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Introducere 

 

Problema studiată în această lucrare este: sunt persoanele non-tinere îndepărtate de pe 

un site care folosește funcții Web 2.0? Am ales această temă pentru a mă familiariza 

mai bine cu conceptul și pentru a înțelege limitările unei platforme de web site. Prin 

non-tânăr înțeleg o persoană peste 25 de ani. Nu înseamnă neapărat bătrân, poate fi 

adult, chiar tânăr adult, așa că o definesc prin ceea ce nu este: nu este tânăr. 

 

Ipotezele de la care am pornit au fost: o persoană care intră pe un web site Web 2.0, 

dacă este non-tânără, se va simți respinsă, nu va putea folosi interfața site-ului, va avea 

probleme de acomodare. Prin atragerea persoanelor tinere pe site, autorii unui astfel de 

site resping o categorie semnificativă numeric de pe un web site. Iar în mediul politic, 

un vot al unei persoane tinere este la fel de important ca și cel al unei persoane non-

tinere. 

 

Pentru a analiza tema, îmi propun să folosesc studii deja efectuate, și să le corelez cu 

analize asupra teoriei deja existente în domeniu. Voi folosi și analize proprii, însă în 

principal mă voi baza pe studii deja existente. Este, de altfel, un principiu de bază în 

Web 2.0, să creezi conținut prin vocea altora. 

 

Consider că este o problemă semnificativă, domeniul Web 2.0 este la începuturile sale. 

După succesul campaniei Web 2.0 a președintelui Traian Băsescu, PNL a ales pentru 

campania pentru europarlamentare din 25 noiembrie 2007 un site construit pe o 

platformă Web 2.0: http://www.promovamromania.ro/. Revoluția portocalie din Ucraina 

a preluat din elementele campaniei lui Traian Băsescu pentru Primăria Capitalei, 

conform lui Felix Tătaru. Prin urmare, exemplul campaniei lui Traian Băsescu este 

relevant și relevanța se întinde dincolo de perioada acestei campanii. 

 

Rezultatele cercetării pot fi folosite în realizarea altor site-uri Web 2.0. Faptul că voi 

putea evalua care sunt punctele slabe ale unui site Web 2.0 specific pentru persoanele în 

vârstă, va putea fi de folos în viitor pentru repararea acestor erori. 
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C a p i t o l u l  I :  N o i l e  m e d i a  

 

Ce este Web 2.0? 

Pornesc acest subcapitol printr-o definire a Web 2.0 pe baza unor exemple. Completez 

apoi definiția, cu actualizări ulterioare. Ca să întregesc tabloul, arăt și profilul tipic al 

unui internaut Web 2.0. 

 

Conform lui Tim O'Reilly, “noțiunea de “Web 2.0” a început printr-o sesiune de 

brainstorming între O'Reilly și MediaLive International”. Acea primă definiție a pornit 

strict pe baza unor exemple care să diferențieze, în mod concret, Web 1.0, cunoscut 

până atunci, de noul Web 2.0. Acestea sunt exemplele prezentate: 

 

Tabel 1. Definirea inițială a Web 2.0 

Web 1.0      Web 2.0 

DoubleClick Google AdSense 

Ofoto Flickr 

Akamai BitTorrent 

mp3.com Napster 

Britannica Online Wikipedia 

web site-uri personale blogging 

evite upcoming.org și EVDB 

Specularea numelor de domenii optimizare pentru Google (SEO) 

vizite pe pagină cost pentru un click 

screen scraping (extragere conținut) servicii web 

publicare participare 

CMS wikis 

directoare web (taxonomy) tagging (“folksonomy”) 

Stickiness (cât rămâne cineva pe site) syndication 

Sursa: O'Reilly, 2005. 

 

Potrivit aceleiași surse, definiția inițială a Web 2.0 a putut fi completată ulterior, prin 
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definirea unor principii care au stat la baza desemnării unor web site-uri ca Web 1.0 și a 

altora ca Web 2.0. Aceste principii sunt: 

 

Tabel 2. Completarea definirii Web 2.0 

Principiile de definire a Web 2.0  

Oferirea de servicii cu scalabilitate (pentru costuri reduse), nu de software la pachet 

Control asupra surselor de informații unice, greu de recreat, care devin din ce în ce mai 

puternice, pe măsură ce oamenii le folosesc 

Să ai încredere în utilizatori ca și co-dezvoltatori 

Să pună în aplicare inteligența colectivă 

Să scurtezi coada lungă prin oferirea de suport clienți de către alți clienți 

Software peste nivelul unui singur aparat 

Interfețe care se încarcă ușor, modele de dezvoltare și (foarte important) modele de 

afaceri 

Sursa: O'Reilly, 2005. 

 

Câteva exemple de web site-uri care urmează modelul Web 2.0 sunt prezentate în 

Marketing communications (DE Pelsmacker, Geuens şi Van den Bergh, 2001/2007, p. 

514). Cele şase exemple de site-uri care urmează principiul Web 2.0, acela de 

“conversaţii în două sensuri între utilizatorii de Internet” (ibidem, p. 513) sunt: Google 

Maps (serviciu de hărţi, ce permite utilizatorilor realizarea de inserţii personale, inclusiv 

în interes de afaceri), Flickr (serviciu de stocare de fotografii, ce permite realizarea de 

albume personale, alături de comentarii pentru fiecare poză), Wikipedia (enciclopedie 

creată de utilizatori; în mod similar, site-urile Wiki sunt web site-uri colaborative 

conţinând munca actualizată constant a mai multor oameni), del.icio.us (colecţie de 

scurtături – bookmarks –, ce pot avea şi etichete – tag-uri), upcoming.org (motor de 

căutare pentru activităţi de petrecere a timpului liber), reţele sociale de tipul Myspace 

sau Orkut (se pot crea profile personale şi contacta alţi oameni). Un web site în care 

utilizatorii pot lăsa comentarii, pot crea clipuri video pe care apoi să le posteze pe web 

şi pot realiza imagini digitale pe care să le posteze pe web site este un site care urmează 

principiile Web 2.0. Un astfel de web site a fost site-ul lui Traian Băsescu în campania 

pentru referendum din mai 2007. 

 

Se observă că fiecare dintre aceste exemple sunt definite ca aparţinând Web 2.0 doar 

datorită conţinutului adăugat de utilizatori, uneori având în plus mijloace de comunicare 
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între aceştia. Astfel, servicii de hărţi online au existat şi înainte de Google Maps, dar 

odată cu el a apărut posibilitatea de a marca anumite zone pe hartă. Pozele puteau fi 

postate pe Internet şi înainte de Flickr, dar acest serviciu a permis realizarea de 

comunităţi foarte uşor. Wikipedia a devenit cea mai mare enciclopedie din lume 

exclusiv datorită utilizatorilor săi, care au adăugat conţinut nou (nu neapărat precis, dar 

nou, original, şi în cantităţi mari). del.icio.us a permis ca scurtăturile să poată fi 

catalogate. Site-ul upcoming.org se bazează pe informaţii și ponturi provenind de la 

utilizatori, mai degrabă decât să anunţe chiar el evenimentele. În fine, reţele sociale de 

tipul Myspace sau Orkut au existat înainte de anul 2000 (site-ul classmates.com – un 

site care pune în legătură colegi vechi exista şi în anul 1995, şi principiile de bază sunt 

disponibile de foarte mult timp), însă poate fi considerată o revoluţie şi în acest domeniu 

faptul că multe din site-urile de reţele sociale sunt foarte noi, un mare număr din ele 

fiind lansate după anul 2000. Iar facilitățile MySpace-ului din 2008 sunt mult superioare 

față de cele ale lui classmates de până în anii 2000. Cel mai inovator aspect al web site-

ului lui Traian Băsescu este posibilitatea utilizatorilor de a crea conţinut. Vizitatorii web 

site-ului pot adăuga ei înşişi materiale pe Internet, într-un stil pur Web 2.0. 

 

Mi se pare relevant nu doar să definesc platforma Web 2.0, ci și cine sunt actorii ei, cei 

care o pun în mișcare. 

 

Răspunsul simplist la această întrebare ar putea fi: internauții. Fiecare vizitator al unei 

pagini de Internet devine creator de conținut, și probabil că revista Time a avut dreptate 

când, în decembrie 2006, a numit omul anului ca fiind “Tu” (unde “Tu” se referă la 

cititorul revistei), creatorul de conținut Web 2.0. Potrivit revistei Time, Web 2.0 “pune 

în folosință atât prostia maselor, cât și înțelepciunea acestora” (Grossman, 2006). 

 

Conform celor care au conferențiat pe tema Bridging the Gap: A Genre Analysis of 

Weblogs, autorii de blogger-i au anumite caracteristici. Reproduc aici câteva statistici 

din studiu (asupra a 203 bloguri), reunite în forma unui tabel. 

 



P a g i n a  |  9 

 

Tabel 3. Caracteristicile autorilor de bloguri 

Caracteristică Frecvență Procent 

Un autor 196 90.8 

Bărbat  110 54.2 

Adult (20 de ani sau mai mult) 115 59.6 

Student 73 57.5 

Locație: SUA 104 69.8 

Numele pe prima pagină (altul decât pseudonim) 127 67.6 

Alte informații principale pe prima pagină 108 54.0 

Reprezentare vizuală a autorului pe prima pagină 34 17.5 

Sursa: Herring, Scheidt, Bonus, și Wright, 2004, p. 5 

 

Ca element-cheie al acestui subcapitol este faptul că Web 2.0 are definiții în mișcare, 

asemenea Internetului. Definirea Web 2.0 este ea însăși un proces în schimbare. Este 

relevant că o mare parte din blogger-ii din SUA sunt studenți. 

 

Prezenţa Web 2.0 în România în contextul penetrării crescânde a 

Internetului 

Odată stabilite detalii platformei Web 2.0 în general ar fi bine, consider, să 

particularizăm situația la mediul românesc. Analizez mai jos situația blogurilor din 

România (motor puternic al Web 2.0), dar și penetrarea Internetului. 

 

Un studiu al blogosferei româneşti bazat pe RoBloggersSurvey2007 furnizează date 

despre platforma blogurilor în România (Holoţescu, 2007, 

http://www.timsoft.ro/ejournal/analiza_ro_blogosfera2007.html). Astfel, dacă în anul 

2005 blogosfera era estimată a avea 5.000 de bloguri, în 2006 cifra a crescut până la o 

valoare estimată a fi între 12.000 şi 14.000 de bloguri. Pentru 2007, se poate ţine cont 

de creşterea numărului de bloguri pe platforme cum sunt Weblog.ro, Blogger, 

WordPress, “putem vorbi acum de mai mult decât 100.000 de bloguri românești” 

(Holoţescu, 2007, http://www.timsoft.ro/ejournal/analiza_ro_blogosfera2007.html#6). 

Din acest număr cu adevărat impresionat, autoarea raportului final estimează însă că 

“sub 12000 de bloguri sunt active - cu o viaţă mai lungă de 6 luni, cu însemnări de 

câteva ori pe săptămână”. 
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Pentru subiectul acestei lucrări, mi s-a părut interesant şi capitolul referitor la vârsta 

blogger-ilor, aşa cum se vede în datele de mai jos. 

 

Tabel 4. Blogger-ii români pe categorii de vârste 

Vârsta  Număr Procent  

sub 16  15 2.14%  

16-20  144 20.51%  

21-25  238 33.90%  

26-30  163 23.22%  

31-35   82 11.68%  

36-40   30 4.27%  

41-45   11 1.57%  

46-50   8 1.14%  

51-55   3 0.43%  

56-60   5 0.71%  

61-65   1 0.14%  

66-70   1 0.14%  

peste 70  1 0.14%  

n/a  0 0.00%  

Sursa: Holoţescu, 2007, 

http://www.timsoft.ro/ejournal/analiza_ro_blogosfera2007.html 

 

Datele grupate într-un grafic arată astfel: 
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Figura 1. Blogger-ii pe grupe de vârste 
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Sursa: Holoţescu, 2007, 

http://www.timsoft.ro/ejournal/analiza_ro_blogosfera2007.html 

 

Se observă că vârsta blogger-ilor este ca şi medie sub 35 de ani (peste 90% din blogger-

ii care au răspuns chestionarului au cel mult această vârstă). 

 

Pentru a avea o imagine completă despre rata de pătrundere a Web 2.0 în România, voi 

cita și un studiu al InternetWorldStats. Astfel, conform datelor statistice, România, cu o 

populație estimată de 22.276.056 locuitori și o suprafață de 238.391 kilometri pătrați, 

are o penetrare a Internetului de 31,4% în Septembrie 2007. Acestei cifre îi corespund 

aproximativ 7 milioane de utilizatori Internet. Dintre aceștia, aproximativ 1.769.300 au 

conexiuni de mare viteză (***, European Union Internet Usage and Population Stats, 

2007). 

 

Important în acest subcapitol este faptul că vârsta blogger-ilor este mică, frecvența 

blogurilor scăzând odată cu grupele de vârstă. De asemenea, rata de penetrare a 

Internetului în România este în creștere. 

 

Retransmiterea mesajului în Web 2.0 

Subcapitolul acesta analizează un element crucial în Web 2.0: fenomenul prin care o 

persoană decide să îți preia mesajul și să îl transmită mai departe. 
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Web 2.0 are ca principiu de bază retransmiterea mesajului. Web site-ul care găzduieşte 

platforma Web 2.0 are un mesaj, iar internauţii preiau acest mesaj şi îl redistribuie. Pe 

Google Maps utilizatorii adaugă mici inserţii, în Flickr şi Wikipedia însă inserţiile sunt 

mult mai mari, utilizatorii fiind cei pe care se bazează site-ul. În cazul unor site-uri de 

tipul del.icio.us, Myspace sau Orkut, utilizatorii pot promova alte web site-uri (în 

special pe del.icio.us). Există aşadar două tipuri mari de intervenţii ale utilizatorilor 

Web 2.0: creare efectivă de conţinut pe web site-ul gazdă şi generarea de trafic către 

acel web site. Site-ul basescu.ro, în perioada referendumului din mai 2007, a avut parte 

de ambele situaţii: pe de o parte vizitatorii puteau posta comentarii şi imagini (mai rar, 

clipuri), adică creau conţinut chiar pe web site, iar pe de altă parte cei care deţineau site-

uri proprii (sau aveau pagini pe reţele sociale de tipul Myspace) puteau promova site-ul 

basescu.ro. Este interesant aşadar de văzut care este mecanismul prin care un vizitator 

se transformă în portavoce, promovând, în modul său propriu, o idee de-a ta, a celui 

care deţii un web site Web 2.0. 

 

O primă explicaţie pentru comportamentul internauţilor în Web 2.0 poate fi dat de 

modelul fluxul comunicării în două trepte (two-step flow of communication). Acest 

model, în opinia autorilor Mecanismul votului (Lazarsfeld, Berelson, Gaudet, 

1944/2004, p. 201, apud. Chelcea, 2006, p. 89), “sugerează că, cel mai adesea, ideile 

migrează din radio şi ziare către liderii de opinie şi de la aceştia ajung la segmentele mai 

puţin active politic ale populaţiei”. Conform unui experiment în Statul Ohio, pe baza 

unui eşantion de 600 de persoane, cărora li s-au măsurat lunar opiniile din iunie până în 

noiembrie 1994, s-a observat mecanismul după care oamenii îşi primeau informaţii şi îşi 

schimbau deciziile de vot. Astfel, pentru a motiva schimbarea intenţiei de vot s-au 

menţionat ca surse de informare radioul, ziarele şi discuţiile cu alte persoane. Orizontul 

de aşteptare s-a schimbat însă doar prin discuţii cu alte persoane. Autorii Mecanismului 

votului prezintă modelul comunicării în trepte astfel: informaţia porneşte de la mass-

media, ajunge la lideri de opinie, iar aceştia o răspândesc în masă la persoane mai puţin 

expuse mesajelor mass-media. În plus, “persoanele nedecise în privinţa votului erau mai 

puternic influenţate de discuţiile interpersonale decât direct de mesajele mass-media”. 

 

O primă observație a ceea ce s-a obținut în urma studiului este relevantă pentru modul 

în care acționează internauții care vizitează site-ul basescu.ro. Astfel, autorul Opiniei 

publice, Septimiu Chelcea, citându-l pe Paul Lazarsfeld, remarcă: 
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“Ori de câte ori un subiect și-a schimbat orizontul de așteptare între 

două interviuri, el a fost întrebat ce anume l-a făcut să se 

răzgândească. O analiză a comentariilor acestor subiecți ilustrează 

foarte bine importanța contactelor personale. Când oamenii și-au 

explicat schimbările de intenție, ei au indicat ca surse ale acestor 

decizii radioul, ziarele și conversațiile private cu alte persoane având 

convingeri similare. Dar atunci când au numit motivele schimbării 

orizontului de așteptare, ei au menționat ceva mai frecvent contactele 

directe cu alți oameni decât ambele media, luate împreună” 

(Lazarsfeld, P.F., et al. 1944/2004, 150 apud. Chelcea, 2006, pp. 89-

90). 

 

Modelul “fluxul comunicării în două trepte” este ilustrat grafic mai jos: 

 

Figura 2. Modelul “fluxul comunicării în două trepte” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Robinson, J.P, 1976, 306 apud. Chelcea, 2006, p. 90 
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obținute în urma cercetării au reliefat că majoritatea populației (68%) a declarat că sursa 

care a fost determinantă în decizia de vot a fost radioul. 

 

Un alt studiu, de asemenea citat în Opinia publică, a fost realizat de către Ilya F. Harik 

într-o zonă rurală a Egiptului. Conform studiului (Harik, 1971, apud. Chelcea, 2006, p. 

90), 37 la sută din populația adultă primea informații pe teme politice de la alte 

persoane, însă 48 la sută se informau direct din mass-media. Este importantă 

menționarea faptului că studiul a fost realizat într-o zonă din Delta Nilului, iar 

pătrunderea televiziunii era ca și inexistente. Condițiile sunt astfel apropiate de cele din 

Erie County, la data când nu exista televiziune. 

 

Prin urmare, rolul purtătorilor de cuvânt este unul însemnat, iar faptul că Web 2.0 şi, 

implicit, site-ul basescu.ro din mai 2007, foloseşte aceşti purtători de opinie indică o 

sursă a succesului campaniei. 

Alternativ, alte patru modele pot furniza o explicaţie pentru comportamentul 

vizitatorilor site-ului basescu.ro. Cele patru modele sunt: modelul agent-popularitate, 

modelul informării publice, modelul asimetric, modelul bidirecţional asimetric 

(McQuail, Windahl, 1982/2001, pp. 162-164). Din cele patru modele, toate patru 

presupun o comunicare de la sursă la un receptor, însă doar ultimele două presupun 

feed-back din partea vizitatorilor. Consider că web site-ul basescu.ro urmează modelul 

asimetric. Acest model “înfăţişează un proces prin care sursa/emiţătorul îşi propune să 

convingă publicul; pentru a comunica mai eficient, sursa trebuie să cunoască nevoile 

categoriile de public căruia i se adresează şi, în felul acesta, feedback-ul şi informaţiile 

pe care le deţine sursa înainte de a începe să comunice (feedforward) joacă un rol 

esenţial.” Modelul bidirecțional asimetric presupune mai multă implicare din partea 

publicului decât simplul feed-back, ceea ce nu este totuşi cazul pe web site – exista 

suficiente materiale pe web site care nu aparţin comunităţii. 

După Nicolas Pelissier (Pelissier, 2001, pp. 926-927) tendința de autonomizare “este 

însoțită de o dependență crescândă a jurnalistului față de sursele instituționale”. Autorul 

explică acest lucru prin faptul că aceste surse sunt dominante pe Internet. Mai mult 

decât atât, Internetul poate în același timp să “apropie și să îndepărteze”. Apropierea 

dintre participanții la procesul comunicării are loc pentru că “oferă noi forme de dialog 

(emailuri, forumuri, liste de discuții ...) între jurnalist și public”. Îndepărtarea se produce 

prin faptul că internauții “pot să nu ignore jurnaliștii”, și într-un mod individual să 
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obțină informațiile dorite. Web site-ul basescu.ro aproprie vizitatorii săi prin oferirea 

mai multor metode de a intra în contact cu alți vizitatori și chiar cu președintele 

suspendat. Fenomenul îndepărtării are loc față de media clasică. Cei care utilizează site-

ul basescu.ro evită prin însăși prezența lor pe web site alte forme de media. Web site-ul 

se substituie astfel unor surse de media tradiționale și are loc exact procesul descris de 

d-l Pelissier. 

A fost esențial să aflăm în acest subcapitol cum o persoană care retransmite un mesaj 

are un rol foarte important în luarea deciziei receptorului mesajului. Traian Băsescu este 

astfel încurajat să apeleze la lideri de opinie, pentru ca aceștia să îi influențeze, mai 

departe, pe alți oameni. 

 

Obiectivele comunicării electronice 

Analizez în acest subcapitol obiectivele comunicării electronice, conform unei lucrări 

deja citate. 

 

Obiectivele comunicării electronice sunt considerate, conform autorilor “Marketing 

communications” (DE Pelsmacker et. al, 2001/2007, p. 495), următoarele: generarea de 

notorietate de brand, modelarea imaginii brandului şi a atitudinilor faţă de brand, 

îndemnul spre a încerca produsul sau serviciul şi crearea de loialitate (creşterea 

clienţilor satisfăcuţi şi mulţumiţi). Le voi detalia aici şi analiza în comparaţie cu site-ul 

basescu.ro. 

 

Referindu-ne la generarea de notorietăţii de brand, discuţia se poate purta pe două 

planuri în cazul web site-ului basescu.ro: pe de o parte se poate menţiona creşterea 

notorietăţii de brand pentru preşedintele suspendat ca viitor candidat la alegeri, şi pe de 

o altă parte este notorietatea problemei referendumului. Consider însă că în principal 

atât scopul web site-ului, cât şi intenţia generală a campaniei a fost îndreptată spre 

referendum, iar atenţia asupra preşedintelui a venit suplimentar. 

 

Despre modelarea imaginii brandului şi a atitudinilor faţă de brand (mă refer aici la 

imaginea campaniei pentru referendum) se poate spune ca web site-ul are ca scop 

crearea unor mijloace revoluţionare de a promova un produs. Jocuri interactive, clipuri 

video, posibilitate de postare de conţinut de către utilizatori (atât imagini, cât şi video, 



P a g i n a  |  16 

 

sau postare de comentarii) – lucrurile acestea creează imaginea unei campanii 

revoluţionare. 

 

Este interesant un aspect în ceea ce priveşte îndemnul spre a încerca produsul sau 

serviciul. Astfel, vizitatorii site-ului, prin faptul că este un site axat pe Web 2.0, pot ei 

înşişi să se imagineze în pielea celor care l-au suspendat (vezi jocul în care utilizatorii 

încearcă să îl blocheze pe preşedinte acoperindu-i gura, împuşcându-l în urechi sau 

punându-i un sac peste cap, ca şi cum ar fi ei înşişi parlamentari). 

 

Despre crearea de loialitate (creşterea clienţilor satisfăcuţi şi mulţumiţi) se poate spune 

că nu poate fi un obiectiv important al realizării web site-ului. Campania pentru 

referendum este un obiectiv izolat, este un obiectiv secundar lupta din campania 

electorală a anului 2009. În altă ordine de idei, pentru cei care au jucat bine jocul din 

campania electorală au fost date premii (crescându-le astfel loialitatea faţă de Traian 

Băsescu în general, campania pentru referendum în particular). 

 

Concluzionând, se poate menţiona faptul că scopul site-ului este în special modelarea 

imaginii brandului şi a atitudinilor faţă de brand. Scopuri de o importanţă mai scăzută 

sunt generarea de notorietate de brand şi îndemnul spre a încerca produsul sau serviciul. 

În fine, crearea de loialitate (creşterea clienţilor satisfăcuţi şi mulţumiţi) este scopul cel 

mai puţin relevant în această campanie. 

 

Mi s-a părut important în acest subcapitol faptul că internauții, pentru a putea deveni 

fideli unui brand, e bine să simtă ei înșiși un site, să se implice, să aibă în mâini 

instrumente ale site-ului. 

 

Cum afectează mediul social comportamentul internauţilor în Web 2.0? 

Analizez mai jos teorii asupra comportamentului uman pe baza regulilor sociale, dar și a 

tendinței de supunere față de o autoritate. 

 

Sunt două aspecte esenţiale ale influenţei sociale asupra comportamentului oamenilor în 

general şi, cred eu, a internauţilor mediului Web 2.0 în particular: normele sociale 

determinate de conformitate şi supunerea faţă de autoritate (Zimbardo, Johnson, Weber, 
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2000/2006, pp. 571-572 şi pp. 574-578). Le voi prezenta conform lucrării Psychology: 

Core Concepts. 

 

Referitor la principiul conformităţii, acesta a fost definit astfel: “Tendinţa de imita alţi 

oameni se numeşte efectul cameleon” (Chartrand, Bargh, 1999, pp. 893–910 apud. 

Zimbardo et al., 2000/2006, p. 571). Pentru Solomon Asch (Asch, 1940, 1956 apud. 

Zimbardo et al., 2000/2006, p. 571), răspunsul la întrebarea dacă o situaţie specifică 

poate fi mai puternică decât cea a judecăţii normale a fost dat de studiul asupra 

fenomenului conformităţii. În studiu, un grup de persoane, printre care şi una asupra 

căreia avea loc experimentul, răspundea unor întrebări evidente. În 3 situaţii 

consecutive, atât grupul, cât şi persoana asupra căreia avea loc studiul răspundeau de 

obicei la fel. În al patrulea caz, tot grupul răspundea în mod intenţionat fals. În 12 cazuri 

din 18, a patra persoană urma răspunsul dat de grup, deşi era conştientă că este ceva în 

neregulă. Prin urmare majoritatea unui grup influenţează deciziile unui individ. Acesta 

este o primă similaritate cu activitatea celor ce postează pe un blog, fie el al unui 

preşedinte suspendat: pe blog poţi, în cele mai multe cazuri, să vezi alte reacţii decât ale 

tale. Poţi lua atitudine, poţi comunica, poţi afla cum gândesc alţii. Deciziile altora, aşa 

cum s-a demonstrat în experimentul lui Asch, influenţează decizia ta, ca vizitator al web 

site-ului. În experimentul lui Asch s-a mai tras însă o concluzie: aşa cum există un 

procent ridicat (în acest studiu de 75%) de persoane care îşi schimbă decizia în faţa unei 

puternice influenţe a grupului, există şi persoane care se opun intenţionat majorităţii. Fie 

iau decizii independent de grup (în acest caz 25%), fie deciziile lor sunt exact opusul 

celor din grup. Are loc o sfidare eroică individuală, iar aceşti eroi pot să facă faţă unor 

situaţii prea puternice pentru alţii, şi să îşi urmeze valorile. Aceasta a fost atitudinea 

afişată de Traian Băsescu. Au existat 322 de persoane care au votat ca Preşedintele să 

fie demis din funcţie, el însă rezistă pe baricade şi se luptă cu aceste persoane. Aceasta 

este poziţia asumată de preşedinte – rebel. Consider că vizitatorii blogului nu au urmat 

această poziţie – rezultatul votului avea să arate că majoritatea populaţiei votante era 

împotriva demiterii preşedintelui. Să îl susţii pe preşedinte înseamnă să te alături multor 

altora, aşadar tu însuţi nu eşti un erou care se luptă cu opiniile altora. 

 

Supunerea faţă de autoritate se referă la faptul că “anumiţi indivizi, cum sunt lideri şi 

autorităţi, pot comanda obedienţa grupurilor – chiar şi largi mase de oameni” (Zimbardo 

et al., 2000/2006, p. 574). Într-un experiment, psihologul Stanley Milgram a arătat că 

dorinţa oamenilor de a urma ordinele date de o figură autoritară, chiar şi ordine cu 
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potenţial criminal, nu se mărgineşte la câţiva oameni cu tendinţe extremiste, ci chiar 

oamenilor obişnuiţi (Milgram, 1965, 1974910 apud. Zimbardo et al., 2000/2006, p. 

575). Experimentul a fost derulat în mai multe etape, fiind realizat asupra a peste 1.000 

de participanţi din medii diverse. Subiecţii testului erau făcuţi să creadă că administrau 

unor terţe persoane pedepse prin electroşocuri. De faţă era prezentă şi o persoană care 

supraveghea desfăşurarea experimentului. Atât supraveghetorul cât şi persoana care 

primea electroşocuri erau de fapt actori, iar electroşocurile nu erau reale, în schimb 

actorul se prefăcea că suferă în urma lor. Subiectul experimentului, persoana care 

administra electroşocurile, putea stabili intensitatea curentului, de la 15 volţi până la 

450. În cadrul testului, persoana asupra căreia erau transmise electroşocurile, după un 

timp în care intensitatea acestora continua să crească, începea să strige, să solicite 

oprirea experimentului, la un moment dat chiar dădea impresia că a leşinat. 

Supraveghetorul experimentului insista însă spre continuarea experimentului. 

Surprinzător, aproape două treimi din subiecţi au administrat valoarea maximă, de 450 

de volţi. Subiecţii se plângeau continuu că nu doresc să continue, dar faptul că o 

persoană cu autoritate (doctor sau profesor) le spunea să continue experimentul, îi 

determina să facă acest lucru. Web site-ul lui Traian Băsescu foloseşte acest principiu: 

deşi suspendat, pe web site este întâlnit foarte frecvent cuvântul “Preşedinte” (scris cu 

majusculă). Apoi mesajul este direct, dând impresia că persoana autoritară se adresează 

direct celor ce vizitează web site-ul. 

 

Mi s-a părut relevant în această parte a lucrării cum au înțeles cei de la GMP, 

realizatorii web site-ului basescu.ro principiile menționate: pe de o parte creează norme 

sociale prin încurajarea comunicării pe blog, iar pe de altă parte furnizează o figură 

autoritară, în persoana președintelui (deși suspendat) Traian Băsescu. 
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C a p i t o l u l  I I :  C a m p a n i i  p o l i t i c e  

 

Exemple de campanii politice ce au beneficiat de aportul Internetului 

Voi prezenta în acest subcapitol campanii electorale, dar şi influenţe ale activităţii pe 

Internet asupra vieţii politice. 

 

Un exemplu al influenţei Internetului asupra vieţii politice poate fi greva naţională a 

unor studenţi francezi din 1986, grevă coordonată pe un sistem Minitel, sistem 

asemănător Internetului (Kahn, şi Kellner, 2005, p. 705). 

 

În Statele Unite, s-a putut observa o creştere a activismului politic “cu Internetul jucând 

un rol important şi din ce în ce mai central”, în urma atacurilor din 11 septembrie 2001 

şi a intervenţiilor SUA în Irak si Afganistan (ibidem, p. 705). Exemple în acest sens sunt 

acţiunile unor grupări politice cum sunt MoveOn, Answer şi United for Peace & Justice, 

care “au folosit Internetul pentru a face să circule informaţii anti-război, pentru a 

organiza demonstraţii şi pentru a promova o largă diversitate de activităţi anti-război” 

(ibidem, p. 705). De asemenea, echipa de activişti a lui Howard Dean (candidat la 

preşedinţia SUA în 2004) a folosit Internetul “pentru a strânge fonduri pentru campania 

sa prezidenţială, a recruta activişti şi organizatori, şi pentru a produce «întâlniri» locale, 

în care oameni care gândeau în acelaşi fel se putea conecta şi deveni activi în diverse 

grupuri şi activităţi politice”; acest lucru a demonstrat că Internetul “poate genera 

entuziasm politic pentru tineri, să unească oamenii în jurul unor probleme, şi să se 

conecteze cu probleme în lumea reală” (ibidem, p. 706). 

 

În Spania, Internetul a jucat un rol important în alegerile din martie 2004. În 11 martie 

2004 au avut loc atentate asupra trenurilor în Madrid, iar alegerile au avut loc trei zile 

mai târziu. Imediat după atentate, guvernul a anunţat că responsabil de eveniment a fost 

grupul separatist naţional ETA, dar au fost scurgeri de informaţii conform cărora 

bombardamentul nu purta semnătura ETA, ci era mai degrabă un atac tipic al Al Qaeda. 

Prin urmare, au avut loc comunicaţii pe căi avansate tehnologic (Internet, telefonie 

mobilă, SMS) “pentru a mobiliza oamenii pentru demonstraţii masive anti-

guvernamentale şi anti-ocupaţionale” (ibidem, p. 706). Dacă gherila digitală creată 
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pentru campania pentru prezidenţialele din 2004 includea şi SMS-uri, alături de 

Internet, campania din 2007 s-a axat doar pe folosirea Internetului. 

 

Campaniile pot fi însă şi puternic negative. Fenomenul numit “Google Bombing” 

(bombă Google) presupune afectarea poziţiei unui rezultat la căutarea pe Google prin 

crearea unui număr mare de linkuri către acel rezultat. Rezultatele la motorul de căutare 

Google sunt sortate după relevanţă, iar acea relevanţă include ca element esenţial 

numărul de linkuri (şi “greutatea” lor, cât de importante sunt ele) către o pagină. Ei bine, 

dacă o comunitate creează un mare număr de linkuri către un web site, acea comunitate 

poate să crească valoarea web site-ului la motorul de căutare Google. Referitor la 

alegerile din 2004 din SUA, un grup de activişti Internet “a dus o campanie pe Internet 

pentru a îl asocia pe preşedintele Bush cu «miserable failure» (ratare mizeră), astfel că 

atunci când cineva tasta această frază la Google, era direcţionat la web site-ul 

prezidenţial oficial al lui George W. Bush” (ibidem, p. 716). La începutul anului 2007, 

Google a luat acţiune împotriva acestor practici, iar în prezent căutarea după acest 

termen furnizează doar pagini care descriu fenomenul, fără să îl mai producă în mod 

real. Pe Internetul românesc Mircea Geoană a fost victima unei bombe Google. Căutând 

după cuvântul-cheie “prostănac” se obţinea ca prim rezultat la motorul de căutare 

Google (inclusiv imagini) şi la Yahoo! o referinţă la Mircea Geoană. Pe media 

românească ştirea privind apariţia bombei Google după cuvântul “prostănac” a apărut în 

luna mai 2007. Traian Băsescu a fost scutit de asemenea neplăceri (presupunând că o 

reclamă negativă este o neplăcere, şi nu un lucru bun).  

 

Pentru campaniile prezidențiale din 1996 din SUA, conform lui Werner Severin şi 

James Tankard, candidaţii politici se grăbeau, ca o primă revoluție a Internetului în 

domeniul campaniilor politice prezidențiale din SUA, să îşi creeze pagini pe Internet. 

Cei doi autori îi menţionează pe Bob Dole, Lamar Alexander, Pat Buchanan, Phil 

Gramm, Richard Lugar şi Arlen Specter (Severin, Werner J. şi Tankard, James W., 

2004, p. 18). În România anului 2007, pentru un referendum a cărui miză era prezența 

președintelui sau nu, pe Internet a existat un web site numit traianbasescu.ro pe care se 

putea găsi cuvântul “Pa”, un blog pro suspendării și mici mesaje care au circulat pe 

email. Consider că lupta împotriva președintelui suspendat s-a dus foarte puțin pe 

Internet și mult mai mult în viața obișnuită, iar acest lucru a fost o gafă. Atâta timp cât 

Traian Băsescu a avut un mesaj consistent pe Internet, trebuia, consider, să existe un 



P a g i n a  |  21 

 

mesaj puternic din partea adversarilor politici, pentru a contracara acțiunile sale în acest 

mediu. 

 

Sven Birkerts a sugerat că trecerea de la cultura tipărită la cea electronică va duce la 

îngreunarea limbajului. El a declarat că prin comunicarea electronică se va ajunge la 

realizarea unui tip telegrafic de vorbire direct (“plain speak” în limba engleză). Mai 

mult, a prezis chiar că vom asista la descreşterea formelor subtile ale limbajului cum 

sunt ambiguitatea, paradoxul, ironia (Birkerts, 1994, apud. op. cit., p. 18). Stilul de a 

vorbi al președintelui suspendat Traian Băsescu consider că îndeplinește cerințele pentru 

un text bazat pe vorbire directă. Dacă luăm în considerare și comentariile de pe web 

site, este evident că persoanele de acolo vorbesc foarte direct. 

 

În termenii teoriei informaţionale, comunicarea are loc când două sisteme 

necorespunzătoare, cuplate între ele prin unul sau mai multe sisteme necorespunzătoare, 

presupun stări identice cu un rezultat al transferului de semnale de-a lungul unui lanţ. În 

comunicarea umană avem lanţuri foarte lungi (de exemplu, relatări din străinătate). 

Mass-media sunt, de obicei, caracterizate de un output relativ mare, comparativ cu 

input-ul mic. Altfel spus, mass-media sunt amplificatoare uriaşe. Câţiva oameni produc 

ştiri, publicitate, spectacole sau relaţii publice care sunt văzute, auzite, citite de milioane 

de alţi oameni. Ce a reușit web site-ul basescu.ro a fost sa ia acele amplificatoare uriașe 

și să le încredințeze oamenilor obișnuit. Internauții au putut astfel deveni portavoci 

pentru mesajul președintelui. A fost necesar în acest sens nu doar energia, dorința și 

acțiunea oricăruia dintre vizitatorii site-ului, ci și o platformă. Platforma a fost dată de 

un web site construit pe principiul Web 2.0. 

 

Importantă în acest subcapitol mi se pare precizarea că o bombă Google poate afecta 

puternic activitatea unui politician. Este un lucru de care trebuie ținut cont într-o 

campanie electorală. O mare parte dintre vizitele pe site-ul unui politician vin din partea 

motoarelor de căutare. Dacă site-ul devine asociat cu cuvinte nepotrivite la un motor de 

căutare, rezultatele pot fi foarte neplăcute. 

 

Retransmiterea unui mesaj sau despre zvonuri 

Voi analiza literatura de specialitate asupra zvonurilor. Paralela zvonuri – propagare 

mesaj Web 2.0 poate ridica sprâncene și merită popasul asupra acestui aspect. 
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Robert H. Knapp a publicat în 1944 primul studiu asupra psihologiei zvonurilor, după 

cum putem afla din lucrarea Psihologie, coordonată de Septimiu Chelcea (Chelcea, 

Ivan, Jderu, Moldoveanu, 2006, p. 241). În lucrarea din 1944 se afirmă că zvonurile au 

trei caracteristici. În primul rând au un mod particular de a se transmite, adesea prin viu 

grai. În al doilea rând, este vorba de conţinut informaţional (cu referire la persoane, 

întâmplări sau situaţii). În fine, o funcţie de a satisface nevoia de vise. Pe scurt, este o 

funcţie de informare a unor fapte, sau de transmitere de emoţii (Knapp, 1944, pp. 22-37 

apud Chelcea et al., 2006, p. 241). În cadrul campaniei lui Traian Băsescu din mai 

2007, mecanismul a fost complex: pe de o parte persoana care intra pe web site şi lăsa 

un comentariu sau realiza o poză sau clip transmitea o emoţie, iar pe de altă parte 

persoana care promova site-ul preşedintelui transmitea o informaţie. Site-ul aparţine în 

mare parte comunităţii, prin mesajele postate de acestea, rolul informativ al web site-

ului fiind însă şi el important. 

 

Adevăraţii fondatori ai domeniului de cercetare a zvonurilor sunt consideraţi Gordon W. 

Allport şi Leo J. Postman. Conform acestora, în traducerea lucrării anterior menţionate, 

coordonate de Septimiu Chelcea, “Zvonul este pus în mişcare şi continuă să circule într-

un mediu social omogen în virtutea unor interese puternice ale indivizilor implicaţi în 

transmiterea lor. Influenţa puternică a acestor interese cere ca zvonul să funcţioneze ca 

un agent raţionalizator: să explice, să justifice şi să dea înţeles intereselor. Relaţia dintre 

interes şi zvon este atât de intimă încât am putea descrie simplu zvonul ca o proiecţie a 

tuturor condiţiilor emoţionale subiective.” (Allport, Postman, 1946-1947, pp. 501-517, 

apud Chelcea et al., p. 241) Aşadar, o posibilă explicaţie pentru care oamenii au 

acceptat să transmită mai departe mesajul preşedintelui este că aceştia s-au implicat 

puternic, şi au avut emoţii în mesaj. Cei care au postat pe web site au fost implicaţi 

emoţional mai puternic, poate şi pentru că zvonul este proiecţie a condiţiilor emoţionale 

puternice. 

 

Despre zvonuri, în lucrarea coordonată de Septimiu Chelcea (Chelcea et al., 2006, p. 

255).  s-a afirmat că “o serie de zvonuri reflectă anxietatea populaţiei”. Mai mult decât 

atât, “zvonurile revoluţiei s-au răspândit rapid, pentru că populaţia a fost înfricoşată”. 

Trebuie făcută remarca: în cazul campaniei lui Traian Băsescu, populaţia avea deja 

formate anumite percepţii despre gestul politicienilor. Site-ul a jucat doar rolul unui 

catalizator. Exista deja o tendinţă de a vedea în gestul anti-prezidenţial ca un gest 
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puternic negativ. Percepția populației era deja negativă înainte de apariția web site-ului. 

Realizarea web site-ului s-a mulat exact pe această impresie pre-existentă, amplificând-

o, în opinia mea. Astfel, web site-ul a devenit o sursă de dezvoltare a unei atmosfere 

preexistente. 

 

A fost interesat de observat în acest fragment al lucrării felul în care se transformă 

mesajul unui politician prin zvonuri și paralela cu mesajul lui Traian Băsescu, cu 

promovarea sa pe Internet. 

 

Despre modelarea limbajului politic 

În acest capitol voi analiza principalele metode a de realiza un limbaj politic popular, 

unica metodă de a atrage electorat. 

 

Referindu-se la modelarea limbajului politic, Mihai Coman prezintă următoarele 

modalităţi întâlnite în practică: scurtarea şi simplificarea frazei, apropierea jargonului 

politic de limbajul popular şi eliminarea elementelor abstracte în favoarea celor 

concrete, afective (Coman, 1999, p. 166). Le detaliez aici. 

 

Scurtarea şi simplificarea frazei  se referă la faptul că un om politic modern este obligat 

să lucreze pe două registre: acela al discursului parlamentar (încă ancorat în oratoria 

politică) şi acela al discursului mediatic. Din experienţele trecute, omul politic ştie 

faptul că jurnaliştii nu pot reproduce integral vorbele sale. Prin urmare, ei vor căuta 

“flash-uri”, adică pasaje scurte, clare şi convingătoare, pentru a le cita în articole sau 

pentru a le reda în ştirile radio şi TV. Pe web site-ul basescu.ro, in perioada 

referendumului pentru suspendarea președintelui Băsescu, mesajele oficiale, cele din 

partea președintelui suspendat, urmau acest îndemn. Textele erau scurte, iar unele au 

pătruns chiar și în blogosferă (în urma atacului unui hacker, mai multe bloguri au 

preluat îndemnul președintelui de a nu se lăsa descurajați).  

 

Apropierea jargonului politic de limbajul popular permite observația că dezvoltarea 

audiovizualului obligă oamenii politici să fie în contact cât mai direct cu electoratul. 

Mai mult decât atât, oamenii politici trebuie să facă apel la tehnicile de adresare verbală. 

În consecinţă, ei vor adopta un vocabular simplu, puţine expresii tehnice, cu formule 

pitoreşti şi uşor de înţeles. Una din cele mai lăudate aspecte ale președintelui se referă la 
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modul direct de adresare, pierzând din limbajul protocolar, uneori prea direct (mergând 

până la cuvinte vulgare). Consider că și acest punct este împlinit de către Băsescu, nu 

doar pe web site, ci și în viața politica obișnuită. 

 

Eliminarea elementelor abstracte în favoarea celor concrete, afective poate fi rezumată 

prin faptul că discursul politic mediatizat are ca scop seducerea, convingerea unor mase 

de oameni. Aceştia sunt diferiţi unul de celălalt şi complet neomogeni în plan cultural. 

Cel mai mic numitor comun este în acest caz emoţia, sentimentul. Se va pune mai puţin 

accent pe partea raţională şi logică. Prin urmare, oamenii politici vor evita argumentaţia 

abstractă şi vor prefera, în schimb, figurile de stil simple, centrate pe emotivitate, pe 

ceea ce poate fi uşor imaginat şi reprezentat. Aceştia vor prefera să “arate”, adică să 

ilustreze o situaţie prin cuvinte şi formule plastice, evitând raţionamentele şi 

demonstraţiile prea teoretice. Lucrul care contează în acest moment nu este neapărat 

“ideea”, cât “impresia” pe care omul politic o lasă în amintirea publicului. Web site-ul 

excelează în formula socială. Utilizatorii pot interacționa între ei, își pot exprima 

opiniile, pot transmite altora din emoțiile lor. 

 

Privitor la subcapitolul tocmai încheiat, mi se pare important să remarc câte dintre 

cerințele pentru modelarea limbajului politic au fost îndeplinite de Traian Băsescu în 

cadrul site-ului basescu.ro. 

 

Ce a însemnat scandalul Clinton – Lewinsky pentru Internet 

În acest capitol doresc să fac o paralelă între un scandal ce a zguduit Casa Albă și 

suspendarea președintelui Traian Băsescu în 19 aprilie 2007. 

 

Pentru Ignacio Ramonet, faptele care au generat scandalul Clinton – Lewinsky au 

însemnat pentru Internet ceea ce asasinarea lui John Kennedy a fost pentru televiziune. 

Astfel, potrivit lui Ramonet, evenimentul a stat la temelia unei noi forme de difuzare a 

informaţiei (Ramonet, 2000, p. 62). 

 

În Tirania comunicării se afirmă ca totul a început, în acest caz, când un oarecare Matt 

Drudge a transmis pe site-ul său Internet “The Drugde Report” conţinutul unor discuţii 

telefonice înregistrate de prietena-denunţătoare a domnişoarei Lewinsky – doamna Lind 

Tripp. În “Newsweek” aceste informaţii nu au primit aprobarea spre publicare. Revista 
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îşi acordase un răgaz suplimentar pentru verificarea informaţiei, în timp ce Matt Drudge 

nu şi-a luat această precauţie. Explozia ştirii în sfera Internetului a scos din minţi presa 

scrisă care, pentru a reintra în cursă, a început să gonească după reportaje senzaţionale 

(“scoops” în limba engleză), cu un singur obiectiv: să nu rămână în urma Internetului 

(ibidem, p. 62). 

 

Aceeași lucrare citată menționează că noile tehnologii favorizează şi ele dispariţia 

specificităţii jurnalismului. Pe măsură ce tehnologiile comunicării se dezvoltă, numărul 

indivizilor care comunică este mai mare. Internetul permite astfel oricui nu doar să fie 

ziarist (într-o manieră proprie), ci să se trezească chiar în fruntea unui mijloc de 

informare de nivel planetar. 

 

Paralela cu site-ul basescu.ro este evidentă: un eveniment senzațional (președinte 

suspendat de către Parlament), o cotă ridicată de popularitate a persoanei sub lumina 

reflectoarelor (demonstrație în paragraful următor), chiar un blocaj mediatic (clipul de 

promovare a votului, de a îndemna oamenii să meargă la vot, a fost respins de Consiliul 

Național al Audiovizualului, iar personaje influente din Parlament controlau imperii 

mediatice). 

 

Doresc sa întăresc afirmația din paragraful anterior, conform căreia Traian Băsescu se 

bucura de o cotă ridicată de popularitate. Astfel, potrivit unui studiu INSOMAR din 7-

11 septembrie 2006, pe un eșantion reprezentativ de 1.147 de persoane, eroare maximă 

admisă de 2,8%, Traian Băsescu este creditat cu încredere de către populație în procent 

de 54%, depășind politicieni ca Theodor Stolojan, Mona Muscă, Emil Boc, Călin 

Popescu Tăriceanu, Adriean Videanu, Dan Voiculescu sau Marko Bela (de la putere) 

sau George Becali, Mircea Geoană, Corneliu Vadim Tudor, Ion Iliescu, Adrian Năstase, 

Petre Roman, Gheorghe Ciuhandu sau Cosmin Gușă (în opoziție). După Traian 

Băsescu, cel mai mare procent obținut de persoanele la putere despre care s-a făcut 

cercetarea a fost de 40%, iar în opoziție 38% (***, 2006, 

http://www.hotnews.ro/arhiva_avt/3068.pdf, p. 9). Mai mult decât atât, 10,6% din 

populație este foarte mulțumită de activitatea lui Traian Băsescu ca și Președinte al 

României, 46,1% destul de mulțumită, cât timp destul de nemulțumită este doar 29,5% 

din populație, iar foarte nemulțumită doar 10,6%. 3,1% din populație nu au știut sau nu 

au răspuns (ibidem, p. 15). 
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În același sondaj, Parlamentul este creditat doar de 1% din populație cu foarte multă 

încredere, de 18% cu multă, 48% cu puțină, în timp ce 31% din respondenți au spus că 

au foarte puțină sau chiar deloc încredere în Parlament, iar 2% nu au știut sau nu au 

răspuns (ibidem, p. 33). 

 

Se poate observa diferența enormă între încrederea acordată Președintelui și cea 

acordată Parlamentului. Se poate argumenta că președintele și-a început campania din 

mai 2007 într-un climat de evidentă ostilitate față de Parlament, și de apreciere față de 

propria persoană din partea populației. 

 

William Randolph Herst, magnatul presei americane care i-a servit ca model lui Orson 

Welles pentru filmul “Citizen Kane”, le spunea ziariştilor săi: “Să nu acceptaţi vreodată 

ca adevărul să stea în calea unei poveşti interesante” (Legeinede, 1998 apud. Ramonet, 

2000, p. 71). În cazul lui Traian Băsescu, scopul web site-ului a fost altul: să încerce să 

demaște scopuri ascunse, fiind el însuși promotor al adevărului. 

 

Concluzionând, există similitudini între felul în care s-a promovat scandalul Clinton – 

Lewinsky pe Internet și campania Web 2.0 a președintelui Băsescu. 

 

Caracteristici ale campaniei de comunicare 

Doresc în acest subcapitol să redau o serie de caracteristici ale unei campanii de 

comunicare și să le raportez, desigur, la site-ul basescu.ro. 

 

Pentru Denis McQuail şi Sven Windahl o companie de comunicare are nişte 

caracteristici comune, deşi există forme foarte diverse de manifestare (McQuail și 

Windahl, 1982/2001, p. 147-148). Ilustrez caracteristicile campaniei sub forma unui 

tabel. 
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Tabel 5. Perspectiva lui Denis McQuail și Sven Windahl asupra campaniei de 

comunicare 

Caracteristici ale campaniei de comunicare 

Este iniţiată de o sursă colectivă, organizată; 

Este orientată către un scop, ghidată de anumite obiective, care pot fi foarte clar 

prevăzute; 

Poate urmări mai multe obiective, cum ar fi influenţarea atitudinilor, a opiniilor sau 

chiar a comportamentelor; 

Are un caracter public, în sensul că este desfăşurată prin mass-media, iar scopurile, 

metodele şi efectele sale nu sunt ţinute în secret; 

Foloseşte mai multe canale de comunicare şi lansează mai multe mesaje, mass-media 

fiind suplinite de contactele interpersonale; 

Se adresează unor categorii de public bine delimitate sau publicului larg, in funcţie de 

obiective; 

Reprezintă o formă de activitate instituţională, prin urmare trebuie să fie legitimă în 

ochii opiniei publice, să se conformeze normelor acceptate şi să nu fie foarte 

controversată. 

Sursa: McQuail și Windahl, 1982/2001, p. 147-148 

 

Modelul Wärneryd şi Nowak a fost prezentat în 1967, și este un model devenit clasic 

(Wärneryd şi Nowak, 1967 apud. Denis McQuail şi Sven Windahl, 2004, pp. 148-149). 

Astfel, modelul de abordare a campaniei de comunicare este un bun exemplu pentru 

abordarea tradiţională a campaniei. Această abordare porneşte de la scopurile sursei şi 

se încheie cu efectele obţinute prin desfăşurarea campaniei. Modelul celor doi autori 

porneşte de la ideea că elementele componente sunt strâns corelate. Astfel, dacă se va 

efectua o modificare asupra unui element, acest lucru va genera o modificare a tuturor 

celorlalte elemente. 

 

Figura 3 descrie în mod grafic relațiile dintre elementele modelului. Le detaliez mai jos, 

aducând în discuție și observații despre web site-ul basescu.ro.  

 

Efectul scontat este expresia scopului exercițiului de comunicare, în timp ce acțiunile de 

comunicare cu care se află în competiție sunt o indicație asupra cum se așteaptă ca 

competitorii să reacționeze în acest proces. Se poate face observația că cu cât obiectivul 

este mai imprecis, cu atât va fi mai greu de evaluat la sfârşit dacă respectiva campanie a 
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avut succes sau nu. Site-ul ar părea ca are mai multe obiective: crearea de mișcare pe 

Internet, folosirea altor persoane de promovare a site-ului, crearea de conținut de către 

terțe părți, asocierea președintelui suspendat cu postura de victimă, implicarea 

vizitatorului prin jocuri online. Consider însă că scopul final al web site-ului este cât se 

poate de concret și măsurabil: creșterea procentului celor care merg la vot și a celor care 

votează “Nu”. 

 

În ceea ce privește mesajele concurente, pentru a avea succes, campania nu trebuie să 

fie bruiată de mesaje concurente sau chiar contrare. Fiind o campanie de tipul “Da” sau 

“Nu”, un mesaj al concurenței lui Traian Băsescu nu putea fi decât opus campaniei sale. 

Da, a existat o campanie anti-prezidențială, însă în mediul Internet nu a fost prezentă. 

Pot menționa un web site asemănător cu basescu.ro, anume site-ul traianbasescu.ro, care 

conținea doar acest text: “pa”. Site-ul a fost promovat vag pe liste de discuții, iar 

campania în sine a fost foarte redusă ca amploare. Site-ul poate fi accesat în varianta sa 

din perioada campaniei din mai 2007 la această adresa web: 

http://web.archive.org/web/20070517040139/http://www.traianbasescu.ro/ (repet, 

conține doar textul “pa”). Pe blogul http://www.dasuspendare.ro mesajele, deși mult 

mai consistente, au avut o argumentație slabă, în opinia mea. 

 

Tema campaniei este și ea un element important al modelului celor doi autori ante-

menționați. De obicei o campanie este organizată în jurul unei singure teme sau subiect. 

Exemple în acest sens pot fi un stil de viaţă mai sănătos sau pericolul consumului de 

alcool de către conducătorii auto. Pe de altă parte, atunci când defineşte tema campaniei, 

managerul va fi nevoit să aleagă între mai multe opţiuni, iar această alegere trebuie 

făcută cu grijă. Site-ul basescu.ro are, pentru mine, o temă clară: creșterea numărului 

persoanelor care vor spune “Nu” la vot (fie prin atragerea de noi votanți, fie prin 

schimbarea opțiunii de vot a celor indeciși sau a celor care ar vota “Da”). 

 

Efectul scontat (care este obiectul comunicării) reprezintă atenția asupra exercițiului în 

termeni de relații publice. Dacă schimbăm acest lucru în produs, rezultatul devine 

reclama creată. Mergând mai departe și aplicând modelul Wärneryd şi Nowak asupra 

basescu.ro, rezultatul este chiar web site-ul. Site-ul abundă în reclame, tot conținutul său 

este promoțional. Mesajul este purtat mai departe, în lumea reală, de purtătorii 

mesajului lui Traian Băsescu. 
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Publicul țintă este format din mai multe grupuri diferite care ar putea deveni în cele din 

urmă audiența-țintă specifică (grupul care recepționează mesajul). Cu alte cuvinte, 

publicul ţintă este format din persoanele de la care se doreşte un răspuns în urma 

campaniei. Campania nu poate avea succes dacă nu va produce o modificare în publicul 

ţintă. Această modificare trebuie în plus să fie în linie cu obiectivul campaniei. Cu alte 

cuvinte, oamenii trebuie să conştientizeze nevoia pentru un stil de viaţă mai sănătos, de 

exemplu, dar să şi acţioneze în acest sens (campania nu trebuie sub nici o formă să îi 

determine pe consumatori să abordeze o acţiune complet opusă – să ducă un stil de viaţă 

nesănătos în urma campaniei). În publicitate, această  casetă s-ar putea numi “Clienții 

actuali și potențiali”. În campania lui Traian Băsescu, este toată populația cu drept de 

vot, indiferent de opțiunile politice sau de intenția de a merge la vot, inclusiv persoanele 

din străinătate pentru care este dificil să își exercite dreptul de a vota. 

 

Grupul care recepționează mesajul este grupul (sau grupurile) specific(e) cărora li se 

adresează comunicarea. Comunicarea poate fi extinsă la persoanele care, indiferent ce ar 

auzi, nu vor vota, poate fi considerat că și cei care oricum spun “Nu” la vot pot fi 

influențați de site să își întărească convingerile pentru care Traian Băsescu a fost demis 

din funcție într-un mod abuziv, și poate să se adreseze celor din străinătate pentru care a 

merge la vot este dificil din motive de ordin tehnic. În principal, însă, consider că site-ul 

se adresează persoanelor indecise, atât în privința intenției de vot cât și a felului în care 

să voteze. De asemenea, li se adresează celor care votează “Da”, sau nu au de gând să 

meargă la vot. Având acest public-țintă, web site-ul va putea crește numărul votanților 

pro-Traian Băsescu. Evident însă că un mesaj poate fi recepționat, și este bine pentru cei 

care l-au creat să se întâmple asta, și de alte persoane decât cei cu drept de vot, sau cei 

din România. Simplul branding politic este o armă foarte puternică și nu poate fi 

neglijată. 

 

Emițătorul este persoana, instituția sau compania care este percepută de publicul țintă ca 

fiind cel care trimite informația. Transmiţătorul mesajului poate să fie ales pe baza mai 

multor considerente. El va fi percept drept un expert în domeniu, va prezenta 

credibilitate sau are va avea priză la public. Multe campanii apelează la 

“pseudotransmiţători” (sau “pseudocomunicatori”), cum ar fi starurile rock în 

campaniile împotriva consumului de droguri. Se va porni de la ideea că lor li se acordă 

mai multă atenţie decât adevăratei surse a mesajului. Campania va fi considerată una de 

succes în cazul în care va fi susţinută de o sursă credibilă şi legitimă. Așa cum reclamele 
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testimoniale folosesc “pseudocomunicatori”, site-ul basescu.ro folosește blogurile și 

site-urile altor persoane pentru a se promova extern, iar chiar pe site sunt folosite 

mesajele altor persoane (sub formă de text, imagine sau clip video). 

Pseudocomunicatori sunt și cei care transmit în mediul real, non-virtual, despre web 

site-ul basescu.ro. Pentru campania d-lui Băsescu din mai 2007, emițătorii au jucat un 

rol foarte important. 

 

Media (mijlocul de comunicare) se referă la modalitatea sau maniera în care mesajul 

este comunicat, iar mesajul reprezintă ceea ce comunicatorul are de gând să spună și în 

ce fel (emoțional, rațional, pozitiv, negativ etc.). Este evident că mesajul central este 

transmis în modalităţi diverse în funcţie de categoriile de public cărora li se adresează. 

În acest caz, mijlocul de comunicare a fost Internetul, nerezumat însă la un singur web 

site, deoarece și altele au preluat mesajul președintelui suspendat. Consider că mesajul 

lui Traian Băsescu a fost rațional, prin folosirea multor argumente, dar a avut suficiente 

emoționale, clipurile și imaginile provocau reacții, iar tot episodul suspendării 

președintelui a fost tulburător. S-au folosit în principal reacții negative referitoare la 

procesul suspendării președintelui. 

 

Efectul obținut în mod real indică metoda de măsurare a rezultatelor procesului de 

comunicare. De menționat că efectul obţinut în mod real: efectele unei campanii, fie ele 

negative sau pozitive, pot fi anticipate sau nu. Mai mult decât atât, efectele pot fi de 

ordin cognitiv (sporirea atenţiei sau creşterea nivelului de informaţii), afectiv 

(stimularea unor sentimente, stări de spirit, atitudini), ori comportamental 

(comportament explicit; adoptarea modului de acţiune propus de campanie). Între aceste 

tipuri de efecte există relaţii de interdependenţă, chiar dacă nu este neapărată nevoie să 

apară toate odată sau în această ordine. Referitor la site-ul basescu.ro, rezultatul votului 

(prezența la vot și procentul celor care au zis “Nu”) este edificator în această direcție. 

Poate conta și numărul vizitelor pe web site. 

 

Relevant în acest subcapitol mi s-a părut observația că basescu.ro nu a avut un 

concurent serios în mediul online, principalul mediu în care s-a dus campania împotriva 

sa fiind mediul clasic. 
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Figura 3. Model de comunicare în masă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Wärneryd şi Nowak, 1967 apud. Denis McQuail şi Sven Windahl, 2004, pp. 148-
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Rolurile jucate de candidați în campaniile politice 

Mai jos analizez rolurile pe care le joacă un candidat într-o campanie politică, și 

atributele pe care trebuie să și le asume liderii politici când joacă aceste roluri. 

 

Camelia Beciu arată în Comunicare politică la ce se aşteaptă electoratul înainte de a 

asocia un discurs electoral cu imaginea unui candidat anume: electoratul aşteaptă un 

mesaj (Beciu, 2002, p. 41). Altfel spus, în afară de programe şi opţiuni, există şi o 

tematică-standard, care face parte din “contractul de comunicare” dintre candidat şi 

electoral. Electoratul se aşteaptă ca liderii politici angrenaţi în campania electorală să îşi 

asume o serie de atribute convenţionale, cum sunt atributul de modalitate, atributul de 

superioritate sau atributul de competenţă. Le detaliez mai jos, exemplificând cu situația 

web site-ului basescu.ro, în perioada mai 2007. 

 

Primul atribut, cel de modalitate, se referă la faptul că toți candidaţii se prezintă drept 

promotori ai “adevărului” în materie de acţiune politică. basescu.ro este un web site care 

a punctat foarte bine acest atribut. Adevărul prezentat se referă la dezvăluiri. Pe web site 

se întâlnesc frecvent menționarea faptului că mesajul președintelui suspendat este 

cenzurat, și astfel web site-ul are rolul de a înfățișa adevărul. CNA a interzis spre 

publicare un spot realizat de GMP. Spotul nu era însă asociat cu nici un partid politic 

(deși a fost făcut la comanda PD), iar intenția ce reieșea din spot era doar de a mobiliza 

populația să meargă la vot. De asemenea, există control politic asupra televiziunilor, 

chiar și persoane din Parlament având control asupra televiziunilor. 

 

Atributul de superioritate este în raport cu programul contracandidaţilor. Votul de la 

referendum este unul foarte clar în acest aspect: pozitiv sau negativ, da sau nu, au 

dreptate Parlamentarii care l-au suspendat pe Președinte, sau are dreptate Președintele 

suspendat. Este evident că Traian Băsescu consideră că are un program superior față de 

cei care i se opun. 

 

În fine, prin atributul de competenţă se înțelege că toți candidaţii subliniază constant că 

ei sunt cei care cunosc cel mai bine starea electoratului (pretenţia de cunoaştere) şi care 

pot îmbunătăţi această stare (pretenţia de performanţă). În această campanie atributul 

este mai puțin folosit, nefiind o campanie electorală, ci una pentru referendum. Se 
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regăsesc însă pe web site argumente pro-Traian Băsescu care ar putea susține această 

teorie. 

 

Camelia Beciu afirmă că în campaniile electorale se pot observa pentru candidaţi roluri 

formale înainte chiar ca aceştia să se lanseze în competiţie. Astfel, fiecare dintre 

candidaţi va acţiona simultan în calitate de:  “candidat” (ca reprezentant al puterii 

politice, sau “candidat” al opoziţiei), “contra-candidat” (prin rolul jucat se va opune 

“candidatului”) și, în fine, “politician” (care dispune deja de o imagine publică 

alimentată de un trecut politic şi de o memorie colectivă). În timpul campaniei pentru 

referendum, rolurile jucate de Traian Băsescu au fost acelea de președinte suspendat ce 

dorește funcția înapoi (rolul “candidatului”), președinte suspendat ce a fost alungat pe 

nedrept de la palatul Cotroceni de votul a 322 Parlamentari și acum este în luptă cu 

imaginea acestora (jucând rolul “contra-candidatului”) și, respectiv, personalitate 

publică ce este puternic în memoria populației, în special prin trecutul politic (ministru 

și primar), dar și prin temperament (impulsiv, în opoziție, netemător de conflicte). 

 

Importantă mi s-a părut la acest subcapitol observația că spotul social realizat de GMP 

pentru Traian Băsescu a fost interzis spre publicare de către CNA. 
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C a p i t o l u l  I I I .  S t u d i u  d e  c a z :  w e b  

s i t e - u l  b a s e s c u . r o  

 

Vedere de ansamblu asupra campaniei pentru referendum din mai 2007 

a lui Traian Băsescu 

Prezint în acest subcapitol campania electorală a lui Traian Băsescu, evenimente care au 

avut loc pe parcursul ei, costurile campaniei electorale (și veniturile GMP) și scurte 

detalii despre campaniile anterioare ale GMP pentru Traian Băsescu. 

 

În primul rând consider că trebuie înțeles conceptul istoric al campaniei, povestea din 

spatele desfășurării campaniei efective. 

 

Astfel, în februarie 2007 PSD a sesizat Curtea Constituţională referitor la iniţierea 

procedurilor de suspendare din funcţie a preşedintelui Traian Băsescu. Prezint mai jos 

un tabel cu principalele acuzații aduse de PSD, conform ziarului Cotidianul. În 28 

februarie 2007 Parlamentul României a pornit procedurile referitoare la suspendarea din 

funcție a șefului statului. Acest lucru s-a realizat prin înființarea unei comisii de anchetă 

a acuzațiilor. Șeful comisiei a fost ales Dan Voiculescu. Comisia a cercetat fiecare punct 

al acuzațiilor din documentul PSD (Gheorghiu și Balogh, 2007, 

http://www.cotidianul.ro/index.php?id=9541&art=25291&cHash=e3429fcb48). 
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Tabel 6. Principalele acuzații aduse de PSD în 12 februarie 2007 

Principalele acuzații Cazuri concrete 

Încălcarea principiilor statului de drept, a 

principiului democrației și pluralismului 

politic, nesocotirea rolului Parlamentului ca 

organ reprezentativ suprem al poporului român 

și încălcarea dispozițiilor Constituției 

 

Nominalizarea premierului Tăriceanu 

fără consultarea partidelor; solicitarea 

privind revocarea președinților 

Camerei Deputaților și Senatului; 

aprobarea demisiilor SRI si SIE etc. 

Încălcarea textelor constituționale referitoare la 

rolul președintelui în raporturile sale cu 

Guvernul și celelalte organe ale administrației 

Înființarea CNI, intervențiile pe lângă 

ministrul Economiei etc. 

 

Încălcarea principiului separației puterilor 

prevăzut de art. 1 alin. 4 din Constituție și a 

textelor care reglementează raporturile 

președintelui cu autoritatea judecătorească, 

precum și a prevederilor Constituției, 

referitoare la Curtea Constituțională 

 

 

Anunțarea viitorului șef al CSM 

înainte de vot; a sugerat Curții 

Constituționale să-și revizuiască 

poziția etc. 

Încălcarea prevederilor constituționale 

referitoare la obligativitatea generală a 

respectării legilor și la apărarea drepturilor 

fundamentale ale cetățenilor 

Interceptarea telefoanelor miniștrilor; 

refuzul de a prezenta în Parlament 

strategia națională de apărare etc. 

Sursa: Șuțu și Gheorghiu, 2007, 

http://www.cotidianul.ro/index.php?id=9275&art=24505&cHash=b5e3039003 

 

Ulterior, conform Ziarului Financiar, Parlamentul a hotărât, joi, 19 aprilie 2007, 

suspendarea președintelui Traian Băsescu, în urma unui vot din cadrul ședinței 

parlamentare din acea zi. Decizia de suspendare s-a luat cu 322 de voturi pentru (iar 

acest număr a fost folosit deseori în campania lui Traian Băsescu), 108 împotrivă și 10 

anulate. De menționat că pentru suspendare erau nevoie doar de 235 de voturi. În zilele 

anterior acestei suspendări din funcție, Traian Băsescu declarase că își va da demisia 

după 5 minute de la aflarea veștii despre suspendarea sa. Este importantă mențiunea că 

președintele nu a încălcat Constituția, conform Curții Constituționale. Decizia Curții 

Constituționale s-a bazat pe faptul că președintele are dreptul de a critica atât clasa 
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politică, cât și instituțiile Statului (***, 2007, 

http://www.zf.ro/articol_121057/basescu__suspendat.html). 

 

A doua zi după decizia de suspendare, Traian Băsescu anunță faptul că a renunțat la 

decizia de a demisiona. Motivele invocate au mers de la faptul că reacția sa nu ar fi 

primit un răspuns pe măsură, trecând prin interesul național și prefigurarea schimbării 

legii electorale (Gălănțonu și E., 2007, http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1091373-

traian_basescu_nu_demisionez_vedem_referendum.htm). 

 

Un prim lucru care poate fi remarcat în timpul campaniei pentru referendum a 

președintelui Traian Băsescu a fost că în data de 23 aprilie 2007 Parlamentul a votat un 

amendament ce a fost propus de PSD, potrivit căruia dacă nu se vor prezenta la urne 

50% plus unu din numărul cetăţenilor cu drept de vot și în plus Curtea Constituţională 

va decide că acesta este un argument pentru invalidarea referendumului, Parlamentul va 

putea să decidă care este procedura de urmat. Pe 3 mai 2007 Curtea Constituțională 

respinge o contestație PD și astfel la referendumul pentru demiterea președintelui pot 

participa mai puțin de jumătate dintre persoanele cu drept de vot. O decizie tulburătoare, 

care consider că a crescut gradul de popularitate a președintelui suspendat, și l-a ajutat 

să creeze imaginea unei victime (***, 2007, 

http://www.cotidianul.ro/index.php?id=10504&art=28123&cHash=c6847003be). 

 

Tot în timpul campaniei s-a remarcat suportul președintelui din partea unui grup de 

intelectuali, cum ar fi Andrei Pleșu sau Gabriel Liiceanu. Apelul s-a intitulat Pentru 

respectarea statului de drept şi a democraţiei și cerea organizarea unui referendum 

corect de către guvern, prezența populației la vot. În plus, se prezenta îngrijorare față de  

“tendinţa unor autorităţi de a ocoli sau încălca principiile şi practicile statului de drept şi 

ale democraţiei” (***, 2007, http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1082205-

plesu_liiceanu_apel_pentru_respectarea_statului_drept_democratiei.htm). 

 

Votul a avut loc sâmbătă, 19 mai 2007. Săptămâna următoare, luni seara, în 21 mai, 

Biroul Electoral Central a anunţat rezultatele finale pentru referendum. Conform 

Dumitru Gheorghe, preşedintele Biroului Electoral Central, 74,48% din cei care au votat 

au ales “nu” demiterii preşedintelui, în timp ce doar 24,75% au ales “da”. Procentul 

voturilor nule a fost de 0,77% din numărul participanţilor la referendum. S-au prezentat 

la urne, conform numărării voturilor, 8.135.272 de persoane, adică 44,45% dintre 
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alegătorii ce au fost înscrişi pe liste (***, 2007, http://www.antena3.ro/BEC-Rezultate-

finale-de-la-referendum_pol_32836_ext.html). 

 

În ceea ce privește costurile campaniei, acestea au fost considerabile. Felix Tătaru, 

director GMP, a declarat pentru “Cotidianul” că a avut un buget de 550.000 Euro pentru 

campania “Nu”. Din această sumă, 100.000 de Euro au fost daţi de către Traian 

Băsescu, iar 450.000 de către Partidul Democrat (Ion, 2007, 

http://www.cotidianul.ro/index.php?id=11007&art=29288&cHash=50a0c61e84). 

 

Acelaşi Felix Tătaru a declarat pentru “Gardianul” că suma de 550.000 include 

cheltuielile cu presa scrisă, publicitatea stradală, producţiile audio-video. Costurile 

revenite exclusiv agenţiei GMP sunt de aproximativ 10% din suma totală (Dan, 2007, 

http://www.gardianul.ro/2007/06/18/economie-

c1/felix_tataru_n_am_sa_fac_niciodata_un_layout_cu_secera_si_ciocanul-

s96458.html).  

 

GMP, compania realizatoare a campaniei lui Traian Băsescu, a realizat de asemenea 

campania lui Traian Băsescu pentru Primăria Capitalei din anul 2000, pe cea a Alianței 

D.A. din anul 2004 pentru Primăria Capitalei și și pe cea a lui Traian Băsescu pentru 

președinție în anul 2004. Despre GMP se mai poate spune că este o agenție full-service, 

înființată în anul 1998, ce furnizează servicii de PR, ATL (publicitate convențională - 

radio, TV, presă scrisă și Internet), BTL (publicitate neconvențională - direct mail, 

sampling), client service, strategie, creație și comunicare media (***, 2007, 

http://www.iqads.ro/stire_6933/felix_tataru__gmp___campania_pentru_referendum_l_a

_costat_pe_basescu_550_000_de_euro.html). Dacă GMP a lucrat bine sau nu în 2004 

este greu de precizat, însă un premiu pentru eficiența campaniei nu poate fi decât o bilă 

albă. GMP a luat Gold Effie în anul 2005 la categoria “Campanii nonprofit”, în cea de-a 

doua ediție a premiilor EFFIE România, pentru strategia de comunicare publicitară 

asigurată lui Traian Băsescu pentru candidatura la Primăria Capitalei. 

 

Felul cum a reacționat un grup de intelectuali români la suspendarea președintelui și 

faptul că GMP a încasat pentru campania președintelui aproximativ 55.000 de Euro, 

conform lui Felix Tătaru, mi se pare cele mai importante detalii ale acestui subcapitol.  
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Cum s-a desfășurat campania pentru referendumul mai 2007 prin medii 

clasice 

Doresc să creez prin acest capitol o imagine de ansamblu asupra altor metode de 

promovare ale mesajului lui Traian Băsescu, altele decât web site-ul în sine. Este 

necesar acest lucru pentru a demonstra că președintele a avut o imagine coerentă, de la 

mesajul transmis, trecând prin tema culorilor și tipurile imaginilor, până la agresivitatea 

mesajului. 

 

Campania președintelui Traian Băsescu din mai 2007 s-a realizat prin mijloace diverse 

în mediul clasic: outdoor (în patru realizări diferite), printuri (şase execuţii distincte), 

două pliante, două tipuri de fluturaşi, şase tricouri. A existat şi o campanie dedicată 

creşterii participării la vot, cu un outdoor, un clip şi un spot radio. Spotul video pentru 

televiziuni şi campania pro vot prin spot radio au fost interzise de către Consiliul 

Naţional al Audio-vizualului (CNA), iar eu personal nu consider că au fost realizate 

exclusiv pentru mediul online cu intenția de a demonstra o oarecare cenzură (altfel zis, 

nu bănuiesc că au fost create cu scopul intenționat de a fi respinse – arătând o cenzură). 

 

Există o serie de imagini folosite de multe ori în printurile din campania lui Traian 

Băsescu. Mijlocul folosit cel mai mult în grupul celor trei imagini cu “Să nu … ?” (“Să 

nu aud/văd/vorbesc?”) este încercarea de transmitere a mesajului nu doar prin întrebări 

(“Să nu aud/văd/vorbesc?”), ci şi prin plasarea celui ce primeşte mesajul în ipostaza 

Preşedintelui suspendat. Cel ce priveşte realizările outdoor îşi poate imagina sau aminti 

momente în care şi el şi-a acoperit urechile, ochii sau gura. Gesturile sunt obişnuite, fără 

încercarea de a forţa lucrurile. 

 

Un alt element comun al primelor trei imagini des folosite este plasarea într-o atmosferă 

absurdă: cum îţi închipui că aş putea eu, ca şi Preşedinte, să fiu surd, orb, sau mut? 

Mesajul acesta, absurd, este asociat cu grupul celor care au votat pentru suspendare 

(“Asta vor ei”). Aceasta este o temă esenţială: este absurd ce s-a întâmplat şi este absurd 

să îi ceri unui Preşedinte să fie surd, orb sau mut. 

 

În fine, cel care primeşte mesajul outdoor este pus în situaţia de distanţare şi de opoziţie 

faţă de gestul parlamentarilor: “Tu ce vrei?” Privitorul are astfel rolul de a analiza el 

însuşi normalitatea gestului parlamentarilor şi de a lua o decizie, diferită, probabil. 
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Imaginile se pot vedea și pe web site, iar imaginea principală a site-ului basescu.ro este 

în temă cu cele trei mesaje folosite ca outdoor – aceeași linie generală din punct de 

vedere estetic (de la cămașă până la culorile folosite), iar mâinile sunt și ele folosite, 

chiar și pe web site (aici indică reflexie – președintele te pune pe gânduri). 

 

Campania în mediul clasic are o calitate incontestabilă: consistenţa. Există o unitate, o 

vedere de ansamblu asupra tuturor mijloacelor folosite. Cine urmăreşte un spot video şi 

aude spotul radio va sesiza un mesaj unitar. Uneori acest lucru a dus la repetiţii 

deranjante, însă campaniei nu se poate reproșa totuși că i-ar fi lipsit pe de o parte nici 

originalitatea sau creativitatea, şi pe de alta nici viziunea unitară. 

 

Pentru culori sunt folosite tonuri calde. Dacă pentru campania pentru Preşedinţie din 

2004 se folosea un portocaliu intens, în această campanie s-a pus accent pe culoarea 

crem. Acesta este pus în antiteză cu un mov închis. Dintr-un interviu al lui Felix Tătaru, 

președinte GMP, portocaliul a fost preluat de către scena politică din Ucraina “Și 

Ucraina a luat-o de la noi [ nota mea: se referă la culoarea portocalie ], a luat multe de 

la noi. A fost conflictul de acolo, de-aia s-a aflat foarte mult de revoluția portocalie” 

(Firea, 2005, 

http://www.sfin.ro/articol_230/_basescu_stie_sa_conduca_o_echipa__nu_stiu_c_t_poat

e_sa_faca_echipa_cu_oamenii_.html). Prin urmare, se poate spune că Felix Tătaru nu a 

folosit culoarea portocalie pentru că aceasta era deja asociată foarte puternic cu 

revoluția din Ucraina. 

 

Consider că este important de prezentat și opinia unor terțe părți din industria 

advertisingului despre campania președintelui din mai 2007, așa cum ar face-o 

utilizatorii unui site Web 2.0 când atribuie note (ratings în limba engleză). Bogdan 

Naumovici, într-o declarație pentru Evenimentul Zilei, dă nota 6 din 10 acestei 

campanii. Campania împotriva preşedintelui (billboard-urile în special) primeşte nota 5. 

În imaginile cu Băsescu, Bogdan Naumovici vede o asociere cu imaginea unei maimuţe. 

În plus, consideră despre campaniile pentru referendum (pro sau contra demiterii) că nu 

i se pare că s-ar fi pus “mult creier” în ele, nota fiind prin urmare mică (Dinu, și Ciornei, 

2007, http://www.evz.ro/article.php?artid=304917). 
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Campania lui Traian Băsescu a avut parte și de elemente ce pot fi considerate cenzură. 

Astfel, pe blogul lui Victor Ciutacu s-a anunțat despre respingerea de către Consiliul 

Naţional al Audiovizualului a solicitării GMP de a difuza pe posturi de radio şi 

televiziune campania numită “Indiferenţa oamenilor buni”. Campania ar fi urmat să fie 

prezentată în regim de campanie socială (Ciutacu, 2007, http://www.ciutacu.ro/articol-

86.html). 

 

Mi se pare interesant de remarcat faptul că președintele Băsescu a avut o campanie 

pentru referendum notată slab de Bogdan Naumovici, iar culoarea portocalie a unei 

campanii anterioare a fost preluată de o revoluție din Ucraina. 

 

Campanie socială pro vot 

Descriu în acest subcapitol o campanie foarte prezentă pe site-ul basescu.ro, și mai puțin 

prezentă în mediile pentru care a fost creată – campania pro-vot. 

 

În paralel cu campania de determinare a unui anumit comportament la vot (îndemnul 

alegătorilor de a vota “Nu” la referendum), GMP a realizat și o campanie de a vota. 

Campania pro-vot a avut la bază un spot video, un print și un spot audio. CNA a luat 

decizia de a respinge spre difuzare spoturile audio și video. Campania pe Internet are ca 

motiv de mândrie faptul că spoturile video şi audio au fost interzise pentru difuzare la 

televiziuni şi, respectiv, radio. Consider punctarea acestui aspect drept un lucru pozitiv. 

Se aminteşte de faptul că lui Traian Băsescu i-a fost luat dreptul de a comunica din 

postura de Preşedinte. Detaliez aici execuțiile, pentru că au fost folosite în mediul 

exclusiv online și aparțin de site-ul basescu.ro 

 

În spotul video despre execuții sunt prezentate imagini video din trei revolte: căderea 

zidului Berlinului, proteste din Piaţa Tiananmen şi revoluţia română. 

 

Sunt prezentate succesiv momente de la dărâmarea zidului Berlinului din 9 noiembrie 

1989 la începutul clipului. Primele imagini sunt cu o fată care loveşte cu târnăcopul în 

zid. Un alt cadru, o altă persoană care loveşte în zid. Persoana este înconjurată de alţi 

oameni, toţi deasupra zidului. Urmează imagini cu persoane care trec zidul. În fine, o 

bucată din zid se prăbuşeşte. În jurul bucăţii din zid sunt oameni cu steaguri în mână. 

Ultimele imagini sunt cu Poarta Brandenburg. Numeroşi manifestanţi, unii dintre ei cu 
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afişe, unii cu umbrele (era o zi ploioasă). Poarta Brandenburg aminteşte, poate, de 

discursul lui Ronald Reagan din 12 iunie1987. Cu siguranţă însă este un simbol al 

libertăţii şi unităţii în oraşul Berlin reunificat. 

 

Al doilea episod al clipului video prezintă persoane adunate în piaţa Tiananmen (între 

15 aprilie şi 5 iunie 1989). Persoanele stau jos şi au panglici albe în jurul capetelor. 

Următoarele secvenţe sunt de un dramatism ridicat. Este prezentat un rebel necunoscut 

care în data de 5 mai 1989 a încercat de unul singur să stea în faţa tancurilor, iar acestea 

se opresc pentru câteva clipe. Sunt momente foarte emoţionante capturate pe suport 

video. 

 

Scenele următoare sunt de la Revoluţia din România. Primele imagini sunt cu un TAB 

(transportor amfibiu blindat) românesc care trece printr-o mulţime de oameni în viteză. 

În acest caz nu este nimeni din mulţime care să stea în faţa tancurilor. TAB-ul din clip 

aminteşte de un TAB care a trecut prin mulţimea din jurul Hotelului Intercontinental 

fără să oprească. În clipul video urmează un cadru cu o masă de revoluţionari între care 

imaginea se axează pe o fată care trece prin mulţime alergând. Ultimele imagini ale 

clipului sunt cu o masă de oameni care flutură un steag al României care este decupat în 

dreptul stemei. Peste aceste imagini se suprapune textul “Imaginează-ţi că aceşti oameni 

nu s-ar fi deranjat să plece de acasă”. Fundalul devine negru şi apare textul: “Exista 

(sic!) ceva mai rău decât oamenii răi: Indiferenţa oamenilor buni. VOTEAZĂ. Sâmbătă, 

19 mai.” (se observă că cuvântul “există” este scris greşit fără diacritice pentru ultima 

literă: “exista”). 

 

Afişul care are ca mesaj principal “indiferenţa oamenilor buni” este prezent și el pe web 

site. Textul afişului este următorul: “Există ceva mai rău decât oamenii răi: indiferenţa 

oamenilor buni.” În partea de jos a afişului există îndemnul: “Votează, sâmbătă, 19 

mai.” Din punct de vedere etic, textul se poate interpreta astfel: dacă admitem că un om 

rău face rău şi tu poţi opri acel rău dar nu faci asta, eşti la fel de vinovat faţă de răul lui. 

În plus, câtă vreme el este de condamnat printr-o atitudine activă, tu eşti de condamnat 

printr-o atitudine pasivă, răul pe care îl faci tu este chiar mai mare. Nu sunt întru totul 

de acord, nu este la fel de important pentru binele comun dacă votez ca şi parlamentar 

sau dacă votez ca şi cetăţean, nu este la fel de comod (el este plătit pentru asta, eu îmi 

răpesc din timpul liber), nu am aceeaşi motivaţie (el este motivat direct de superiorii din 
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partid, eu sunt motivat de un potenţial bine în viitor). Îndemnul de a vota este însă unul 

valid, şi campania îşi poate atinge publicul ţintă. 

 

Spotul radio începe cu nişte cuvinte binecunoscute românilor: “Jos comunismul! Jos 

comunismul! ...” Cuvintele sunt rostite sacadat în timpul revoluţiei din 1989 de către 

mulţimea adunată în faţa balconului Comitetului Central. În dimineaţa zilei de 21 

decembrie 1989 Ceauşescu rostea “Alo! Alo! Tovarăşi! Aşezaţi-vă liniştiţi la locurile 

voastre!” Aceste cuvinte ale Preşedintelui Nicolae Ceauşescu apar şi ele pe spotul radio. 

Este de remarcat că textul “Jos comunismul” este preluat şi de către Cristian Paţurcă în 

cântecul său “Imnul Golanilor”. 

 

Urmează două versuri din Imnul Golanilor “Noi de-aicea nu plecăm, nu plecam acasă,/ 

Până nu vom câştiga libertatea noastră.” Imnul Golanilor a fost compus de Cristian 

Paţurcă în jurul manifestaţiilor din Piaţa Universităţii. Manifestaţiile, începute în 22 

aprilie 1990 şi terminate brusc odată cu mineriada din 13-15 iunie, au fost o manifestare 

a dreptului de liberă opinie. 

 

Textul final este asemănător cu cel din afiş: “Imaginează-ţi că în acele momente 

oamenii ar fi rămas acasă. Există ceva mai rău decât oamenii răi: indiferenţa oamenilor 

buni. Votează! Sâmbătă, 19 mai.” Este interesant de observat mijlocul prin care se 

captează atenţia celui ce ascultă la radio: este pus să îşi imagineze. Verbul acesta, 

“imaginează-ţi”, este unul de puternic impact. Între sunetele auzite şi o stare de 

pasivitate este creată o ruptură. Trebuie să se producă aceeaşi ruptură în atitudinea faţă 

de mersul la vot (nu e bine să stai acasă, este mult mai bine să mergi la vot). 

 

Clipul în care populația este îndemnată să meargă la vot, mai degrabă decât să nu se 

deranjeze să plece de acasă este emoționant, și este lucrul care mi s-a părut deosebit în 

acest capitol. 

 

Campanie pe Internet împotriva președintelui Băsescu 

Analizez mai jos campania anti-Traian Băsescu de pe site-urile traianbasescu.ro si 

http://www.dasuspendare.ro, și vorbesc și despre un atac informatic asupra site-ului 

basescu.ro 
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Campania împotriva președintelui Băsescu a fost descrisă de către blogul metropotam 

(Foarfă, 2007, http://metropotam.ro/La-zi/2007/05/art4700956776-Internet-

referendumul-intre-doua-focuri-DA-sau-NU/). Pentru Cristina Foarfă, au avut impact 

atât mesaje din partea GMP, și a comunității pro-Traian Băsescu, cât și mesaje venite 

din partea taberei opuse. A primit cântece (melodii MP3) cu “da, da, da, iți spunem da, 

iți spunem pa”, sau “în maxim 5 minute de la vot voi demisiona”. Autoarei de pe blogul 

metropotam, cântecele i se păreau lipsite de inventivitate, datorită repetiției excesive a 

refrenului. Alt mijloc de comunicare împotriva lui Traian Băsescu a fost un email primit 

de Cristina Foarfă. Emailuri asemănătoare pot fi găsite pe blogul 

http://www.dasuspendare.ro (***, 2007, http://www.dasuspendare.ro/?p=1). Au circulat 

de asemenea pe Internet, spune Cristina Foarfă, și imagini în format JPEG, în care 

mesaje din 2004 sunt schimbate. Autoarea se referă și la mesaje oficiale, campanii de 

bannere, și remarcă faptul că e îndoielnic dacă este justă folosirea imaginii președintelui 

fără acordul său, și în plus nu se dă un motiv întemeiat pentru suspendarea 

președintelui. Argumentele sunt de o valoare scăzută, axându-se pe obsesia la putere, 

sau presupuse relații cu Elena Udrea. 

 

O altă observație se referă la particularitatea electoratului lui Traian Băsescu - viteza de 

mobilizare pe Internet (Foarfă, 2007, http://metropotam.ro/La-

zi/2007/05/art4700956776-Internet-referendumul-intre-doua-focuri-DA-sau-NU/). Ca 

exemplu este prezentat faptul că în ziua demiterii, 19 aprilie 2007, au circulat mailuri și 

mesaje în masă pe Yahoo! Messenger, un serviciu de comunicare instant. Comparativ, 

crede Cristina Foarfă, fanii PSD nu s-ar fi putut mobiliza în mod similar. 

 

Concluziile finale desprinse de pe blogul metropotam.ro? Pe de o parte faptul că Traian 

Băsescu a avut parte de o campanie bine construită, cu mesaje vioaie, limbaj comun, 

strategie de captare a publicului. Ca punct minus, campania este asemănătoare cu cea 

pentru președinție din 2004. De asemenea, mediul Internetului oferă acces la o piața de 

oameni relativ mai educați față de cetățeanul tipic (ibidem). 

 

Site-ul traianbasescu.ro afișa în perioada referendumului doar acest text: “Pa”. Site-ul 

este și astăzi vizibil în arhiva web de aici: 

http://web.archive.org/web/20070517040139/http://www.traianbasescu.ro/. Este un site 

foarte mic, și popularizat doar prin linkuri. 
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Mult mai popularizat pe Internet în perioada referendumului, în special pe rețele sociale 

de tipul Hi5.com, a fost http://www.dasuspendare.ro. Pe site pot fi găsite bannere anti-

Traian Băsescu, unele dintre ele folosite și în afișaj stradal. Site-ul are tema de culori a 

PNL, iar Lucian Mateescu, persoana care a înregistrat domeniul web site-ului, a lucrat 

pentru PNL. Oficial însă, nu este nici o asociere între PNL și web site-ul respectiv. 

 

Tema principală a web site-ului este caricaturizarea președintelui suspendat, temă 

întâlnită și în afișele stradale ale PNL. Ca punct slab al imaginilor prezentate, se 

prezintă unele imagini în mai multe execuții, diferită fiind doar dimensiunea imaginii. 

Utilizatorul obișnuit de Internet este, cred, prea puțin interesat de diferite execuții a 

aceluiași afiș. În plus, unele imagini nu sunt afișate la o rezoluție necorespunzătoare, 

ceea ce înseamnă că nu se afișează corect pe monitor. 

 

Asemănător site-ului basescu.ro, pe http://www.dasuspendare.ro se pot găsi argumente 

referitoare la promisiunile lui Traian Băsescu și desigur că pe site-ul 

http://www.dasuspendare.ro promisiunile dau impresia că sunt încălcate. 

 

Unele posturi lasă impresia de inconsistență. Pe de o parte se afișează un text în care se 

spune că Traian Băsescu face afirmații false (de exemplu că poporul îl urmează), și în 

același mesaj sunt afișate imagini cu mulți activiști pro-Traian Băsescu. Asemenea 

mesaje fac, cred, mai mult rău decât bine campaniei anti-Băsescu. 

 

Blogul permite postarea de comentarii, iar unele din mesajele de pe blog au sute de 

comentarii postate, ceea ce arată un grad ridicat de popularitate a acestui blog. 

 

Legat de alte partide sau nu, independent sau nu, asupra site-ului basescu.ro a avut loc și 

un atac pe Internet. 

 

Sâmbătă, 28 aprilie 2007, Cătălin Tolontan prezenta următorul mesaj pe blogul său 

(Tolontan, 2007, http://www.tolo.ro/2007/04/28/mesaj-de-la-basescu-pentru-bloggeri/): 

“Dragii mei, 

Mulţumesc că sunteţi alături de mine. Din păcate, se pare că se doreşte 

supendarea (sic!) mea şi pe net, iar din acest motiv site-ul este atacat 

în mod constant. Libertatea voastră de exprimare a deranjat. 

Obiectivul acestor atacuri este să oprească discuţiile voastre, să ne 
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închidă gura. Nu trebuie să vă lăsați descurajați, nu trebuie să-i lăsaţi 

să vă cenzureze canalele de comunicare! Exprimaţi-vă părerile în 

continuare atât pe acest site cât şi pe alte blog-uri şi forumuri. În 

România sunt aproximativ 30.000 de blog-uri, arătaţi-le că voi aveţi 

puterea!” 

 

Abia a doua zi, duminică, știrea este prezentată pe Realitatea.net (***, 2007, 

http://www.realitatea.net/58169_Site-ul-Basescu-ro-atacat-de-hackeri-.html). Ce se 

întâmplase? Site-ul basescu.ro fusese victima unui atac informatic în data de 26 aprilie 

2007. În urma acestui atac, administratorii site-ului au blocat temporar accesul din afara 

ţării pe site-ul basescu.ro. Știrea a fost preluată foarte rapid de blogosferă și a pătruns și 

în presă. 

 

În ziarul “Ziua” din 28 aprilie se prezintă și o explicație pentru tipul atacului. Astfel, 

atacurile informatice de tipul “distributed denial-of-service” (DdoS, atacuri distribuite 

de sabotare a serviciilor) au scop să facă serverele nedisponibile pentru internauți. 

Aceasta se realizează prin crearea de cereri false, în număr foarte mare, cereri ce provin 

de la calculatoare coordonate de persoane cu intenții rele. În urma cererilor numeroase, 

severele atacate fie sunt foarte ocupate, fie se blochează complet, devenind inaccesibile 

pentru vizitatori. Există și posibilitatea ca un atac DdoS să se realizeze printr-o rețea de 

calculatoare infestate cu viermi (worms), chiar dacă proprietarii calculatoarelor nu au 

intenții negative (***, 2007, http://www.ziua.net/display.php?data=2007-04-

28&id=219788). 

 

În mesajul președintelui Băsescu către internauți, citat anterior, se observă chiar din 

primele cuvinte intenția de creare a unei comunități – întâi printr-o formulă de apropiere 

(“dragii”), apoi prin senzația de legare în jurul aceleiași idei (“alături de mine”). Tema 

următoare este de persoană care luptă împotriva unui sistem care îi este puternic 

împotrivă, Traian Băsescu și site-ul său fiind sub atacuri “în mod constant”. Apelul la 

comunicare, întărit și de aparenta încercare de blocare a acesteia, trebuie, spune Traian 

Băsescu, spulberată – se dorește creșterea comunicării și pe basescu.ro, si pe alte bloguri 

sau forumuri. 
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Dacă estimarea președintelui de 30.000 de bloguri a stârnit unele confuzii chiar în tabăra 

președintelui, în orice caz ideea de bază că există multe bloguri și se poate acționa cu 

ajutorul Internetului este validă și solicitarea nu a rămas fără apel. 

 

De la gestionarea atacului de către echipa administrativă a web site-ului și până la 

gestionarea imaginii președintelui, consider că s-a lucrat foarte bine. A existat un mesaj 

din partea persoanei asupra căreia erau îndreptate toate întrebările și internauții au putut 

afla rapid ce se dorește de la ei. Îndemnul la acțiune a fost primit bine, și știrea despre 

atac s-a răspândit atât în mediul Internetului, cât și în afara lui. 

 

Felul în care a fost atacat site-ul basescu.ro, și reacția sa, preluată de bloguri și surse de 

știri au fost, pentru mine, cele mai importante fragmente ale subcapitolului. 

 

Despre tricouri ca mijloc de promovare sau cum transformi o campanie 

virtuală într-una din viața de zi cu zi 

Prezint mai jos o armă inedită a campaniei online a lui Traian Băsescu: îmbinarea 

activității online cu răsplăți reale. 

 

O idee foarte bine primită de internauți a fost concursul “Băsescu la țintă 2”. Jocul 

presupunea ca Internauții să obțină un scor cât mai bun la joc, pentru a câștiga un 

premiu. Premiul se înmâna la sediul PD, iar președintele Băsescu a fost acolo pentru a 

înmâna câștigătorilor premiul. Am fost unul dintre câștigătorii premiului, iar din 

experiența proprie nu era foarte ușor să joci atât de bine cât să te clasezi între primii 

1.000 de jucători. Faptul că GMP a reușit să îmbine lumea virtuală cu cea reală prin 

oferirea de cadouri consider că este o bilă albă. 

 

Folosirea de tricouri ca şi material promoţional are ca avantaj prezenţa mesajului în 

multe medii. Dezavantajele ţin de costurile realizării, lucru care s-a văzut prin faptul că 

au fost doar 1.000 de tricouri. De asemenea, fiind o perioadă foarte scurtă în care se 

putea purta practic tricoul, a avut o capacitate de a promova mesajul destul de scăzută. 

 

Mai mult decât atât, purtarea unui tricou te obligă pe tine, cel care îi porți, să îți asumi o 

condiție: aceea că ai o vârstă mentală pentru a purta tricouri. Dacă îți poți asuma 
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condiția de “Purtător de tricou” te asociezi unei categorii suficient de tinere și 

dezinvoltă. Consider că un punct important în stabilirea unei relații de vârstă pentru 

internauți este că aceștia, mai presus decât faptul că pot juca un joc, își asumă condiția 

de purtător de tricouri. Consider că este o stare de tinerețe ce a fost bine speculată de 

GMP. Există desigur și varianta că, din sărăcie sau zgârcenie, porți un tricou orice ar 

scrie pe el, orice vârstă ai avea. Prefer să ignor această variantă. 

 

Tricourile au o culoare negativă – negrul. Pentru a avea costuri reduse şi pentru a 

reproduce cât mai fidel impresia de desen, textul imprimat este exclusiv în alb. Se 

foloseşte uneori şi culoarea roşie, pentru a exprima stări intense. Sunt trei tipuri de 

tricouri, și le voi prezenta succint aici: tricoul “Cetăţean suspendat”, tricoul “NU”, 

tricoul “NU reducerii la tăcere”, tricoul “L-am luat pe NU în braţe” și tricoul “Alo, 

322...? Vrem Preşedintele înapoi!!!”. Le voi descrie succint mai jos. 

 

Primul tricou analizat este tricoul “Cetăţean suspendat”. Tricoul arată completa 

apropiere faţă de Preşedinte. Aşa cum a fost suspendat Preşedintele, mă declar şi eu, ca 

şi purtător al tricoului, un cetăţean suspendat. Sunt în deplină solidaritate cu 

Preşedintele şi îi îndemn şi pe alţii să facă la fel. Suspendarea este amintită şi de faptul 

că textul este afişat pe o hârtie agăţată de tricou printr-un ac de siguranţă. 

 

Tricoul “NU” este realizat cu o imagine ce aminteşte de tipul rapper-ilor americani. Este 

un lanţ purtat asemenea unei podoabe, cu o emblemă (în cazul de faţă cuvântul NU) 

strălucitoare. Cuvântul NU este suspendat de gâtul purtătorului printr-un lanţ. 

 

Un alt tricou are ca mesaj principal “NU reducerii la tăcere”. Mesajul este o idee mai 

subtil. În primul rând personajul din imagine are un început de chelie şi este tuns atipic. 

Faptul ca persoana de pe tricou sta puțin inclinata in fata, faptul ca este tunsa scurt, are 

gura acoperita aminteşte cumva de imagini cu persoane din închisori. Chipul este 

neutru, ochii strălucesc. 

 

Tricoul “L-am luat pe NU în braţe” induce o stare de spirit: să fii tu cel negativist, care 

îl ia tot timpul pe NU în braţe. Este însă evident şi un îndemn despre cum să votezi. 

 

În fine, tricoul “Alo, 322...? Vrem Preşedintele înapoi!!!” are un îndemn civic. Deşi este 

evident că nu va suna nimeni la Parlament, şi la Parlament nu vor răspunde niciodată cei 
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322 de Parlamentari care au votat pentru suspendare, este evidentă intenţia de acţiune 

civică. Cel care poartă tricoul ia atitudine. 

 

Clarice Dinu şi Florin Ciornei observă asemănarea între numărul de urgenţă 112 şi 

numărul 322. Prin analogie este indicată o stare de urgenţă (Dinu și Ciornei, 2007, 

http://www.evz.ro/article.php?artid=304917). 

 

Faptul că un tricou îți conferă o anumită vârstă și te asociază unei categorii de oameni 

tineri mi se pare un punct important pentru teza acestei lucrări, prezentat în acest 

subcapitol. 

 

Site-ul basescu.ro în perioada referendumului 

Studiul de caz asupra site-ului basescu.ro nu putea să nu conțină o scurtă trecere în 

revistă a elementelor esențiale ale site-ului, de la strategie, până la trafic și conținutul 

site-ului. O găsiți mai jos. 

 

În primul rând, strategia de bază a web site-ului basescu.ro a fost descrisă de Felix 

Tătaru într-un interviu pentru Cotidianul. Conform acestuia, tema principală a 

campaniei a fost victimizarea președintelui, cu ideea de bază “Dom’le, se face o 

nedreptate!” (Ion, 2007, 

http://www.cotidianul.ro/index.php?id=11007&art=29288&cHash=50a0c61e84). 

 

Conform http://www.trafic.ro luna mai a înregistrat cea mai mare creștere a numărului 

de vizitatori pe site-ul basescu.ro, iar luna aprilie a avut și ea un număr considerabil de 

vizite. Astfel, potrivit site-ului românesc de monitorizare a traficului, în luna mai 2007 

au fost 247.601 de vizitatori și 1.994.311 afișări, iar în luna aprilie 80.534 de vizitatori 

și 370.678 de afișări, în condițiile în care lunile obișnuite au sub 10.000 de vizitatori și 

sub 50.000 de afișări. Reproduc aici un tabel cu evoluția traficului pe web site-ul 

basescu.ro în anul 2007. Se observă creșteri ridicate cu ocazia referendumului din luna 

mai 2007, dar și a referendumului din 25 noiembrie 2007 (***, 2008, 

http://stat.trafic.ro/stat/basescuro/vizitatori/luna/#stat). 
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Tabel 7. Evoluție trafic pe site-ul basescu.ro în anul 2007 

Luna Vizitatori Afişări Creştere 

Ianuarie 2007 5.516 25.591 +41,9% 

Februarie 2007 5.112 21.766 -7,3% 

Martie 2007 4.255 18.565 -16,8% 

Aprilie 2007 80.534 370.678 +1.792,7% 

Mai 2007 247.601 1.994.311 +207,4% 

Iunie 2007 16.099 88.127 -93,5% 

Iulie 2007 7.718 42.806 -52,1% 

August 2007 5.894 41.749 -23,6% 

Septembrie 2007 5.584 33.134 -5,3% 

Octombrie 2007 6.543 34.636 +17,2% 

Noiembrie 2007 54.855 282.062 +738,4% 

Decembrie 2007 13.577 46.952 -75,2% 

Sursa: ***, 2008, http://stat.trafic.ro/stat/basescuro/vizitatori/luna/#stat 

 

Părţile principale ale site-ului basescu.ro sunt cele regăsite în meniul principal: pagina 

principală (homepage), priorităţile ţării, mesajul preşedintelui, adevărul despre 

suspendare, am greşit?, opinii, apelul intelectualilor, diaspora, 5 minute, despre vot, 

campanie. Desigur, în perioada în care președintele Traian Băsescu a fost suspendat, 

site-ul a evoluat, structura lui a diferit. Consider însă că este firesc să prezint varianta nu 

mult după votul din 19 mai 2007 și anume data 9 iunie 2007. Este o variantă în care sunt 

prezente majoritatea paginilor anterioare. Diferitele variante ale site-ului basescu.ro pot 

fi consultate la pagina http://web.archive.org/web/*/http://www.basescu.ro/. Pe site sunt 

trei versiuni ale site-ului relevante pentru perioada referendumului: 21 aprilie, 17 mai și 

28 mai 2007. Acestea fiind zise, detaliez pe scurt fiecare pagină, conform datei 9 iunie 

2007, dată la care am o copie a web site-ului stocată în calculatorul personal. Pe site-ul 

http://web.archive.org/ nu sunt salvate toate imaginile, toate filmulețele Flash, toate 

clipurile, în general site-ul este util doar pentru a ne face o imagine de ansamblu. 

 

Homepage-ul basescu.ro are rolul de a furniza scurte informații despre cele mai 

importante pagini ale site-ului. Sunt prezentate ultimele știri, iar vizitatorul este invitat 

să descopere diferitele pagini ale site-ului. 
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Priorităţile ţării sunt, în opinia lui Traian Băsescu, în număr de nouă. Fiecare dintre ele 

poate fi văzută rapid. Textul este scris însă într-un limbaj mai greu de digerat, așa că 

poate fi un pic problematică parcurgerea lui. 

 

Mesajul preşedintelui începe cu formula “Dragi români” și se bazează pe inducerea unei 

stări cu conotații pentru persoana care citește. Cine citește textul are tendința de a spune 

în mod constant “Nu”. 

 

Adevărul despre suspendare pare a fi, conform site-ului basescu.ro, faptul că 

președintele suspendat nu a încălcat Constituția. Sunt prezentate citate din avizul Curții 

Constituționale, cei 322 care au votat pentru suspendare sunt atacați, se oferă potențiale 

motive pentru care Traian Băsescu ar fi fost suspendat, se motivează faptul că 

suspendarea președintelui este abuzivă. 

 

Pagina “Am greşit?” întâi demonstrează cu argumente că și-a împlinit promisiunile 

electorale (deși unele argumente nu sunt măsurabile), iar apoi motivează suspendarea sa 

prin faptul că a făcut exact ceea ce a promis. 

 

Pagina cu opinii conține editoriale ale lui Horia-Roman Patapievici, Gabriel Liiceanu, 

Corina Drăgotescu, Vladimir Tismăneanu, Rodica Culcer, Traian Ungureanu, Adrian 

Ilie, Dan Tăpălagă, Alina Mungiu-Pippidi și Sorin Ioniță. 

 

O  altă pagină, cea a apelului intelectualilor, este plasată (intenționat probabil) imediat 

după pagina cu opinii. Apelul a fost semnat de 108 persoane. Pe web site cele mai 

cunoscute nume sunt prezentate la început, iar după aceea numele sunt prezentate în 

ordine alfabetică. 

 

Diaspora arată informații concrete despre vot, prezintă informații despre faptul că 

românii din străinătate nu sunt încurajați de Guvern să voteze, se oferă opțiunea de 

trimitere de carte poștală și email. Traian Băsescu a mizat corect pe românii din 

străinătate, în condițiile în care în general a avut suportul acestora, nu doar la 

referendum (votul persoanelor din străinătate a fost mult favorabil lui, față de votul 

celor din România). 
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Pagina “5 minute” dă explicații pentru schimbarea intenției de a demisiona. Scuzele nu 

sunt pur și simplu defensive, ci sunt oferite uneori ca și soluții, par un lucru pozitiv. 

 

În pagina despre procesul de votare sunt date informații practice, cum ar fi data și ora 

votului, actele necesare, proceduri speciale pentru cei care nu se află în localitatea de 

domiciliu și alte informații. 

 

Pagina de campanie prezintă outdoor-uri, printuri, pliante și fluturași folosiți în 

campanie. Există și trei modele de tricouri, iar campania pro-vot, deși neaprobată de 

CNA pentru difuzare, este și ea prezenta în pagina dedicată campaniilor. 

 

Jocul “Băsescu la țintă” este prezent pe toate paginile site-ului basescu.ro, sub formă de 

banner cu link. La fel, un banner cu link către pagina campaniei “Guerilla digitală” și 

metode de retransmitere a mesajului site-ului. 

 

Pe pagina lui Traian Băsescu dacă poți lăsa un comentariu față de un conținut deja 

existent se numește să faci parte dintr-un forum. Eu aș numi acest lucru mai degrabă 

apartenență la blog, iar comentariile sunt doar comentarii. Pe de altă parte, este adevărat 

că pe un forum mesajele celor ce postează au o relevanță mai mare, sunt mai 

importante, așa că se poate considera gestul drept o încercare de aprobare față de lumea 

internauților. Însă eu cred totuși că ar trebui să se numească blog, și nu forum, din punct 

de vedere tehnic. 

 

Există și o pagină de contact cu președintele suspendat, i se pot trimite mesaje. La 

pagina în care se văd exemple de întrebări, există doar o provocare a președintelui 

suspendat de a trimite în continuare mesaje, și nici un răspuns concret la întrebările 

blogger-ilor. Așadar, întrebările puse de internauți sunt doar informative (în ipoteza în 

care Traian Băsescu citește, precum afirmă, mesajele de pe blog), nu au un rol concret, 

nu se obține nici o reacție. 

 

O pagină în care vizitatorul site-ului este îndemnat să poarte el însuși mesajul mai 

departe e și ea prezentă. Sunt oferite MP3-uri, wallpaper-e (imagini ce se pot pune în 

fundal, pe imaginea monitorului) la diferite rezoluții (dimensiuni), coduri HTML pentru 

promovarea site-ului pe site-uri sau bloguri externe, exemple de tricouri și șapte SMS-

uri ce pot fi trimise mai departe, SMS-uri pe care îmi permit să le citez integral: “Pro 
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Băsescu sau Prostănac? votează NU.”, “Alo... 322? Vreau președintele înapoi! Votează 

NU!”, “cuvântul DA vine de la ruși. votezi DA?”, “NU DA votul tău celor 322!”, 

“Orice părere rămâne o bârfă daca nu votezi!”, “Foaie verde și-o sipică, Eu n-am minte 

de furnică.”, “Există ceva mai rău decât oamenii răi: indiferența oamenilor buni!”. 

 

Pagina galeriei multimedia prezintă clipuri cu președintele suspendat, în emisiuni de la 

TVR 1 (2 emisiuni) și B1TV. Există de asemenea câteva poze de la mitingul din 22 

aprilie din București, patru fotografii din Toronto, Canada, poze din piața Unirii (Iași) și 

imagini de la premierea câștigătorilor jocului “Băsescu la Țintă 2”. Ca detaliu tehnic, în 

general clipurile video consumă foarte mult trafic dacă sunt stocate local (și în acest caz 

au fost stocate local), ceea ce face ca web site-ul să fie costisitor de întreținut. Pe de altă, 

ca și exercițiu de imagine, ești mult mai convingător dacă nu apelezi la servicii gratuite, 

fie ele și servicii foarte populare (cum ar fi fost, de exemplu, folosirea site-ului 

YouTube pentru a găzdui fișierele video costisitoare pentru banda de Internet). 

 

De pe homepage se poate ajunge la o pagină ce prezintă mesajul președintelui României 

adresat Camerelor reunite ale Parlamentului. Este un text ce prezintă importanță în 

contextul conflictului dintre cele două puteri – Președinție și Parlament. 

 

Cea mai atipică pagină, și, bănuiesc, cea mai populară pentru blogger-i, este “Guerilla 

digitală reîncărcată”. Se prezintă 5 clipuri create de internauți, si zeci de imagini, 

grupate în patru pagini. Cu un puternic curaj, se arată un link către o pagină cu 8 

imagini în care mesajul este împotriva președintelui suspendat. Traian Băsescu este 

astfel înfățișat în ipostaze deloc măgulitoare chiar pe propriul web site. 

 

Referindu-se la proveniența luptătorilor “Guerillei digitale”, Felix Tătaru a spus că 

“[ vin ] de peste tot, unii dintre ei vin și de peste Ocean”. Mai mult, e posibil ca o parte 

din telefoanele primite de la persoane din industria de publicitate de către directorul 

GMP să se fi concretizat în lucrări pe “Guerilla digitală”. Ca semn de apreciere pentru 

activitățile depuse de internauți, președintele Traian Băsescu s-a dus în Piața 

Universității, dar și la Ad’Or, și le-a mulțumit participanților la “Guerilla digitală”. 

Pentru că autorii lucrărilor de pe site-ul basescu.ro sunt anonimi, nu este exclus să fi 

postat voluntar și angajați ai GMP (Ion, 2007, 

http://www.cotidianul.ro/index.php?id=11007&art=29288&cHash=50a0c61e84). 
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Faptul că și astăzi un internaut poate accesa site-ul basescu.ro, așa cum arăta el în 

diferite perioade ale campaniei pentru referendumului din 19 mai 2007, mi se pare un 

punct cheie al acestui subcapitol. 



P a g i n a  |  54 

 

 

C a p i t o l u l  I V .  E s t e  b a s e s c u . r o  u n  s i t e  

c a r e  î n d e p ă r t e a z ă  n o n - t i n e r i i ?  

 

Ce face din site-ul basescu.ro un site Web 2.0 de succes? 

În acest subcapitol voi defalca întrebarea: dacă basescu.ro este într-adevăr un site Web 

2.0 și de asemenea dacă a avut succes sau nu. 

 

Încep cu prima parte a întrebării din titlul subcapitolului: de ce ar fi basescu.ro un site 

Web 2.0? 

 

Ei bine, prima variantă a site-ului basescu.ro a fost lansată la câteva ore după anunțarea 

deciziei de suspendare a președintelui Traian Băsescu. La două zile de la această 

decizie, pe 21 aprilie 2007, site-ul basescu.ro arată ca un site tipic Web 2.0 (conform 

http://web.archive.org/web/20070421062033/http://www.basescu.ro/). Elementele de 

bază sunt toate prezente: structura unui blog (mesajul președintelui lipsește, însă există 

o listă foarte mare de comentarii, se poate lăsa un comentariu de către oricine), există 

opțiunea de promovare a site-ului prin diverse metode de social networking (rețele 

sociale pe Internet): mesagerie Instant (se trimite un mesaj pe cea mai populară astfel de 

rețea din România, Yahoo! Messenger, doar cu linkul către blog), email (există un 

formular de promovare a site-ului prin email) și blog (există un cod HTML cu o 

imagine clickabilă, cod ce poate fi pus pe un blog sau web site extern de către 

internauți). Faptul că încă de la prima versiune a site-ului s-a pus accent foarte puternic 

pe Web 2.0 arată că principiile site-ului au fost tot timpul spre Web 2.0. Tot site-ul, în 

prima sa versiune, este pe platforma “Conținut creat de utilizatori”. Nu există nici un 

text, totul se poate trimite mai departe, etc. 

 

A doua variantă a site-ului basescu.ro pe care o analizez este cea din 9 iunie 2007. În 

primul rând, pe toate paginile site-ului, mai puțin pe homepage, se află un banner și un 

link cu îndemnul de a trimite mesajul site-ului mai departe.  Făcând click pe link rezultă 

o pagină în care internauții pot să își personalizeze mobilul cu două ringtone-uri 

(melodii de apel), ecranul monitorul cu wallpaper-e, site-ul sau blogul cu bannere, 



P a g i n a  |  55 

 

îmbrăcăminte cu un tricou imprimat. Internauții pot trimite mai departe mesajul prin 

SMS (există 7 astfel de SMS-uri). Oricare din imaginile “Guerillei digitale” pot fi 

trimise, la rândul lor, mai departe prin email. Las la sfârșit unul din elementele cele mai 

importante ale site-ului: blogul (numit forum pe basescu.ro), care din punct de vedere 

structural arată identic cu varianta din 21 aprilie. Dacă această din ultimă variantă era în 

esența ei un site pur Web 2.0, odată cu adăugarea de conținut propriu, și crearea de 

pagini dedicate, site-ul și-a mai pierdut din trăsăturile unei rețele sociale, prin faptul că a  

crescut ponderea elementelor clasice ale site-ului (pe site e mult conținut propriu, și 

conținutul creat de utilizatori devine mai puțin important). 

 

Faptul că cele două variante de web site analizate de mine (una la doar două zile de la 

lansare, iar una după încheierea campaniei președintelui) pot fi considerate ca 

îndeplinind cerințele Web 2.0 mă determină să afirm că site-ul basescu.ro este într-

adevăr un web site Web 2.0 în sine. 

 

A doua parte a întrebării se referă la motivația pentru care, în opinia mea, site-ul 

basescu.ro este un site de succes. 

 

Pentru început, într-un stil pur Web 2.0, voi lăsa alte persoane să răspundă la această 

întrebare, eventual să îmi încalce presupunerea că site-ul este un site de succes. 

 

Mihai Drăgan este Creative Director la MB Drăgan - (true) Interactive Agency. Despre 

campania lui Traian Băsescu pe Internet, Mihai Drăgan consideră că, din cunoştinţele 

sale, “este primul site cu adevărat viral in istoria campaniilor electorale românești – 

admirabil prin eficacitate si viteza cu care a fost lansat” (Drăgan, 2007, 

http://www.mihaidragan.ro/kindablog/2007/s-a-relansat-basescuro/). 

 

În opinia lui Mihai Drăgan (ibidem), punctele forte ale site-ului sunt: faptul că 

utilizatorii pot adăuga conţinut (cum este cazul “Guerillei digitale”), posibilitatea de 

afiliere (vizitatorii pot lua de pe site elemente pentru promovarea site-ului), diferenţiere 

(întâi diferenţiază-te de restul site-urilor politice, abia apoi fă această diferenţiere să fie 

frumoasă), conţinut media puternic (dacă poţi folosi flash, sunete şi video, foloseşte-le), 

rapiditate în schimbări (e mai bine să aduci ceva nou acum, chiar imperfect, decât să 

aştepţi mai mult timp). 
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Într-un articol de pe site-ul Metropotam referitoare la referendum, o persoană care a 

postat sub pseudonimul “Cristina” face o comparaţie între campania din 2004 şi cea 

pentru referendum. Pentru Cristina, strategiile folosite în campania pentru referendum 

sunt neschimbate din 2004. Ce se schimbă este impactul: “Nu ne mai amuză atât de 

mult, deja Internetul nu mai e o noutate pentru aproape nimeni.”. Urmarea nu poate fi 

decât una: “lupta [pe Internet] îşi pierde caracterul subversiv, alternativ, de guerillă.” De 

asemenea, pasiunea pentru Traian Băsescu a mai scăzut, votul fiind unul de revoltă 

împotriva Parlamentului (Pseudonim: Cristina, 2007, http://metropotam.ro/La-

zi/2007/05/art4700956776-Internet-referendumul-intre-doua-focuri-DA-sau-NU/). 

 

Și clipul pro-vot a stârnit interesul blogger-ilor. Marius Cosmeanu a remarcat că 

problema clipului nu este mesajul (anticomunismul), ci faptul că aparține unei persoane 

care în iunie 1990, când minerii au venit în București, era secretar de stat în Ministerul 

Transporturilor. Spotul radio al campaniei pro vot, prezent pe Internet, conține unele 

fragmente din Imnul Golanilor, cântat în perioada de manifestanții din Piața 

Universității din 1990. Marius Cosmeanu prezintă și un clip YouTube care ar putea fi o 

sursă de inspirație a campaniei clipului video pro vot creat de GMP (Cosmeanu, 2007, 

http://www.dadamedia.ro/?p=298). 

 

Acestea au fost opiniile externe mie. Prezint opinii fie realizate de mine, fie 

documentate de mine. 

 

Pornesc cu o serie de date prezentate de directorul general Webstyler, agenția care a 

creat site-ul basescu.ro, în cadrul ediției din 2007 a “Zilelor Biz” și continui prin a arăta 

premiile câștigate de agenția Webstyler cu site-ul basescu.ro în cadrul “Internetics 

2007”, singurul festival din România care premiază industria online. 

 

Pentru  Bogdan Nițu, general manager al Webstyler, implicat activ în proiectul site-ului 

lui Traian Băsescu, un element esențial al site-ului este că utilizatorii nu sunt atât un 

mijloc final (ei înșiși fiind scopul final, acțiunea lor de la vot fiind decisivă), cât o 

resursă (ei pot promova site-ul, pot duce mesajul mai departe, pot deveni portavoci). 

Din cele aproximativ 1.100 de imagini care au venit de la utilizatori la Webstyler, 

agenția care s-a ocupat de crearea și administrarea basescu.ro, 106 au ajuns pe site 

(Nițu, 2007). 
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Ce au determinat aceste creații? Peste 300.0000 de vizualizări exclusiv pentru pagina 

“Guerillei digitale”. Cum poți măsura impactul celor ce au vizitat site-ul asupra altora? 

Faptul că de pe site-ul basescu.ro s-au trimis mai mult de 51.000 de emailuri e un bun 

început (numărul real se poate presupune a fi mult mai mare, oricine are opțiunea de a 

trimite un email de la propria sa căsuță de email). În fine, conform unor estimări, 4.017 

bloguri sau pagini personale au postat bannerul în timpul campaniei. 

 

Cum apare un link extern către site-ul basescu.ro? Atunci când într-o discuție de pe un 

forum oarecare se discută despre Traian Băsescu, se poate posta un link către site. Când 

pe un forum sau blog se discută despre președintele suspendat apare un alt link. Când 

cineva vrea să promoveze mesajul site-ului în mod extern, poate crea un simplu link 

către site. Ei bine, în total, au fost aproximativ 68.000 de linkuri de pe pagini externe 

către basescu.ro. 

 

Pe site au existat 5 tipuri de wallpaper-e (și avatare pentru programul de mesagerie 

instantă Yahoo! Messenger asociate). Patru dintre ele sunt bannere cu textul “Să nu 

vorbesc/văd/aud?” sau “Arată-le că tu ai puterea!” și imaginea cu Traian Băsescu, iar 

unul singur, ultimul din listă, are textul scris cu litere majuscule, cu font alb pe fundal 

negru “Cetățean suspendat” (în varianta wallpaper textul dă impresia unei ștampile, 

fiind înconjurat de un dreptunghi alb, iar imaginea este puțin ștearsă). Ei bine, acest 

ultim avatar, care conține doar două cuvinte scrise alb pe negru, a fost avatarul cel mai 

download-at din cele 5 (consider că internauții s-au asociat foarte bine cu textul 

mesajului, reprezentându-i foarte bine). În total au fost peste 11.000 de download-uri 

pentru avataruri, cu aproximativ 1.000 mai mult decât download-urile de sonerii de 

apel. 

 

În fine, alte statistici furnizate de directorul general al Webstyler arată că tricourile au 

fost download-ate de peste 16.000 de ori, iar wallpaper-ele de mai mult de 18.000 ori. 

Traficul pe web site-ul basescu.ro în perioada 19 aprilie – 19 mai este similar cu cel 

raportat de site-ul de monitorizare http://www.trafic.ro pentru toată luna mai: mai mult 

de 520.000 de vizitatori unici și de 2.900.000 afișări de pagini. 

 

Scopurile web site-ului basescu.ro, conform lui Bogdan Nițu, au fost obținerea a 70% 

voturi “Nu” din totalul voturilor (un obiectiv ușor măsurabil), dar și scoaterea unui 

număr cât mai mare la vot (un obiectiv ambiguu). Pentru a putea analiza obiectivul de 
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70% pro-Băsescu, ar trebui comparate intențiile de vot ante-campanie (înainte de 

crearea site-ului Web 2.0), cu rezultatul efectiv al alegerilor. 

 

Conform unui sondaj realizat de Data Media și Institutul Pro, între 27 martie și 1 aprilie 

2007, în situația (atunci ipotetică) în care s-ar organiza referendum pentru demiterea 

președintelui, procentele obținute ar fi: 41,7% ar alege menținerea în funcție a lui Traian 

Băsescu, 31,3% ar alege demiterea, 16,8% nu știu sau nu sunt deciși, 8,5% nu ar merge 

la vot și 1,7% nu doresc să răspundă. Dintre opțiunile exprimate, procentul celor care ar 

vota în favoarea lui Traian Băsescu ar fi de 57,12%, calculând 41,7/(41,7+31.3)%, adică 

procentul celor care ar vota pentru președinte, din totalul voturilor valabil exprimate. 

Acesta este procentul estimat cu mai puțin de o lună înainte de suspendarea efectivă a 

președintelui, și mai puțin de două luni de la votul efectiv (CDI, 2007, 

http://www.romanialibera.ro/a92518/sondaj-referendum-pentru-demiterea-

presedintelui-41-7-nu-31-3-da-16-8-nehotarati.html). 

 

Care a fost însă rezultatul real al votului? Conform datelor prezentate de Biroul 

Electoral Central, au votat “Da” 2.013.099 români, “Nu” 6.059.315 , iar 62.858 au fost 

voturi invalide. Un scurt calcul: 6.059.315/(2.013.099+6.059.315) arată că procentul 

celor care au zis “Nu” din totalul voturilor legal exprimate este de 75.06%. Așadar, în 

urma campaniei s-a obținut un rezultat cu cinci puncte procentuale peste ținta impusă. 

Mai mult decât atât, acest rezultat s-a obținut în condițiile unui sondaj conform căruia 

rezultatul la vot ar fi fost cu aproape 20 de puncte procentuale sub cel obținut în mod 

concret. 

 

Poate fi argumentat că rezultatul votului este influențat de mulți factori, nu doar de site-

ul Web 2.0. Contează pentru decizia de vot și actul efectiv în care președintele Traian 

Băsescu a fost demis, acțiunile persoanei care l-a înlocuit (Nicolae Văcăroiu), campania 

media, inițiativele intelectualilor, aparițiile televizate, campania anti-Băsescu, poate și 

formularea întrebării de pe buletinul de vot (deși mai degrabă în sens negativ pentru 

Traian Băsescu). Însă în contextul în care campania Web 2.0 a avut un număr ridicat de 

acțiuni (vizite, download-uri, emailuri) din partea participanților, se poate presupune că 

unul din scopurile cu care a fost creat a fost atins – a atrage vizitatori și a crea valuri 

(buzz în limba engleză) pe Internet. Dacă aceste mișcări au fost suficiente pentru a 

crește spectaculos rezultatul votului e însă dificil de precizat. 
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Mai este însă un argument pentru care campania lui Traian Băsescu poate fi considerată 

un succes și pe Internet, nu doar în ansamblul său: faptul că a obținut premii la 

Internetics, cum detaliez mai jos. 

 

Conform unei știri publicate pe site-ul http://www.internetics.ro, Webstyler câștigat 

premiul “Web Agenția Anului”, pe baza punctelor acumulate în cadrul competiției în 

mai multe categorii. Important pentru lucrarea de față este că site-ul basescu.ro a 

câștigat premiul “Internetics icon” atât la categoria “Site-uri de promovare Politic și 

social”, cât și la categoria “Advertising Online Viral” (pentru “Guerilla Digitala”). În 

plus, Webstyler a câștigat cu basescu.ro și premiul “Best of Show”, în cadrul categoriei 

“Web Promo” (***, 2007, http://internetics.ro/news/view/Stiri-

Internetics_a_premiat_industria_online_din_Romania_15.htm). Un site câștigător în trei 

categorii și o companie realizatoare a sa numită “Web Agenția Anului” de către 

festivalul care premiază industria online în România consider că asigură site-ului 

basescu.ro un loc la categoria “Succese”.  

 

Concluzionând, site-ul basescu.ro poate fi numit un site Web 2.0 și, peste toate acestea, 

poate fi definit ca un site de succes. 

 

Îndepărtează platforma Web 2.0 internauții non-tineri de pe site-ul 

basescu.ro? 

Cred că un bun început pentru a răspunde la întrebarea subcapitolului este o scurtă 

analiză a ce înseamnă non-tinerii în prezent (ca procent din populația lumii) și ce vor 

reprezenta în perioada următoare. Am ales o serie de date despre previziunea populației 

lumii pentru următorii ani (din 1950 până în 2050, în etape de câte 5 ani), date furnizate 

de divizia Națiunilor Unite pentru Populație. Mai jos, un grafic sintetic pe grupe de 

vârstă. Am ales grupele de vârstă în așa fel încât să le pot compara cu alte studii, 

referitoare la internauți (***, 2006, http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=2). 
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Figura 4. Evoluția populației lumii din 1950 și estimări până în 2050 pe grupe de vârstă 

 

Sursa: ***, 2006, http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=2 

 

Din grafic se observă că în perioada următoare schimbări semnificative se obțin în 

intervalul de vârstă 2-24 și cel peste 55 de ani. Dacă definim “tineri” persoanele până în 

35 de ani și “non-tineri” persoanele peste această vârstă, procentul tinerilor în întreaga 

populație va scădea, iar procentul non-tinerilor va crește (populația între 25 și 54 de ani 

va rămâne constantă, se vor schimba însă procentele revenite grupelor extreme). 

 

Ce presupune acest lucru? Faptul că non-tinerii vor reprezenta un procent din ce în ce 

mai important pentru cei care gestionează site-uri web. Mai mult decât atât, prin 

schimbările survenite în cadrul grupelor de vârstă extreme, populația foarte tânără va 

scădea semnificativ ca și procent, câtă vreme procentul populației foarte în vârstă va 

crește. Similar, atenția acordată acestui segment va trebui sporită. 

 

Am făcut această introducere pentru a arăta că populația non-tânără va însemna din ce 

în ce mai mult pentru orice piața, fie ea și piața creării de site-uri Web 2.0. Vă propun să 

facem o scurtă prezentare a ce înseamnă vârsta internauților, pe grupe de vârstă nu 

identice, dar foarte similare. 
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Astfel, într-un studiu prezentat în 18 decembrie 2007 de către Nielsen Online s-a 

analizat evoluția populației navigatoare pe Internet din Marea Britanie, în perioada 

octombrie 2006 – octombrie 2007 (***, 2007, http:// www.nielsen-

netratings.com/pr/pr_071218_UK.pdf). Concluzia de bază este că persoanele foarte în 

vârstă încep să ocupe un loc mai important în procentul populației totale, și asta în 

defavoarea celor foarte tineri. Detaliez mai jos. 

 

Conform studiului, procentul din populația internaută de pe Internet compusă din 

persoane sub 25 de ani a scăzut de la 29 la 25 la sută (o scădere relativă cu 16%). În 

aceeași perioadă de timp, octombrie 2006 – octombrie 2007, procentul compus din 

persoane de peste 55 de ani a crescut de la 16% la 19% (o creștere relativă de 22%). Se 

poate menționa că per ansamblu, vârsta medie a internauților din Marea Britanie a 

crescut de la 35,7 la 37,9% în această perioadă. 

 

Prezint mai jos graficul cu toate grupele de vârstă. În grupele de vârstă care se referă la 

persoanele între 25 și 54 de ani diferențele sunt mult mai mici decât în cazul grupelor de 

vârstă extreme. 

 

Figura 5. Evoluția internauților din Marea Britanie pe grupe de vârstă între octombrie 

2006 – octombrie 2007 

 

Sursa: ***, 2007, http:// www.nielsen-netratings.com/pr/pr_071218_UK.pdf 
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Așadar, trendul preconizat de divizia Națiunilor Unite pentru Populație începe să se 

manifeste și în rândul populației internaute, nu doar a populației planetei. Dacă 

tendințele se mențin, populația internaută de peste 55 de ani va însemna din ce în ce mai 

mult pentru piața online în general, și pentru crearea de web site-uri pe platforma Web 

2.0 în particular. 

 

Am arătat că populația non-tânără înseamnă un procent ridicat din internauți (iar 

estimările pentru populația foarte în vârstă arată că procentul acestora este în creștere, 

inclusiv pe Internet). Sugerez să analizăm situația site-ului basescu.ro, în perspectiva 

populației în vârstă. 

 

Ce are site-ul basescu.ro ca elemente specifice Web 2.0? Analizez elementul specific 

pentru site-ul din 21 aprilie 2007: trimiterea linkului basescu.ro prin programul Yahoo! 

Messenger. Aceasta este unica particularitate Web 2.0 a acestei variante a site-ului. 

Varianta din 9 iunie 2007 are ca lucruri specifice: personalizarea mobilului cu ringtone-

uri, a monitorului cu wallpaper-e, a site-ului sau blogului cu bannere, și a îmbrăcămintei 

cu un tricou imprimat. Particulară acestei variante este și trimiterea de mesaje prin SMS. 

Pentru ambele variante de site există opțiunea de promovare a site-ului prin email și 

blog sau site propriu și existența blogului. Detaliez mai jos opțiunile în comparație cu 

vârsta internauților. 

 

Referitor la trimiterea de linkuri prin Yahoo! Messenger, dar și la trimiterea de emailuri, 

prezint concluzia unui studiu al deținătorului uneia din cele mai populare variante de 

mesagerie instant din Statele Unite. Astfel, America Online (AOL), deținătoare AOL 

Instant Messenger (AIM), afirmă referitor la email, în 2005: “emailul este modă (școală) 

veche” (***, 2005, http://www.aim.com/survey/#Overall%20Usage%20Stats1). 

Conform studiului, 38% dintre respondenți au afirmat că trimit la fel de multe sau mai 

multe mesaje instant decât emailuri. Cu cât vârsta respondenților scade, cu atât este mai 

probabil că vor favoriza mesageria instant. Două treimi (66%) dintre tineri și tineri 

adulți (de la 13 până la 21 de ani) spun că trimit mai multe mesaje instant decât 

emailuri, în creștere de la 49 la sută în 2004. Așadar, persoanele tinere sunt mai 

înclinate să folosească un program de mesagerie instant (fie el și Yahoo! Messenger), 

iar persoanele în vârstă tind să folosească emailul. Varianta inițială a site-ului 

basescu.ro, în care se putea trimite un link prin Yahoo! Messenger, a fost schimbată 

ulterior, renunțându-se la această opțiune. Însă opțiunea “Yahoo! Messenger sau 
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email?” nu este ultimativă. Chiar în prima variantă a site-ului exista opțiunea de a 

trimite linkul nu doar prin Yahoo! Messenger, ci și prin email. O persoană în vârstă nu 

este limitată de prezența vreunei opțiuni. Am arătat așadar că emailul și Yahoo! 

Messenger-ul nu sunt limitative pentru o persoană în vârstă, pe web site-ul basescu.ro, 

în oricare variantă de-a sa pe care am analizat-o. Trebuie menționat totuși că persoanele 

în vârstă vor fi mai puțin înclinate să folosească mesageria instant pentru promovarea 

site-ului basescu.ro. 

 

Varianta site-ului basescu.ro din 9 iunie 2007 are ca particularitate personalizarea. 

Mobilul, monitorul, site-ul și blogul pot fi, toate particularizate. Analizez aici 

importanța personalizării pentru tineri. Potrivit unui studiu din 2005 al corporației 

Yahoo!, studiu coordonat de Kurt Bensmiller, persoanele tinere “sunt obișnuite să 

customizeze și să personalizeze totul”. Mai mult decât atât, vor căuta produse care să se 

potrivească cu stările și dorințele lor și vor căuta, modifica sau crea în mod activ aceste 

produse (Bensmiller, 2005, p. 6). Studiul mai arată un lucru, referitor la chiar prima 

opțiune de personalizare oferită de site: tonul de apel. Potrivit studiului, “muzica este un 

instrument critic pentru comunitate, exprimare personală și personalizare”. Motivația e 

simplă: “stiluri favorite de muzică și artiști favoriți sunt folosite pentru a exprima 

identități specifice către lumea exterioară”. Unde este prezentă muzica: “profile online, 

homepage-uri, și ringtone-uri”. Ce fac tinerii cu muzica? “Creează experiențe de muzică 

pentru ei înșiși, experiențe care sunt foarte personalizate”. Am arătat că personalizarea 

este foarte atractivă pentru tineri, și că tinerii sunt motorul principal al customizării în 

general. Cei în vârstă nu sunt excluși, nu sunt însă motorul principal. E însă suficient să 

pui o pagină în care poți download-a de la model de tricou până la wallpaper pentru a 

alunga persoanele de pe site-ul basescu.ro? Nu consider asta. Este o funcție inutilă 

pentru anumite categorii de persoane, însă asta nu le limitează accesul general la site, 

site pe care sunt foarte multe alte funcții, multe din ele non-Web 2.0. 

 

O altă particularitate a variantei basescu.ro din 9 iunie 2007 este posibilitatea de a 

trimite SMS. Analizez aici probabilitatea ca diferite categorii de vârstă să trimită SMS-

uri. Un studiu al Pew Internet & American Life Project realizat între 13 ianuarie și 9 

februarie 2005 prin telefon asupra a 1.460 de utilizatori de telefoane mobile din Statele 

Unite ale Americii arată că cei mai mulți utilizatori ai serviciului de mesagerie text sunt 

persoanele cu vârste între 18 și 27 de ani (***, 2005, 

http://www.pewinternet.org/press_release.asp?r=99). Generația Y (18-27 ani) folosește 
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SMS-uri în procent de 63%, generația X (28-39) în procent de 31%, generația Baby 

Boom tineri (40-49) 18%, cât timp 13% din Baby Boom-eri mai în vârstă (50-58) 

folosește SMS-uri. În fine, cei peste 60 de ani care dețin telefoane mobile folosesc 

SMS-uri în procent de 7%. Se poate stabili o corelație între accesul la Internet și 

trimiterea de telefoane mobile. Corelația este importantă, pentru că pentru a trimite un 

SMS de pe basescu.ro trebuie îndeplinite ambele condiții (atât acces la Internet, cât și 

opțiunea de a trimite SMS). Aproximativ 58% din cei care trimit SMS-uri (populația 

SUA) dețin conexiune de Internet de bandă largă acasă (în limba engleză broadband) și 

73% au cel puțin șase ani de experiență cu Internetul. Pe de altă parte, doar 9% dintre 

cei care trimit SMS-uri nu sunt utilizatori Internet. Concluzionând, am arătat că odată cu 

creșterea în vârstă, crește probabilitatea, între deținătorii de telefoane mobile, de a 

trimite SMS-uri. Este o opțiune cu utilitate scăzută pentru persoanele în vârstă. Există 

însă și alternative: textul mesajului pentru SMS poate fi trimis prin alte metode, și poate 

fi folosit ca personalizare, deși și în acest caz persoanele în vârstă nu sunt atrase de 

acțiune. 

 

O metodă comună de promovare a site-ului basescu.ro, specifică Web 2.0, este 

promovarea prin email sau blog (eventual web site). Metoda se întâlnește în ambele 

variante ale site-ului basescu.ro analizate de mine. Am detaliat deja trimiterea prin email 

a unei știri într-un paragraf anterior, analizez aici relația între a deține blog și a avea o 

anumită vârstă. Am arătat în cadrul subcapitolului “Prezenţa Web 2.0 în România în 

contextul penetrării crescânde a Internetului”, tabelul 4 – “Blogger-ii români pe 

categorii de vârste”, că, în România, odată cu creșterea în vârstă scade probabilitatea de 

a deține un blog. Doresc să corelez datele cu date obținute în alte țări, pentru a vedea 

dacă este un trend local. Astfel, într-un studiu din SUA efectuat de Princeton Survey 

Research Associates International asupra a 233 de blogger-i, care a avut loc în 5 iulie 

2005 și 17 februarie 2006, s-a remarcat că odată cu creșterea în vârstă, procentul celor 

care dețin bloguri scade considerabil, ajungând ca la persoane de peste 65 de ani să fie 

doar de 2.5% (***, 2006, p. 18). 
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Tabel 8. Blogger-ii din SUA, pe categorii de vârste 

Vârsta Procent 

18-24 34.4 

25-34 22.0 

35-44 18.5 

45-54 14.0 

55-64 8.6 

65+ 2.5 

Sursa: ***, 2006, p. 18 

 

Prin urmare, odată cu creșterea în vârstă probabilitatea ca o persoană să aibă blog este 

mai redusă. Pentru non-tineri a promova site-ul basescu.ro pe blog sau pe forum devine 

o funcție inutilă. 

 

Pot estima că probabilitatea de a trimite un comentariu pe blog este asemănătoare cu cea 

de a trimite un email. Acest aspect ține însă și de un sentiment de a fi voluntar. Este un 

aspect important, îl voi detalia în subcapitolul următor, se poate însă presupune că o 

persoană în vârstă nu are nici un impediment în a trimite un banal comentariu. Dacă 

dorește sau nu să facă un gest voluntar, rămâne de stabilit. 

 

Mai este un element al site-ului basescu.ro, element ce merită atenție specială: felul în 

care a considerat GMP corect să premieze participanții la site: prin acordarea de tricouri. 

Un argument pentru dilema respingerii non-tinerilor de pe site poate fi și acesta: ar purta 

un non-tânăr un tricou negru de promovare a lui Traian Băsescu? Cred că poate fi o 

întrebare la care se poate răspunde în acest fel: depinde de cât de tânăr se simte. Așadar, 

chiar dacă o parte din elementele Web 2.0 nu sunt dedicate persoanelor non-tinere, 

faptul că tehnic nu au aproape nici o problemă în a le utiliza ar trebui să arate că un 

motiv important pentru care nu sunt folosite, altul decât lipsa de obișnuință, este vârsta 

simțită de persoana care a vizitează site-ul. Similar, pe web site există tonuri de apel 

(ringtone-uri) în care vorbește un copil, într-un mod amuzant. Ține de o vârstă mentală 

abilitatea de a te lua un pic în râs, personalizându-ți mobilul cu un sunet amuzant. 

Desigur, asta doar dacă reușești tehnic să download-ezi acel sunet de pe web site, să îl 

transferi pe telefonul mobil, iar apoi să schimbi tonul de apel al mobilului. 
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În acest subcapitol am arătat că persoanele în vârstă vor avea o importanță, ca și procent 

din populația lumii, din ce în ce mai mare. Similar, prezența pe Internet va fi și ea în 

creștere. Referitor la site-ul basescu.ro, am văzut că populația în vârstă are ca alternativă 

emailul față de trimiterea unui mesaj prin mesagerie instant. Dacă această problemă este 

rezolvată, nu același lucru se pate spune despre personalizare, care este specifică 

tinerilor și puțin utilă non-tinerilor. Persoanele în vârstă nu trimit SMS-uri și foarte 

probabil nu au blog, așa că aceste funcții sunt inutile. Consider însă că accesul la site nu 

este limitat de prezența acestor elemente pe basescu.ro. Pur si simplu sunt funcții 

nefolosite, acest lucru nu împiedică accesul la site. Mai departe, un internaut care poate 

purta un tricou de promovare a lui Traian Băsescu, cred că are vârsta necesară pentru a 

promova site-ul pe Web 2.0. Argumentul se poate reduce la tema: ești prea bătrân să 

folosești un site doar dacă te consideri așa. 

 

Întrebarea subcapitolului era dacă internauții non-tineri sunt îndepărtați de pe web site? 

Să spunem doar că nu sunt atrași, nu sunt oferite funcții exclusiv pentru ei. Nu consider 

că non-tinerii sunt respinși, ci sunt oarecum impulsionați să facă lucruri pe care de 

obicei nu le fac (personalizare melodie apel de exemplu). 

 

Îndepărtează platforma Web 2.0 internauții non-tineri de pe un site 

oarecare? 

Îmi propun ca în acest subcapitol să analizez diferențe de comportament online, 

defalcate pe grupe de vârste, în funcție de specificul activității, dar și în funcție de tipul 

de comportament cerut într-un mediu Web 2.0. 

 

Pentru început propun analiza comportamentului internauților pe diferite activități 

online, conform unui studiu efectuat asupra 6.403 de persoane de peste 18 ani. Studiul a 

fost efectuat între ianuarie și iunie 2005, prin interviuri telefonice (Fox și Madden, 

2005, p. 3). Prezint rezultatele studiului sub forma unui tabel și apoi le discut. 
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Tabel 9. Diferențe pe generații de vârstă în activități online 

 A 

12- 

B 

18- 

C 

29- 

D 

41- 

E 

51- 

F 

60- 

G 

70+ 

Total 

B-G 

Intră online 87% 84% 87% 79% 75% 54% 21% 72% 

Tinerii și generația Y se implică mai mult în activitățile acestea (față de cei în vârstă): 

Jocuri online 81 54 37 29 25 25 32 36 

Căutări pentru școală * 73 60 61 48 33 14 57 

Mesagerie instant 75 66 52 38 42 33 25 47 

Mesaje text * 60 44 29 15 11 8 35 

Informații despre o școală 57 59 42 50 40 30 14 45 

Descărcare muzică 51 45 28 16 14 8 5 25 

Citire bloguri 38 41 30 20 21 19 16 27 

Descărcare de video 31 27 22 14 8 8 1 18 

Creare de blog 19 20 9 3 9 3 4 9 

Activități în care utilizatorii Generației X și generații mai în vârstă domină: 

Sănătate (măcar un subiect) * 73 84 80 84 68 72 79 

Rezervări de călătorie * 50 72 64 64 59 60 63 

Documentare despre job * 44 59 59 54 31 13 51 

Folosire site-uri guvernamentale * 41 56 64 60 55 45 54 

Servicii bancare online * 38 50 44 37 35 22 41 

Informații cu caracter religios 26 30 38 24 28 28 28 30 

Activități în care pot fi variații între coloane ca A și G, dar variația generală e mică: 

Folosire de email 89 88 92 90 94 90 89 91 

Citire de știri 76 72 76 75 70 74 68 73 

Căutare de produse * 79 80 83 79 74 60 78 

Cumpărături online 43 68 69 68 67 65 41 67 

Căutarea de job 30 62 51 40 36 17 2 44 

Servicii de fotografie online * 39 38 31 32 31 30 34 

Rating persoane sau produs * 36 34 27 31 24 8 30 

Caută o persoană * 31 31 23 23 24 29 27 

Participă într-o licitație online * 26 29 25 20 18 6 24 

Sursa: Fox și Madden, 2005, p. 3 

 

În tabelul de mai sus am folosit următoarele notații: “A” = “Tineri online (12-17 ani)”, 

“B” = “Generația Y (18-28 ani)”, “C” = “Generația X (29-40 ani)”, “D” = “Urmaș al 
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generației Boom (41-50 ani)”, “E” = “Primii membri ai generației Boom (51-59 ani)”, 

“F” = “Oameni maturi (60-69 ani)”, “G” = “Pensionari (70+ ani)”, “Toți” = “Toți adulții 

online (se referă la suma coloanelor B - G)”. Datele sunt exprimate în procente. Am 

lăsat în tabel, în plus față de titlul coloanei (A-G), și vârsta de la care începe acea 

categorie (spre exemplu pentru coloana A, cu persoane cu vârste cuprinse între 12 și 17 

ani am notat 12-). 

 

Sursa pentru coloana A (Tineri online între 12 și 17 ani) este studiul “Pew Internet & 

American Life Project Teens and Parents Survey”, efectuat în lunile octombrie și 

noiembrie 2004, cu o margine de eroare de +/- 4%. Sursa pentru coloanele B-G (și 

Total) este studiul “Pew Internet & American Life Project Surveys”, studiu realizat în 

ianuarie 2005, mai-iunie 2005 și septembrie 2005. Marginea de eroare pentru toți adulții 

online este de +/- 3%. Întrebările referitoare la sănătate, site-uri guvernamentale și 

informații religioase au fost puse în noiembrie 2004. Marginea de eroare pentru acest 

din urmă studiu este de +/- 5%. De menționat că marginea de eroare pentru fiecare grup 

de vârstă poate fi considerabil mai ridicată decât +/- 5%. 

 

Defalcăm activitățile în activități care pot fi Web 2.0 și care nu. Analizez fiecare situație 

în parte, dacă este posibil să fie Web 2.0 sau nu, și dacă este Web 2.0 analizez dacă 

afectează cumva accesibilitatea în funcție de vârstă. Subliniez și potențialul de a se 

transforma în Web 2.0, nu doar dacă în prezent sunt Web 2.0, pentru că este o 

tehnologie nouă, și analiza trebuie făcută cu gândul la viitor. 

 

Jocurile online în prezent nu sunt Web 2.0, ca și număr. Sunt foarte populare, la data 

când a fost făcut studiul, o mulțime de jocuri mici, în Flash, multe dintre ele variante ale 

unor jocuri-tip, mai degrabă decât comunități online, sau jocuri multi-player (multi-

jucător). Pe de altă parte, acestea din urmă creează dependență în grad ridicat. 

Persoanele în vârstă nu au tehnic interdicție de a se juca, însă dacă în prezent interesul 

este scăzut pentru jocurile mici în Flash, estimez că jocurile mari și consumatoare de 

resurse bazate pe Web 2.0 vor avea puțin interes din partea seniorilor. Rămâne însă să 

fiu contrazis de realitate. 

 

În ceea ce privește căutările pentru școală, acestea nu aparțin Web 2.0 și, până când 

căutările pe Internet nu se transformă de la căutări efectuate de motoare de căutare pe 

baza unor algoritmi de sortare, la căutări ajutate de utilizatori, nici nu vor fi. Pentru că 
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primele semne ale acestei din urmă căutări întârzie să apară, mă hazardez să afirm că o 

căutare nu poate fi Web 2.0. 

 

Referitor la mesageria instant: aceasta este prin definiție bazată pe rețele sociale. Am 

citat un studiu al AOL, studiu în care se arăta că persoanele în vârstă nu sunt înclinate să 

folosească programele de mesagerie. Nu li se interzice, o parte din ele folosesc 

programele, dar în practică procentul utilizării scade odată cu vârsta. Poate fi și un cerc 

vicios: eu, ca și bătrân, dacă aș pune un program de mesagerie instant pe calculator aș 

găsi rar cu cine să comunic, iar eu ca și adolescent, am mulți prieteni în rețelele de 

mesagerie. Și sunt înclinat să folosesc programul cu atât mai mult cu cât găsesc mai 

mulți utilizatori care să îmi împărtășească gusturile. 

 

Am analizat mesajele text când m-am referit la site-ul basescu.ro. SMS-ul are o rata de 

penetrare scăzută pentru persoanele în vârstă, între persoanele care dețin mobil în SUA. 

Trimiterea de mesaje scurte aparține Web 2.0, însă nu și generației în vârstă. 

 

M-aș fi așteptat ca la căutarea de informații despre o școală să fie o distanță 

considerabilă în funcție de generație, dar persoanele între 41 și 59 de ani folosesc 

funcția în procent de 40% (sau cel puțin așa răspund la chestionar) iar persoanele 12-17 

ani în procent de 57%. Așa cum am arătat anterior, căutarea nu este o funcție specifică 

Web 2.0 (poate doar deocamdată). 

 

Descărcarea de muzică aparent nu poate aparține procesului Web 2.0. La urma urmei tot 

ceea ce fac este să iau o melodie de pe Internet și gata, s-a încheiat procesul, nu este loc 

de comunicare. Însă o melodie se găsește legal pe Internet la un preț, iar ilegal pe 

Internet se găsește greu. Au existat site-uri gen http://www.napster.com care au încercat 

să ofere melodii în mod gratuit pe Internet, dar au fost închise în urma unor procese 

celebre. Soluția? Partajarea de muzică de utilizatori. Așadar, nu este Web 2.0 să 

cumperi o melodie de pe Apple iTunes (un portal de muzică), nu este Web 2.0 dacă 

reușești să găsești o metodă de download (descărcare) a unei melodii de pe un web site, 

însă este Web 2.0 să pornești o aplicație pentru rețele de tipul Peer-to-Peer (P2P - de la 

utilizator la altul). Astfel de rețele sunt foarte populare și, în același timp, ilegale. 

Studiul nu specifică dacă muzica download-ată este legal obținută sau nu. Cert este că 

este un proces realizat în special de tineri, și mult mai puțin de cei în vârstă. Tehnic însă, 

aceștia nu sunt împiedicați să folosească metoda pe baza vârstei. 
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Citirea de bloguri nu este un proces Web 2.0 decât dacă pornim de la presupunerea că o 

persoană care citește un blog va fi implicat, într-o oarecare măsură, și în partajarea 

informației (crearea de comentarii, postarea de linkuri, împărtășirea informației 

obținute). Însă, în sine, nu este un proces Web 2.0, așa că decid să îl ignorăm. 

 

Referitor la descărcarea de video, acesta ar părea un lucru banal în condițiile în care pe 

cel mai mare web site de partajare clipuri - YouTube - poți obține o largă majoritate a 

video clipurilor (muzicale, de exemplu) faimoase. Însă problema cu YouTube este că nu 

permite, în mod standard, download-ul clipurilor, ci doar urmărirea lor prin intermediul 

unui calculator conectat  la Internet. Soluția vine de la programe sau web site-uri 

externe, prin intermediul cărora clipurile YouTube devin descărcabile, dar metoda nu 

este doar ilegală, ci și puțin răspândită. Se poate adăuga și că pe un site ca YouTube un 

clip este prezent de obicei la o rezoluție (dimensiunea imaginii) scăzută, iar calitatea 

(cât de clară este imaginea) clipului lasă și ea de dorit (toate acestea pentru a avea un 

plus de viteză, filmele pe Internet ocupând multă bandă de transmitere a datelor). Pot 

spune că cea mai bună metodă de a download-a un clip, metodă ilegală și în același timp 

populară, este cea descrisă la procesul descărcării de muzică - rețele P2P. Astfel, 

descărcarea de clipuri este o metodă Web 2.0 în sine. Cum însă, conform studiului citat, 

doar 1% din populația în vârstă download-ează însă asemenea clipuri, procesul nu este 

popular pentru categoria persoanelor în vârstă. Tehnic, nu este nici o piedică, alta decât 

dificultatea procesului. 

 

Dacă presupunem că prin crearea de blog se înțelege același lucru ca și deținerea unuia 

(presupunere în general corectă, mai puțin la unele bloguri profesionale, care aduc 

profit, și care au fost create extern), atunci studiile prezentate despre cei care dețin un 

blog sunt edificatoare. Un studiu a fost citat în cadrul subcapitolului “Prezenţa Web 2.0 

în România în contextul penetrării crescânde a Internetului”, tabelul 4 – “Blogger-ii 

români pe categorii de vârste”, iar un alt studiu este prezentat prin tabelul 8 - “Blogger-

ii din SUA, pe categorii de vârste”, din cadrul subcapitolului “Îndepărtează platforma 

Web 2.0 internauții non-tineri de pe site-ul basescu.ro?” Datele sunt convingătoare: 

odată cu creșterea în vârstă, tendința este de a nu crea un blog. 
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Activitățile în care utilizatorii Generației X și generații mai în vârstă domină (al doilea 

grup al tabelului) nu vor fi analizate ca fiind Web 2.0 sau nu, pentru că persoanele în 

vârstă nu au nici o restricție în efectuarea lor, în mod evident. 

 

În mod similar, nu voi analiza activitățile din ultimul grup al tabelului anterior, activități 

în care diferențele dintre grupurile de vârstă sunt minore și nu se întrevăd schimbări. 

Voi analiza însă pe scurt situații specifice. 

 

O astfel de situație este căutarea de joburi. Este evident că în viitor un site clasic de 

joburi (non-Web 2.0) va căpăta una din cele mai importante trăsături ale căutării de 

joburi în viața reala: recomandările între cunoștințe. Astfel de site-uri au început deja să 

funcționeze (vezi cazul LinkedIn), și este de presupus că în viitor căutarea de joburi va 

avea trăsături Web 2.0. Căutarea de joburi este realizată însă de un procent foarte mic 

dintre persoanele peste 70 de ani (2%). Aici este o situație deosebită, care trebuie 

analizată. Motivul pentru care persoanele foarte în vârstă nu își caută de lucru poate fi 

datorată unei pregătiri psihologice (e anormal, spune înțelepciunea populară, să lucrezi 

în continuare după o anumită vârstă, mai ales 70%, în condițiile în care ai o pensie 

asigurată). Un alt motiv ar fi lipsa nevoii acesteia - la urma urmei, ai muncit pentru 

pensie o viață întreagă, și acum ai timpul să te poți, în sfârșit, bucura de ea. De ce nu ai 

face-o? Mai este însă un motiv pentru care o persoană de peste 70 de ani nu mai 

lucrează, și acest motiv este corelat cu însuși motivul pentru care persoana a contribuit 

de mulți ani la un fond de pensii: din punct de vedre fizic i-ar fi foarte greu, aproape 

imposibil, să lucreze. Așadar, o facilitate Web 2.0 care nu este posibilă din punct de 

vedere tehnic unei persoane foarte în vârstă. 

 

Tot legat de vârstă, e posibil ca de la o anumită vârstă să apară probleme de sănătate 

care să împiedice o persoană să participe la rețele sociale, sau alte soluții Web 2.0, de la 

slăbirea vederii, până la dificultății locomotorii. 

 

Am discutat aici despre dificultăți fizice în a participa la un web site. Doresc să analizez 

și problemele comportamentale. 

 

Încep prin a menționa un studiu al agenției interactive Agency.com din 2007, studiu 

citat într-o prezentare a lui Bogdan Nițu (Nițu, 2007). Conform studiului, sunt două 

lucruri importante care determină un bun comportament din partea internauților. În 
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primul rând este important să tratezi persoanele cheie pentru Web 2.0 (cei care îți 

promovează produsul) ca și o resursă, nu ca publicul final, lucru făcut corect, consider 

eu, de basescu.ro. În al doilea rând, trebuie să îi provoci. Bogdan Nițu spunea la 

prezentare că în ultimele zile ale campaniei a existat un banner mare pe site care 

provoca internauții să ducă ei campania mai departe. Motivația era dată de faptul că în 

ultimele zile înainte de vot nu se putea face campanie electorală de către partidele 

politice, însă era legal ca mesajul să fie purtat mai departe pe Internet de către vizitatorii 

site-ului. Consider că a fost o provocare puternică. 

 

Managerul general al Webstyler adaugă ca și o a treia condiție să nu încerci să mituiești 

vizitatorii. Premiul pentru care un internaut să îți promoveze produsul nu trebuie să fie 

ceva tangibil, ci doar satisfacția personală. Unui internaut nu îi va trebui altceva decât 

satisfacția sa personală pentru a promova produsul. În schimb, pot adăuga eu, dacă i se 

asigură un premiu nu va promova decât în acele locuri care contează pentru premiu. În 

mod sigur nu își va tipări un tricou, sau personaliza mobilul, sau pune un wallpaper pe 

desktop dacă aceasta nu îi asigură un premiu. Motivația trebuie să fie pur internă. 

 

Un bun indicator pentru aceste motivații consider că este dorința de voluntariat. Pentru a 

fi voluntar trebuie să îndeplinești toate condițiile de comportament impuse de cele trei 

legi anterior menționate: trebuie să fii folosit ca o resursă, nu ca mijloc, trebuie să ai o 

motivație să faci acest lucru (să fii provocat) și, în fine, să faci toate acestea gratuit. Este 

un exemplu tipic de activitate voluntară și consider că dacă aflăm înclinația unei 

persoane de a fi voluntar în viața reală, putem deduce implicarea sa în mediul Web 2.0, 

defalcat pe medii de vârstă. 

 

Prezint spre analiză studiul Volunteer Growth in America: A review of trends since 1974 

(Grimm, Dietz, Foster-Bey, Reingold, Nesbit, 2006, p. 7). Conform studiului, în SUA 

ale anului 2005, nu sunt diferențe foarte mari între implicarea persoanelor pe grupe de 

vârste în intervalul 16-24 și peste 55 de ani. În studiu se arată și că pentru aceste 

categorii de vârstă procentul voluntarilor este în creștere față de 1974, cât timp pentru 

grupul 25-44 procentele sunt în scădere, iar între 45-54 sunt în creștere. Media generală 

a procentului persoanelor care fac acțiuni de voluntariat este în creștere. Mai jos, 

sintetic, rezultatele studiului pentru anul 2005 (în studiu sunt prezentate rezultate din 

mai multe perioade, cea mai recentă este pentru anul 2005). 
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Tabel 10. Voluntarii din SUA pe grupe de vârstă 

Grup de vârstă Procent din grup care lucrează voluntar 

16-19 29 

20-24 19 

25-24 24 

35-44 32 

45-54 31 

55-64 29 

65+ 23 

Sursa: Grimm, Dietz, Foster-Bey, Reingold, Nesbit, 2006, p. 7 

 

Ce concluzii se pot trage? În primul rând activitatea de voluntariat este comună oricărei 

categorii de vârstă. Pornesc de la presupunerea că se exclud motive de probleme de 

ordin fizic (în studiu se arată că persoanele peste 65 de ani se implică cel mai puțin față 

de persoane de peste 35 de ani, indiferent în ce an a fost făcut studiul, dar uneori mai 

mult decât persoanele foarte tinere). Cu această presupunere în minte, nu există nici un 

motiv de ordin emoțional pentru care persoane foarte în vârstă să nu aibă un 

comportament înclinat spre voluntariat uneori egal, uneori mai slab, și de multe ori chiar 

mai bun decât persoanele foarte tinere. Iar grupul de vârstă 35-44 de ani (și el non-tânăr) 

a fost în toate etapele studiului pe locul întâi ca procent de populație implicată (deși 

trendul este descendent cu trecerea anilor în care a fost realizat studiul). Am arătat 

așadar că motivele emoționale sunt prea puțin importante pentru o persoană în vârstă să 

nu fie voluntară. Iar uneori un non-tânăr să aibă tendințe de voluntariat mai puternice ca 

un tânăr.  

 

În acest subcapitol am arătat că o persoană non-tânără are înclinații mai scăzute de a 

folosi serviciile Web 2.0, întotdeauna. Foarte rar (ca în cazul căutării de locuri de 

muncă) poate avea probleme de sănătate în a nu putea urma o acțiune Web 2.0. Pentru 

persoanele foarte în vârstă pot apărea probleme în utilizarea Internetului, nu neapărat 

Web 2.0 (cum ar fi probleme cu vederea, sau cu utilizarea tastaturii și mouse-ului). 

Motivațional însă, persoanele non-tinere pot prelua uneori conducerea în a fi voluntare ș 

a transmite o idee mai departe. Cred că totul stă aici în motivarea persoanelor. 

 

Poate, așadar, o persoană non-tânără să folosească un site Web 2.0? Cu rare excepții 

date de probleme de ordin fizic, are perfecta opțiune să realizeze orice operație pe care o 
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persoană tânără o are. Are împotriva sa însă neobișnuința cu tehnologiile noi, care 

constituie o piedică reală, și are în favoarea ei dorința de a activa ca și voluntar. 

 

De ce concluziile la care voi ajunge nu oferă un răspuns final? 

În lucrarea Acţiunea umană. Un tratat de teorie economică, Ludwig von Mises face 

două afirmații importante pentru lucrarea de față (von Mises, 1966/2002, p. 19). Pe de o 

parte, spune că  acţiunea umană este întotdeauna în mod necesar raţională şi că 

“Termenul de «acţiune raţională» este de aceea pleonastic şi trebuie respins ca atare”. 

Ca și excepție, este totuși posibil însă să acţionezi iraţional în unele cazuri, cum ar fi: 

influenţa unor substanţe, sau o vârstă prea mică, ori stare de nebunie. Ne vom referi însă 

doar la partea de acțiune rațională. 

 

În opoziţie la comportamentul raţional ar fi nu răspunsul iraţional, ci un comportament 

ca răspuns la unii stimuli. Se poate răspunde la otrăvire prin comportamente reactive 

(răspunsul organelor), dar şi prin acţiune (întrebuinţarea de contraotrăvuri). 

 

Ştiinţa naturală şi cea raţională nu ar fi despărţite, afirmă d-l Mises, de antiteza raţional-

iraţional. Atât cele naturale, cât şi cele raţionale pot explica lumea pană la un anumit 

punct. Încă nu ştim cum funcţionează mintea umană, însă câţiva paşi în acest domeniu 

s-au făcut. A reproşa unei ştiinţe sociale că e pur raţională prin furnizarea argumentului 

că nu ar ţine cont de infinita varietate a fenomenelor şi încearcă să sistematizeze acest 

complex în scheme raţionale şi abstracţiuni este o eroare. Ştiinţa trebuie să meargă pană 

în punctul în care explicaţiile se pot obţine cu ajutorul mijloacelor raţionale. Şi aici ar 

trebui să se oprească. 

 

Diferenţa dintre oricare dintre ştiinţe şi psihologie este că ştiinţele lucrează cu lucruri 

concrete şi care, de fiecare dată, funcţionează la fel. Un măr a căzut la pământ şi în 

timpul lui Newton şi şi de atunci de fiecare dată când cineva l-a lăsat liber. 

 

Însă în privinţa ştiinţelor sociale lucrurile stau diferit. Dacă iei 1.000.000 de oameni din 

România şi îi întrebi “Credeţi în Dumnezeu?”, şi toţi răspund “Da” este imposibil să 

spui cum vor răspunde următorii 10 oameni. Dacă în cazul unui studiu se constată că 

eficacitatea unui anumit principiu de manipulare este de creştere 10% faţă de grupul-

pilot, este imposibil să spui cum vor reacţiona alţi oameni. Să presupunem că persoanele 
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sunt informate despre studiu. Sau, fără ca intervievatorii să ştie, au trecut prin experienţe 

manipulative recente şi au învăţat mecanismul. În orice caz, este imposibil să precizezi 

cum va reacţiona X, următoarea persoană care este supusă experimentului și nici să faci 

pronosticuri referitoare la probabilitatea unei reacții din partea unui om. Poți cel mult să 

te hazardezi, nu poți afirma un lucru despre oameni cu precizie științifică. 

 

În psihologia umană cauze diferite pot duce la acelaşi efect (afli că ai câştigat o maşină 

şi râzi, afli că unui duşman al tău i-a fost furată maşina şi râzi) sau aceeaşi cauză 

produce efecte diferite (pierzi 100 de euro în vremea studenţiei, sau 100 de euro când 

eşti într-o poziţie de management). Mintea umană este imprevizibilă şi complexă. 

Ştiinţa nu a găsit soluţia la “De ce gândim în felul în care gândim?” Izolat, s-au obţinut 

rezultate de genul “Medicamentul X este util pentru a creşte performanţa memoriei sau 

scăderea stării de depresie sau mări uşurinţa de a adormi”. Însă nu se ştie care ar fi 

măsurile pentru a nu mai avea niciodată depresie, memoria este îmbunătăţită doar 

parţial, iar uşurinţa de a adormi este doar un pic crescută. 

 

În pofida acestui fapt (negăsirea de către ştiinţă a modalităţii în care funcţionează 

mintea umană), există lucrări în domeniul științelor sociale furnizează soluţii despre 

care nu se spune niciodată “Există probabilitatea ca această tehnică să nu funcţioneze în 

nici un fel, eventual să producă efecte adverse gen creşterea agresivităţii persoanei 

asupra căreia se aplică”. Se pun alături tehnici trecute prin numeroase teste cu tehnici 

niciodată testate. Poate părea greu de crezut, dar acest lucru este corect. Chiar dacă în 10 

teste s-au obţinut creşteri cu 50% a profiturilor faţă de negocieri-pilot, acest lucru nu 

presupune faptul că la cel de-al 11-lea test se va obţine acelaşi rezultat. Ar trebui însă 

precizat la începutul cărţii, sau cu un indice în dreptul fiecărei tehnici: “Rezultatele 

obţinute sunt pur istorice. Nu garantăm eficacitatea tehnicii”. 

 

Lucrarea de față cade în păcatul de a spune lucruri exact în modul în care Ludwig von 

Mises recomandă să nu se facă: pe baza unor estimări din trecut, a unor comportamente 

trecute, trag concluzii despre comportamentul uman viitor. Ei bine, acest lucru ar trebui 

să fie practic imposibil de garantat cu certitudine. Îmi ofer însă, cu nesăbuință poate, 

indulgența de a oferi o posibilă soluție la dilema “Alungă Web 2.0 internauții non-

tineri?”, chiar cu riscul de a greși. 
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Concluzii 

Încep acest subcapitol printr-o scurta trecere în revistă a ce am prezentat până acum, 

pentru reamintire. 

 

Capitolul I din lucrarea de față am trecut întâi în revistă noile media. Am început prin 

demonstrarea termenului de Web 2.0 și evoluția ulterioară a acestuia (am încercat, de 

asemenea, să fac o prezentare a profilului internautului participant la Web 2.0). Apoi am 

particularizat participanții la specificitățile României (am analizat date demografice 

despre blogger-i). Mai departe, am vorbit despre cum se retransmite mesajul în Web 2.0 

(persoanele care joacă rolul unor portavoci sunt cruciale în stabilirea opiniilor celor care 

primesc mesajul). Obiectivele comunicării electronice au avut un subcapitol dedicat 

(după ce le-am menționat, am analizat obiectivele în raport cu site-ul basescu.ro). 

Capitolul I s-a încheiat prin descrierea influenței mediului social asupra internauților, 

desigur în mediul Web 2.0 (am comparat normele sociale si raportarea la autoritate cu 

web site-ul președintelui suspendat în 19 aprilie 2007). 

 

Capitolul II s-a referit la campaniile politice, și a început prin exemple de campanii 

politice în care Internetul a jucat un rol important (m-am referit totuși și la influențe ale 

Internetului asupra vieții politice). Am discutat apoi despre felul cum se retransmite în 

general un mesaj (analiza zvonurile mi-a oferit oportunitatea de a face o paralelă cu 

modelul site-ului basescu.ro). Modelarea limbajului politic a avut propriul său 

subcapitol (principalele metode au fost susținute cu comparații cu personaje politice 

reale). Mi s-a părut relevant să prezint și scandalul Clinton – Lewinsky (și am comparat 

acest scandal cu suspendarea președintelui Traian Băsescu). Caracteristicile campaniei 

de comunicare au fost prezentate în continuare (și au fost raportate la site-ul basescu.ro). 

În fine, capitolul s-a încheiat prin prezentarea rolului jucat de candidați în campaniile 

politice (și prezentarea atributelor pentru aceste roluri). 

 

Capitolul III a avut ca studiu de ca site-ul basescu.ro. După o scurtă trecere în ansamblu 

a principalelor elemente ale campaniei (iar veniturile GMP în campanie și campanii 

anterioare GMP nu au fost uitate), am arătat felul în care a avut loc campania prin media 

clasice (neuitând să citez un articol în care se acordă note întregii campanii). Apoi am 

menționat campania socială pro-vot organizată de GMP (sub forma clipului video, a 

banner-ului și a clipului audio) și am analizat și campania pe Internet împotriva 
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președintelui (fie ea pe site-uri, fie chiar împotriva site-ului basescu.ro în sine). Un 

aspect important l-au avut și tricourile, premii pentru jocul online (și mi s-a părut 

relevant să prezint principalele tipuri de tricouri). Capitolul s-a încheiat cu prezentarea 

site-ului în perioada referendumului (de la strategia site-ului, până la trafic și 

principalele elemente componente ale site-ului). 

 

În fine, Capitolul IV s-a axat pe întrebarea-cheie a acestei lucrări: dacă basescu.ro este 

sau nu un web site care îndepărtează tinerii. Am menționat întâi motivele pentru care 

site-ul poate fi considerat un site Web 2.0 (și am predat ștafeta altora pentru a lămuri 

dilema dacă site-ul este într-adevăr de succes). Câte un capitol dedicat au avut 

întrebările dacă îndepărtează Web 2.0 non-tinerii de pe site-ul lui Traian Băsescu în 

particular (și am analizat vârsta populației non-tinere internaute sau nu, și posibilele sale 

reacții la facilitățile Web 2.0 ale site-ului basescu.ro), și de pe alte site-uri, în general 

(iar aici am analizat activități pe grupe de vârstă, dar și tipuri de comportament în ceea 

ce privește voluntariatul). 

 

Odată prezentat schematic rezumatul a ce am scris până acum, pot trage concluziile. 

 

Concluziile referitoare la vizitarea site-ului basescu.ro? Pe site sunt funcții Web 2.0 

puțin folosite de persoanele în vârstă, din neobișnuința tehnologiei moderne. Aceste 

funcții nu împiedică utilizarea altor părți ale site-ului, nu stânjenesc vizitarea, dar oferă 

un inconfort non-tinerilor. 

 

Concluziile referitoare la vizitarea unui site Web 2.0 în general? O persoană non-tânără 

are înclinații mai mici de a folosi un serviciu Web 2.0, în orice situație pe care am 

analizat-o. E posibil ca persoanele foarte în vârstă să aibă probleme fizice în a folosi nu 

doar un site Web 2.0, ci și Internetul în general. Înclinația spre voluntariat a persoanelor 

non-tinere le îndeamnă să folosească funcții Web 2.0. Trebuie doar să învețe cum și să 

fie motivate puternic. 
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Anexă – imagini reprezentative pentru analiza campaniei 

Imagine 1. Homepage basescu.ro, cu linkuri către toate părțile site-ului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://www.basescu.ro, în varianta 9 iunie 2007. 
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Imagine 2. Galerie multimedia basescu.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://www.basescu.ro, în varianta 9 iunie 2007. 
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Imagine 3. Elemente din campania pentru referendum, folosite pe site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://www.basescu.ro, în varianta 9 iunie 2007. 
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Imagine 4. Imagini din jocul “Băsescu la țintă” și unul din premii 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://www.basescu.ro, în varianta 

9 iunie 2007. 
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Imagine 5. Creații ale internauților pro-Băsescu, postate pe site-ul basescu.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://www.basescu.ro, în varianta 9 iunie 2007. 
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Imagine 6. Creații ale internauților anti-Băsescu, postate pe site-ul basescu.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://www.basescu.ro, în varianta 9 iunie 2007. 
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Imagine 7. Clip video pro-vot respins de CNA 

 

 

Sursa: http://www.basescu.ro, în varianta 9 iunie 2007. 
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Imagine 8. Îndemn către internauți de a duce campania mai departe 

 

 

Sursa: http://www.basescu.ro, în varianta 9 iunie 2007. 

 


