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1. Scopul procedurii
Procedura descrie condiţiile şi modul de desfăşurare a activităţii în cadrul Biroului de Comunicare şi Relaţii Publice
al USAMVCN
2. Domeniul de aplicare al procedurii
Procedura se aplică în cadrul USAMVCN – Biroul de Comunicare şi Relaţii Publice
3. Documente de referinţă şi definiţii

3.1. MSMC- Manualul de management al calitatii;
3.2. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular;
3.4. Definiţii:
sistem de management - sistem prin care se stabilesc politica şi obiectivele prin care se realizeaza
acestea
procedură - mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces – procedurile pot fi
documentate (scrise) sau nu.
procedură de lucru - document care descrie modul de desfăşurare detaliată a unor procese specifice
activităţii din cadrul USAMVCN.
3.5. Prescurtări:
3.5.1. USAMVCN – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj-Napoca
3.5.2. SMC – Sistem de management al calităţii
3.5.3. DAC – Departamentul pentru Asigurarea Calităţii
3.5.4. CACRU - Consiliul pentru Asigurarea Calităţii şi Resursa Umanǎ
3.5.5. DGA - Directorul General Administrativ
3.5.6. RM- Reprezentant Management Calitate
3.5.7. RSMC – Responsabil Sistem de Management al Calitatii
3.5.8. MSMC- Manualul Sistemului pemtru Managementul Calitǎţii
3.5.9. RNAC/P- Raport de Neconformitati Actiuni Corective/Preventive
3.5.10. PO- Procedura operationala
3.5.11. PV-Proces Verbal
3.5.12. DA- Directia Administrativa
3.5.13 CBCRP – Coordonator Birou de Comunicare şi Relaţii Publice

4. RESPONSABILITĂŢI
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4.1. RECTORUL:
Aprobă:
- acţiunile de promovare a imaginii universităţii pe care o reprezintă, evenimentele şi acţiunile cu impact
mediatic care să susţină ţi să sporească imaginea pozitivă a acesteia (activităţile şi materialele suport pentru
realizarea de conferinţe/simpozioane susţinute cu ocazia unor evenimente importante desfăşurate de USAMVCN)
- organizarea conferinţelor de presă;
- comunicatele şi informaţiile de presă;
- lucrările de grafică şi design pentru cataloage, broşuri, afişe, pliante, machete de presă, alte lucrări de
prezentare a USAMVCN;
- conţinutul Newsletter-ului USAMVCN;
- asocierea (prin semnarea unor contracte) cu diferiţi furnizori de servicii şi produse necesare promovării
imaginii universităţii precum şi a contractelor de parteneriat cu diferite instituţii sau organizaţii necesare
implementării unei strategii de comunicare care să ducă la creşterea vizibilităţii acesteia;
- folosirea materialelor suport prin care se realizează comunicarea cu mediul intern şi extern al universităţii:
informaţiile postate pe pagina web, afişe şi postere, broşuri, albume, ghiduri, pliante de prezentare, fluturaşi de
informare, filme de prezentare

4.2. Coordonatorul Biroului de Comunicare şi Relaţii Publice
Aprobǎ:
- acțiunile de promovare a imaginii universității pe care o reprezintă, evenimentele și acțiunile cu impact
mediatic care să susțină și să sporească imaginea pozitivă a acesteia;
- organizarea conferințelor de presă susținute cu ocazia unor evenimente importante desfășurate de
USAMVCN;
- comunicatele și informațiile de presă;
- lucrările de grafică şi design pentru cataloage, broşuri, afişe, pliante, machete de presă, alte lucrări de
prezentare a USAMVCN;
- conținutul Newsletter-ului USAMVCN;
- revista presei realizată zilnic, care monitorizează imaginea universității reflectată în presă, a evenimentelor ce
fac reerire directă sau indirectă la USAVMCN;
- asocierea (prin semnarea unor contracte) cu diferiţi furnizori de servicii şi produse necesare promovării
imaginii universității precum și a contractelor de parteneriat cu diferite instituții sau organizații necesare
implementării unei strategii de comunicare care să ducă la creșterea vizibilității acesteia;
- folosirea materialelor suport prin care se realizează comunicarea cu mediul intern și extern al universității:
informațiile postate pe pagina web, afișe și postere, broşuri, albume, ghiduri, pliante de prezentare, fluturaşi de
informare, filme de prezentare

5. Descrierea activităţii
Biroul de Comunicare și Relații Publice din cadrul USAMVCN funcţionează pe baza normelor și principiilor
statuate de prevederile legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public. Acesta realizează și
promovează în permanență o imagine publică obiectivă, pozitivă și coerentă, atât în interiorul instituției pe care o
reprezintă, cât și în exteriorul acesteia, printr-o comunicare constantă și eficientă cu instituții și organizații din mediul
academic, economic și social.
Biroul de Comunicare și Relații Publice din cadrul USAMVCN îndeplineşte, în domeniul său de
activitate,următoarele activitati principale:
- realizează toate acțiunile de promovare a imaginii universității pe care o reprezintă, propunând organizarea unor
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evenimente și acțiuni cu impact mediatic care să susțină și să sporească imaginea pozitivă a acesteia.
- asigură comunicarea permanentă și onestă cu reprezentanții mass-media și participarea acestora la
evenimentele organizate sub egida universității.
- organizează conferințele de presă susținute de către conducerea universității cu ocazia unor evenimente
importante desfășurate de aceasta.
- concepe și redactează comunicatele și informațiile de presă, luând măsurile care se impun pentru prezenţa în
mass-media acestora, astfel încât să
sporească imaginea pozitivă a universităţii
- monitorizează imaginea universităţii reflectată în presă și realizează zilnic
revista presei, punând la dispoziția Rectorului universității copii ale aparițiilor de presă ce fac referire directă sau
indirectă la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca.
- concepe şi realizează lucrările de grafică şi design pentru cataloage, broşuri, afişe, pliante, machete de presă,
alte lucrări de prezentare ce necesită aspect grafic atrăgător, pentru a susține acțiunile de promovare a ofertei
educaționale și a celei din domeniul cercetării științifice.
- negociază cu diferiţi furnizori de servicii şi produse necesare promovării imaginii universității și comunică acestora
date tehnice, parametri şi caracteristici, termene şi proceduri de realizare, compatibilizări tehnice etc.
- participă la toate întâlnirile pentru promovarea locală și națională a admiterii, concepe materiale suport și
diseminează informații privind oferta educațională a USAMVCN.
- realizează Newsletter-ul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca, alegând subiecte de
actualitate și adaptându-le la formatul si structura revistei. Newsletter-ul va avea o apariție lunară, adresându-se
studenţilor și cadrelor didactice şi conţinând informaţii de interes general precum şi suplimente tematice.
- realizează comunicarea permanentă cu mediul inern și extern al universității, utilizând următoarele instrumente și
materiale suport: pagina web a Universităţii de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, afişe şi postere,
broşuri, albume, ghiduri, pliante de prezentare, fluturaşi de informare, filme de prezentare ale USAMVCN.
- organizează un program de prelegeri de informare asupra diferitelor facultăţi, birouri şi specializări, examene de
admitere.
- asigură suport pentru realizarea de conferinţe/simpozioane – cât mai multe posibil şi cu teme cât mai diferite şi
mediatizarea acestora prin mijloacele proprii de comunicare dar, mai ales prin mijloace din afara sistemului.

6. Înregistrări/Documente/Formulare
Acte inter-institutionale/intra-instituţionale:
- contracte de parteneriat media
- contracte de executare lucrări și servicii
- contracte de prestări servicii: activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și comunicării
- protocoale de colaborare
- anexe la contracte (de parteneriat, de prestări servicii, de executare a unor lucrări și servicii)
- procese verbale de predare/primire
- facturi fiscale corespondente anexelor
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referate de necesitate
fişa postului

7. Diagrama de flux a procesului
Proces 1 contracte achiziție de bunuri și servicii și referate de necesitate: Toate actele care trebuie semnate
urmează urmează următorul flux:
coordonator Birou de Comunicare și Relații Publice – jurist – director economic – director general administrativ rector USAMVCN
Proces 2 calendarul activităților/facultate: Responsabil comunicare și relații publice/facultate – Decan/facultate - Șef
birou Comunicare și Relații Publice/universitate – Rector USAMVCN
Proces 3 distribuire materiale informative: Reprezentant eveniment - Șef birou Comunicare și Relații
Publice/universitate
8. Anexe

