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Într-o eră a tehnologiei, în care majoritatea persoanelor își iau informațiile din
mediul virtual, politicienii români par să fi înțeles importanța comunicării
online pentru diseminarea mesajelor.
România are un Președinte care obișnuiește să facă anunțuri importante pe
Facebook, evitând de cele mai multe ori să se folosească de biroul de presă al
Administrației Prezidențiale. Nici fostul Premier nu este străin de comunicarea
online, dovadă fiind comunicarea intensă și susținută pe rețelele sociale, dar și
identificarea unor modalităţi noi de promovare online, precum transmisiunea
în direct, pe Youtube, a ședințelor săptămânale de Guvern, prin intermediul
serviciului de streaming.

InfoPolitic.ro şi-a propus realizarea un studiu privind popularitatea principalilor
actori politici autohtoni, pe cele mai importante rețele sociale – Facebook,
Twitter și Instagram – și modul în care aceștia folosesc resursele online pentru
a puncta la capitolul imagine. În acest sens, am analizat conturile online ale

Analiza Infopolitic.ro

pag 2

Topul politicienilor pe rețele sociale. România 2015

președintelui Klaus Iohannis, ale fostului premier, Victor Ponta, noului premier,
Dacian Cioloș, dar și ale liderilor partidelor parlamentare din România.
Studiul a fost coordonat de Alexandra Sava, expert social-media al
Infopolitic.ro, și a fost realizat pe baza datelor publice existente în online-ul
românesc. Datele sunt culese până la începutul lunii decembrie 2015.

Principale observații
 Klaus Iohannis domină clasamentul în funcție de numărul de susținători
virtuali pe Facebook;
 Victor Ponta conduce topul paginilor Facebook cu cel mai mare indicator
People Talking About This;
 Discursul anti-sistem al lui Bogdan Diaconu are susținere pe rețeaua
socială și generează un engagement mare pe Facebook;
 Klaus Iohannis câștigă 10,004 de susținători online în prima zi după
incendiul de la Clubul Colectiv, pagina lui Victor Ponta crește cu 2,105
like-uri în ziua în care acesta își dă demisia din funcția de premier, în
timp ce Dacian Cioloș ajunge la 5,907 de noi fani în ziua în care depune
jurământul;
 Victor Ponta ocupă prima poziție în clasamentul conturilor de Twitter, cu
cei mai mulți utilizatori care îl urmăresc și cele mai multe postări pe
rețeaua socială;
 Doar 5 politicieni din cei 12 analizați au cont pe Instagram;
 Klaus Iohannis conduce topul cu cei mai mulți followers pe Instagram;
Victor Ponta are cele mai multe postări pe rețeaua de photo sharing,
dar, ca o curiozitate, ambii sunt depășiți categoric atât la numărul de
followers, cât și la numărul de postări de către Daciana Sârbu (neinclusă
în acest studiu).
 În perspectiva anului electoral 2016, tot Facebook va avea cea mai mare
greutate în ceea ce privește comunicarea online. Este greu de crezut că
se va mai ajunge, ținând cont de mizele mai mici ale alegerilor, la creșteri
uriașe. Cel mai probabil, clasamentul va rămâne aproape la fel, cu
posibile surprize din partea celor care vor candida în București și în
marile orașe.
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Top Facebook politicieni
În România sunt 8.200.000 de conturi active pe rețeaua socială Facebook,
potrivit celor mai recente date furnizate de site-ul Facebrands.ro, site de
monitorizare a paginilor de Facebook din țară. Numărul este cu atât mai
impresionant dacă ne gândim că, în România, 68% din persoanele cu vârsta
cuprinsă între 16 şi 64 de ani, respectiv 10,3 milioane, utilizează Internetul,
conform Biroului Român de Audit Transmedia (BRAT).

În noul cadru creionat de evoluția fulminantă a Facebook în România,
politicienii români sunt practic obligați să fie prezenți pe rețeaua socială, iar
mulți dintre ei s-au conformat deja să direcţioneze o parte din resursele de
comunicare către acest tip de promovare.

Klaus Iohannis domină clasamentul în funcție de numărul de
susținători virtuali pe Facebook
Potrivit datelor Facebrands.ro din 2 decembrie, la capitolul politică,
președintele Iohannis conduce în topul paginilor cu cele mai multe like-uri,
pagina sa de Facebook însumând 1,700,400 de fani.
Cel de-al doilea loc în clasament îi revine lui Victor Ponta, cu 779,461
susținători pe rețeaua socială. Noul premier, Dacian Cioloș, avea în acel
moment 34,882 like-uri pe pagina personală de Facebook.
La nivelul liderilor de partide, prima poziție în top îi aparține lui Traian Băsescu
(MP), a cărui pagină este apreciată de 360,416 utilizatori, potrivit Facebrands.
Fostul președinte este urmat, la o diferență semnificativă, de Bogdan Diaconu
(PRU) – 160,137; Monica Macovei (M10) – 155,703; Mircea Geoană (PSRO) –
139,627; Alina Gorghiu (PNL) – 65,375; Călin Popescu Tăriceanu (ALDE) –
25,765. La coada clasamentului se regăsesc Liviu Dragnea (PSD), cu 16,659 likeuri pe pagină; Kelemen Hunor (UDMR) – 12,816; Vasile Blaga (PNL) – 2,528.
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Victor Ponta, lider la capitolul People Talking About This1
People Talking About This (PTAT) este un indicator Facebook ce contorizează,
pentru o perioadă de șapte zile, numărul de utilizatori unici care au creat o
„poveste” despre pagină. La acest nivel, sunt luate în calcul acele elemente,
interacțiuni ale utilizatorilor cu pagina de Facebook, care sunt afișate în News
Feed, precum like-uri la pagină, interacțiunile cu fanii (numărul de click-uri
primite, like-uri la postări, comentarii și share-uri), tag-urile primite de pagină,
check-in-urile sau alte menționări directe.
În ceea ce privește paginile de Facebook analizate, Victor Ponta conduce topul
paginilor cu cel mai mare indicator PTAT - 86,934. Poziția a doua îi revine lui
Klaus Iohannis (73,622), care este urmat de Bogdan Diaconu (63,905), Traian
Băsescu (44,790), Alina Gorghiu (7,881) și Dacian Cioloș (6,595).
La polul opus, Kelemen Hunor are PTAT de 327, iar Vasile Blaga are doar 9 la
capitolul People Talking About This.

1

People Talking About This (PTAT) – mai multe informatii AICI
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Cu toate acestea, până și pentru cele mai populare pagini de Facebook este o
provocare să determine utilizatorii să interacționeze cu pagina astfel încât să
genereze acest tip de engagement. De cele mai multe ori, în funcție de tipul de
conținut postat pe pagina, PTAT poate atinge, în medie, 10% din numărul total
de fani.

Bogdan Diaconu conduce topul Facebook cu cel mai mare
indicator F.E.F.2
Există, însă, și excepții, iar graficul de mai jos demonstrează acest lucru. Practic,
dacă punem în relație directă numărul de People Talking About This cu
numărul de fani ai paginii, clasamentul suferă destul de multe modificări.
Pentru a fi mai ușor de urmărit, am păstrat ordinea din graficul anterior.
Raportat la numărul total de like-uri, PTAT procentual calculat pentru pagina
lui Bogdan Diaconu este de 40%, semn că discursul anti-sistem, pe care
președintele PRU îl promovează, are susținere pe rețeaua socială și generează
un engagement mare pe rețeaua socială.

2

Facebook Engagement Factor (F.E.F.) – mai multe informații AICI
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De asemenea, curiozitatea utilizatorilor privind persoana și activitatea noului
premier al României se reflectă într-un Facebook Engagement Factor (F.E.F.)
mare și pentru Dacian Cioloș.
Pe de altă parte, se observă că paginile lui Klaus Iohannis și Victor Ponta, chiar
dacă domină clasamentul paginilor cu cele mai multe like-uri și se bucură de o
atenție deosebită din partea internauților (un număr mare de like-uri, share-uri
și comment-uri la postări), au doar 4%, respectiv 11% la indicatorul F.E.F..
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Studiu de caz – efectele în social-media
ale accidentului de la Colectiv
Iohannis, Ponta și Cioloș – evoluții Facebook în perioada 28 oct.
– 2 dec.
Infopolitic.ro a urmărit evoluția numărului de like-uri de pe paginile de
Facebook ale lui Klaus Iohannis, Victor Ponta și Dacian Cioloș, în strânsă
legătură cu principalele evenimente care au marcat scena politică autohtonă,
de la tragedia din Clubul Colectiv până la serbarea Zilei Naționale a României.
Paginile președintelui și fostului premier au fost analizate începând cu 28
Octombrie, cu două zile înainte de incendiul de la Colectiv, în timp ce pagina de
Facebook a lui Dacian Cioloș este luată în evidență din 11 Noiembrie, atunci
când a fost înscrisă pe site-ul de monitorizare Facebrands.ro.
Toate cele trei conturi au cunoscut creșteri semnificative la nivelul numărului
de like-uri.
Astfel, în perioada 28 oct. – 2 dec., pagina lui Klaus Iohannis a crescut cu
55,502 de noi fani (de la 1,644,898, la 1,700,400; cu o medie de 1,585 like-uri
noi / zi), iar pagina lui Victor Ponta cu 12,405 (de la 767,056 like-uri / pagină,
la 779,461; cu o medie de 354 like-uri noi / zi).
Într-o perioadă mai scurtă de timp, de pe 11 nov. până pe 2 dec., pagina lui
Dacian Cioloș aproape își triplează numărul de fani, având o creștere de
21,850 like-uri / pagină (pagina a ajuns de la 13,032, la 34,882 susținători
online; cu o medie de 1,040 like-uri noi / zi).
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Se observă că fiecare dintre cele trei pagini analizate are câte un vârf al
numărului de noi aprecieri primite pe Facebook.
Astfel, Iohannis câștigă 10,004 de susținători online în prima zi după incendiul
de la Clubul Colectiv, pagina lui Victor Ponta crește cu 2,105 like-uri în ziua în
care acesta își dă demisia din funcția de premier, în timp ce Dacian Cioloș
ajunge la 5,907 de noi fani în ziua în care depune jurământul.
De notat că această analiză nu surprinde dacă, în perioada analizată, conturile
respective au fost sau nu promovate și prin campanii plătite.

Cronologie:

Analiza Infopolitic.ro

pag 9

Topul politicienilor pe rețele sociale. România 2015

31 Octombrie – prima zi după tragedia din Clubul Colectiv:
Utilizatorii online își îndreaptă atenția către președintele Iohannis, a cărui
pagină de Facebook crește cu 10,004 like-uri.
De asemenea, Victor Ponta câștigă 408 noi like-uri, peste media de 354 like-uri
/ zi.
 În această zi, atât Klaus Iohannis, cât și Victor Ponta, au postat mesaje de
solidaritate schimbându-și totodată imaginile de profil și cover.
 Guvernul decretează zilele de 31 octombrie, 1 și 2 noiembrie zile de
doliu național.

3 – 9 Noiembrie – proteste în Capitală și în marile orașe din țară:
Pe tot parcursul celor șapte zile consecutive de proteste, pagina de Facebook a
lui Klaus Iohannis cunoaște o creștere vizibilă a numărului de like-uri.
 Dacă pe 3 noiembrie au fost înregistrate 7,186 de noi like-uri, iar pe 4
noiembrie, ziua demisiei premierului Ponta și a Cabinetului său, 8,196, în
următoarele zile de protest numărul de noi aprecieri pe Facebook scade,
până atinge media normală de 1,585 like-uri / zi.

4 Noiembrie – Victor Ponta demisionează: Pagina de Facebook a lui Victor
Ponta crește cu 2,105 de noi like-uri, iar trendul de creștere se menține și în
zilele ce urmează.
 Acest moment marchează inclusiv o schimbare la nivelul comunicării pe
Facebook a fostului premier: vizibil mai puține, mesajele postate de
către Victor Ponta cunosc o creștere semnificativă a vizibilității, atât în
mediul online, devenind virale (mesajele de încurajare, engagement-ul
este unul semnificativ – prima poziție în top la nivelul numărului de
People Talking about This), cât și în mass-media, fiind preluate inclusiv
de către televiziuni.

6 Noiembrie – Iohannis, la întâlnirea cu societatea civilă. Evenimentul se
suprapune cu cea de-a patra zi de proteste în țară.
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 Mediatizarea negocierilor cu reprezentanții societății civile, pe tot
parcursul zilei, dar și mesajele postate de aceștia pe Facebook după
întâlnirea cu președintele, au adus un plus de 2,369 like-uri pe pagina lui
Klaus Iohannis.

8 Noiembrie – Klaus Iohannis merge în Piața Universității, acțiune care, însă,
nu se resimte la nivelul numărului de like-uri / pagină. Efectul în social-media a
fost unul relativ mic.

10 Noiembrie - Klaus Johannis îl desemnează pe Dacian Cioloș drept primministru al României, lucru care, din nou, nu se resimte la capitolul creșterii
aprecierilor pe pagina de Facebook a președintelui.
 Dimpotrivă, numărul de noi like-uri ajunge la minimul ultimelor 7 zile,
respectiv 938, iar trendul descrescător se menține până pe 12
noiembrie, atunci când se înregistrează doar 262 noi like-uri / pagină.

17 Noiembrie - Guvernul Cioloş a depus jurământul. Această zi marchează
apogeul creșterii numărului de like-uri de pe pagina noului premier al
României.
 Dacă din momentul înscrierii pe Facebrands.ro, creșterea aprecierilor pe
pagina lui Dacian Cioloș a variat între 3,225 like-uri / zi și 751 like-uri / zi,
în ziua învestirii noului Cabinet, premierul a câștigat 5,907 de noi
susținători virtuali.
 Pentru următoarele șase zile, pagina lui Cioloș domină clasamentul celor
mai multe noi like-uri / pagină / zi, surclasându-i pe Victor Ponta și Klaus
Iohannis, dar fără a mai depăși pragul de 1,000 de like-uri / zi.

19 Noiembrie - Dacian Cioloş, la prima şedinţă de Guvern: Nu se remarcă
printr-o creștere vizibilă a numărului de like-uri pe pagina premierului.

21 Noiembrie - Guvernul Cioloș anunță prioritățile de guvernare: Pagina de
Facebook a premierului crește cu 933 like-uri.
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 Această zi marchează începutului unui trend descrescător al numărului
de noi aprecieri pe pagina lui Dacian Cioloș, care va persista în
următoarele 9 zile, până pe 30 noiembrie (atunci când premierul
postează un mesaj pentru românii de pretutindeni cu ocazia Zilei de 1
decembrie).
Perioada 23 – 30 noiembrie nu prezintă particularități la nivelului numărului de
noi like-uri înregistrate pe cele trei pagini analizate.

1 decembrie – Ziua Națională a României, zi în care Klaus Iohannis câștigă
1,347 de noi susținători pe Facebook, Victor Ponta – 586, iar Dacian Cioloș –
410.
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Top Twitter - politicieni
Rețeaua socială Twitter a cunoscut în ultimul an o creștere semnificativă,
reușind să depășească pragul de 300.000 de conturi, în luna februarie și să
ajungă până la 379,454 de conturi active în luna octombrie 2015, potrivit Zelist
monitor.
Totuși, Twitter nu se numără printre rețelele preferate ale românilor, dacă
luăm în calcul diferența față de evoluția Facebook și chiar a Instagram în
România.
Un interes scăzut pentru Twitter se manifestă şi în rândul politicienilor români
avuţi în vedere în cadrul acestui studiu. Astfel, chiar dacă majoritatea dintre ei
au conturi pe reţeaua socială, mai puţin Liviu Dragnea, activitatea nu este una
continuă şi susţinută.
Practic, cu puţine excepţii, rămân de actualitate datele centralizate de către
InfoPolitic în luna martie, potrivit cărora principalii politicieni români au o
activitate destul de restrânsă pe Twitter (Vezi studiul AICI).
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Victor Ponta – cei mai mulți susținători online și cele mai multe
postări pe Twitter

În ceea ce priveşte numărul de followers, prima poziţie în top e ocupată de
Victor Ponta (4,116 Tweets), al cărui cont se bucură de susţinerea a 15,975 de
utilizatori.
Contul fostului premier este urmat de cel al lui Traian Băsescu (136 Tweets),
care însumează 15,840 followers, cu toate că ultima postare datează din
decembrie 2014.
Cu un număr de 12,239 susţinători online, Klaus Iohannis (888 Tweets) ocupă a
treia pozţie în clasament. Însă, activitatea de pe contul de Twitter al
preşedintelui se bazează, în exclusivitate, pe mecanismul de preluare automată
a postărilor de pe Facebook.
Din rândul liderilor de partid, Alina Gorghiu (196 Tweets) conduce clasamentul
cu 5,627 followers, activitatea de pe contul său fiind una specifică sferei
Twitter (inclusiv menţionări, hashtag-uri, retweet-uri, funcţia Favorite etc.).
Activitatea de pe contul lui Mircea Geoană (790 postări) este, de asemenea,
una întreţinută cu mesaje adaptate caracteristicilor reţelei sociale şi adună
3,282 de susţinători.
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Călin Popescu Tăriceanu (783 mesaje) este următorul în clasament, cu 2,989 de
followers, dar activitatea de pe cont se bazează doar pe preluările postărilor
Facebook.
Chiar dacă ultima postare datează din noiembrie 2014, contul Monicăi Macovei
(619 Tweets) are 2,824 de susţinători virtuali.
La coada clasamentului, cu cei cei mai puţini followers, se regăsesc conturile lui
Bogdan Diaconu (3,927 Tweets) – 590 susţinători, Kelemen Hunor (81 mesaje
postate) – cont inactiv din noiembrie 2009, dar care adună 469 followers.
Contul premierului Dacian Cioloş (4 postări), realizat în luna noiembrie, are
doar 83 de susţinători virtuali. Contul lui Vasile Blaga (2 mesaje), inactiv din
august 2012, are 67 de followers.
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Top Instagram politicieni
Rețeaua de photo sharing Instagram cunoaște în România o ascensiune
fulminantă, numărul de conturi deschise de români fiind dublu în octombrie
2015, față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Zelist, site de
monitorizare Social Media. Astfel, cu 362,636 de conturi active, Instagram este
pe cale să depășească Twitter în preferințele românilor.

Rețeaua de foto și video-sharing Instagram, cumpărată de Facebook în 2012,
se bucură de popularitate mai ales în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între
18-24 ani (43%) și 25-34 de ani (22%), potrivit unei analize Gemius.

Totuşi, foarte puţini politicieni dintre cei incluși în acest studiu au conturi şi
sunt activi pe reţeaua socială.

Iohannis conduce topul cu cei mai mulți followers; Victor Ponta
are cele mai multe postări
Contul de Instagram al lui Klaus Iohannis (9 postări) adună 1,054 de followers,
cu toate că activitatea a fost sistată, iar ultima postare datează din decembrie
2014. Cel mai probabil, contul a fost realizat pentru comunicarea online din
cadrul campaniei prezidenţiale de anul trecut şi nu a mai reprezentat un
interes după câştigarea alegerilor.

Chiar dacă nu există o activitate intensă pe cont, Victor Ponta îl depăşeşte pe
preşedintele României la nivelul numărului de postări – 47 de imagini. Pe
Instagram, fostul premier este urmărit de 704 utilizatori.

Cu 179 followers, contul de Instagram al lui Kelemen Hunor ocupă locul trei în
clasament. Preşedintele UDMR postează regulat imagini din activitatea sa
politică şi personală, până în prezent având 36 de fotografii promovate pe
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reţeaua socială. Alina Gorghiu urmează în top, cu 33 de susţinători virtuali şi 18
postări. Aflat pe ultimul loc, Mircea Geoană se bucură de susţinerea a doar 31
de followers. Activitatea de pe contul preşedintelui PSRO a fost întreruptă în
august 2014, iar până în acel moment au fost postate 33 de imagini din arhiva
politicianului.

Dacian Cioloș, Traian Băsescu, Călin Popescu Tăriceanu, Monica Macovei,
Bogdan Diaconu și Vasile Blaga nu sunt prezenți pe Instagram.
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Concluziile Infopolitic
 Facebook este în acest moment rețeaua socială preferată a utilizatorilor
online din România, celelalte platforme fiind mai degrabă
complementare.
 Dacă în alte state, Twitter este văzut drept un canal independent de
comunicare, în România este folosit mai degrabă ca mecanism de
distribuire a postărilor de Facebook. Cazurile de politicieni care fac știri
din mesajele Twitter sunt excepții.
 Instagramul nu prezintă un interes real pentru politicienii români, care
ignoră importanța pe care rețeaua socială a câștigat-o în România.
 În perspectiva anului electoral 2016, tot Facebook va avea cea mai mare
greutate în ceea ce privește comunicarea online. Este greu de crezut că
se va mai ajunge, ținând cont de mizele mai mici ale alegerilor, la creșteri
uriașe. Cel mai probabil, clasamentul va rămâne aproape la fel, cu
posibile surprize din partea celor care vor candida în București și în
marile orașe.

Metodologie
 Datele au fost centralizate în perioada 25 noiembrie – 3 decembrie, de
pe conturile de Facebrands.ro, Facebook, Twitter și Instagram ale
politicienilor avuți în vedere pentru acest studiu.
 S-a considerat creștere organică orice creștere a numărului de like-uri
înregistrată pe paginile de Facebook analizate; campaniile plătite
neputând fi contorizate la acest nivel.
 S-a considerat creștere a numărului de like-uri pe Facebook diferența
dintre numărul total de like-uri / pagină minus numărul total de unlikeuri / pagină, formulă folosită de site-ul de monitorizare Facebrands.ro.
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