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REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
DEPARTAMENTULUI DE IMAGINE ŞI RELAŢII
PUBLICE

CAPITOLUL I – FUNCŢIONARE ŞI SCOP
Art.1. Departamentul de Imagine şi Relaţii Publice al Universităţii “Bogdan Vodă” din ClujNapoca a fost înfiinţat în aprilie 2008, conform Hotărârii Senatului din 1.04.2008 şi
funcţionează în baza legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Art.2. Departamentul de Imagine şi Relaţii publice are rolul de a crea şi menţine în actualitate
o imagine publică unitară, coerentă, obiectivă, convingătoare,de a servi drept intermediar între
universitatea pe care o reprezintă şi potenţialii beneficiari, prin intermediul unui proces de
comunicare constant, atât în interiorul instituţiei cât şi între universitatea, pe care o reprezintă,
şi alte entităţi din ţară şi străinătate, componente ale mediului academic, comunităţii de
afaceri, instituţii, organizaţii, persoane fizice etc.având responsabilităţi atât faţă de instituţie
cât şi faţă de publicul ţintă. Scopul acestui departament este de a crea şi menţine o imagine
publică pozitivă, internă şi externă, aceasta implicând responsabilitate şi atenţie în informare,
afişarea unei conştiinţe sociale active.
Art.3. Departamentul de Imagine şi Relaţii publice îşi desfăşoară activitatea pe baza unei
strategii de comunicare aprobată de conducerea universităţii.
Art.4.Sunt definite cainstrumente de comunicareurmătoarele:
 Publicații, republicareasaupublicarearevizuită a unorpublicațiianterioare
 Publicațiiproduseprinmijloace de desktop publishing
 Imprimatepromoționaleșialtearticole de merchandising
 Clipuripublicitare, scurt-metraje, documentare
 Articole de papetărie, inclusivcărțile de vizită
 CD-uri, DVD-uri cu șidespreUniversitatea “BogdanVodă”
 Pagini de Internet
 Evenimente
 Marketing direct
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Art.5.Pe baza informaţiilor primite de la
facultăţile şi
departamentele
universităţii,Departamentul de Imagine şi Relaţii publice va elabora agenda manifestărilor
ştiinţifice, educaţionale şi de cercetare organizate în universitate şi de către universitate în
colaborare cu alte instituţii pe baza acordurilor de parteneriat încheiate cu acestea.
Informaţiile furnizate vor constitui baza de elaborare a calendarului de activitate. Acesta va
cuprinde totalitatea manifestărilor şi acţiunilor prevăzute pentru perioada menţionată, termene
şi demersuri pregătitoare precum şi responsabilităţile stabilite.

CAPITOLUL II – OBIECTIVE
Art. 6. Obiectiveprincipale
1. Creareauneiimaginicalitativsuperioare,
cu
o
identitatespecificăUniversităţii
“BogdanVodă”
cainstituţie
de
învăţământprivatăceoferăprograme
de
educaţieşicercetareîntreidomeniidiferite : Ştiinţeeconomice, DreptşiEducaţiefizicăşi
Sport.
2. Creareauneiimaginide
universitate
cu
tradiţieşi,
totodată,
cu
o
deschideretotalăspresocietateamodernă, europeană.
3. Formareaunuisistem de comunicareintra-instituţionalunitar, coerentşifuncţional.
4. Formareaunuisistem de comunicareinter-instituţional care să fie permanent în contact
direct cu alteinstituţiişisocietateacivilă.
Art. 7. Obiectivespecifice
1. Creştereanumărului de studenţiprinfolosireaintensivă a mijloacelor interne de
comunicareşimai ales, a mijloacelor media
2. Intensificarearelaţiilor de colaborare cu media şidezvoltareauneiatitudini pro-active
asupraîntăririiacestorrelaţii
3. Dezvoltarearelaţiilor
de
colaborare
cu
firme/agenţii
de
publicitateînvedereautilizăriituturorinstrumentelor de lucrupentru a se putearealiza o
politică de comunicare: ziar, post de radio, tv, pagina web
4. Dezvoltarearolului local, regional, naţionalsauinternaţional al Universităţii
“BogdanVodă” din Cluj-Napoca
5. Monitorizareaaspectelorceţin
de
comunicarea
intra-instituţională,
luândînconsiderareproblemele
legate
de:
resurseleumane,
serviciilesuportşipubliculţintă.
CAPITOLUL III - ATRIBUŢII
Art.8. Departamentul de Imagine şi Relaţii Publice (DIRP) asigură o relaţie constantă şi
onestă cu reprezentanţii presei prin furnizarea către aceştia, de informaţii publice, de interes
mediatic, contribuind la organizarea şi buna desfăşurare a conferinţelor de presă susţinute de
reprezentanţii abilitaţi ai conducerii universităţii.
Art.9. Asigură invitarea reprezentanţilor presei pentru a participa la evenimente importante
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din viaţa universităţii.
Art.10. Realizează redactarea scrisorilor protocolare, alocuţiunilor şi discursurilor conducerii
universităţii, a comunicatelor şi informaţiilor de presă asigurând, totodată, şi difuzarea
acestora către mass – media.
Art.11.Elaborează şi actualizează agenda media a Preşedintelui şi Rectorului universităţii.
Art.12. Asigură monitorizarea presei scrise, pune la dispoziţia Preşedintelui şi a Rectorului
copii ale apariţiilor de presă ce fac referire la evenimente legate de viaţa ştiinţifică,
academică, la implicarea universităţii în viaţa comunităţii sau/şi la persoane ce au activat s-au
activează în instituţie.
Art.13. Asigură actualizarea permanentă a informaţiilor (text, imagine) difuzate pe pagina
web a universităţii.
Art.14.Propune şi/sau susţine realizarea unor materiale, evenimente, acţiuni, cu impact social,
economic, mediatic, adresate potenţialilor candidaţi, studenţilor, mediului academic, din
cercetare şi economie, pentru a menţine în actualitate şi a dezvolta imaginea universităţii.
Art.15. Asigură realizarea concepţiei grafice şi redactarea conţinutului informaţiilor
însoţitoare pentru pentru materialele de promovare ale universităţii sau, după caz, va acorda
asistenţă structurilor componente ale universităţii (facultăţi, catedre, departamente etc.).
Art.16. Colaborează la elaborarea materialelor şi susţinerea acţiunilor de promovare a ofertei
educaţionale şi a celei din domeniul cercetării ştiinţifice.
Art.17. Susţine organizarea de lansări/prezentare de carte, realizate de reprezentanţi ai
universităţii.
Art.18.Organizeazăşiparticipă
oferteeducaţionale

la

expoziţii,

târgurinaţionaleşiinternaţionale

de

CAPITOLUL IV – DISPOZIŢII FINALE
Art.19.Adaptarea prezentului regulament la evoluţia legislaţiei precum şi la necesităţile
organizaţiei, se va face ori de câte ori este necesar.
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