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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau după     
caz, a reviziei in cadrul ediţiei procedurii operaţionale  
 

Elemente privind 
responsabilii / 
operaţiunea 

Numele şi 
prenumele 

Funcţia Data Semnătura 
 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat  Cristina Mareş Muzeograf 1.06.2011  
1.2. Verificat  Iuliana Grumăzescu Şef Birou 1.06.2011  
1.3 Aprobat  Conf. Univ. dr. Paulina 

Popoiu 
Director 
General 

1.06.2011  

 
 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor  procedurii opera ţionale  
 

 
Ediţia / revizia în 

cadrul ediţiei 
 

Componenta revizuită 
 

Modalitatea reviziei 
 

Data de la care se 
aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei 

ediţiei 
 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 x x 1.06.2011 
2.2. Revizia 1    
2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia 
din cadrul ediţiei procedurii operaţionale  
 

 
Scopul 

difuzării 
 

Exe
m-
plar 
nr. 

Compar-
timent 

 
Funcţia 

Nume şi 
prenume 

Data 
primirii Semnătura 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 Biroul 
Relaţii 
Publice 

Şef Birou Iuliana 
Grumăzescu 

1.06.2011  

3.2. Aplicare 1 Biroul 
Relaţii 
Publice 

Muzeograf Cristina 
Mareş 

1.06.2011  

3.6. Aplicare 1 Secretariat Referent  Florica 
Roske 

1.06.2011  

3.4. Informare 1 Conducere Director 
General 

Conf. Univ. 
dr. Paulina 
Popoiu 

1.06.2011  

3.8. Evidenţă 1 Biroul 
Relaţii 
Publice 

Şef Birou Iuliana 
Grumăzescu 

1.06.2011  

3.6. Arhivare 1 Biroul 
Relaţii 
Publice 

Şef Birou Iuliana 
Grumăzescu 

1.06.2011  

3.7. Consultare 1 Conducere Director 
General 

Conf. Univ. 
dr. Paulina 
Popoiu 

1.06.2011  

 
 
 

4. SCOPUL 
 

4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate 
Procedura stabileşte modalitatea în care se desfăşoară activităţile Biroului Relaţii 

Publice se referă la informarea diferitelor categorii de public, protecţia şi întărirea reputaţiei 
organizaţiei, relaţia cu presa, gestionarea comunicării interne, evaluarea rezultatelor unei 
comunicări (revista presei), măsurarea (rezultatele numerice), popularizarea, activităţile de 
lobby, menţinerea contactelor existente, constituirea şi reactualizarea bazelor de date, 
redactarea scrisorilor oficiale, organizarea de evenimente cu caracter informativ (conferinţă de 
presă, briefing, interviuri), managementul evenimentelor speciale din viaţa organizaţiei şi  al 
situaţiilor de criză. 
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4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activit ăţii 
 Prezintă în anexe formularele necesare bunei desfăşurări a activităţilor de relaţii 
publice – anunţ de presă, comunicat de presă, scrisoare oficială de felicitare, invitaţie la 
eveniment, comunicat follow-up, formular revista presei, mapă de presă  - din gestiunea 
Biroului Relaţii Publice MNS DG. 
 
4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului 
 - activitatea de informare scrisă şi vizuală (imagine) 
 
4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, 
iar pe manager, în luarea deciziei 
 

- Revista Presei – ca instrument de măsurare a interesului presei pentru acţiunile MNS 
DG 
 
4.5. Alte scopuri specifice procedurii operaţionale 

 
 
5. DOMENIUL  DE  APLICARE  

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 
Procedura se aplică în cadrul Biroului de Relaţii Publice care este în strânsă 

comunicare cu Conducerea, Secretariatul, Departamentul Juridic. 
 
5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activit ăţi 
desfăşurate de entitatea publică; 

Procedura se aplică de către Biroul de Relaţii Publice care este în strânsă comunicare 
cu Conducerea. 

Activităţile explicite sunt: 
- de promovare a unei imagini pozitive a MNS DG si de construire a identităţii sale; 
- de protecţie si de întărire a reputaţiei MNS DG; 
- de informare a diferitelor categorii de public; 
- de gestionare a comunicării interne; 
- de relaţionare cu comunitatea locala, mediile financiare, consumatorii/clienţii, 
   diferite categorii de public si organizaţii interne si internaţionale, organizaţii  

               nonguvernamentale, fundaţii, asociaţii etc.; 
            - de management al evenimentelor speciale din viata organizaţiei si al situaţiilor  
             de criza; 
            - de popularizare a activităţilor; 
 
5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 
procedurată; 
 

- comunicarea cu presa; 
- redactarea scrisorilor oficiale; 
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- organizarea de evenimente cu caracter informativ (conferinţă de presă, briefing, 
interviuri); 
- revista presei; 

 
5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale 
activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii. 

La procedură participă toate compartimentele din cadrul instituţiei 
 
 
 
 

6. DOCUMENTE  DE  REFERINŢĂ 
  

6.1. Reglementări interna ţionale 
 
6.2. Legislaţie primară 
 
- Legea Nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 
- Legea Nr. 371/2006 pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul  
acces la informaţiile de interes public; 
- Legea nr. 380/2006 pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind  
liberul acces la informaţiile de interes public;  
- Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice; 
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică; 
 

 
6.3. Legislaţie secundară 
- Legea Nr. 186/2003 (Republicată) privind susţinerea şi promovarea culturii scrise; 
- Legea Nr. 233/2002 -  pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002  
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 
- Ordonanţă Nr. 27/2002 - privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 
- Norme obligatorii pentru acordarea si programarea dreptului la replica în cadrul programelor  
audiovizuale (aprobate prin Decizia nr. 175 din 9 decembrie 1993 a Consiliului  
Naţional al Audiovizualului); 
 
 

 
6.4. Alte documente, inclusiv reglementările interne ale entităţii publice 
- Regulamentul de organizarea internă a MNS DG 
- Asociaţia Română a Profesioniştilor în Relaţii Publice (ARRP) care are ca principal obiectiv 
 promovarea codului deontologic al specialistului în Relaţii Publice şi principiile  
etice privitoare la activitatea de comunicare agreate prin codurile de la Atena şi Lisabona; 
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7.  DEFINI ŢII  ŞI  ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZA ŢI ÎN 
PROCEDURA OPERAŢIONAL Ă 
 
 7.1. Definiţii ale termenilor 
Nr. crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 
1. Relaţii Publice 

PR 
Relaţiile publice reprezintă funcţia manageriala distinctă care 
ajuta la stabilirea şi menţinerea unor limite reciproce de 
comunicare, la acceptarea reciprocă ţi la cooperarea dintre o 
organizaţie şi publicul ei; ele implică managementul 
problemelor, ajutându-i pe manageri să fie informaţi asupra 
opiniei publice şi să răspundă cererilor opiniei publice; ele 
definesc şi accentuează obligaţiile managerilor de a anticipa 
tendinţele mediului; ele folosesc ca principale instrumente de 
lucru cercetarea şi comunicarea bazate pe principii etice. 
A nu se confunda cu termenul de relaţii cu publicul. 

2. Revista Presei Mijloc de comunicare internă a firmei, constând într-o selecţie 
periodica (săptămânală) a principalelor articole de presă din 
domeniile care vizează activitatea firmei. Aceasta are ca scop 
asigurarea de informaţii de actualitate, utile factorilor de 
decizie. Scurta prezentare de către un organ de informaţie, a 
evantaiului de opinii si de comentarii ale actualităţii, reliefat in 
alte publicaţii. 

3.  Anunţ de Presă Este un document scris transmis oficial de către o organizaţie 
sau de către o persoană presei scrise sau TV şi transmite o 
informaţie concisă legata de o idee, un eveniment produs, o 
situaţie, informaţie care poate interesa populaţia sau un grup 
determinat al ei. 
Un anunţ de presă este semnat de Conducerea instituţiei sau de 
Şeful Biroului de Relaţii Publice şi nu depăşeşte jumătate de 
pagină A4. 
 

4.  Comunicat de 
presă 

Comunicatul de presa este un document transmis oficial de 
către o organizaţie sau de către o persoană şi transmite o 
informaţie legata de o idee, un eveniment produs, o situaţie, 
informaţie care poate interesa populaţia sau un grup determinat 
al ei. 
Comunicatul de presa este redactat in mod special pentru presă  
spre informare, în scopul publicării şi difuzării lui. El este 
întotdeauna un document scris.  
Comunicatul de presa se da întotdeauna la iniţiativa instituţiei 
care îl emite si este o apariţie plănuita care nu trebuie 
confundata cu publicitatea. Presupune schimbările în politica 
unei companii, lansarea de produse si servicii noi, rezultate 
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financiare deosebite, numiri in funcţii importante, sponsorizări, 
inaugurarea unor evenimente, tot ceea ce se întâmpla sau se 
schimba intr-o instituţie merita sa fie comunicat cel puţin 
câtorva ziare sau posturi de radio şi TV, pentru că schimbarea 
însăşi este o ştire de presă. 
Comunicatul de presă nu depăşeşte o pagină A4, este semnat de 
Conducere sau de Şeful Biroului de Relaţii Publice şi conţine 3 
paragrafe importante: 
Introducere – informaţiile cele mai importante. Trebuie să 
răspundă întrebărilor: cine, ce, când, unde 
Conţinut – Trebuie să conţină textul care să răspundă la 
întrebarea cum 
Încheiere – Acest paragraf trebuie să răspundă la întrebarea în 
ce fel şi altor întrebări din această familie. Trebuie să mai 
conţină Informaţiile suplimentare şi semnătura. 
 

5.  Conferinţă de 
presă 

Conferinţa de presa constituie "un eveniment-cheie in politica 
de comunicare a unei organizaţii. Ea oferă un loc si un moment 
privilegiate pentru a transmite o informaţie de maxima 
importanta". 
Pregătirea conferinţei de presă 
 Exceptând situaţiile de criză, când conferinţa se organizează 
fără nici un fel de preparative, pregătirea poate începe cu o luna 
înaintea evenimentului, in cadrul acestei etape, vor fi parcurşi 
următorii paşi: 
 a) alegerea momentului (data, ziua, ora); 
 b) stabilirea locului de desfăşurare; 
 c) stabilirea listei invitaţilor; 
 d) redactarea si trimiterea invitaţiilor; 
 e) redactarea documentaţiei; 
 f) elaborarea materialelor ajutătoare; 
 g) pregătirea discursurilor sau intervenţiilor; 
 h) pregătirea reprezentanţilor organizaţiei care vor participa la 
conferinţa; 
 i) pregătiri si verificări de ultima oră. 

6.  Briefing Reuniune informativă între persoane în vederea îndeplinirii 
unei acţiuni comune. În cazul relaţiilor publice, este obligatorie 
participarea Şefului Biroului de Relaţii Publice şi un 
reprezentant al Conducerii. Sunt invitate persoane acreditate 
din mass-media care sunt canalizate pe domeniul pe care se 
face comunicarea – economic, administrativ, cultural. 

7.  Mass-media sau 
Presă 

Termenul Mass-media, uneori formulat ca media, este o 
expresie engleză la plural, care a fost preluată şi în română, 
având semnificaţia (şi traducerea) "mediile de mase".  
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Media (sau: mediile de mase) cuprind toate sursele/mediile de 
informaţie publice care ajung la un număr foarte mare de 
persoane, ca de exemplu televiziune, radio, Internet, presă 
inclusiv apariţiile periodice ca ziare, reviste sau foiletoane. 
Aceasta presupune că produsul respectiv e uşor obţinut şi are 
un preţ accesibil pentru toate grupurile sociale. 
Mijloacele de comunicare în masă pot fi clasificate după 
următoarele criterii: 
modul de vehiculare a informaţiei, de ex. mijloace scrise 
(ziarele, revistele), mijloacele audio-vizuale (radioul, 
televiziunea) ş.a; 
gradul de noutate şi de complexitate, de ex. mijloace 
tradiţionale (ziarele, radioul), mijloace moderne (televiziunea, 
Internetul, complexe multimedia). 
 

8. Situaţie de criză O criză este orice situaţie care ameninţă integritatea sau 
reputaţia unei instituţii de obicei atrăgând după sine 
atitudinea negativă sau adversă a presei.  
Aceste situaţii pot fi orice fel de dispute legale, 
accidente, incendii, inundaţii, infracţiuni cu repercusiuni 
legale sau dezastre naturale Aceste situaţii trebuie 
gestionate corespunzător, după un plan gândit în prealabil 
– echipă determinată să dea declaraţii şi să ia măsuri. 
Echipa trebuie să fie alcătuită din reprezentanţi ai 
conducerii şi ai biroului de relaţii publice. 
 

9.  Dosarul de 
acţiune 

Este un instrument ce reflectă în scris şi în imagini 
evenimentul care a fost organizat. Conţine: afiş, 
aprobare, comunicat de presă, materiale promoţionale, 
revista presei, carte de impresii, rezultate financiare, 
deviz, informări, imagini din timpul desfăşurării acţiunii, 
fişă de doar cu echipa. 

 
 7.2. Abrevieri ale termenilor 
Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 
1.  PR (eng. Public Relations) Relaţii Publice 
2. MNS DG Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” 
3. R. Presei Revista Presei 
4. A Aprobat 
5. E Elaborat 
6. Înreg. Înregistrat 
7. Dif. Difuzat 
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8.  PROCEDURA 
 
 8.1. Generalităţi 
 

Relaţiile publice reprezintă funcţia managerială distinctă care ajută la stabilirea şi 
menţinerea unor limite reciproce de comunicare, la acceptarea reciprocă şi la cooperarea 
dintre o organizaţie şi publicul ei; ele implică managementul problemelor, ajutându-i pe 
manageri să fie informaţi asupra opiniei publice şi să răspundă cererilor opiniei publice; ele 
definesc şi accentuează obligaţiile managerilor de a anticipa tendinţele mediului; ele folosesc 
ca principale instrumente de lucru cercetarea şi comunicarea bazate pe principii etice1. 

Relaţiile publice sunt acţiuni specifice, cu anumite trăsături caracteristice, care le 
deosebesc de alte forme de comunicare existente în organizaţii:  
- este un proces intenţionat, întrucât are la baza o manifestare de voinţa a unei persoane sau a 
unei organizaţii în scopul câştigării încrederii; 
- procesul urmăreşte o reacţie de tip impact, adică obţinerea unui anume tip de reacţie din 
partea altor persoane; 
- se desfăşoară pe baza unei strategii bine pusa la punct, uneori în mai multe faze; 
- procesul are la baza realizările, de regula bune, ale individului sau organizaţiei; 
- scopul realizării procesului de relaţii publice este dublu: câştigul este si al iniţiatorului si al 
publicului larg ca beneficiar al serviciilor organizaţiei; 
- sunt un atribut al conducerii organizaţiilor si permit menţinerea unor cai de comunicare între 
organizaţii si oamenii cu care vin în contact2; 

La nivelul organizaţiei relaţiile publice îndeplinesc mai multe funcţii: 
- de promovare a unei imagini pozitive a organizaţiei si de construire a identităţii sale; 
- de protecţie si de întărire a reputaţiei organizaţiei; 
- de informare a diferitelor categorii de public; 
- de gestionare a comunicării interne; 
- de relaţionare cu comunitatea locală, mediile financiare, publicul vizitator, organizaţii 
interne si internaţionale, organizaţii neguvernamentale, fundaţii, asociaţii etc.; 
- de management al evenimentelor speciale din viata organizaţiei si al situaţiilor de criză;3 

 
8.2. Documente utilizate 

 
8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor 
- Comunicat de presă – întocmit de un reprezentant al biroului de PR 
- Anunţ de presă – întocmit de un reprezentant al biroului de PR 
- Scrisori oficiale – întocmit de un reprezentant al biroului de PR 

                                                           
1  Cristina Coman, Relaţiile publice. Principii si strategii, Polirom, 2001, p.13 
2 Stancu Şerb, Relaţii publice si comunicare, Editura Teora, Bucureşti, 1999, p.7-8 
3 Col. Adrian Petrescu, Comunicarea în organizaţii. Caiet documentar - metodic, Praxiologia educaţiei militare, 
nr. 1/2000 apud http://www.scritube.com/sociologie/psihologie/comunicare/CONCEPTUL-DE-RELATII-
PUBLICE35968.php  
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- Invitaţii de participare  – întocmit de un reprezentant al organizatorului de eveniment 
- Invitaţii de onoare  – întocmit de un reprezentant al biroului de PR 
- Contract de sponsorizare – întocmit de departamentul Juridic 
- Contract de colaborare în regim barter - întocmit de departamentul Juridic 

 
8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor 

 - Documentele se referă la toate categoriile de activităţi de relaţii publice desfăşurate 
de MNS DG; 
 - Rolul acestora este de a face posibilă comunicarea internă şi externă cu privire la 
activităţile desfăşurate de MNSDG, precum şi de a menţine relaţiile de colaborare între MNS 
DG şi instituţiile cărora sunt trimise 
 - Aceste documente sunt păstrate în original la dosarele de acţiune (mai puţin 
invitaţiile de onoare şi scrisorile oficiale); 
   

 
8.2.3. Circuitul documentelor 

 
 - Documentele provin din Biroul de Relaţii Publice, unde au fost redactate, aprobate 
de Conducere şi înregistrate la Secretariat (mai puţin invitaţiile de participare, provenite de la 
terţi şi contractele de sponsorizare şi colaborare) şi difuzate pe diferite canale: internet, poştă, 
curier; 
 - Responsabilii din Biroul de Relaţii Publice, urmăresc ca aceste documente să ajungă 
la destinatari şi prezintă situaţia Şefului de Birou. Şeful de Birou raportează Directorului 
General MNS DG rezultatele şi după avizare, responsabililor de eveniment; 
 

 
8.3. Resurse necesare 

 
 - dispozitive IT şi periferice; 
 - conexiune la internet şi telefon fix – direct sau cu interior; 
 - telefon mobil; 
 - adresă de mail pe instituţie şi domeniu de pagină web pentru site; 
 - dispozitive audio-video – cameră video, aparat de fotografiat 

 
8.3.1. Resurse materiale 

 - birou de Relaţii Publice; 
- aparatură electronică pentru buna desfăşurare a activităţii de Relaţii Publice; 

 
 
8.3.2. Resurse umane 

 - Directorul General al Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” numeşte prin 
decizie persoane abilitate pentru îndeplinirea sarcinilor în Biroul Relaţii Publice; 
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8.3.3. Resurse financiare 
- sponsorizări la evenimente pentru susţinerea cheltuielilor legate de: 

 - publicitate prin bannere, roll-up, afişe, pliante, flyere, spoturi publicitare, 
clipuri publicitare 

  
 
8.4. Modul de lucru 
 
8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activit ăţii 

  
A. Organizarea Conferinţei de presă 
B. Organizarea Briefing-ului 
C. Organizarea de evenimente culturale 
D. Constituirea Revistei Presei 
E. Redactarea şi difuzarea unui Comunicat de Presă 
F. Postarea pe site 
G. Situaţia de criză 
H. Activitate de lobby 
I.  Constituirea Bazei de Date/Lista de Protocol 
J. Reactualizarea Bazei de Date/Lista de Protocol 
K.  Redactarea de Scrisori Oficiale de Felicitări 
L. Trimiterea invita ţiilor la evenimente 
M. Constituirea Mapei de Presă 
N. Constituirea unei colaborări în regim barter 
O. Constituirea unei colaborări în regim de sponsorizare 

 
8.4.2. Derularea operaţiunilor activit ăţii 
 
A. Organizarea Conferinţei de presă 
Conferinţa de presa constituie "un eveniment-cheie in politica de comunicare a unei 

organizaţii. Ea oferă un loc si un moment privilegiate pentru a transmite o informaţie de 
maxima importanta".  
Pregătirea conferinţei de presă: 
  Exceptând situaţiile de criză, când conferinţa se organizează fără nici un fel de 
preparative, pregătirea poate începe cu o luna înaintea evenimentului, in cadrul acestei etape, 
vor fi parcurşi următorii paşi: 
 a) alegerea momentului (data, ziua, ora); 

Este necesară alegerea unei ore ale dimineţii (10.00 – 11.00 – 12.00) şi alegerea unei 
zile (marţi, miercuri sau joi de preferat) fără „concurenţă” faţă de alt eveniment, pentru ca 
ziariştii să fie interesaţi şi sa aibă timp să publice ştirea; 
 b) stabilirea locului de desfăşurare; 

Cadrul ales trebuie sa fie agreabil si conform cu imaginea pe care MNS DG vrea sa o 
ofere despre ea însăşi; Trebuie să fie pregătită din timp sala, prin asigurarea elementelor de 
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logistică mese de prezidiu, scaune suficiente pentru numărul de ziarişti propuşi, apă plată şi 
minerală, pahare, lumină, sonorizare. 
 c) stabilirea listei invitaţilor; 

Un punct important este  alegerea jurnaliştilor care vor fi informaţi la redacţii şi 
acreditaţi de către editor. Este important ca în sală să se afle ziariştii specializaţi si direct 
interesaţi de subiectul conferinţei şi trebuie sa reprezinte publicaţiile sau posturile de radio ori 
de televiziune ce se adresează publicului specific pe care MNS DG vrea sa-1 informeze. 

Se va întocmi lista de jurnalişti, vor fi sunaţi şi se vor obţine confirmări, de preferabil, 
în scris. 
 d) redactarea si trimiterea invitaţiilor; 

Se va redacta un document – Invitaţie - de către un reprezentant al Biroului de Relaţii 
Publice care va fi verificat de Şeful Biroului de Relaţii Publice şi apoi dus la Directorul 
General pentru a fi aprobat.  

După ce este aprobat de Directorul General, va fi înregistrat la Secretariat şi apoi va 
ajunge la Biroul de Relaţii Publice, de unde va fi difuzat presei deja stabilite. 

Documentul va fi trimis pe fax şi pe mail. A doua zi, vor fi sunate redacţiile pentru a fi 
obţinute confirmările. 
 e) redactarea documentaţiei; 

Documentul – Invitaţia - va avea o singură pagină, pe formatul oficial - times new 
roman, 12, cu antetul MNS DG şi care va conţine informaţii care să răspundă la întrebările: 
cine, ce, cum, unde, de ce! 
Este foarte important ca stilul să fie scurt şi concis. 

 f) elaborarea materialelor ajutătoare; 
Va fi nevoie să fie pregătit un material ajutător – Mapă de presă – sau o prezentare pps. Care 
să conţină informaţiile detaliate, menţionate pe scurt în Invitaţia către presă. 

Mapa va conţine informaţii despre MNS DG, o declaraţie a Conducerii, invitaţia şi 
programul sub care se desfăşoară întâlnirea. 
 g) pregătirea discursurilor sau intervenţiilor; 

Este important ca Directorul General sau un reprezentant al Conducerii să fie prezent. 
Să aibă construit un discurs de maxim 3 minute – ½ pagină. Discursul va fi constituit de 
persoana care va comunica sau de Şeful Biroului de Relaţii Publice 
 h) pregătirea reprezentanţilor organizaţiei care vor participa la conferinţa; 

Este important ca Directorul General sau un reprezentant al Conducerii să fie prezent. 
Să aibă discursul pregătit (de maxim 3 minute – ½ pagină. Discursul va fi constituit de 
persoana care va comunica sau de Şeful Biroului de Relaţii Publice) şi să nu întârzie la 
întâlnire. 
Să fie îmbrăcat corespunzător: femeie: costum sobru, dres şi pantofi de culoare închisă. 
                                               : bărbat: costum, cravată în tonuri reci, şosete şi pantofi de 
culoare închisă; 
 
 i) pregătiri si verificări de ultima oră. 

Înainte să sosească invitaţii, Şeful Biroului de Relaţii Publice trebuie să verifice 
personal sala unde se va desfăşura activitatea. Să se asigure că sonorizarea funcţionează şi 
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persoana desemnată să se ocupe de acest lucru este acolo; Este necesară filmarea acestei 
activităţi, motiv pentru care, trebuie să se asigure ca acest lucru va putea fi posibil; 

 
 
B. Organizarea Briefing-ului 
Reuniune informativă între persoane în vederea îndeplinirii unei acţiuni comune.  
În cazul relaţiilor publice, este obligatorie participarea Şefului Biroului de Relaţii 

Publice şi un reprezentant al Conducerii.  
Sunt invitate persoane acreditate din mass-media care sunt canalizate pe domeniul pe 

care se face comunicarea – economic, administrativ, cultural. 
Briefingul se organizează la fel ca şi Conferinţa de presă. 
 
C. Organizarea de evenimente culturale 
 
- În activitatea de Relaţii Publice este necesară şi organizarea de evenimente culturale, 
menite să sporească notorietatea MNS DG. 
- Prin acestea: Lansare de carte, Lansare de CD, Serată muzicale, Târg, Spectacol de 
muzică şi dans, Organizarea unei aniversări – personalitate de marcă a culturii 
româneşti şi nu numai, mondenă sau publică, Organizarea unor workshopuri cu scop 
educativ şi de socializare, Organizarea unei zile naţionale a unei ambasade cu care 
MNS DG colaborează, Expoziţii, Întâlnire cu presa. 
- Paşii care trebuie parcurşi în organizarea unui eveniment cultural: 
a. primirea în sarcină din partea Directorului General a acţiunii sau propunerea 
Biroului de relaţii Publice la solicitarea în scris a colaboratorului; 
b. Răspuns oficial cu datele de contact ale reprezentantului din partea Biroului de 
Relaţii Publice însărcinat să se ocupe de eveniment sau care propune evenimentul;  
c. Aprobare de la Directorul general pentru a fi trimis răspunsul.  
d. Înregistrare la Secretariat şi apoi trimitere de către Şeful de Birou de la relaţii 
Publice. 
e. Luat legătura cu un reprezentat al colaboratului sau chiar cu colaboratorul; 
f. Stabilit responsabilităţile în urma unei întâlniri 
g. Procesat informaţiile de către Biroul Juridic pentru constituirea unui contract – 
acord de colaborare care poate fi contra-cost conform taxelor percepute de MNS DG 
sau colaborare în regim barter. 
h. Asigurarea celor discutate în contract – locaţia, logistica, sonorizarea – de către 
reprezentantul MNS DG, menit să se ocupe de eveniment; 
i. Primirea de informaţii la Biroul de Relaţii Publice pentru constituirea Comunicatului 
de presă şi a mapelor de presă. 
j. Transmiterea siglelor partenerilor media şi partenerilor în regim de sponsorizare – 
graficianului care se ocupă de afiş, invitaţii, machete parteneri media; 
k. Stabilirea listei invitaţilor; 
l. Transmiterea Comunicatului de presă - Sarcină Biroul de Relaţii Publice; 
l. Trimiterea invitaţiilor prin poştă/e-mail; 
m. Reminder în fiecare zi din săptămâna premergătoare evenimentului; 
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n. Deschiderea evenimentului – oficiile de protocol: Responsabilul de acţiune, 
Directorul General, un invitat din partea organizatorilor sau colaboratorilor; 
o. Şeful Biroului de Relaţii Publice primeşte presa, oferă materiale – Mapă de presă şi 
cere informaţii despre reprezentantul din partea presei pe care le consemnează într-un 
tabel de prezenţă la eveniment; 
p. Prezintă Directorului General extrasul din Revista Presei a evenimentului sub 
format de dosar, la 3 zile după terminarea evenimentului; predă acest material 
responsabilului de acţiune, care completează dosarul de acţiune şi îl predă Doamnei 
Director General în cel mult 7 zile de la terminarea evenimentului; 
 
D. Constituirea Revistei Presei 
Mijloc de comunicare internă a MNS DG, constând într-o selecţie periodica 
(săptămânală) a principalelor articole de presă din domeniile care vizează activitatea 
firmei. Aceasta are ca scop asigurarea de informaţii de actualitate, utile factorilor de 
decizie. Scurta prezentare de către un organ de informaţie, a evantaiului de opinii si de 
comentarii ale actualităţii, reliefat in alte publicaţii. 
Revista Presei se realizează în felul următor: 
I. De pe internet – varianta electronică a publicaţiilor 
a. în fişierul word, se copiază extrasul de pe internet cu tot cu imagini 
b. se copiază logo-ul publicaţiei cu tot cu informaţiile – autor, dată, de câte ori a fost 
vizualizat, comentarii 
c. se copiază sursa – http-ul – http//www.azi.ro/muzeul.-satului- 17-mai 
II.  
a. se scanează articolul cu toate datele de identificare: pagină, logo, articol , autor, dată 
şi se transformă în format j.peg 
b. se introduce cu comenzile copy/paste într-un format word pentru a fi imprimat şi 
adăugat la Dosarul acţiunii; 
 
- Revista presei se imprimă şi se presă Directorului General la 3 zile dup terminarea 
evenimentului; 
- Se presă în format electronic responsabilului de acţiune, pentru a fi adăugat la 
Dosarul de acţiune 
 
E. Redactarea şi difuzarea unui Comunicat de Presă 
Comunicatul de presa este un documentul transmis oficial de către MNS DG 
reprezentanţilor din presa scrisă şi TV şi transmite o informaţie legata de o idee, un 
eveniment produs, o situaţie, informaţie care poate interesa populaţia sau un grup 
determinat al ei. 
Comunicatul de presa este redactat in mod special pentru presă spre informare, în 
scopul publicării şi difuzării lui. El este întotdeauna un document scris.  
Comunicatul de presă:  
a. este redactat de un reprezentant al Biroului de Relaţii Publice după ce i-au fost 

furnizate informaţiile de către persoana sau departamentul care doreşte să 
comunice; 
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b. nu depăşeşte o pagină A4, scris cu caracterul de 12, formatul times new roman, şi 
conţine antetul instituţiei 

c. este semnat de Directorul General sau de Şeful Biroului de Relaţii Publice şi 
conţine 3 paragrafe importante: 

Introducere – informaţiile cele mai importante. Trebuie să răspundă întrebărilor: cine, 
ce, când, unde 
Conţinut – Trebuie să conţină textul care să răspundă la întrebarea cum 
Încheiere – Acest paragraf trebuie să răspundă la întrebarea în ce fel şi altor întrebări 
din această familie.  
d. Trebuie să mai conţină Informaţiile suplimentare şi Semnătura. 
e. Este verificat de Şeful de Birou de la Relaţii Publice care îl predă spre avizare 

Directorului General. 
f. Directorul General îl aprobă 
g. Secretariatul îl înregistrează 
h. Comunicatul de întoarce la Biroul de Relaţii Publice de unde va fi difuzat presei 

care este deja selectată de membrii Biroului pe criterii de interes: economic, 
cultură, arhitectură, monden etc. Se transmite pe mail şi pe fax. 

i. Comunicatul de presă se trimite cu 1 săptămână înainte de eveniment: 
j. Apoi, în fiecare zi se va difuza sub formă de Reminder; 
k. Comunicatul de presă cu semnătura Doamnei Directoare se fală la Dosarul 

acţiunii, la secţia Presă şi Ecouri; 
 

F. Postarea pe site 
- Un site web este o colecţie de documente (similare unei colecţii de documente Word, 
de exemplu). Spre deosebire de acestea, documentele care formează site-ul (pe care le 
vom numi pagini) nu sunt independente unele de altele ci sunt legate printr-un sistem 
care se numeşte sistemul de navigare in cadrul site-ului. 
- Un site al unei instituţii de cultură precum MNS DG este o carte de vizită care 
asigură o bună vizibilitate şi reclamă evenimentelor pe care instituţia le organizează 
- Este un instrument de mare ajutor în societatea de azi şi este o „prelungire” a 
simţurilor în anumite momente, facilitând publicului din străinătate şi din provincie, 
vizitarea muzeului prin turul virtual şi procurarea de informaţii direct de la sursă. 
De aceea, în momentul în care este organizat un eveniment sau se doreşte a fi postate 
informaţii utile despre muzeu: 
a. Se redactează pe un fişier word textul care se doreşte a fi postat , de către un 

reprezentant al Biroului de relaţii Publice; 
b. Se verifică de către Şeful de Birou de la Relaţii Publice; 
c. Se presă Directorului General spre aprobare 
d. Se obţine aprobarea şi se predă pe format electronic responsabilului IT; 
 
G. Situaţia de criză 
- O criză este orice situaţie care ameninţă integritatea sau reputaţia MNS DG de 

obicei atrăgând după sine atitudinea negativă sau adversă a presei.   
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- Aceste situaţii pot fi orice fel de dispute legale, accidente, incendii, inundaţii, 
infracţiuni cu repercusiuni legale sau dezastre naturale Aceste situaţii trebuie gestionate 
corespunzător, după un plan gândit în prealabil – echipă determinată să dea declaraţii şi 
să ia măsuri.  

- Echipa trebuie să fie alcătuită din reprezentanţi ai conducerii şi ai biroului de 
relaţii publice 

În situaţi de criză: 
- Echipa de comunicare în situaţie de criză 
Această echipă este esenţială pentru a identifica ce acţiuni trebuie luate. Echipa ar 
trebui să fie constituită din persoane care sunt cheia situaţiei: Directorul General, 
şeful relaţiilor publice,  directorul care se ocupă de zona care a fost implicată în 
acţiunea care a provocat situaţia de criză, ofiţerul pentru siguranţă şi/sau protecţie, 
avocatul şi oricine altcineva care ar putea fi capabil să aducă lumină în această 
situaţie cum ar fi un martor. Sarcina acestei echipe este să vină cu un plan de 
acţiune şi să decidă cine va fi purtătorul de cuvânt. 
 
- O copie a listei de management ar trebui să fie ataşată şi ar trebui să includă 
numerele de mobil al fiecărui membru al echipei  
- O listă completă a conducerii . Odată ce echipa comunicării în situaţie de criză 
a fost selectată, ar trebui să se facă o listă cu persoanele din echipă şi să se 
precizeze pentru ce este responsabil fiecare membru al echipei. 
Acest document conţine un formular model. 
 
Formular model:  
1. Nume_______________acasă_____________la serviciu_____________ 
2. Nume_____________acasă____________la serviciu________________ 
 
- Suplimentar echipei de comunicare în situaţii de criză, departamentul relaţiilor 
publice sau de comunicare ar trebui să fie suplimentat cu oameni competenţi 
care pot răspunde la telefon şi la nevoie să însoţească media. 
 - Este esenţial să se răspundă prompt telefoanelor date de media.  
- Cât de curând posibil şi o declaraţie, pregătită dinainte (exemplu: Încă se mai 
adună date, dar va fi o conferinţă înainte de ora 4:00, daţi-mi numele şi numărul 
de telefon şi vă vom suna în momentul în care suntem siguri." 
 
 

- Dacă s-a făcut o greşeală să se recunoască şi apoi să se facă tot posibilul pentru a 
se restabili credibilitatea şi încrederea faţă de publicul intern şi extern.  
- Nu-i lăsa pe avocaţi să ia deciziile. Chiar dacă sunt bine intenţionaţi, s-ar putea 
să agraveze criza. Cauza majorităţii crizelor se împart în două categorii: 
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1. Acţiunile deschise şi acţiunile de omitere 
2. Probleme de competenţă sau lipsa în materie de percepţie publică. 

- Purtătorul de cuvânt denumit 
O persoană ar trebui să fie numită ca purtătoare de cuvânt pentru a reprezenta 
compania, pentru a face declaraţii oficiale şi pentru a răspunde întrebărilor mediei 
pe perioada crizei. De asemenea trebuie numită o a doua persoană care să fie gata 
să ocupe locul, în cazul în care primul purtător de cuvânt denumit nu este 
disponibil.  
- Numite persoane care să servească ca experţi sau consilieri tehnici. Aceste 
resurse ar putea include expertul financiar, un inginer, un conducător în cadrul 
comunităţii sau orice persoană pe care compania ta consideră că ar fi necesară 
pentru o astfel de criză.  
- O autoritate sau un expert tehnic în acest domeniu şi să fie disponibil 
pentru a suplimenta cunoştin ţele purtătorului de cuvânt.  
- Procedurile şi metodele mediei 
- Alege un loc care să fie folosit ca centru pentru media. Ar trebui să existe o 
distanţă faţă de birourile echipei crizei de comunicare, purtătorul de cuvânt şi 
centrul de operaţiuni de urgenţă, pentru a se asigura că media nu se află în 
mijlocul acţiunii dacă se întâmplă ca situaţia să se schimbe în rău sau dacă trebuie 
să se treacă pe lângă acele birouri sau zone in drum spre acel loc. 
Dacă este vorba de o situaţie vizuală ( un incendiu sau o operaţiune de salvare) nu 
plasaţi media într-o poziţie din care să nu vadă ce se petrece pentru că este posibil 
să nu apară sau dacă apar, vă veţi pierde încrederea lor şi s-ar putea să se înţeleagă 
că doriţi să ascundeţi ceva. 
- Locaţiile pentru interviuri şi instructaje ale presei vor fi stabilite de echipa de 
comunicare pentru situaţii de criză. Nu schimbaţi regulile pe care deja le-aţi 
stabilit pentru media. Dacă media cere să fie escortată în timpul situaţiei de criză, 
atunci trebuie să fie escortată.  
- Aceste lucruri ar trebui să fie luate în considerare şi pregătirile trebuie făcute 
acum pentru a găsi persoanele care pot escorta media în timpul situaţiei de criză.  
- Dacă nu cer să fie escortate acum atunci nu le cereţi să participe la criză. Dacă 
există împrejurări speciale care necesită escortarea lor cum ar fi pericolul de 
siguranţă, ar trebui să fie avertizaţi de acest lucru dinainte.  
- Orice schimbare care intervine în modalitatea cu care presa este obişnuită în 
timpul unei situaţii de criză, poate schimba punctul de vedere ale reporterului. 
Este important ca ei să simtă că nu încerci să ascunzi nimic. 
- Este cel mai bine să se limiteze interviurile la primul purtător de cuvânt, la 
purtătorul de cuvânt susţinător sau la expertul tehnic. Controlarea procesului de 
intervievare este cheia pentru administrarea crizei. 
- Adu-ţi aminte că reporterii pot lua interviu oricărei persoane şi dacă nu vor 
obţine răspunsurile pe care le vor de la tine, le vor obţine din altă parte. Mai întâi 
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vor încerca cu tine. Dacă există posibilitatea de a le furniza toate informaţiile pe 
care le doresc, fă-o cu grijă.  
- Toate mijloacele media trebuie să fie tratate în mod egal. Ceea ce se oferă unuia, 
( cum ar fi accesul într-o zonă afectată de criză) ar trebui să fie valabil pentru toţi. 
- Exersarea întrebărilor dificile 
- Este important ca purtătorul de cuvânt, cel susţinător şi consilierii să petreacă 
ceva timp împreună pentru a repeta declaraţiile pregătite şi răspunsurile la 
posibilele „întrebări dure” care ar putea fi puse de reporteri.  
- Dacă se poate, repetiţii similare ar trebui să fie realizate înainte de fiecare 
interviu cu media, briefing sau conferinţă de ştiri. Este de asemenea important de 
a anticipa şi de a practica noi întrebări pe parcurs ce evenimentul evoluează.  
Este bine să te pregăteşti decât să fi surprins de profunzimea întrebărilor puse de 
media. Fii dur şi pregătit. 
- Declaraţiile pregătite 
- Dacă nu comunicaţi imediat, pierdeţi cea mai bună ocazie de a controla 
evenimentele  
- Prima ta comunicare de ştiri ar trebui să includă informaţii minime despre cine, 
ce, când şi unde a apărut situaţia. 
- Trebuie să precizezi faptele care au fost adunate de la surse de încredere şi care 
au fost confirmate. Nu specula. Există o limită a rolului tău. Să depăşeşti această 
limită este greşit. 
- Materiale colaterale 
- Broşurile cu informaţii despre companie sau despre zona în care a apărut criza 
sunt folositoare pentru a-i informa pe reporteri sau pe oricine altcineva care 
doreşte informaţii despre companie.  
 

H. Activitate de lobby 
Este o activitate ce vizează frecventarea mediilor de unde provin colaboratorii 
MNS DG; 
- prezentarea şi susţinerea ofertei legate de instituţia reprezentată – proiecte, 
planuri de sponsorizare; 
- constanţă în prezenţa la evenimentele cu caracter social, expoziţii şi de 
socializare organizate de ambasade, instituţii de cultură, asociaţii şi organizaţii; 
- diplomaţie; 
 

I.  Constituirea Bazei de Date/Lista de Protocol 
- Este o activitate de bază pentru Biroul de Relaţii Publice, menită să stabilească 
un ritm precis în relaţia cu presa, instituţii nonguvernamentale, asociaţii etc. 
- Presupune conexiunea la internet în mod obligatoriu; 
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- Este o activitate recomandată a fi făcută în paralel cu activităţile de lobby pentru 
a constitui o Bază de Date „caldă” cu contacte pe care le cunoşti personal. 
- se foloseşte un document word sau x.cell în care se introduc date, pe secţiuni: 
PRESĂ, AMABASADE, COLABORATORI, MUZEE, INSTITUTE, 
MINISTERE ETC. 
- se completează domeniile cu datele obţinute direct de la persoane sau se pot 
obţine cu ajutorul internetului; 
- lista de protocol/Baza de Date se predă Directorului general pentru a fi avizată 
- după ce este avizată, se utilizează conform activităţilor de relaţii publice: de 
trimit invitaţii, se reactualizează periodic; 
 

J.  Reactualizarea Bazei de Date/Lista de Protocol 
- Este o activitate de bază pentru Biroul de Relaţii Publice şi presupune 
conexiunea la internet; 
- Se efectuează pe baza unei Liste/Baze de Date existente deja; 
- Se efectuează periodic – obligatoriu de la an al an de către un reprezentant din 
Biroul de relaţii Publice; 
- Telefonic: „Bună ziua, numele meu este …şi sunt….în cadrul Biroului de Relaţii 
Publice de la MNS DG. V- am sunat deoarece reactualizez baza de date şi aş vrea 
să îmi spuneţi dacă doamna….mai lucrează în instituţia dumneavoastră …” 
- Prin e-mail: „Buna ziua. Vă transmit ataşat lista de protocol al MNS DG. Aş 
dori să vă rog să îmi trimiteţi lista de protocol a instituţiei dvs. Cu 
respect….numele…” 
- Este verificată de Şeful de Birou, care stabileşte selectiv numărul de persoane 
invitate, în funcţie de eveniment şi nivel de interes; 
 

K.  Redactarea de Scrisori Oficiale de Felicitări 
- Este o activitate ce presupune lucrul cu Baza de Date, în vederea verificării 
informaţiilor şi conexiunea la internet; 
- Pe un format A4 , cu caracter de 12, times new roman, cu antetul MNS DG 
- se scrie instituţia unde se trimite, apoi persoanei adresate, apoi funcţia; 
- modul de adresare directă, în funcţie de adresant: Stimate Domnule Director, 
Excelenţa Voastră, Domnule Director. 
- Conţinutul, pe 3 paragrafe cu pauză de un rând; 
- Închiriere: Cu alese consideraţii, Cu deosebit respect, Cu respect, 
- Titulatura, Numele şi Funcţia 
- se imprimă şi se duce la Secretariat spre a fi dată Doamnei Directoare 
- Se înregistrează şi se ştampilează; 
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- după aprobare, se presă curierului care o expediază prin poştă sau merge 
personal; 
 

L. Trimiterea invita ţiilor la evenimente 
Invitaţia poate fi de 2 feluri: scrisoare cu antet sau material promoţional 
Scrisoarea cu antet: 
- este redactată de un reprezentant la Biroului de Relaţii Publice, verificată de 
Şeful Biroului şi trimisă spre aprobare la Doamna Directoare; 
- după aprobare, este înregistrată de Secretariat, ştampilată şi revine la Biroul de 
relaţii Publice; 
- este predată curierului pentru a fi trimisă prin poştă sau expediată personal; 
- Pe un format A4 , cu caracter de 12, times new roman, cu antetul MNS DG 
- se scrie instituţia unde se trimite, apoi persoanei adresate, apoi funcţia; 
- textul de invitaţie: simpozion, eveniment cultural întâlnire cu presa, etc. 
- este necesar ca în ultimul paragraf să fie trecută o persoană de contact cu toate 
datele acesteia, pentru a oferi informaţii; 
- trebuie să fie semnată de Doamna Directoare; 
- este necesară trimiterea acesteia cu cel puţin 2 săptămâni înainte de eveniment; 
Material promoţional 
- este furnizată de grafician sau de organizatorul evenimentului Biroului de relaţii 
Publice; 
- în Biroul de Relaţii Publice sunt puse în plicuri care au deja imprimate adresele 
în prealabil stabilite şi predate curierului; 
- se trimit prin poştă cu cel puţin 2 săptămâni înainte de eveniment; 
- în săptămâna evenimentului, vor fi sunate persoanele cărora au fost trimise 
invitaţiile, pentru a obţine confirmările participării la eveniment; 
- invitaţiile facilitează accesul gratuit la eveniment pentru 2 persoane, în ziua şi 
intervalul orar menţionate pe aceasta; 
 

M.  Constituirea Mapei de Presă 
Este un document foarte important pentru activitatea de Relaţii Publice deoarece 
este un instrument pe care îl utilizează presa pentru a acoperi articolele scrise 
despre eveniment cu informaţii fezabile; 
Fiecare eveniment este însoţit de o Mapă de Presă; 
În mapa de presă se regăsesc următoarele materiale: 
- Afi ş; 
- Comunicat de presă; 
- Programul sau desfăşurătorul evenimentului; 
- Materiale promoţionale: pliante, broşuri, flyere; 
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- Materiale despre eveniment – artişti, expoziţie, autori etc; 
- Discurs al Doamnei Director General; 
- Discurs al organizatorilor sau al Curatorului; 
- Calendar al evenimentelor MNS DG pentru perioada de după eveniment; 
Mapa de presă este alcătuită din materiale care sunt procurate de la organizatori, 
revenind sarcina Biroului de relaţii Publice să conceapă şi să procure din parte 
MNS DG Comunicatul de presă şi Discursul Doamnei Director General; 
Mapa de presă este oferită de reprezentanţi ai Biroului de Relaţii Publice 
reprezentanţilor presei care oferă în schimb datele lor MNS DG.   
 

N. Constituirea unei colaborări în regim barter 
   Este un document redactat de Departamentul Juridic; 

- informaţiile pentru redactarea lui sunt oferite de reprezentanţi ai Biroului de Relaţii 
Publice  

- acest tip de contract vizează colaborarea dintre MNS DG şi alte instituţii, în 
schimbul reclamei reciproce; 

- Contractul trebuie întocmit la începutul anului şi este valabil 1 an de zile de la data 
semnării lui; 

- Şeful Biroului de relaţii Publice se îngrijeşte de menţinerea tuturor condiţiilor 
contractuale la nivelul de respectarea clauzelor şi termenelor; 

-  Şeful Biroului de relaţii Publice propune reînnoirea parteneriatului sau nu, după o 
evaluarea făcută împreună cu reprezentanţii Biroului de Relaţii Publice şi Directorul 
General; 

- După ce a fost întocmit, Şeful Biroului de Relaţii Publice se îngrijeşte să ofere 
contractul partenerului, se asigură să fie semnat de ambele părţi şi aduce la MNS 
DG exemplarul care va rămâne la DEPARTAMNETUL JURIDIC în original, o 
copie la Secretariat şi  altă copie la Biroul Relaţii Publice 

 
O. Constituirea unei colaborări în regim de sponsorizare 
   Este un document redactat de Departamentul Juridic; 

- informaţiile pentru redactarea lui sunt oferite de reprezentanţi ai Biroului de Relaţii 
Publice; 

- acest tip de contract vizează colaborarea dintre MNS DG şi alte instituţii, într-o 
relaţie de reclamă pentru sponsorizare. 

- Sponsorizarea poate fi în bani sau produse de o anumită valoare; 
- Contractul trebuie întocmit cu cel puţin o săptămână înainte de desfăşurarea 

evenimentului; 
- După ce a fost întocmit, responsabilul de acţiune se îngrijeşte să ofere contractul 

sponsorului, se asigură să fie semnat de ambele părţi şi aduce la MNS DG 
exemplarul care va rămâne la DEPARTAMNETUL JURIDIC în original, o copie la 
Secretariat şi  altă copie la responsabilul de acţiune; 

 



Ediţia: 1 
Nr.de ex.: 4 

PROCEDURA OPERATIONALA  
PRIVIND ACTIVITATEA DE ORGANIZARE ŞI 

FUNCŢIONARE A BIROULUI RELA ŢII 
PUBLICE 

Revizia: - 
Nr.de ex. :-  

Pagina 21 din 23 

                                   
MUZEUL 

NAŢIONAL AL 
SATULUI 

„DIMITRIE GUSTI” 
___________ 

 
RELAŢII PUBLICE 

 
Cod: P.O. G – RP 01 

Exemplar nr.: 1 
 
 
 

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii 
 
- Valorificarea activităţii se face prin desfăşurarea unor operaţiuni cu rol de măsurare a 

impactului asupra mass-mediei şi a publicului: 
- Revista Presei; 
- Postări pe site-uri, blogg-uri; 
- Cartea de impresii a evenimentului; 
- Completarea de chestionare pentru public realizate de terţi; 
Toate aceste rezultate sunt raportate de Şeful de Birou, Directorului General MNS DG 
 
 

 
9. RESPONSABILITĂŢI  

 

Nr. 
crt. 

Compartimentul 
(postul) / acţiunea 

(operaţiunea) 
I II III IV V VI VII 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Toate 
compartimentele 
MNS DG 

E       

2 Directorul 
General/ 
Aprobare 

 Ap      

3 Departamentul 
Juridic 

  E     

4 Secretariat    Înreg.    
5 Biroul de Relaţii 

Publice/Şef 
Birou/  

    Dif   

6         
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10.  ANEXE 

 
Nr. 

anex
ă 

Denumirea 
anexei Elaborator 

Aprob
ă 

Număr de 
exemplar

e 

Difuzar
e Arhivare 

Alte 
element

e 

      Loc 
Perio
adă 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Comunicat 

de presă 
reprezentant 
al biroului de 
PR 

 1  Biroul 
de PR 

  

2 Anunţ de 
presă 

reprezentant 
al biroului de 
PR 

 1  Biroul 
de PR 

  

3 Scrisori 
oficiale 

reprezentant 
al biroului de 
PR 

 1  Biroul 
de PR 

  

4 Invitaţii de 
participare   

reprezentant 
al biroului de 
PR 

 1  Biroul 
de PR 

  

5 Invitaţii de 
onoare   

reprezentant 
al biroului de 
PR 

 1     

6 Contract de 
sponsorizare 

departament
ul Juridic 

 3  Juridic/ 
Secretariat 

  

7 Contract de 
colaborare în 
regim barter 

departament
ul Juridic 

 3  Juridic/ 
Secretariat 
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11. Cuprins 
 

Numărul 
componentei 
in cadrul 
procedurii 
operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina 

 Coperta   
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 

ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 
operaţionale 

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 
operaţionale 

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după, 
caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

4. Scopul procedurii operaţionale  
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  
6. Documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurale  
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 

operaţională 
 

8. Descrierea procedurii operaţionale  
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  
10. Anexe, înregistrări, arhivări  
11. Cuprins  
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