
Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin social media - conferinţa de închidere a proiectului 

 

 Utilizarea 

instrumentelor  

social media  

GUVERNUL ROMÂNIEI 
INSTITUŢIA PREFECTULUI  MUNICIPIULUI  BUCUREŞTI 

  

Bucureşti, 22 aprilie 2015 



Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin social media - conferinţa de închidere a proiectului 2 
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1. Întâlnirea Grupului de lucru mixt pentru romi   

2. Interacțiunea cetățenilor cu instituția – sondaj de opinie  

3. O zi alături de prefectul Capitalei - concurs 
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• 29 ianuarie 2015 – 
eveniment Facebook 

 

• “Modalități de 
promovare a culturii 
romilor” - o ședință de 
lucru într-un format nou 
 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
INSTITUŢIA PREFECTULUI  MUNICIPIULUI  BUCUREŞTI 

1. Întâlnirea Grupului de lucru mixt pentru romi  
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• 5 confirmări participare 

• 8 postări pe pagina evenimentului 

• 41 like-uri 

• Videoclip: 7 like-uri, 2 share 

• 3 postări pe YouTube 

• 2 postări pe site 
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2. Interacțiunea cetățenilor cu instituția  

• Sondaj de opinie  

• 2-11 martie 2015 

• 9 întrebări (activitatea IPMB, 

eficiență, interacțiune, 

comunicare) 

• 21 respondenți 
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3. O zi alături de prefectul Capitalei - concurs 

• Vânătoare de comori 

• 24-31 martie: înscrierea 
participanţilor 

• 1 aprilie: desemnarea 
câştigătoarei 

• 5 întrebări cu indicii 

• premiu și bonus 

• O zi alături de prefect: 3 aprilie 
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 “Experienţa pe care am trăit-o în cadrul Instituţiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti, deşi a fost scurtă, a fost foarte intensă.  

 Am cunoscut oameni minunaţi şi am avut ocazia de a lucra alături de 

ei. Am înţeles mai bine cum funcţionează această instituţie şi am ajuns să 

apreciez modul în care reuşeşte să gestioneze problemele care apar pe 

parcursul activităţii sale.  

 Îmi doresc ca, într-o bună zi, să ajung şi eu să fac parte dintr-o echipă 

la fel de unită ca cea a personalului din cadrul acestei instituţii. Le mulţumesc 

frumos pentru modul călduros în care m-au primit şi pentru şansa pe care mi-au 

acordat-o. Sunt convinsă că vom păstra legătura:)”.  

 

Denise Ferat 
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BENEFICII: 

 

- Postările scurte şi frecvente – cheia marilor succese:D 

- Evenimente relevante pentru specificul și activitatea instituției 

-Conținut captivant – rich media 

-Atragere de noi utilizatori  

 

ATENȚIE! 

-“socoteala de acasă” 

- imprevizibilitatea mediului Internet 
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Mulţumim pentru atenţie! 

Contact: 

Paula Vitriuc – manager public     

paula.tanasescu@mai.gov.ro 

Cristina Glomnicu -  secretar Cancelaria prefectului 

cancelarie.prefect.ipb@mai.gov.ro 

Andreea Jereghie – manager public     

andreea.jereghie.ipmb@mai.gov.ro 


