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SCOP

Planul strategic de comunicare are drept scop proiectarea liniilor directoare în vederea dezvoltării
vizibilității Universității din Pitești în spațiul academic și socio-economic regional, național și
internațional. Ca elemente strategice sunt identificate instrumente și canale de comunicare interne
și externe care, conjugate, să ajungă la publicul țintă. Scopul final al strategiei este creșterea
gradului de încredere a publicului, astfel încât să devină partener în procesul de educație și
cercetare. Planul este construit în consonanță cu strategia instituțională, anume, pe obiective
specifice, în jurul celor trei piloni strategici: Continuitate, Stabilitate şi Dezvoltare durabilă.

MISIUNE

Biroul UPIT Media și Comunicare este un pol al promovării instituționale care asigură schimbul
informațional esențial dintre mediul academic și mediul socio-economic, contribuind direct și
explicit la dezvoltarea imaginii instituționale . Prin strategia și instrumentele de comunicare
promovează cultura, valorile fundamentale ale evoluției instituționale, respectând transparența
decizională, libertatea de exprimare și acțiune în comunitatea academică. Acțiunile din sfera
Relațiilor Publice urmăresc dezvoltarea imaginii instituționale, a parteneriatelor și implicarea în
rezolvarea problemelor comunității socio-economice.

OBIECTIVE GENERALE

Biroul UPIT Media și Comunicare promovează o politică de deschidere față de diversele categorii
de public țintă interesate de serviciile educaționale și produsele de cercetare ale Universității din
Pitești.

- Realizarea unui studiu de identificare a imaginii UPIT la diferite categorii de public
interesat;

- Definirea vectorilor strategici de imagine UPIT;
- Promovarea instituțională în acord cu rolul universității în comunitate - generatoare de

capital uman calificat la nivel superior;
- Asigurarea serviciilor specifice care să contribuie la dezvoltarea imaginii instituționale;
- Asigurarea comunicării transparente, oportune și echidistante în comunitate și mass-media.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE

- Dezvoltarea identității vizuale instituționale prin dezvoltarea brandului UPIT;
- Reglementarea procesului de comunicare internă și externă;
- Operaționalizarea HUB-ului UPIT Media d.p.d.v. tehnic și editorial;
- Operaționalizarea studioului TV ca spațiu didactic pt studenții de la Jurnalism;
- Constituirea Alumni mass-media UPIT;
- Comunicarea în vederea asigurării transparenței decizionale.

ANALIZA SWOT

Situația actuală pe segmentul comunicării instituționale prin Biroul UPIT media și
Comunicare este relevată de analiza SWOT a câmpurilor de influență prin comunicare. Cu
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ajutorul acestei analize ne putem concentra și exploata punctele forte și minimiza punctele slabe.
Totodată, trebuie exploatate la maxim oportunitățile și depășite în mod creativ amenințările.

PUNCTE TARI

- conștientizează prestigiul universității
creat în cei 60 de ani de activitate;

- deține o bază materială modernă ce
facilitează desfășurarea activităților de
comunicare și promovare la standarde
competitive;

- are o echipă de comunicare formată din
specialiști cu competențe pe fiecare
segment de activitate;

- are o echipă de studenți voluntari care
contribuie la proiectele UPIT;

- are o paletă largă de surse
informaționale din UPIT;

- are un buget anual alocat pentru
informarea publicului privind admiterea
la UPIT;

- relaționare optimă cu mass-media.

PUNCTE SLABE

- situația pandemică a condus la
reducerea comunicării directe în
interior, cu grupurile țintă și cu
partenerii din mediul socio-economic;

- imposibilitatea de a organiza
evenimente de impact cu o largă
participare;

- implicarea minimă a studenților
reprezentanți în structurile de conducere
d.p.d.v. al comunicării cu colegii din
universitates;

- crearea și difuzarea unor mesaje/
materiale de promovare în spațiul public
din partea membrilor comunității fără să
respecte minimele condiții de elaborare
conform manualului de identitate.

OPORTUNITĂȚI

- deschiderea spre comunicare a
instituțiilor de învățământ
preuniversitar;

- deschiderea mediul socio-economic la
colaborare;

- posibilitatea accesării de fonduri
suplimentare pentru dezvoltare
instituțională.

AMENINȚĂRI

- afectarea difuzării în timp optim a
mesajelor către mediul preuniversitar
din cauza publicării tărzii a H.G. privind
cifra de școlarizare și programele de
studii;

- interpretarea eronată sau voit eronată a
comunicării și propagarea în spațiul
public.

-
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Obiectiv specifice Proiecte propuse Direcții de acțiune Responsabil(i) Termene

OO1. Dezvoltarea
brandului UPIT
(definirea clară a
vectorilor de imagine
UPIT, definirea /
redefinirea elementelor
care formează
identitatea vizuală a
UPIT, difuzarea
acestora în
comunitatea academică
și adoptarea lor în toate
contextele de
comunicare internă și
externă)

Realizarea unui studiu de
identificare a imaginii
UPIT la nivelul diferitelor
categorii de public
interesat

- Studiu de identificare a imaginii UPIT la
nivelul diferitelor categorii de public
interesat: intern - studenți, absolvenți,
cadre didactice, personal auxiliar; extern -
elevi, părinți, reprezentanți ai mediului
socio-economic, ai instituțiilor școlare, ai
administrațiilor publice locale, alte
categorii.

- Prorector pentru
relaţia cu studenţii,
absolvenţii şi mediul
socio-economic

- Director CMU

- Șef Birou UPIT
Media - Comunicare

Iunie 2022

Definirea vectorilor
strategici de imagine
UPIT

- Construirea încrederii instituționale cu
ajutorul principalilor vectori de imagine:

- comunicarea
- transparența instituțională
- marca (identitatea vizuală)
- calitatea serviciilor (educaționale și

administrative)
- personalul universității
- studenții și absolvenții
- liderii de opinie
- evenimentele de PR de anvengură

- Prorector pentru
relaţia cu studenţii,
absolvenţii şi mediul
socio-economic

- Director CMU

- Șef Birou UPIT
Media - Comunicare

Permanent

Dezvoltarea identității
vizuale instituționale prin
dezvoltarea brandului
UPIT.

- Elaborarea Manualului de identitate
vizuală cu elementele distinctive ale
mărcii UPIT înregistrată la OSIM

- Elaborarea Ghidului de identitate vizuală
pentru anul aniversar 2022

- Biroul UPIT  Media -
Comunicare

Martie 2022

Reglementarea procesului
de comunicare internă și
externă

- Elaborarea Procedurii de comunicare
instituțională în acord cu Manualul de
identitate vizuală

- Biroul UPIT  Media -
Comunicare

Martie 2022
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OO2. Reproiectarea
structurilor de
comunicare,
dezvoltarea
strategiilor,
instrumentelor și
canalelor de
comunicare

Operaționalizarea
HUB-ului UPIT Media
d.p.d.v. tehnic și editorial

- Constituirea echipei redacționale prin
selecția și cooptarea studenților și a
cadrelor didactice

- Configurarea echipei tehnice pentru
realizarea materialelor video de
televiziune, montaj, arhivare

- Dezvoltarea unui site cu rol de platformă
media, care să cuprindă secțiunile news,
tv. Online, radio online
- elaborarea rubricilor de news upit
- elaborarea grilei de programe tv upit
- elaborarea grilei de programe radio upit

-Biroul UPIT  Media –
Comunicare

-Echipa
Departamentului
Jurnalism

Febr 2022

Operaționalizarea
studioului TV ca spațiu
didactic pt studenții de la
Jurnalism

- Funcționarea ca laborator de practică
pentru unele activități din planul de
învățământ de la programul Jurnalism

-Echipa
Departamentului
Jurnalism

-Biroul UPIT  Media –
Comunicare

Martie 2022

Facilitarea instruirii
studenților voluntari cu
valențe de comunicare în
media și de la alte
programe din UPIT

- Furnizarea de cunoștințe practice și
tehnice în vederea creării unui portofoliu
în viitoarea carieră în media

-Echipa
Departamentului
Jurnalism
-Biroul UPIT  Media –
Comunicare

Permanent

Alumni mass-media UPIT - Constituirea unei comunități alumni UPIT
din mass-media regionale

Biroul UPIT  Media –
Comunicare

Iunie 2022

Constituirea grupului de
studenți reprezentanți în
structurile de conducere
UPIT

- Formarea grupului de comunicatori
studenți reprezentanți în structurile de
conducere UPIT (Senat, CA, Consiliul
facultății) în vederea cooptării lor în
echipele de  informare UPIT Media,
pentru informarea studenților cu privire la
acțiunile dezbătute și/sau reglementate de
aceste structuri

Biroul UPIT  Media –
Comunicare

Aprilie
2022
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Dezvoltarea
instrumentelor și
canalelor de comunicare
online

- Design graphic și producții video
- Realizarea desing-ului materialelor de

promovare și producțiilor video pentru
evenimente sau promovarea ofertei
educaționale și a admiterii

Biroul UPIT  Media –
Comunicare

Permanent

- Web-design
- Crearea de layout-uri pentru materiale

grafice online (bannere, social-media,
template-uri pentru campanii de e-mail
marketing etc.).

- Crearea și plublicarea online a
Newsletter-ului UPIT.

Biroul UPIT  Media –
Comunicare

Permanent

- Social-media
- Administrarea platformelor social-media

online (Facebook, Instagram, Twitter,
Youtube, Tik-Tok) și gestionarea fluxului
de informații între comunitatea academică
și parteneri sau potențiali parteneri.

Biroul UPIT  Media –
Comunicare

Permanent

Comunicarea în vederea
asigurării transparenței
decizionale

- Elaborarea procedurii privind accesul la
informații de interes public cf. Legii
544/2001

- Asigurarea fluxului de informații oportune
și echidistante către mass-media

Șef Birou UPIT  Media
– Comunicare

Martie 2022

- Elaborarea procedurii privind asigurarea
implementării Legii 176/2010

- Coordonarea și gestionarea activităților în
vederea îndeplinirii obligațiilor privind
declararea averii și intereselor

Șef Birou UPIT  Media
– Comunicare

Martie 2022

Promovarea instituțională
a programelor de studii pe
facultăți și departamente

- Realizarea unui Tool kit de promovare pe
paginile facultăților a programelor de studii
pe fiecare domeniu  de referință

Biroul UPIT  Media –
Comunicare

Mai 2022

Promovarea
evenimentelor organizate

- Colectarea informațiilor cu privire la
organizarea evenimentelor în facultăți;

Permanent
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de facultăți Elaborarea Calendarului de evenimente în
UPIT;

- Elaborarea materialelor de promovare și
comunicare în acord cu Manualul de
identitate vizuală.

Biroul UPIT  Media –
Comunicare

Cum să faci din mai multe
viziuni o strategie unitară,
integrată, funcțională,
pragmatică!

- Dezvoltarea conceptului de promovare
- Identificarea grupurilor țintă pentru fiecare
tip de comunicare
- Identificarea canalelor de comunicare
- Elaborarea materialelor de comunicare

- Prorector pentru
relaţia cu studenţii,
absolvenţii şi mediul
socio-economic

- Prorector pt calitatea
învățământului

- Director CMU

Șef Birou UPIT  Media
- Comunicare

Aprilie
2022

OO3. Creșterea
notorietății UPIT la
nivel regional, național
și internațional

Organizarea de
evenimente de PR cu
rezonanță regională și
națională

- Organizarea unei ședințe CNR la UPIT
- Organizarea unui eveniment tip GALĂ cu

ocazia marcării celor 60 de ani de activitate
- Organizarea unui eveniment cu tematică

științifică dedicat tinerilor elevi și studenți
care să cuprindă tematici de interes pentru
grupe de vărstă (gen Caruselul științei, cu
zone de gamming, experimente, schimbări
climatice, rubik, robotică, tehnologie de
viitor, tehnici din laboratorul de
criminalistică, carturi, expunerea evoluției
umane- exponate din laboratoarele de
biologie sau de pe holul facultății …);

- Concert susținut de studenți ai universității
și organizare de eveniment food-street (cu
parteneri Primăria, Consiliul județean,
parteneri din mediul socio-economic și
mass-media);

- Invitați de prestigiu din lumea academică,

- Prorector pentru
relaţia cu studenţii,
absolvenţii şi mediul
socio-economic

- Director CMU

- Birou UPIT  Media -
Comunicare
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culturală, sportivă pentru a conferenția sau
participa la evenimentele organizate de
UPIT;

- Acordarea titlului DHC unor personalități
care au contribuit la dezvoltarea
instituțională și a imaginii UPIT ;

- Invitarea unor ambasadori ai țărilor din
care avem studenți internaționali ;

- Evenimente dedicate interculturalității
organizate de studenții internaționali cu
invitarea unor personalități din diferite țări;

- Evenimente științifice de notorietate (gen
noaptea cercetătorilor)

- Evenimente tematice organizate de
facultăți.

Informarea periodică a
comunității regionale
despre  viața academică

- Elaborarea unui  NEWS LETTER periodic
cu difuzare săptămânală/bilunar/ă lunară;

- Afișarea NEWS LETTER-ului pe site-urile
ISJ Argeș, Vălcea, Olt, Teleorman;

- Conferințe de presă lunare ale conducerii
universității.

Birou UPIT  Media -
Comunicare

Permanent

Afișarea pe panouri
publicitare stradale

- Promovarea evenimentelor UPIT pe
sistemele de panotaj electronic din fața
Primăriei, zona intersecției Eroilor-
Republicii, etc.

- Afișarea pe panouri publicitare clasice,
- Publicitate în/pe mijloace de transport

Birou UPIT  Media -
Comunicare

Permanent

Publicarea pe platforme
educaționale/de informa-
re online recunoscute la
nivel național

- Publicarea informațiilor/ știrilor pe
platformele de comunicare în domeniul
educațional gen Edu manager, edupedu etc.

- Prorector pentru
relaţia cu studenţii,
absolvenţii şi mediul
socio-economic

- Director CMU

- Birou UPIT  Media –
Comunicare

Permanent
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- Echipa
Departamentului
Jurnalism

Realizarea campaniilor de
promovare a ofertei
educaționale

- Realizarea  a  minimum  2  campanii  de
promovare  /  evenimente  de  promovare
în liceele din arealul de recrutare adresate
elevilor, coordonate global

- Prorector pentru
relaţia cu studenţii,
absolvenţii şi mediul
socio-economic

- Director CM
- Birou UPIT  Media –

Comunicare

Februarie –
mai, anual

- Organizarea „CAREER HUB: Magia
meseriilor” pe pagina oficială de facebook
a universității și/sau on-site, dacă situația
epidemiologică o permite, în vederea
conectării elevilor și studenților cu instituții
publice sau private, precum și cu companii
importante din Regiunea Sud-Muntenia.

- Prorector pentru
relaţia cu studenţii,
absolvenţii şi mediul
socio-economic

- Director CM
- Birou UPIT  Media –

Comunicare

Două ediții
pe an
(primăvara
și toamna)

- Desfășurarea Caravanei ”UPIT vine la
tine”

- Distribuirea materialelor de promovare
(ghidul candidatului în format fizic) în
liceele din jud. Argeș, Vâlcea, Olt,
Teleorman

- Transmiterea, în format electronic,
către directorii liceelor din jud. Argeș,
Vâlcea, Olt, Teleorman a
următoarelor materiale de comunicare:
spot de promovare a ofertei
educaționale a UPIT, ghidul
candidatului, link-uri către secțiunea
”Admitere”, www.upit.ro.

- Realizarea și distribuirea filmului de
promovare a UPIT în  liceele din jud.
Argeș, Olt, Teleorman și Vâlcea

- Prorector pentru
relaţia cu studenţii,
absolvenţii şi
mediul socio-
economic

- Director CMU
- Birou UPIT  Media

– Comunicare

Februarie –
mai, anual
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- Postarea filmului de promovare  a
UPIT pe site-urile oficiale și pe
paginile de facebook ale liceelor din
jud. Argeș, Olt, Teleorman și Vâlcea.

- Dezvoltarea unui Advertising_Tool_Kit al
ofertei educaționale/al imaginii globale
UPIT (global UPIT și la nivel de facultate).

- Ghidul: “Tot ce trebuie să știi despre
admiterea la UPIT”

- Brosură: „Oferte educaționale în
învățământul terțiar non -universitar”

- Un teaser pentru promovarea UPIT în
social media

- Un spot pentru promovarea TV a
admiterii 2022

- Un teaser pentru promovarea
COLEGTER-UPIT în social media

- 6 produse media de prezentare a
facultăților (un film/facultate)

Birou UPIT  Media
– Comunicare

Martie 2022

- Promovarea ofertei educaționale și a
imaginii globale UPIT în social media:
Facebook, Instragram, YouTube, prin
asigurarea a minim o postare pe zi adresată
elevilor și a minim o postare pe săptămână
pe pagina fiecărei facultăți

Birou UPIT  Media
– Comunicare
- Facultăți

Permanent

- Promovarea ofertei educaționale și a
imaginii globale UPIT prin UPIT MEDIA

Birou UPIT  Media
– Comunicare

Permanent

- Promovarea rezultatelor cercetării în
cadrul UPIT

- Promovarea evenimentelor tematice în
sfera cercetării științifice

- Prorector
responsabil cu
cercetarea

- Birou UPIT  Media
– Comunicare

Permanent

- Promovarea Relațiilor internaționale din
UPIT

- Promovarea programelor și proiectelor

- Prorector
responsabil cu
Relațiile

Permanent
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internaționale internaționale
- Birou UPIT  Media

– Comunicare
- Promovarea în spaţiul media a informaţiilor
cu privire la oferta educațională și admitere,
prin intermediul:

- site-ului universitității
- știrilor TV;
- participării conducerii UPIT și a

facultăților la emisiuni TV;
- articolelor în presa scrisă
- articolelor în presa on-line

- Birou UPIT  Media
– Comunicare

- Conducerea UPIT
- Conducerea

facultăților

Permanent

OO4. Îmbunătățirea
culturii organizațio-
nale, creșterea satisfac-
ției apartenenței la
grup pentru angajați,
studenți, absolvenți

Organizarea unor
evenimente majore,
anuale, dedicate
membrilor comunității

- Organizarea ,,Galei UPIT’’ cu spectacol și
premierea celor care au contribuit la
formarea imaginii și prestigiului
institutional

- Organizarea festivității unice de absolvire a
studenților, pe stadion sau intr-un spațiu în
care ar putea intra toți absolvenții și
invitații

- Coagularea membrilor comunității
academice prin evenimente gen serată
culturală, masă rotundă, club (odată cu
redeschiderea Casei Universitarilor)

- Invitarea unor absolvenți la evenimentele
organizate de universitate

- Invitarea unor absolvenți să expună
,,povestea de viață” din cadrul UPIT și în
realizarea carierei profesionale

- Realizarea unor întâlniri periodice, proiecte
comune, testimoniale, activități de tutorat
absolvent – student UPIT.

- Prorector pentru
relaţia cu studenţii,
absolvenţii şi mediul
socio-economic

- Director CMU

- Șef Birou UPIT
Media - Comunicare

Permanent
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OO5. Dezvoltarea unor
parteneriate reale,
durabile, performante
cu administrația
publică, instituțiile
publice, societatea
civilă la nivelul
Regiunii Sud-Muntenia

Încheierea unor
convenții/protocoale cu
administrația locală

- Parteneriat cu Primăria Pitești în vederea
dezvoltării de proiecte și programe
dedicate studenților

- Parteneriat cu Consiliul Județean Argeș în
vederea dezvoltării de proiecte și
identificarea surselor de finanțare

- Prorector pentru
relaţia cu studenţii,
absolvenţii şi mediul
socio-economic

- Director CMU

Șef Birou UPIT  Media
- Comunicare

Permanent

Încheierea unor convenții
/ protocoale cu instituții
de cultură din regiune
pentru accesul preferențial
al studenților/angajaților
UPIT

- Parteneriat cu Muzeul Județean Argeș
- Parteneriat cu Muzeul Viticulturii Golești
- Parteneriat cu Teatrul Al. Davila
- Parteneriat cu Filarmonica Pitești

- Prorector pentru
relaţia cu studenţii,
absolvenţii şi mediul
socio-economic

- Director CMU

Șef Birou UPIT  Media
- Comunicare

Permanent

OO6. Optimizarea
relației dintre UPIT și
mediul pre-universitar
la nivel zonal, cu
accent pe bazinele de
recrutare (Argeș,
Vâlcea, Olt,
Teleorman)

Concretizarea dezvoltării
relației dintre UPIT și
mediul pre-universitar la
nivel zonal

- Semnarea de parteneriate de colaborare cu
ISJ-urile / liceele din arealul de recrutare
vizat

- Implementarea de proiecte în parteneriat cu
ISJ-urile / liceele din arealul de recrutare la
nivel global (universitate)

- Organizarea de mese rotunde pe subiecte
de interes comun

- Analiza oportunității organizării unor
emisiuni TV în cadrul UPIT Media cu
cadre didactice din mediul preuniversitar

- Analiza oportunității privind realizarea
unor emisiuni în cadrul UPIT Media tip
TELEȘCOALĂ pentru disciplinele de la
bacalaureat

- Asigurarea ritmicității aparițiilor
publicației periodice Pre-universitaria (cu
ISSN)

- Prorector pentru
relaţia cu studenţii,
absolvenţii şi mediul
socio-economic

- Director CMU

Șef Birou UPIT  Media
- Comunicare

Permanent
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Criterii şi Indicatori de Performanţă Managerială

CRITERIUL INDICATORI DE PERFORMANŢĂ MANAGERIALĂ

OO1. Dezvoltarea brandului UPIT (definirea clară a
vectorilor de imagine UPIT, definirea / redefinirea
elementelor care formează identitatea vizuală a UPIT,
difuzarea acestora în comunitatea academică și adoptarea
lor în toate contextele de comunicare internă și externă)

IS1.1: Construirea pachetului de elemente definitorii ale mărcii UPIT în contextul marcării
celor 60 de ani de învățământ universitar la Pitești = DA / NU

IS1.2: Elaborarea unui ghid de identitate vizuala a UPIT și implementarea mărcii identitare
la nivelul tuturor structurilor funcționale = DA / NU

OO2. Reproiectarea structurilor de comunicare,
dezvoltarea strategiilor și instrumentelor de comunicare

IS2.1: Constituirea unei echipe de comunicare trans-departamentale care să asigure fluxul de
informație relevantă în timp real = DA / NU

IS2.2: Constituirea echipei redacționale UPIT Media care să acopere cele trei direcții: News,
TV, Radio

IS2.3: Crearea unei noi platforme care să deservească Upit Media, inclusiv migrarea
informațiilor retrospective relevante pe noul portal

IS2.4: Elaborarea grilelor de programe radio-tv UPIT Media

IS2.5: Minim 50 de ore de emisie/lună on-line în primul an de funcționare

OO3. Creșterea notorietății UPIT la nivel regional,
național și internațional

IS3.1: Realizarea unor evenimente de anvergură și promovarea acestora în mass-media
zonale naționale. Min. 3 evenimente/an

IS3.2: Organizarea Galei UPIT 60 la standardele unui eveniment de ținută (în condiții non -
pandemice)

IS3.3: Organizarea Caravanei UPIT vine la tine!, on-line sau on-site

IS3.4: Organizarea târgului de oferte de muncă și stagii de practică CAREER HUB: Magia
meseriilor, două ediții/an, on-line sau on-site
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OO4. Îmbunătățirea culturii organizaționale, creșterea
satisfacției apartenenței la grup pentru angajați, studenți,
absolvenți

IS4.1: Organizarea unor reuniuni informale ale comunității UPIT (team building, serate
tematice, competiții sportive etc.). Min. 5 evenimente/an

IS4.2: Transformarea Alumni într-o structură funcțională sub patronajul Fundației
Universitare = DA / NU

OO5. Dezvoltarea unor parteneriate reale, durabile,
performante cu administrația publică, instituțiile statului,
societatea civilă la nivelul Regiunii Sud-Muntenia

IS5.1: Inventar critic al parteneriatelor existente și constituirea unei baze de date =DA / NU

IS5.2: Încheierea unor parteneriate noi cu actori importanți din regiune = min. 5/an

OO6. Optimizarea relației dintre UPIT și mediul pre-
universitar la nivel zonal, cu accent pe bazinele de
recrutare (Argeș, Vâlcea, Olt, Teleorman)

IS6.1: Constituirea unui comisii consultative pentru elaborarea strategiilor educaționale
zonale, din care să facă parte reprezentanții ISJ-urilor Argeș,Vâlcea, Olt, Teleorman și UPIT
(sau cooptarea șefilor ISJ în CCR-UPIT) = DA / NU
IS6.2: Editarea publicației periodice Pre-Universitaria = 2 numere/an

Întocmit,

Conf. univ. dr. Adrian SĂMĂRESCU

Prorector pentru Relaţia cu Studenţii, Absolvenţii şi Mediul Socio-Economic


