor
45. PR ca manager al comunicării
46. PR ca formator de materiale

II. Obiectivele secvenței
• Prezentarea PR ca manager al comunicării
• Prezentarea PR ca formator de materiale

III. Cuvinte-cheie

Comunicare, manager, materiale, imagine, conținut, mesaje
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45. PR ca manager al comunicării
a. Realizează punţi de legătură atât între membrii sistemului, cât şi între sistem şi mediul
exterior.
b. Metodele specifice folosite pentru realizarea unui flux continuu al informaţiilor în toate
direcţiile sunt: conferinţe; şedinţe; simpozioane; declaraţii de presă; buletine de informare; conCitire
ferinţe de presă etc.
c. Scopul principal al PR-ului ca manager al comunicării este obţinerea înţelegerii dintre entităţile participante la procesul de comunicare.

46. PR ca formator de materiale
a. PR-ul creează imaginea sistemului.
b. PR-ul formează, organizează şi dirijează înspre anumite grupuri ţintă mesajele sistemului.
c. PR-ul este răspunzător atât de forma, cât şi de conţinutul mesajelor direcţionate transmise.
d. PR-ul se ocupă în permanenţă de imaginea sistemului, imagine care trebuie să satisfacă o serie
întreaga de cerinţe, pentru ca sistemul să poată fi promovat cât mai bine posibil.
Caracteristicile mesajelor:
1. Să fie planificate sistematic
2. Să promoveze un sistem de PR activ
3. Să fie inteligibile
4. Să fie corecte
5. Să promoveze încrederea
6. Să se focalizeze pe problemă
De reținut 7. Să promoveze transparența
8. Să promoveze unicitatea valorii de adevăr
9. Să fie punctuale și bine ancorate în timp
10. Să fie continue și constante
11. Să se realizeze și pe o planificare de lungă durată
Caracteristicile imaginii sistemice:
1. Dozează bine cantitatea și calitatea elementelor componente
2. Pentru a realiza o imagine sistemică nu este nevoie de o perioadă lungă de timp
3. Pentru a stabiliza o imagine este nevoie de o perioadă mai lungă de timp
4. Imaginea are o stabilitate care empatizează permanent cu cerințele mediului
5. Imaginea acționează asupra fiecărui în mod selectiv

Temă de
reflecţie

Modul în care ne
comportăm este în
funcție de imaginile
realității sau a
conținutului
acestei realități?
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1. Din punct de vedere standard, dimensiunile de acțiune ale PR sunt:
a. PR ca manager al comunicării
b. PR ca marketing operațional
c. PR ca formator de materiale
d. PR ca parametru vocațional
2. Scopul principal al PR ca manager al comunicării este:
a. De a lansa conflicte
b. Obținerea înțelegerii dintre entități
c. De a crea imagine sistemică
d. Nici un răspuns nu este corect

Test

3. Care dintre următoare elemente sunt, din punct de vedere standard, caracteristici ale
mesajelor?
a. Să fie tolerante
b. Să fie corecte
c. Să fie inteligibile
d. Să fie echilibrate
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Disciplină:
Introducere în știința comunicării și a relațiilor publice
Capitol 7, Secvență 12
(60’ teorie, 30’ practică)

I. Cuprinsul secvenței – Domenii de aplicabilitate ale relațiilor
publice și Operatorii PR
47. Cele mai importante domenii de activitate unde PR e o componentă fundamentală
48. Modul în care este structurată activitatea de PR de către fiecare sistem

II. Obiectivele secvenței
• Prezentarea celor mai importante domenii de activitate ale PR
• Prezentarea celor cinci modalități de organizare a muncii de PR

III. Cuvinte-cheie
PR, domenii, operatori
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47. Domenii de aplicabilitate ale relațiilor publice
Relațiile publice se bazează pe procesul de comunicare și au o dispersie foarte mare la nivelul societății. În continuare vă vom prezenta cele mai importante domenii în cadrul cărora PR reprezintă un parametru fundamental1.
12. Domeniul politic, PR-ul politic.
13. Domeniul economic, PR-ul economic.
14. Domeniul instituţional, PR-ul instituţional
15. Domeniul strict al produsului, PR-ul produs.
16. Domeniul organizaţiilor umanitare, PR-ul organizaţiilor umanitare.
17. Domeniul mediului înconjurător, PR-ul mediului.
18. Domeniul sănătăţii, PR-ul sănătăţii.
19. Domeniul cultural, PR-ul cultural sau cultural relations.
20. Domeniul High-Tech, PR-ul High-Tech sau high-tech-relations.
21. Domeniul mass-media, PR-ul media.
22. Alte domenii, X relations.
Dorim să mai facem mențiunea că acestea nu sunt singurele domenii în care relații publice sunt active, dar sunt cele mai importante. De asemenea, dorim să vă mai aducem la cunoștință că: datorită dinamicii de dezvoltare a societății apar mereu zone noi, unde este nevoie de PR.

2. Operatorii PR
Din punct de vedere standard, orice sistem poate folosi relațiile publice organizând activitatea din
această zonă în 5 modalități de lucru:
1. Unele persoane specializate în alte domenii, din interiorul sistemului, care să se ocupe de PR-ul
sistemului.
2. Un angajat specializat în domeniul PR, element al sistemului, înconjurat de practicanţi.
3. O echipă formată din mai mulţi specialişti PR, membri ai sistemului.
4. O firmă specializată în PR angajată doar pentru anumite proiecte ale sis- temului.
5. O firmă specializată în PR, angajată în mod constant.

Dispersia cea mai mare a relațiilor publice într-o lume concurențială este în zona economică.
De reținut

1. În domeniu sănătății, relațiile publice sunt active în două zone mari: cea de prevenție și cea
de vindecare.
2. Zona de PR politic se referă atât la personalități (politicieni), cât și la partide și chiar și la
Ştiaţi că? sisteme politice.
Enumerarea domeniilor de aplicabilitate ale PR se găsește și în volumul colectiv intitulat ”Științe ale comunicării/ Note de curs”,
pag. 27, apărut la editura Accent, Cluj-Napoca, 2005, unde F.C. RUS are un capitol denumit: Comunicare și relații publice, pag. 9-34.
1
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Temă de
reflecţie

Care dintre
cele 5 modalități
de organizare
a muncii de PR
ar fi cea mai bună?
De ce?

1. Cum mai este denumit PR-ul cultural?
a. PR produs
b. PR politic
c. Cultural relations
d. PR media
2. PR produs se referă strict la:
a. Organizații
b. Produse
c. Sistem economic
d. Partide politice

Test

3. Din punct de vedere standard, câte modalități de organizare a muncii de PR cunoașteți?
a. 3 modalități
b. 2 modalități
c. 5 modalități
d. 6 modalități
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