
 

 

 
 

INFORMAȚII CURS ASISTENT RELAȚII PUBLICE ȘI COMUNICARE            COD 

COR 333906 
 
 

Durata cursului: 10 săptămâni   

Structură:  marți și vineri 

de la ora 17:00  

Locație: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad (str. Cloșca nr. 5) 

Certificare curs: ANC (fost CNFPA), recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale 

și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării Științifice, 

certificatul obținut fiind recunoscut atât la nivel național cât și în Uniunea 

Europeană. 

Taxa include: activitatea de predare, suportul de curs, fișe de lucru, diploma acreditată ANC, 

examenul de certificare, cafea și apă 

Condiții: absolvenți de studii superioare și studii medii 

 

Certificatul de absolvire se eliberează însoțit de Suplimentul Descriptiv cu competențele 
profesionale dobândite:  

 Munca în echipe multidisciplinare; 
 Dezvoltare profesională; 
 Comunicare interactivă; 
 Comunicare interpersonală; 
 Planificarea activității proprii; 
 Realizarea materialelor; 
 Organizarea de evenimente; 
 Organizarea campaniilor integrate; 
 Evaluarea eficienței programelor de relații publice; 
 Participare la eficientizarea comunicării în organizație; 
 Menținerea relațiilor cu mass-media; 
 Pregătirea întâlnirilor de lucru. 

 
 
 
Documente necesare: 

1. Copie a buletinului / Cărții de identitate. 
2. Copie a certificatului de naștere. 
3. Copie a certificatului de căsătorie. 
4. Copie a diplomei de bacalaureat sau licență. 

 



 

 

 
Tematica 

 Introducere in Relații Publice; 
 Relațiile publice din perspectiva jurnalistului; 
 Comunicare organizațională; 
 Relația cu mass-media; 
 Campanii integrate; 

 Organizarea de evenimente; 
 Evaluarea si bugetarea campaniilor de PR, invitați; 
 Studiile de caz prezentate in curs pleacă de la realitățile de pe piața românească si sunt 

explicate amplu în cadrul contextual. Ele se refera la: 
- campanii de imagine pentru instituții publice; 
- campanii de imagine pentru lideri de opinie; 
- campanii de imagine pentru ONG;  
- campanii de relații publice pentru evenimente. 
 
 
Pentru a face și mai accesibil cursul, vă oferim și o serie de discount-uri: 

1. Discount-ul  de fidelizare, oferit membrilor CCIA Arad – 10%. 
2. Discount-ul legat de momentul înscrierii – 10% dacă se achită taxa integral  
3. Discount-ul legat de numărul participanților dintr-o companie/instituție – 10% dacă se 

înscriu mai mult de 2 angajați. 

NOTĂ: Reducerile nu se cumulează. 

 

Pentru o organizare eficientă vă rugăm să confirmați înscrierea Dumneavoastră  la adresele de 
email ccia@ccia-arad.ro sau carmen.crisan@ccia-arad.ro. Detalii suplimentare la telefon: 
0730.188.299 sau 0257/200.800, fax 0257/254200, persoană de contact prof. Carmen Marinela 
Crișan 
Vă așteptăm cu drag! 
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