Ghid de redactare reacții și poziții
Definiții
Reacție - document redactat ca urmare a unui eveniment politic, social sau economic, care
exprimă punctul de vedere al PLUS pe subiectul respectiv
Poziție - document redactat din inițiativa PLUS pentru a exprima opiniile politice vizavi de un
subiect sau temă de interes public

Structură raft
Reacțiile și pozițiile publice pot fi prin natura lor transversale peste domeniile și temele
utilizate de CNPP, de aceea este complicat să fie strict încadrate într-o anumită ierarhie. Totuși,
pentru a avea o oarecare structură, fiecare reacție și poziție va fi o pagină creată într-un
document care poartă numele domeniului "inițiator" sau "principal".

Etichetarea textelor
În acest raft principalul instrument de identificare a textelor relevante pentru un anumit
subiect este căutarea. Pentru a facilita această operație toate paginile de reacții și poziții
trebuie să utilizeze etichete. Platforma de politici publice oferă facilități de definire și reutilizare
a etichetelor, acestea pot fi definite o dată și utilizate repetitiv, pentru a da simplitate și
consistență căutărilor.
O etichetă este formată din 2 componente: denumire și valoare. Denumirea este cea care
grupează valorile etichetelor în clustere consistente semantic.

Exemple:
Tip document = reacție
Tip document = poziție
Domeniu = Mediu și resurse naturale
Domeniu = Turism
etc

Vor exista 4 etichete obligatorii:
Tip document, unde se va preciza dacă e vorba de reacție sau poziție
Domeniu, care poate avea valori multiple pe o pagină, indicând toate domeniile vizate de

reacția sau poziția respectivă
An, indicând anul redactării
Cuvânt cheie, care poate avea valori multiple create de către persoana care redactează
textul
Spre deosebire de celelalte etichete, cuvintele cheie vor avea foarte multe valori (de pildă
tăieri ilegale, poluarea aerului, colectare selectivă etc). Este imposibil de făcut o listă
exhaustivă de cuvinte cheie, deci ele vor fi generate pe măsură ce se va ivi nevoia.

Atenție! Înainte de a crea un nou cuvânt cheie asigurați-vă că nu există deja ceva
similar, consultând lista valorile deja create.

Utilizarea etichetelor
În partea din stânga sus a fiecărei reacții sau poziții (atunci când este accesată) va apărea o
listă cu toate etichetele atribuite respectivului text, facilitând identificarea rapidă a tipului de
document, anului la care se referă, domeniilor vizate și a cuvintelor cheie.

Dând clic pe o etichetă veți fi transferați imediat pe o pagină cu rezultatele căutării după
respectiva etichetă, obținând o listă a tuturor rafturilor, documentelor, capitolelor și paginilor

care au eticheta respectivă. Căutarea poate fi apoi rafinată folosind instrumentele puse la
dispoziție în partea stângă a ecranului.
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