
TRANSPARENȚĂ ȘI CALITATE ÎN 
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

PRIN SOCIAL MEDIA 
 



Statistici Generale 
• Iulie 2014 

 



Statistici Generale 
• Aprilie 2015 



Alte primării de sector 



Elemente de bază în 
dezvoltarea social media 

• Integrarea unui plug-in pe site-ul instituției, pentru a 

atrage cât mai mulți vizitatori și like-uri pe facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elemente de bază în 
dezvoltarea social media 

• Butonul “Contact us” pe facebook, cu legatură 
externă directă la secțiunea Contact de pe site-ul 

Primăriei Sectorului 6 



Elemente inovatoare în 
Proiectul social media 

• Campania #Știidela6  



Campania #Știidela6 
• Vizează informarea membrilor comunității despre 

atribuțiile Primăriei și procedurile pentru rezolvarea 

anumitor probleme 

• Fiecare element al campaniei conține o fotografie 

reprezentativă și un text informativ scris într-un 

limbaj informal 

• Campania a început în decembrie 2014 și continuă 

în prezent 

• Fiecare postare este însoțită de hashtagul 

#Știidela6 



Campania #Știidela6 



Campania #Știidela6 
• Pentru o comunicare eficientă, după preluarea 

sesizărilor făcute prin mail sau pe facebook, 
activitatea Primăriei presupune rezolvarea situațiilor 

semnalate 

• În acest sens, Compartimentul Online monitorizează 
soluționarea petițiilor depuse în cadrul Campaniei 

• Reach: ~12.000 de persoane 

• Like-uri: 140 

• Comentarii: 43 

• Share-uri: 160 



Codul de conduită al 
postărilor 



Codul de conduită al 
postărilor 

• Codul este parte a campaniei #Nohatespeech 

• A apărut din nevoia de a stabili un standard de 
comunicare cu cetățenii 

• Fiind parte a administrației publice locale, impactul 

deciziilor Primăriei este cuantificat foarte repede, iar 
așteptările sunt foarte mari 

• Uneori, la fel sunt și nemulțumirile, deci limbajul celor 

care comentează pe pagina de fb are de suferit 

• Codul se află pe bara de tab-uri a paginii de 

facebook, mereu la vedere – prin tabfoundry 



Curățenia de primăvară 



Curățenia de primăvară 
• Campania vizează consolidarea transparenței în 

activitatea Primăriei  

• Campania are loc pe site-ul instituției și este 
promovată prin social media, dar și prin mijloace 
offline 

• Am creat un tip nou de formular pe site și am 
încurajat cetățenii să pună fotografii cu zonele în 
care ne solicită intervenția 

• La finalul campaniei, vom realiza un album foto cu 
materialele trimise, pe tiparul “înainte-după” 

• Am făcut informări periodice, publicate pe pagina 
de facebook 



Curățenia de primăvară 



Concluzii 
• Site-ul www.primarie6.ro rămâne cel mai important 

mijloc de prezentare a activităților instituției 

• Pagina de facebook este esențială pentru 

comunicarea în timp real cu cetățenii 

• Este nevoie de o relație strânsă între conținutul de 

pe site și cel de pe pagină  

• Campaniile pe care le-am inițiat în cadrul 

proiectului au condus la modificarea procedurilor 
de lucru în cadrul instituției, cu o creștere 

substanțială a eficienței în rezolvarea sesizărilor 

primite 

http://www.primarie6.ro/


Provocări social media (aceleași 

ca în iulie 2014) 
• Lipsa unui cadru legal pentru desfășurarea 

activității – OUG 27/2002 definește petiția drept 

“cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea 

formulata in scris sau prin e-mail, pe care un 

cetatean ori o organizatie legal constituita o poate 

adresa autoritatilor publice centrale si locale” - ART. 

2. 

• Dificultatea de a procesa sesizările formulate prin 

intermediul social media 

• Dificultăți în stabilirea identității utlizatorilor 

 



Vă mulțumim ! 


