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2013- Evenimente promovate: 
 

- Sedinte ale Comisiei de 
dialog Social 

- Evenimente socio-
culturale 

- Activitati din agenda 

- Evenimente istorice 

 

 

Impact  

- Persoane strict implicate 
din administratie 

- Aprecieri ….medie 2 like-
uri per postare/foto 

- comentarii……medie 0.36 
per postare/mesaj 
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2013- Recorduri  
 

- Promovarea echipei de 
volei- 23 like-uri 

- 22 distribuiri si 3 
comentarii pe marginea  
invitatiei de a participa la 
Ziua Nationala a 
Romaniei ,1 Decembrie 
2013  

 

 2013 Provocari 

- Evenimente neplacute cu 
caracter general 

- Limbaj dur 

- Comentarii care nu au 
legatura cu postarile 
promovate 
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2015- Evenimente promovate: 
 

- Invitatii la evenimente 
socio-culturale locale  

- Creare de evenimente 

- Promovarea unor 
evenimente istorice 

- Dezbateri  

 

 

Impact  

- Persoane  care urmaresc 
activitatea institutiei 

- Aprecieri ….medie 6 like-
uri per postare/foto 

- comentarii……medie 4 
per postare/mesaj 
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Activitati in proiect  
 

     2014- 
 

Campania No-hate speech  

- Mesaje antidiscriminare 

- Concursul DA pentru 
drepturi NU pentru 
discriminare 

- Seminarul no hate speech 

     2015 - 

- Like! Societatea Civilă 

- Turismul rural din Judetul 
Tulcea- dezbatere cu un 
record de 57 de 
comentarii aplicate- 3 zile 
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Ce ne-a invatat proiectul 
 

 

 
- Utilizatorii de social  

media sunt receptivi la mesaje 
simple si personale ; 

  

- Nu doar cei care 

interactioneaza la postarile 
noastre sunt interesati de noi sau 

ne apreciaza; 

 

      
- Gestionarea comunicarii social  

media necesita disciplina; 

 
- Sa nu crestem inutil 

nivelul de asteptare  fata de un 
eveniment;  

 

   -  Transparenta excesiva poate  
duce la pierderea controlului.  
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