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Introducere 

Dezvoltarea rapidă a reţelelor sociale din ultimii ani a adus o serie de oportunităţi, dar 

şi de provocări, atât pentru organizaţii, cât şi pentru indivizi.

Apariţia de noi tehnologii care s-au integrat în modul nostru de viaţă a făcut ca prietenii 

noştri virtuali să aibă acces la toate informaţiile furnizate de noi: preferinţe, modul de 

petrecere a timpului liber, locurile frecventate, persoanele cu care ieşim etc.. De aici şi 

până a ne pune problema invadării intimităţii este doar un pas.

Pe de altă parte, profilurile noastre pe reţele sociale sunt ca o carte deschisă. Acestea 

revoluţionează sistemul clasic de recrutare, completând adesea informaţiile prezente în 

CV-ul clasic. În acest context, procesul de identificare a celui mai potrivit candidat devine 

unul mult mai social. Se pune accentul atât pe interacţiunea cu brandul de angajator, 

cât şi pe necesitatea prezenţei organizaţiilor pe reţelele sociale în calitate de angajatori. 

Din perspectiva organizaţiilor, indiferent de profilul de activitate (companii, partide 

politice, organizaţii nonguvernamentale, mass media), conţinuturile publicate pe reţele 

sociale sunt cu atât mai importante cu cât acestea ajung la un număr din ce în ce mai 

ridicat de oameni, de la care se pot obţine reacţii în timp real.

Putem vorbi astfel de o necesitate tot mai evidentă a organizaţiilor de a reglementa modul 

în care îşi folosesc şi administrează prezenţa socială. De la capacitatea acestor reţele de 

a mobiliza masele şi până la facilităţile de a se adresa utilizatorilor după caracteristici 

demografice (sex, vârstă, locaţie, limbi vorbite etc.) putem înţelege că aceste elemente 

schimbă în permanenţă modul în care comunicăm, relaţionăm şi ne raportăm unii la 

ceilalţi. 

Avem speranţa că această publicaţie se va dovedi un instrument util de lucru pentru 

organizaţiile din întreaga lume!

Gabriel BREZOIU
Manager general GEYC

Manager proiect SMARTER
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Bune practici la nivel internaţional  

SeCțiUNea 1: NeCeSiTaTea ReaLiZĂRii  

UNei POLiTiCi De UTiLiZaRe a RețeLeLOR SOCiaLe

Companiile româneşti folosesc tot mai mult reţelele sociale în activitatea lor. Un studiul 

al EY (Ernst and Young România, 2013) a evidenţiat următoarele:

- 4 din 5 respondenţi utilizează reţelele sociale pentru promovarea companiei.

- Peste 50% folosesc marketingul prin reţele sociale de 1-3 ani;

- Doar 40% din respondenţi au un departament specializat;

- 83% folosesc reţelele sociale pentru promovarea rapidă a unor produse şi 

servicii;

În mediul de afaceri, reţelele sociale se pot dovedi un adevărat motor pentru marketingul 

direct (Dastrala, 2013). De pildă, acestea pot oferi reduceri de preţ sau promoţii, prezenta 

produsele şi serviciile, genera conţinut de calitate pentru utilizatori, organiza concursuri, 

evenimente sau alte modalităţi de atragere a fanilor, precum şi îmbunătăţi prezenţa pe 

motoare de căutare (Google indexează şi materialele publicate pe reţelele de socializare).

Un studiu recent al celor de la CISCO (Daily Business, 2010) a scos la iveală faptul 

că utilizarea reţelelor sociale în mod dezorganizat, fără realizarea prealabilă a unei 

politici dedicate la nivel organizaţional constituie un adevărat pericol pentru acestea. 

Complexitatea tot mai accentuată şi evoluţia alertă a acestui domeniu fac gestionarea 
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prezenţei organizaţiilor pe reţele sociale necesară, dar în acelaşi timp ridică provocări 

de tipul posibilelor conflicte ce pot apărea, în ceea ce priveşte veridicitatea informaţiilor, 

precum şi în menţinerea unei legături cu clienţii pe termen mediu şi lung.

Se recomandă astfel, pe de o parte, conturarea unei politici adecvate privind gestionarea 

acestor reţele pornind de la specificul activităţii organizaţiei, iar pe de altă parte numirea 

unui responsabil cu actualizarea periodică şi implementarea acesteia. Chiar dacă se 

decide păstrarea politicii doar pentru mediul intern (angajaţi şi colaboratori), sau 

publicarea acesteia pe site-ul organizaţiei, aceasta trebuie să fie comprehensibilă, 

structurată pe capitole şi subcapitole şi respectiv explicând acele concepte care ar 

putea lăsa loc de interpretare.

Nu în cele din urmă, specialiştii fac următoarele recomandări în ceea ce priveşte conţinutul 

unei politici bune de gestionare a reţelelor sociale (Akitunde, 2013):

- Se creează un spaţiu de siguranţă online în care angajaţii îşi pot manifesta 

preocupările;

- Se specifică clar ceea ce se consideră a fi informaţie confidenţială;

- Se clarifică consecinţele acţiunilor angajaţilor în online;
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- Se desemnează un purtător de cuvânt la nivelul companiei care să poată 

gestiona cu promptitudine situaţiile de criză care pot apărea;

- Se prezintă modalităţile dezirabile de interacţiune cu alţi utilizatori din 

mediul online;

- Reflectă valorile şi principiile companiei, cultura organizaţională;

- Educă angajaţii.

SeCțiUNea 2: STUDii De CaZ

2.1 P&G Global Social Media Policy

Compania multinaţională P&G a decis să 

realizeze un îndrumar de utilizare a reţelelor 

sociale valabil la nivel mondial, în toate statele 

în care aceasta operează. Documentul este 

făcut public pe site-ul companiei (P&G, fără 

an) şi nuanţează faptul că noile tehnologii 

constituie un potenţial pentru companie în 

ceea ce priveşte consolidarea relaţiilor de 

afaceri şi a comunicării cu angajaţii şi alte 

părţi interesate.

Fiind prezentat într-un limbaj simplu, clar, 

structurat, dar şi într-o formă grafică ce 

facilitează parcurgerea şi înţelegerea, 

documentul are următoarele conţinuturi:1

- Intenţiile companiei: se prezintă viziunea companiei asupra acestui domeniu, 

principii, clarificări de concepte ş.a.;

- Politica generală: se menţionează 10 reguli principale pe care se bazează 

viziunea companiei în acest domeniu. Cele mai interesante dintre 

* Ilustrația aparține în întregime domnului Kevin McKeown, LeadershipCloseUp.com
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acestea sunt cele legate de protecţia datelor cu caracter confidenţial, 

conştientizarea responsabilităţii postărilor pe reţele sociale, protecţia 

intimităţii, respectarea utilizatorilor etc.;

- Standarde şi proceduri legate de utilizarea reţelelor sociale ca parte din 

sarcinile de serviciu: se vor avea în vedere deţinerea unui plan detaliat 

al modului de utilizare al reţelelor sociale, respectarea unor principii 

când discursul este asociat imaginii companiei şi respectiv asigurarea 

că materialele media sponsorizate de companie reflectă principiile şi 

interesele acesteia;

- Utilizarea reţelelor sociale pentru muncă colaborativă şi productivitate: se 

explică cum pot fi acestea utilizate şi în ce limite;

- Utilizarea reţelelor sociale în scop personal de către angajaţi, cu precizări 

despre accesarea reţelelor sociale, declinarea de responsabilitate 

(precizarea când discursul e unul din punct de vedere personal şi când 

este în calitate de reprezentant al companiei), utilizarea adresei de e-mail 

de serviciu etc.;

2.2 BBC

Aşa cum reiese din informaţiile prezentate pe site-ul propriu, BBC reprezintă o instituţie 

media ce funcţionează în serviciul public, având ca misiune să îmbogăţească vieţile 

oamenilor prin programe educative, informaţionale şi de divertisment (BBC, 2013). Este 

lesne de înţeles că pentru un lider mondial în acest domeniu, prezenţa pe reţele sociale 

este esenţială. 

Astfel, ei prezintă în mod public următoarele informaţii privind politica lor de gestiune 

a prezenţei pe reţelele sociale (BBC, fără an):

- Contextul general;

- Planificarea editorială (care sunt aspectele ce trebuie avute în vedere în 

gestionarea unui canal de reţele sociale);

- Utilizarea brandului BBC, preluarea de conţinut;

- Reprezentanţi în reţelele sociale;

- Tonul vocii (dat fiind că BBC emite pe posturi TV şi de radio);
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- Nivelul de angajament aşteptat pe fiecare canal în parte;

- Delimitarea de responsabilitate;

- Conexiunile pe reţele sociale (friends), implicarea comunităţii;

- Prezentarea colaboratorilor, etichete utilizate;

- Conţinutul blogurilor şi al microblogurilor;

- Conţinuturi permise tinerilor, copiilor;

- Aspecte legale.

2.3 U.S. Department of Defense

Departamentul de apărare al SUA (U.S. Department of Defense) prezintă un portal 

interactiv cu numeroase resurse în domeniul reţelelor sociale. Printre componentele 

acestuia amintim: resurse educaţionale (explică cum se folosesc reţelele sociale şi cum 

se generează conţinut pe acestea), termeni şi condiţii pentru fiecare reţea socială în 

parte, registre, politici şi proceduri (U.S. Department of Defense, fără an).

2.4 Organizaţii din Republica Moldova

Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale din Republica Moldova [instituţie 

publică competentă în domeniul digital fondată de Academia de Ştiinţe a Moldovei şi 

Ministerul Tehnologiei Informaţiilor şi a Comunicaţiilor (IDSI, fără an)] a realizat Ghidul 

de utilizare a reţelelor sociale în sectorul public (IDSI, fără an), un instrument alcătuit 

prin contribuţii din partea mediului guvernamental şi nonguvernamental din Republica 

Moldova. Proiectul este unul bine fundamentat, plecând de la cele mai bune practici 

de utilizare a reţelelor sociale în administraţia publică (Statele Unite, Noua Zeelandă, 

Emiratele Arabe Unite etc.).

Ghidul are următoarea structură:

- Cadru general: prezintă principalele evoluţii în domeniu şi domeniile 

acoperite de acest ghid;

- Scop: ghidul este elaborat spre a fi utilizat de întreaga administraţie publică 

şi toţi contractorii cu care aceasta lucrează pe partea de comunicare;
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- Introducere: se prezintă principalele evoluţii în domeniul reţelelor sociale 

şi publicurile ţintă;

- Gestionarea conturilor: se prezintă modul în care instituţiile publice îşi pot 

deschide şi gestiona conturile pe reţele sociale, inclusiv unele elemente 

de securitate;

- Conţinut: ce fel de conţinut se poate publica pe reţele sociale şi în ce 

măsură acesta reflectă punctul de vedere oficial al instituţiei;

- Implicarea publicului: ce fel de conţinuturi sunt permise şi cum este preluat 

feedbackul cetăţenilor;

- Utilizarea reţelelor sociale: se face distincţia dintre utilizarea conturilor 

instituţiei publice, utilizarea propriilor conturi în sens profesional şi utilizarea 

propriilor conturi în scop personal. Autorii ghidului lasă la latitudinea fiecărei 

instituţii în parte să decidă în ce măsură vor permite accesul pentru fiecare 

categorie dintre cele enunţate. De asemenea, ghidul propune stabilirea 

unor reguli privind accesul, utilizarea admisibilă şi comportamentul 

angajaţilor pe reţele sociale;

- Securitatea: angajaţii vor fi instruiţi cu privire la condiţiile de securitate 

cibernetică;

- Aspecte de ordin legal;

2.5 Organizaţii din România

Asemănător altor domenii, situaţia utilizării profesionale a reţelelor sociale în România 
este într-un stadiu incipient. Cele mai multe organizaţii nu îşi ridică încă probleme legate 
de utilizarea acestora, cu atât mai puţin formulează o politică dedicată acestui domeniu. 

Dacă majoritatea organizaţiilor nu au sau nu au făcut publică o astfel de politică, asistăm 
şi la câteva modele de bună practică:

- Subsidiarele companiilor multinaţionale prezente în România;

- Ministerul Apărării Naţionale; 

De pildă, Nokia prezintă pe site-ul propriu o serie de termeni şi condiţii privind aspectele 
tehnice legate de reţele sociale pe produsele companiei. Lipseşte, însă, abordarea din 
perspectiva companiei ca organizaţie şi nu doar ca furnizor de produse (Nokia România, 
2014).

Poate deloc surprinzător, Ministerul Apărării Naţionale (M.Ap.N) se remarcă la nivelul 
instituţiilor publice româneşti prin formularea şi publicarea pe site a unei politici de 
utilizare a reţelelor sociale. 
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Conţinutul acesteia se structurează astfel (M.Ap.N., fără an):

- Politica de confidenţialitate: reglementează informaţiile de interes 

public, precum anonimitatea şi protecţia datelor cu caracter personal ale 

utilizatorilor;

- Utilizarea tehnologiei de măsurare şi personalizare;

- Utilizarea website-urilor şi a aplicaţiilor terţe;

- Restricţionări/politica de utilizare;

- Linkuri externe: se precizează faptul că deşi nu au valoare legală, utilizatorii 

sunt încurajaţi să se implice în activităţile de comunicare şi relaţii publice 

ale instituţiei. 

Totuşi, deşi este îmbucurător că o instituţie publică îşi pune problema gestionării reţelelor 

sociale, în fapt, la o analiză mai atentă, aspectele indicate ne prezintă mai degrabă 

termenii şi condiţiile de utilizare a unui site web, decât o politică coerentă care să treacă 

în revistă toate aspectele ce ţin de gestionarea reţelelor sociale.

SeCțiUNea 3: MeTODOLOGia CeRCeTĂRii

Dacă studiile de caz prezentate anterior scot în evidenţă o serie de preocupări majore 

privind utilizarea reţelelor sociale în organizaţii, considerăm a fi necesară completarea 

acestora cu informaţii care să pună accentul pe utilizarea în cadrul proceselor de 

management al resurselor umane.

Astfel, am aplicat o cercetare de tip calitativ cu scopul de a identifica principalele 

preocupări ale candidaţilor atunci când reţelele sociale sunt implicate cumva în procesele 

de management al resurselor umane. Au fost utilizate următoarele metode:

M1 Dezbatere pe tema dimensiunii etice a utilizării reţelelor sociale în managementul 

resurselor umane

pErioAdA: noiembrie 2013

pArticipAnţi: circa 30 persoane (tineri, lucrători de tineret) din 
11 ţări ale Uniunii Europene şi din Turcia;
Dezbaterea s-a realizat în cadrul programului de formare ”New 
Media Ambassadors” derulat de organizaţia GEYC în Newcastle 
upon Tyne, Marea Britanie;
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M2 Eseuri pe tema dimensiunii etice a utilizării reţelelor sociale în managementul 

resurselor umane

pErioAdA: ianuarie 2014;

pArticipAnţi: circa 20 persoane (tineri, lucrători de tineret);

Activitatea s-a derulat în cadrul programului internaţional de 
internship online ”New Media Ambassadors” organizat de 
Asociaţia GEYC.

IPOTEZELE CERCETĂRII AVUTE ÎN VEDERE SUNT URMĂTOARELE:

l1 Există atât avantaje, cât şi dezavantaje privind utilizarea reţelelor 

sociale în procesele de management al resurselor umane;

l2 Percepţia ca avantaj sau dezavantaj este adesea una subiectivă 

şi depinde de contextul în care se regăseşte candidatul;

forMAtul M1:

- S-au alcătuit două echipe a câte 3 participanţi, una susţinând ipoteza 

dezbaterii, o alta încercând să aducă contraargumente acesteia;

- S-au acordat 15 minute pentru pregătirea argumentelor, participanţii având 

acces la diverse materiale şi la internet pentru documentare;

- Publicul a fost invitat să se gândească la câte o întrebare pentru echipa PRO 

şi o alta pentru echipa CONTRA şi să le scrie separat pe câte o bucată de 

hârtie. Apoi, întrebările au fost colectate separat de către organizatori;

- În timpul dezbaterii fiecare echipă a avut 2 minute pentru a prezenta fiecare 

dintre cele trei argumente şi imediat după, cealaltă echipă a avut 1 minut 

pentru a le răspunde;

- La sfârşitul dezbaterii, fiecare echipă a trebuit să răspundă la o întrebare dintre 

cele propuse de către public şi aleasă aleatoriu de către un reprezentant al 

celeilalte echipe;

- În final, fiecare echipă a avut 2 minute pentru a concluziona argumentele lor;

- În scopul de a se asigura că regulile sunt respectate, am desemnat un 

judecător şi un responsabil cu gestionarea timpului din public;
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- După declaraţiile finale, publicul a fost rugat să voteze pentru echipa care 

a avut cele mai bune argumente.

Dezbaterea a fost intensă în ceea ce priveşte dinamica de grup, iar participanţii s-au 

dovedit a fi foarte implicaţi în procesul de documentare şi pregătire a întrebărilor, dar 

şi mai apoi în cazul răspunsurilor spontane.

forMAtul M2:

- Participanţii la studiu au avut la dispoziţie 7 zile pentru a elabora un eseu 

liber pe tema de cercetare;

- Condiţii de redactare: eseurile să aibă circa 500 cuvinte şi să alterneze 

folosirea referinţelor bibliografice, cu puncte de vedere şi concluzii 

personale;

În ceea ce priveşte limitele acestei cercetări, precizăm faptul că aceasta nu şi-a propus 

să aibă rezultate reprezentative la nivelul populaţiei generale, ci mai degrabă constituie 

un punct de pornire în vederea formulării unei cercetări cantitative adecvate.

De asemenea, în prelucrarea datelor primare s-au avut în vedere următoarele:

M1 Notarea tuturor ideilor/argumentelor prezentate, recitirea, clasificarea 

pe categorii pentru a identifica ideile care se repeta, iar apoi sintetizarea 

acestora;

M2  Citirea eseurilor, extragerea ideilor esenţiale, gruparea lor pe categorii, 

sintetizarea acestora;

Rezultatele obţinute pe baza prelucrării datelor primare sunt prezentate în cadrul secţiunii 

următoare.
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SeCțiUNea 4: ReZULTaTeLe CeRCeTĂRii

Având în vedere numărul ridicat de idei prezentate în cele două cercetări, vom 

prezenta în continuare acele conţinuturi care s-au regăsit cel mai adesea în răspunsurile 

participanţilor. Ideile au fost reformulate şi simplificate astfel încât să capete coerenţă 

şi să poată fi parcurse cu uşurinţă.

CERCETAREA CONfORM M1:

Argumente PRO:

- diferenţierea CV-urilor (de obicei, CV-urile sunt aproape la fel) – profilurile 

pe reţelele sociale pot evidenţia anumite CV-uri în contextul în care pentru 

anumite poziţii numărul de candidaţi este unul foarte ridicat; 

- oferirea unor perspective valoroase pentru recrutor privind viaţa 

personală şi profesională a candidatului;

- dezvoltarea unei relaţii cu brand-ul organizaţiei sau chiar cu recrutorul în 

sine. Este bine cunoscut faptul că simpatia este unul dintre principiile-cheie 

în procesul de influenţare; 

- îmbunătăţire aspectelor formale (de exemplu, CV-ul Europass) prin 

profilurile în cadrul reţelelor sociale, acestea fiind văzute drept o oportunitate, 

nu o sursă de opresiune, un instrument pentru a obţine / oferi informaţii 

relevante;

Argumente CONTRA:

- Social Media este un spaţiu personal (libertatea de alegere, libertatea de 

exprimare emoţională într-o zonă privată); 

- Social Media nu ar trebui să fie văzută ca un “Big Brother” (frate mai mare), 

ci ar trebui să aibă anumite limite; 

- Ar trebui să existe o distincţie între profilurile personale şi cele profesionale; 

- Social Media nu este suficient de precisă pentru a fi considerată drept o 

dovadă adecvată (de exemplu, facilitatea de ”check in” permite afişarea de 

locaţii fără ca neapărat să te afli în incinta lor).
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CERCETAREA CONfORM M2:

- Reţelele sociale au un potenţial deosebit pentru conectarea tinerilor şi 

pentru informarea acestora cu privire la oportunităţile disponibile lor;

- Reţelele sociale pot fi folosite cu succes în promovarea anunţurilor de 

recrutare;

- Există puncte de vedere conform cărora postările din timpul liber nu ar 

trebui să fie asociate vieţii profesionale (inclusiv în procesele de recrutare);

- Companiile ar trebui să fie mai deschise spre utilizarea reţelelor sociale de 

către angajaţi;

- Procesele din cadrul organizaţiilor ar trebui să fie adaptate cerinţelor în 

schimbare impuse de mediul de afaceri (în special prin prisma provocărilor 

de ordin tehnologic);

- Organizaţiile trebuie să îşi asume responsabilitatea privind utilizarea 

reţelelor sociale de către angajaţii săi;

- Publicarea anunţurilor de recrutare exclusiv pe reţele sociale restrânge 

baza de date cu posibili candidaţi care au acces la informaţie (pot exista 

candidaţi care nu sunt conectaţi la reţele sociale);

- Analiza reţelelor sociale ale candidatului aflat într-un proces de recrutare 

trebuie să se facă în corelaţie cu alte instrumente (ex. CV, probe de aptitudini, 

portofoliu de lucrări, referinţe etc.) pentru a se asigura egalitatea de şanse 

şi non-discriminarea;

- Există puncte de vedere conform cărora toate elementele ce ţin de 

prezentarea candidatului într-un proces de recrutare (includem deci şi 

profilurile pe reţele sociale) fac parte din dosarul său de candidatură şi deci 

sunt relevante şi ar trebui să fie luate în consideraţie în acest proces;

- Există poziţii pentru care prezenţa pe reţele sociale este mult mai relevantă 

decât pentru altele (ex. cele din domeniul comunicării, publicităţii, 

marketingului etc.);

- Conţinuturile personale ar trebui făcute private de către candidaţi, întrucât 

informaţiile făcute publice reflectă imaginea lor şi poate fi ulterior asociată 

cu brandul organizaţiei;

- Dincolo de reţelele sociale generaliste (ex. Facebook, Twitter, LinkedIn) se pune 

tot mai des problema unor reţele mai specializate pe domenii şi preocupări;
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vAlidArEA ipotEzElor

l1 Din analiza rezultatelor se pot observa o serie de avantaje şi dezavantaje 

din perspectiva participanţilor care au luat parte la ambele studii. Dacă 

reţelele sociale favorizează munca colaborativă, difuzarea informaţiilor şi 

conectarea la reţele, tot acestea vin şi cu o serie de inconveniente precum 

acurateţea informaţiilor, securitate şi intimitate.

  AşAdAr, ipotezA i1 este vAlidAtă.

l2 Aşa cum se poate observa, unele idei/conţinuturi sunt contradictorii, 

evidenţiindu-se subiectivitatea participanţilor şi faptul că un aspect considerat 

drept pozitiv de cineva, poate fi unul negativ pentru altcineva. Faptul că 

nu există o „reţetă a succesului” este însuşi mesajul transmis prin această 

ipoteză: de pildă, un profil de Facebook abundent în mesaje motivaţionale 

şi în mesaje cu caracter socio-cultural  ar putea transmite o imagine greşită 

dacă posesorul candidează pentru o poziţie foarte tehnică, în care accentul 

se pune mai degrabă pe logică, raţiune şi domenii conexe. În acest caz, deşi 

dosarul de candidatură indică relevanţa candidatului pentru post, e posibil 

ca informaţiile obţinute prin reţele sociale să creeze oarece confuzie. Astfel, 

se recomandă ca organizaţiile să aibă o politică clară de utilizare a reţelelor 

sociale, care să fie comunicată în mod adecvat tuturor părţilor interesate 

(interne şi externe).

  AşAdAr, ipotezA i2 este vAlidAtă.

2.6 Structura politicii organizaţionale privind utilizarea reţelelor 
sociale în procesele de management al resurselor umane

Pe baza bunelor practici analizate anterior, cât şi a rezultatelor cercetării calitative 

propunem o metodologie de realizare a unei politici de utilizare a reţelelor sociale în 

cadrul unei organizaţii. Scopul acesteia este acela de a explicita importanţa unui astfel 

de document, modalităţile de documentare a politicii, cât şi conţinuturile cheie pe care 

aceasta ar trebui să le conţină. 
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Cu sprijinul organizaţiei GEYC (Group of the European Youth for Change, www.geyc.ro), 

metodologia va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi, în mod gratuit, şi în format electronic 

pe site-ul organizaţiei, acest aspect corespunzând misiunii sale de a capacita tinerii să 

realizeze o schimbare în bine a comunităţilor în care activează. 

http://www.geyc.ro/
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Politică de utilizAre A reţelelor sociAle  
în cAdrul orgAnizAţiei.................

Metodologie

SeCțiUNea 1: CaDRU GeNeRaL

 ► Conţinut:

Această secţiune va prezenta viziunea, valorile, principiile organizaţiei cu privire la 

utilizarea reţelelor sociale. Se pot include definiţii ale conceptelor utilizate pentru a se 

asigura o înţelegere unitară de către toate părţile implicate.

 ► Instrumente utilizate:

- Chestionare adresate angajaţilor şi managementului organizaţiei;

- Discuţii cu angajaţii şi managementul organizaţiei;

- Analiza documentelor organizatorice (statut, act constitutiv, misiunea 

organizaţiei, regulament de organizare şi funcţionare, regulament intern, 

fişe de post etc.);

SeCțiUNea 2: CONSiDeRaŢii GeNeRaLe PRiViND ReŢeLeLe SOCiaLe

 ► Conţinut:

Care sunt reţelele sociale utilizate şi recunoscute de organizaţie (precizarea legăturilor 

web)? Care este scopul cu care este utilizat fiecare profil, de către cine (structura din 

cadrul organizaţiei) şi cu ce periodicitate? Cine supervizează activităţile de comunicare 

prin reţele sociale? 
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 ► Instrumente utilizate:

- Discuţii cu angajaţii şi managementul organizaţiei;

- Analiza documentelor organizatorice (statut, act constitutiv, misiunea 

organizaţiei, regulament de organizare şi funcţionare, regulament intern, 

fişe de post etc.);

SeCțiUNea 3: PROCeSe De GeSTiUNe a ReŢeLeLOR SOCiaLe

 ► Conţinut:

Se va preciza ce gen de conţinut se publică pe fiecare reţea socială, care sunt principiile 

ce trebuie respectate în cadrul postărilor (ex. nondiscriminare, egalitate de şanse, caracter 

apolitic, etică faţă de concurenţă, drepturi de autor etc.). De asemenea, se vor include 

specificaţii cu privire la limbajul permis al utilizatorilor, dar şi la legăturile permise cu 

alte pagini (ce fel de conţinuturi se pot recomanda prin intermediul reţelelor sociale).   

Adesea, reţelele sociale sunt punctul de sosire al sugestiilor şi reclamaţiilor. Persoanele 

care gestionează aceste conturi trebuie să fie pregătite să răspundă prompt şi să 

direcţioneze mesajele către departamentele vizate.

 ► Instrumente utilizate:

- Analiza profilurilor pe reţele sociale ale organizaţiilor care ar trebui urmărite 

în vederea informării, dar şi ale concurenţei;

- Discuţii cu angajaţii şi managementul organizaţiei;

- Analiza documentelor organizatorice (statut, act constitutiv, misiunea 

organizaţiei, regulament de organizare şi funcţionare, regulament intern, 

fişe de post, organigramă etc.);
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SeCțiUNea 4: UTiLiZĂRi aLe ReŢeLeLOR SOCiaLe ÎN SCOP PROFeSiONaL

 ► Conţinut:

Se va reglementa în ce măsură este permisă asocierea de imagine între profilurile 

organizaţiei şi cele ale personalului. Se va stabili totodată în ce măsură resursele umane 

sunt încurajate să promoveze conţinuturile aflate pe paginile organizaţiei, cât şi să anunţe 

poziţia şi activităţile derulate în cadrul acesteia.

Se va menţiona totodată în ce măsură profilurile publice ale angajaţilor sunt monitorizate 

şi în acest caz, care sunt criteriile care se urmăresc şi cum influenţează acestea parcursul 

profesional al angajatului.

 ► Instrumente utilizate:

- Analiza prezenţei personalului pe reţele sociale;

- Proceduri şi politici relevante ale organizaţiei;

SeCțiUNea 5: UTiLiZĂRi aLe ReŢeLeLOR SOCiaLe ÎN SCOP COLaBORaTiV

 ► Conţinut:

Se va reglementa în ce măsură se încurajează anumite reţele sociale în vederea facilitării 

lucrului colaborativ, precizându-se totodată şi departamentele vizate.

 ► Instrumente utilizate:

- Analiza prezenţei personalului pe reţele sociale;

- Proceduri şi politici relevante ale organizaţiei;
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SeCțiUNea 6: UTiLiZĂRi aLe ReŢeLeLOR SOCiaLe ÎN PROCeSeLe De ReCRUTaRe

 ► Conţinut:

Se va preciza dacă organizaţia utilizează următoarele practici şi dacă da în ce condiţii:

- Solicitarea profilurilor pe reţele sociale la etapa de înscriere;

- Verificare profilurilor pe reţele sociale;

De asemenea, în cazul verificării informaţiilor apărute pe aceste profiluri, se va preciza 

în ce măsură acestea influenţează evaluarea candidaţilor şi care sunt elementele care 

se urmăresc.

 ► Instrumente utilizate:

- Cercetări cantitative şi/sau calitative privind percepţia candidaţilor şi 

aşteptările acestora;

SeCțiUNea 7: PROGRaMe De FORMaRe

 ► Conţinut:

Se va preciza prin ce modalităţi se urmăreşte creşterea competenţelor digitale ale 

angajaţilor pentru o utilizare eficiență a reţelelor sociale:

- Cum asigură organizaţia programe de formare, face cunoscute sau 

încurajează angajaţii să  participe la diverse oportunităţi de învăţare;

- În ce măsură se asigură suportul de utilizare a reţelelor sociale pentru 

angajaţi, dacă e cineva care îi poate ajuta, îndruma, răspunde la diverse 

întrebări. 
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 ► Instrumente utilizate: 

- Cursuri de formare, seminarii, workshop-uri;

- Instrumente de suport în zona IT&C; 

SeCțiUNea 8: DiSPOZiŢii FiNaLe

 ► Conţinut:

- În ce măsură organizaţia îşi asumă răspunderea pentru conţinuturile 

publicate pe reţele sociale;

- Persoanele responsabile cu actualizarea periodică a documentului;

- Persoana de contact pentru orice sugestii sau obiecţii privind conţinutul 

politicii;

 ► Instrumente utilizate:

- Analiza cadrului legal relevant;
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politică dE utilizArE A rEţElElor 
sociAlE în cAdrul orGAnizAţiEi GeYC

SeCțiUNea 1: CaDRU GeNeRaL

1.1 Aliniată obiectivelor din Agenda Digitală a Uniunii Europene, dezvoltarea 
noilor tehnologii media prezintă un potenţial deosebit pentru dezvoltarea 
economică, creşterea nivelului de participare a cetăţenilor şi respectiv pentru 
facilitarea accesului la educaţie şi la informaţie.

1.2 La nivelul GEYC, tehnologiile media constituie în primul rând principala 
direcţie de acţiune în vederea promovării avantajelor utilizării profesionale a 
acestora, educării şi formării resurselor umane în acest domeniu (în special 
tinerii) şi, respectiv, în direcţia de lobby faţă de principalele autorităţi naţionale 
şi europene în vederea integrării cu succes a reţelelor sociale în strategiile lor de 
comunicare. În al doilea rând, acestea reprezintă o linie transversală de acţiune 
reflectată în toate celelalte domenii de activitate.

1.3 Principiile ce stau la baza prezentei politici sunt:

trAnspArEnţA  –  principalul motiv ce fundamentează prezenţa organizaţiei 

pe reţele sociale îl reprezintă dorinţa vădită de a se prezenta drept o organi-

zaţie transparentă, o organizaţie în care membrii şi simpatizanţii se pot implica 

neîngrădit în decizii şi pot avea acces la informaţie;

rEspEctul – faţă de valori precum integritate, toleranţă, diversitate, egalitate 

de şanse şi nondiscriminare;

diAloGul – în sensul în care se facilitează comunicarea în cadrul organizaţiei, 

între organizaţie şi mediul extern, dar şi între diverşii utilizatori ce accesează 

canalele organizaţiei;

siMplitAtEA – dată fiind evoluţia pozitivă a accesului la reţele sociale, utilizarea 

acestor canale de comunicare este mult mai facilă pentru utilizatori;

geyc
A way for a better you!
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1.4 Concepte utilizate:

rEţElE sociAlE – prin acest concept înţelegem totalitatea mijloacelor digi-

tale ce facilitează dialogul şi interacţiunea dintre membri organizaţiei, dintre 

organizaţie şi mediul extern, sau dintre cei din mediul extern care discută su-

biecte de interes pentru organizaţie. Cele mai importante reţele avute în ve-

dere sunt Facebook, Twitter, LinkedIn, Blogger şi YouTube.

utilizAtor rEţEA sociAlă – reprezintă orice persoană, autentificată/

identificată sau nu care accesează, comunică sau interacţionează cu o pagină 

de brand prin intermediul unei reţele sociale;

AdMinistrAtor rEţEA sociAlă – este acea persoană care administrează 

un canal de comunicaţie al organizaţiei (o pagină de brand pe o reţea socială), 

având rolul de a gestiona conţinutul şi interacţiunea pe acest canal în confor-

mitate cu această politică;

SeCțiUNea 2: CONSiDeRaŢii GeNeRaLe PRiViND ReŢeLeLe SOCiaLe

2.1 Facebook

Obiective

Responsabil

Conţinut

Periodicitate

Facilitarea accesului tinerilor la informaţii relevante şi 
oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională

Promovarea activităţii organizaţiei

Departamentul PR al GEYC

Fb.com/GEYCRomania

Limba română (50%), limba engleză (50%)

1 postări/zi (minimum) 3 postări/zi (în medie)

Pagina de Facebook a GEYC funcţionează ca centru de informare pentru tineri.  *

  *
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2.2 Twitter

Obiective

Responsabil

Conţinut

Periodicitate

Facilitarea accesului tinerilor la informaţii relevante şi 
oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională

Promovarea activităţii organizaţiei

Departamentul PR al GEYC

twitter.com/GEYCRomania

Limba română (50%), limba engleză (50%)

1 postări/zi (minimum) 3 postări/zi (în medie)

2.3 Linkedin

Obiective

Responsabil

Conţinut

Periodicitate

Facilitarea accesului tinerilor la informaţii relevante şi 
oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională

Promovarea brandului de angajator al GEYC 
(employer branding);

Departamentul HR al GEYC

linkedin.com/company/geyc

Limba română (20%), limba engleză (80%)

1 postări/zi (minimum) 3 postări/zi (în medie)

2.4 Supervizare: Departamentul PR al GeYC şi Managerul general
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SeCțiUNea 3: PROCeSe De GeSTiUNe a ReŢeLeLOR SOCiaLe

3.1 Toate postările şi conexiunile cu alte pagini pe reţelele sociale vor respecta 

următoarele principii: reflectarea misiunii organizaţiei, nondiscriminare, 

egalitate de şanse, caracter apolitic, etică faţă de concurenţă şi drepturi de 

autor. 

3.2 Administratorul reţelei:

- se va asigura că şi utilizatorii reţelelor respectă aceste principii;

- va prelua şi direcţiona mesajele, sugestiile şi reclamaţiile către 

departamentele vizate ale organizaţiei, confirmând expeditorului primirea 

mesajului în maximum 24h de la transmitere. 

SeCțiUNea 4: UTiLiZĂRi aLe ReŢeLeLOR SOCiaLe ÎN SCOP PROFeSiONaL

4.1 Resursele umane cu rol de administratori de reţea vor posta pe profilurile 
organizaţiei pe reţele sociale doar conţinuturi care reflectă viziunea sau activităţile 
organizaţiei, aspecte ce pot diferi uneori de punctele personale de vedere. 

4.2 În cazul unor conflicte de interese sau a unor confuzii privind poziţia ce 
trebuie asumată, înainte de postare, administratorul se va consulta cu cei cu rol 
de supervizare.
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4.3 Cu toate acestea, organizaţia îşi asumă doar conţinuturile publicate pe 

www.geyc.ro, postările pe reţele sociale având doar rol publicitar sau informativ, 

organizaţia neputând fi trasă nicicum la răspundere pentru utilizarea acestor 

conţinuturi.

4.4 Pe perioada de valabilitate a contractului, resursele umane ale organizaţiei 

sunt încurajate să prezinte titulatura avută în cadrul organizaţiei:

a) Obligatoriu: pe site, în secţiunea Team, pe intranet, în secţiunea 

Contacte, în semnătura de la e-mail, conform procedurii HR02 şi în relaţie 

cu orice persoană atunci când reprezintă organizaţia;

b) Opţional: pe profilurile personale de reţele sociale;

4.5 Resursele umane sunt încurajate să promoveze prin intermediul canalelor 

şi reţelelor proprii activităţile în care sunt implicaţi şi activităţile organizaţiei în 

general.  

http://www.geyc.ro/


28

4.6 Reprezintă sarcina departamentului de HR să monitorizeze respectarea 

Art.4.4., iar în caz de neconcordanţe să dispună măsurile necesare.1

4.7 Pe perioada de valabilitate a contractului, departamentul de HR 

monitorizează profilurile publice ale resurselor umane pentru a se asigura că 

nu se aduc prejudicii de imagine prin materialele publicate. 

4.8 Următoarele criterii vor fi avute în vedere:

a) Postările care denigrează organizaţia sau resursele umane ce 

activează în cadrul acesteia;

b) Postarea de materiale cu caracter discriminatoriu, de propagandă 

politică sau religioasă, discursul instigator la ură sau lansarea unor acuzaţii 

grave adresate instituţiilor statului;

c) Publicarea de materiale ce pot fi asociate degradării fizice, spirituale 

sau morale;

1     Falsul privind identitatea se pedepseşte conform Codului Penal, Art. 293, fiind de competenţa departamentului HR 
să propună Managerului general să sesizeze autorităţile competente. 

* Ilustrația este preluată de la adresa http://socialoutlier.com/core-competencies. Imaginea nu era supusă unor 
drepturi de autor în momentul descărcării și nici nu era specificat un autor.
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4.9 În cadrul activităţii de evaluare a resurselor umane, departamentul HR va 

considera drept:

a) O influenţă pozitivă, realizarea activităţilor menţionate la Art. 4.5.;

b) O influenţă negativă: aspectele menţionate la Art. 4.8;

4.10 Reprezintă sarcina departamentului de HR să monitorizeze respectarea 

celor din paragraful anterior, iar în caz de neconcordanţe să dispună măsurile 

necesare.

SeCțiUNea 5: UTiLiZĂRi aLe ReŢeLeLOR SOCiaLe ÎN SCOP COLaBORaTiV

5.1 GEYC încurajează folosirea reţelelor sociale în scop colaborativ de către 

toți cei interesați, inclusiv resursele umane ale organizației.

5.2 GEYC recomandă folosirea instrumentelor publicate de Centrul de 

Resurse GEYC (http://resources.geyc.ro), între care amintim: Google Drive, Picasa, 

Doodle, Google Calendar şi Google Sites.

SeCțiUNea 6: UTiLiZĂRi aLe ReŢeLeLOR SOCiaLe ÎN PROCeSeLe De ReCRUTaRe

6.1 GEYC solicită şi/sau încurajează candidaţii aflaţi în procese de recrutare să 

pună la dispoziţie profilurile lor publice pe principalele reţele sociale (Facebook, 

Twitter şi LinkedIn);

6.2 Recrutorii organizaţiei analizează informaţiile publice ale profilurilor de 

reţele sociale urmărind următoarele elemente:

a) Concordanţa cu dosarul de candidatură;

b) Relaţia cu cele menţionate la Art. 4.8;

c) Competenţe de comunicare în limba română şi/sau limba engleză 

(sau alte limbi străine vizate de apelul de candidaturi);

d) Valori precum: respectul, toleranţa, empatia specifice culturii 

organizaţionale a GEYC. 

http://resources.geyc.ro/
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6.3 Informaţiile prezentate pe reţele sociale se analizează alături de toate 

celelalte elemente ale dosarului de candidatură. În situaţia în care acestea indică 

ineligibilitatea candidatului, recrutorul are obligaţia de a verifica în prealabil cu 

acesta dacă informaţia publică corespunde realităţii. 

SeCțiUNea 7: PROGRaMe De FORMaRe

7.1 Departamentul de Resurse umane al GEYC asigură formarea angajaţilor 

prin: organizarea de activităţi de învăţare pentru dezvoltarea competenţelor 

digitale, facilitarea accesului la informaţii despre programe de învăţare în 

această arie (Comunitatea GEYC, dar şi pe paginile de Facebook ale GEYC şi 

GEYC Resources Center), oferirea de instrumente online gratuite (Centrul de 

Resurse GEYC).

SeCțiUNea 8: DiSPOZiŢii FiNaLe

8.1 Departamentul de PR al GEYC asigură: actualizarea periodică, formarea 

şi informarea resurselor umane, precum şi monitorizarea respectării politicii. 

8.2 Detalii de contact pentru orice sugestii sau obiecţii privind conţinutul 

politicii: mesaj privat pe pagina de Facebook a GEYC (fb.com/GEYCRomania).



3131

Bibliografie

Akitunde, A. (2013/08/15). Employees Gone Wild: 8 Reasons You Need A Social 

Media Policy TODAY. Preluat pe 05/23/2014, de pe Open Forum American 

Express: https://www.americanexpress.com/us/small-business/openforum/articles/

employee-social-media-policy/ 

BBC. (2013, 08 28). Inside the BBC: Who we are: At a glance. Preluat pe 05/26/2014, 

de la: http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/whoweare/ataglance/ 

BBC. (n.d.). Social Networking, Microblogs and other Third Party Websites: BBC Use. 

Preluat pe 05/25/2014, de la: http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/page/guidance-

blogs-bbc-full#social-media-representatives 

Daily Business. (2010/02/02). Cisco: Utilizarea reţelelor sociale fără o politică de 

gestionare, un pericol pentru companii. dailybusiness.ro. Bucureşti: Daily 

Business. Preluat pe 05/24/2014, de la: http://www.dailybusiness.ro/stiri-new-

media/cisco-utilizarea-retelelor-sociale-fara-o-politica-de-gestionare-un-pericol-pentru-

companii-37961/ 

Dastrala, S. M. (2013/03). Driving Direct Sales with Social Media. Marketing & Media 

Focus Magazine, p. 9.

Ernst and Young România. (2013). Social media şi mediul de afaceri românesc. 

Bucureşti: Ernst and Young România.

IDSI. (n.d.). Despre IDSI. Preluat pe 05/25/2014, de la: http://idsi.asm.md/md/about 

IDSI. (n.d.). Ghidul de utilizare a reţelelor sociale în sectorul public. Chişinău: IDSI.

M.Ap.N. (n.d.). Politica adoptată de M.Ap.N. cu privire la reţelele de socializare. Preluat 

pe 05/25/2014, de la: http://www.mapn.ro/termeni_si_conditii_retele_socializare/ 

Nokia România. (2014/04/25). Confidenţialitate > Interacţiune socială. Preluat pe 

05/24/2014, de la: http://www.nokia.com/ro-ro/confidentialitate/confidentialitate/detalii/

social/social-networking/# 

P&G. (n.d.). Social Media Policy. Preluat pe 05/24/2014, de la: http://www.pg.com/en_US/

company/privacy/social_media_policy.shtml 

U.S. Department of Defense. (n.d.). DoD Social Media Hub. Preluat pe 05/27/2014, de 

la: http://www.defense.gov/socialmedia/ 

https://www.americanexpress.com/us/small-business/openforum/articles/employee-social-media-policy/
https://www.americanexpress.com/us/small-business/openforum/articles/employee-social-media-policy/
http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/whoweare/ataglance/
http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/page/guidance-blogs-bbc-full#social-media-representatives
http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/page/guidance-blogs-bbc-full#social-media-representatives
http://www.dailybusiness.ro/stiri-new-media/cisco-utilizarea-retelelor-sociale-fara-o-politica-de-gestionare-un-pericol-pentru-companii-37961/
http://www.dailybusiness.ro/stiri-new-media/cisco-utilizarea-retelelor-sociale-fara-o-politica-de-gestionare-un-pericol-pentru-companii-37961/
http://www.dailybusiness.ro/stiri-new-media/cisco-utilizarea-retelelor-sociale-fara-o-politica-de-gestionare-un-pericol-pentru-companii-37961/
http://idsi.asm.md/md/about
http://www.mapn.ro/termeni_si_conditii_retele_socializare/
http://www.nokia.com/ro-ro/confidentialitate/confidentialitate/detalii/social/social-networking/
http://www.nokia.com/ro-ro/confidentialitate/confidentialitate/detalii/social/social-networking/
http://www.nokia.com/ro-ro/confidentialitate/confidentialitate/detalii/social/social-networking/
http://www.nokia.com/ro-ro/confidentialitate/confidentialitate/detalii/social/social-networking/
http://www.pg.com/en_US/company/privacy/social_media_policy.shtml
http://www.pg.com/en_US/company/privacy/social_media_policy.shtml
http://www.defense.gov/socialmedia/



	h.30j0zll1
	h.1fob9te
	h.3znysh7
	h.2et92p0
	h.tyjcwt
	h.3dy6vkm
	h.1t3h5sf
	h.4d34og8
	h.2s8eyo1
	h.17dp8vu
	h.gv27pevx8hz9
	h.3rdcrjn
	 Introducere 
	 Bune practici la nivel internaţional  
	secțiunea 1: Necesitatea realizării 
unei politici de utilizare a rețelelor sociale
	secțiunea 2: Studii de caz
	secțiunea 3: Metodologia cercetării
	secțiunea 4: Rezultatele cercetării


	 Metodologie
	secțiunea 1: Cadru general
	secțiunea 2: Consideraţii generale privind reţelele sociale
	secțiunea 3: Procese de gestiune a reţelelor sociale
	secțiunea 4: Utilizări ale reţelelor sociale în scop profesional
	secțiunea 5: Utilizări ale reţelelor sociale în scop colaborativ
	secțiunea 6: Utilizări ale reţelelor sociale în procesele de recrutare
	secțiunea 7: Programe de formare
	secțiunea 8: Dispoziţii finale


	 politică de utilizare a reţelelor sociale în cadrul organizaţiei GEYC
	secțiunea 1: Cadru general
	secțiunea 2: Consideraţii generale privind reţelele sociale
	secțiunea 3: Procese de gestiune a reţelelor sociale
	secțiunea 4: Utilizări ale reţelelor sociale în scop profesional
	secțiunea 5: Utilizări ale reţelelor sociale în scop colaborativ
	secțiunea 6: Utilizări ale reţelelor sociale în procesele de recrutare
	secțiunea 7: Programe de formare
	secțiunea 8: Dispoziţii finale
	 Bibliografie



