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l n v w t e b oamenll

Locatia desfiiguriirii activit3tilor:

Posturile de lucru individuale la calculator.
Durata desfii~uriiriiactivitiifilor:

In perioada 1 octombrie - 28 februarie 2010.

-.

In conformitate cu Graficul activitafilor, aferent proiectului POSDRU
Retea de
colaborare universitarg online in copul dezvoltiirii capacitiifii de a furniza competenfe
superioare in domeniul geodeziei" au fost programate urmiitoarele activitiifi:
intalnire cu Managementul proiectului;
Asigurarea misurilor de promovare $i informare proiect (materiale publicitare
pentru lansare, obfinerea avizului OIPOSDRU pentru materialele publicitare
utilizate la lansare, realizarea comunicatelor de presii, realizarea draft-urilor
pentru macheta web-site-ului, etc);
Tinand cont de aceste angajamente s-au demarat qi finalizat urmgtoarele acfiuni
specifice:
Studiul Ghidurilor $ial Instrucfiunilor;
Studiu Ghid ldentitate Vizualii;
Documentarea pe internet referitoare la elementele de vizibilitate din alte
proiecte;
Studiul elementelor mass-media pe internet;
Stabilirea $imenfinerea legaturilor cu mass-media:
Contactarea serviciilor de publicare fn presa scrisii $iaudiovizualii - in cotidiane
de infomafie localii $iregionalii, cu arie de difuzare la nivel local $iregional.
Asigurarea miisurilor de promovare $iinformare:

Raport de sintezg
privind modul de derulare al activitatii de informare ~i publicitate in cadrul
proiectului POSDRU - Refea de colaborare universitaril online h copul
dezvoltilrii capacitilfii de a furniza competenfe superioare Tn domeniul
geodeziei

Echipa de lucru alcatuita din:

coordonator - manager proiect - conf. univ. dr. ing. Gheorghe BADEA
a

9. I. univ. dr. ing. Marin PLOPEANU - coordonator IT
9. I. univ. dr. ing. Ana-Cornelia BADEA - coordonator logistic5
asist. univ. dr. ing. Andreea Florina JOCEA - expert evenimente 9i relafii cu mass
media

a

asist. univ. drd. ing. Aurel N E G R I ~ asistent IT
ing. Mirela BUNEA - Consilier pentru promovarea proiectului 9i respectarea
elementelor de vizibilitate

Proiedmfinanbt din Fondul Soda1 Eumpean prin Pmgramul Operapnxd Sedwial Dezvoltarea ResurselaUmam 2007-2013

Invest*

On oarnenil

Elaborarea de invitafii gi comunicate de pres3 initiate i n vederea lans4rii
oficiale gi regionale a proiectului;
Dezvoltarea gi urmirirea implementgrii elementelor de identitate vizual3 a
proiectului in invitafia gi comunicatul de pres3 conform cu Manualul de
ldentitate Vizual3 POSDRU;
Realizarea materialelor publicitare utilizate pentru lans3rile proiectului, dup3
obfinerea i n prealabil a avizului OIPOSDRU;
Verificarea gi corectarea materialelor oficiale pentru lansarea oficialg $i
regional3 a proiectului;
Difuzarea c4tre mass-media a invitafiilor gi comunicatelor de pres3 elaborate
cu ocazia lans3rii oficiale $iregionale a proiectului;
Elaborarea articolelor care au precedat lansarea oficiala gi regional4 a
proiectului;
Difuzarea &itre
mass-media a articolelor care au precedat oficial3 $i
regional3 a proiectului;
Realizarea materialelor publicitare pentru lansare, obfinerea avizului
OIPOSDRU pentru materialele publicitare utilizate la lansare, realizarea
comunicatelor de presa, realizarea draft-urilor pentru macheta web-site-ului,
etc;
Coordonarea $imonitorizarea activit3fii privind relatiile cu presa.

Strategia de comunicare gi relafii publice: informarea la nivel local gi regional a
persoanelor asupra activitgfilor care urmeaz3 a fi desf4qurate de Universitatea Tehnic4 de
Construcfii Bucuregti, Facultatea de Geodezie impreun3 cu partenerii i n domeniul
invaf4m6ntului geodezic din Romhia, activit3fi care se afl4 in str6ns4 corelatie cu piafa
muncii.
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lnvestegte [n oamenll

Obiectiv:

lmportanfa inform8rii potenfialilor beneficiari, precum $i indeplinirea obligafiei de
transparenfa, respectiv obligafia piiqii contractante (Universitatea Tehnics de Construcfii
Bucuregti) de a permite accesul publicului la informafii de calitate prin publicitate media prin
pres8.
Aviind i n vedere c8 inv8f8mAntul, in cazul de fa18 cel din domeniul geodezic are un
rol important in viafa economic8, social8 gi administrativi, s-a dorit o prezenfii activ8 i n
mijloacele de informare prin pres6, at3t pentru informarea opiniei publice asupra activit8filor
Tntreprinse, ciit $i pentru promovarea imaginii proiectului, acestea fiind obiective foarte
importante pentru buna desfayrare i n prezent $i i n viitor a proiectului.
Rezultate
1. Extrase de email;

2. lnvitafii de presa;
3. Comunicate de press;
4. Articole de presa;
5. Materiale publicitare utilizate la lans8ri (banner, roll-up-uri, afige A3, etc.);

6. Drafturi diferite versiuni pentru macheta website;
7. Mapa de sintez8 materiale publicitate.
Coordonator activitate:

manager proiect - conf. univ. dr. ing. Gheorghe BADEA
A

Intocmit,

Andreea JOCEA
Aurel N E G R I ~
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