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Introducere 

 

 

Într-un context în care presa locală întâmpină tot mai multe provocări în a se menține pe piață, 

iar jurnaliștii caută noi resurse pentru a-și putea continua activitatea, materialul de față își 

propune să ofere un mic ajutor, prin prezentarea a trei linii directoare principale: achizițiile 

publice, monetizarea unui blog și utilizarea instrumentelor vizuale gratuite pentru ilustrarea 

articolelor și investigațiilor.  

Achizițiile publice reprezintă, încă, o zonă vulnerabilă, în care rolul de watch-dog al jurnaliștilor 

poate preîntâmpina sau semnaliza acțiunile menite să aducă beneficii ilicite unor părți. Ca 

atare, considerăm oportună o scurtă prezentare a unor indicatori de fraudă, de favoritism sau 

de existența unor carteluri în achiziții publice, la care jurnaliștii pot apela pentru a se familiariza 

cu acest domeniu. 

Pentru că veniturile publicațiilor locale au avut de suferit începând cu anul 2008, iar redacțiile 

au trebuit să reducă salariile și numărul de angajați, unii jurnaliști din presa locală au găsit un 

refugiu în online, unde și-au putut crea un blog care să le genereze un venit suplimentar. 

Capitolul secund abordează metodele prin care blogul poate produce bani. 

În timp ce mediul online aduce o abundență de informații la un click distanță, consumatorul de 

media devine mai selectiv cu materialul pe care îl accesează și ajunge să abadoneze repede un 

text, dacă este prea greoi. Ca atare, pentru a-l determina să petreacă mai mult timp pe pagina 

articolului/investigației jurnalistului, se pot folosi instrumente digitale de vizualizare, gratuite și 

intuitive. Al treilea capitol prezintă câteva astfel de instrumente. 
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A. Indicatori de monitorizare a achizițiilor publice 

 

I.Indicatori de fraudă, favoritism 

și de existența unor carteluri în achiziții publice 

Considerăm relevantă și pentru jurnaliști împărtășirea experienței dobândite în cadrul 

proiectelor de combatere a fraudei în achiziții la care au participat magistrați, ofițeri de poliție 

judiciară sau funcționari din cadrul autorităților contractante. 

Din prezentările făcute de ofițeri antifraudă, procurori ori funcționari ai Consiliului Concurenței 

am selectat drept relevante și pentru ziariști anumite atitudini ce pot indica fraude, proceduri 

măsluite ori înțelegeri anticoncurențiale, indicii care țin fie de autoritatea contractantă – de 

personalul acesteia ori de felul în care e redactată documentația de atribuire - , fie de ofertanți. 

I.1 Indicii care țin de personalul autorității contractante. 

- tratamentul favorabil nejustificat acordat unui contractant de către un responsabil pentru 

contractare într-o perioadă de timp; 

- legături strânse între un responsabil pentru contractare şi un furnizor de produse sau servicii;  

- creşterea inexplicabilă sau bruscă a averii responsabilului pentru contractare;  

- responsabilul pentru contractare efectuează o activitate economică nedeclarată;  

- modificări nedocumentate sau frecvente ale contractelor, care conduc la majorarea valorii 

acestora; 

- nedeclararea conflictelor de interese; 

Noua legislație oferă câteva reguli de evitare a conflictului de interese care vă pot fi utile. 

 

 

I.2. Indicii care țin de redactarea documentației de atribuire 

Manipularea specificațiilor – specificații restrictive 

https://ghidachizitii2017.lfwd.io/#book/05-5.3


 

Caietele de sarcini, cererile de oferte sau de propuneri pot conţine specificaţii foarte restrictive, 

adaptate pentru a corespunde calificărilor sau competenţelor unui anumit ofertant. În acest 

sens, cumpărătorul poate, de exemplu, defini un articol folosind denumirea unei mărci 

comerciale în locul unei descrieri generice fără să folosească sintagma „sau echivalent“.  

Adesea, în cazul licitațiilor cu dedicație, există similitudini între specificaţii şi produsele sau 

serviciile contractantului câștigător. 

Exemple de abordări care pot conduce la o restricţionare artificială a competiţiei 
 

Impunerea unor dimensiuni sau caracteristici care nu au o relevanţă reală pentru achizitor, dar 
care reprezintă de fapt un element de unicitate a unui anumit produs. 

 
În astfel de cazuri, caracteristicile sunt „fixe”, nu se permite nicio abatere de la valoarea 
indicată în descriere, fără a exista însă o justificare raţională pentru care aceste caracteristici să 
nu fie cuprinse într-o marjă +/- rezonabilă. 

 „greutatea echipamentului trebuie să fie de 2,7 kg”; 
 „dimensiunile aparatului trebuie să fie 21x32x75 cm”; 
 „portbagajul autorismului trebuie să aibă capacitatea de 504 l”; 
 „intrările USB să fie plasate exclusiv pe partea stângă a laptop-ului”. 

Accentul pus pe descrierea excesivă a modului în care operatorul tehnic trebuie să își 
desfășoare activitatea 

Autoritatea contractantă trebuie să fie interesată de obţinerea unui anumit rezultat, și nu de 
modalitatea prin care operatorul economic atinge obiectivele specifice ale contractului. 

De exemplu, în cazul unui contract de servicii de mentenanţă, scopul real al autorităţii 
contractante ar putea fi acela ca viitorul contractant să intervină pentru rezolvarea oricărui 
defect în maximum o oră de la solicitare. Formularea acestei cerinţe sub forma: 

- „intervenţie într-un termen nu mai mare de o oră” este corectă. 

Dar dacă această cerinţă se transformă în 

- „ofertantul trebuie să deţină un punct de intervenţie situat la cel mult 60 km de sediul 
autorităţii contractante”, se produce, în mod clar, o restricţionare a competiţiei. Cerinţa astfel 
formulată reprezintă modalitatea concretă prin care autoritatea contractantă consideră că 
poate fi atins scopul intervenţiei în maximum oră, însă aceasta nu este în mod necesar singura 
posibilitate. 



 

Alte probleme ce pot apărea în caietul de sarcini sunt detaliate aici: Caietul de sarcini. Evitarea 
restricţionării concurenţei 

Indicii privind fragmentarea achiziţiilor publice, în scopul evitării plafoanelor de ofertare 

concurenţială 

- două sau mai multe achiziţii consecutive şi asemănătoare de la acelaşi contractant, 

situate imediat sub plafoanele de acordare concurenţială; 

- achiziţii consecutive la valori situate imediat sub plafoane; 

Trebuie însă atenție privind noile reguli impuse la nivel european, care încurajează puternic 

împărțirea pe loturi a achizițiilor publice urmărind astfel creșterea concurenței și încurajarea 

participării întreprinderilor mici și mijlocii. 

Regula generală a împărţirii pe loturi a fost considerată la nivelul UE ca un mijloc de încurajare 

a participării IMM-urilor la procesele de achiziţie publică și de stimulare a competiţiei. De 

aceea, atunci când decid să nu împartă pe loturi, autorităţile contractante trebuie să justifice de 

ce au decis astfel. Obligaţia justificării unei decizii de a nu împărţi pe loturi nu revine entităţilor 

contractante în cazul achiziţiilor sectoriale guvernate de legea 99/2016 (așadar în achiziții din 

sectoarele gaze şi energie termică; energie electrică; apă; servicii de transport, porturi și 

aeroporturi; servicii poştale, extracţia de petrol şi gaze naturale, prospectarea şi extracţia de 

cărbune sau alţi combustibili solizi). 

Există două praguri valorice în funcție de care autoritățile contractante (entitățile contractante 

în cazul achizițiilor sectoriale) trebuie să aleagă procedurile – competitivă, simplificată, directă. 

Când achiziționează peste pragurile de: 

- 23.227.215 lei, pentru lucrări, 

- 600.129 lei, pentru achiziţie de produse şi de servicii, 

autoritățile sunt obligate să facă proceduri competitive (adică, de regulă, licitație deschisă sau 

licitație restrânsă, sau, în anumite condiții, parteneriat pentru inovare, negociere competitivă, 

dialog competitiv, negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, concurs de 

soluţii). În cazul achizițiilor sectoriale, pragurile care impun proceduri competitive sunt 

23.227.215 lei pentru contractele sectoriale de lucrări, respectiv 1.858.177 lei pentru 

contractele sectoriale de produse şi de servicii, precum şi pentru concursurile de soluţii. 

Sub aceste praguri, autoritățile contractante pot achiziționa prin procedură simplificată (cum 

era crerea de oferte în vechea legislație). 

https://ghidachizitii2017.lfwd.io/#book/02-2.7
https://ghidachizitii2017.lfwd.io/#book/02-2.7
https://ghidachizitii2017.lfwd.io/#book/02-2.8


 

Mai există un prag: 
- 132.519 lei, pentru produse sau servicii și 
- 441.730 lei, pentru lucrări, 
sub care autoritățile contractante pot face achiziție directă.  

Prelungirea contractelor atribuite anterior în locul re-licitării acestora 

Perioade nerezonabile stabilite de autoriatea contractantă pentru pregătirea ofertelor  

Numărul de loturi din cadrul unui contract este egal cu numărul de ofertanți potențiali, iar 

dimensiunea loturilor este egală 

 

I.3. Indicii care țin de ofertele sau de comportamentul operatorilor economici 

Adesea, ofertele de puse pot indica fie existența unor înțelegeri neconcurențiale între firmele 

participante la proceduri, fie divulgarea unor date. 

Indicii privind divulgarea datelor referitoare la licitaţii 

- oferta câştigătoare are un preţ cu foarte puţin mai scăzut decât următoarea ofertă cu preţ 

scăzut; 

- unele oferte sunt deschise în avans; 

- sunt acceptate oferte care depăşesc termenul-limită; 

- ofertantul care depune oferta după expirarea termenului este castigator. 

Indicii privind existența unor înțelegeri neconcurențiale între candidați 

Sunt de referință în acest domeniu două documente cuprinzătoare - Liniile directoare pentru 

combaterea trucării ofertelor în cadrul licitaţiilor publice  (document elaborat de Organizaţia 

pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică) și Ghidul privind detectarea și descurajarea 

practicilor anticoncurenţiale în cadrul procedurilor de achiziţie publică” (realizat de Consiliul 

Concurenței).  

Aceste documente conțin indicii care pot sugera înțelegeri tip cartel între ofertanți care rezultă 

fie din comportamentul acestora, fie din diverse caraceristici ale documentelor depuse. 

Indicii legate de comportamentul ofertanților 

- același ofertant are adesea cea mai ieftină ofertă; 

- anumite întreprinderi câștigă în anumite zone geografice – acesta poate fi un semn al unei 

împărţiri a pieţei pe criterii geografice; 

- alternarea acelorași întreprinderi în câștigarea licitaţiilor – poate sugera existenţa unui 

http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/activitate-internationala/ocde/Linii_directoare_OCDE_privind_combaterea_trucarii_oferetelor_in_cadrul_licitatiilor_publice_ro.pdf
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/activitate-internationala/ocde/Linii_directoare_OCDE_privind_combaterea_trucarii_oferetelor_in_cadrul_licitatiilor_publice_ro.pdf
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id11013/ghid_practici_anticoncurentiale_licitatii.pdf
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id11013/ghid_practici_anticoncurentiale_licitatii.pdf


 

mecanism de distribuire a contractelor între participanţii la licitaţii; 

- retragerea neașteptată din cadrul procedurii de achiziţie publică sau omiterea de transmitere 

a informaţiilor suplimentare solicitate de către autoritatea contractantă, ceea ce conduce la 

descalificarea de la procedura în cauză; 

- întâlniri între ofertanţi cu puţin timp înainte de termenul limită de depunere a ofertelor; 

- anumite întreprinderi licitează valori greu de explicat (când toţi jucătorii licitează sume fixe, iar 

unele sume foarte precise), tocmai pentru a semnaliza celorlalţi jucători poziţia lor în cadrul 

anumitor proceduri de achiziţii publice; 

- preţurile licitate de ofertanţi sunt peste nivelul așteptat, iar diferenţele între ele sunt foarte 

mici și sunt caracterizate de variabilitate scăzută; 

- diferenţa de preţ dintre câștigător și ceilalţi ofertanţi este mare, iar acest lucru nu poate fi 

explicat de structura costurilor sau alţi factori obiectivi (ofertare de curtoazie); 

- anumite întreprinderi participă mereu împreună la proceduri de achiziţie publică sau, 

dimpotrivă, nu participă niciodată la proceduri de achiziţie publică una împotriva celeilalte; 

- în cazul desfășurării în mai multe etape a procedurii de achiziţie publică, clasamentul 

ofertanţilor nu se schimbă de la o etapă la alta; 

- toţi ofertanţii menţin preţuri ridicate; 

- ofertanţii respinşi sunt angajaţi ca subcontractanţi; 

- în oferta contractantului sunt incluşi subcontractanţi aflaţi în competiţie pentru contractul 

principal;  

- contractanţii calificaţi se abţin de la depunerea unei oferte şi devin subcontractanţi sau 

ofertantul cu cel mai scăzut preţ se retrage şi devine subcontractant; 

- unele societăţi licitează întotdeauna una împotriva celeilalte, în timp ce altele nu o fac 

niciodată; 

- furnizorii uzuali nu ofertează la o licitaţie la care se aşteaptă ca în mod normal să facă o ofertă, 

dar au continuat să oferteze la alte licitaţii; 

- companiile participante par să câştige licitaţiile pe rând; 

- două sau mai multe companii prezintă o ofertă comună, chiar dacă cel puţin una dintre ele ar 

fi putut avea propria ofertă; 

- ofertantul câştigător nu acceptă contractul, iar mai târziu se dovedeşte că acesta este un 

subcontractor.  

 
Indicatorii specifici documentelor/ofertelor depuse de către întreprinderi pot, de asemenea, 
sugera o posibilă practică anticoncurenţială în cadrul procedurilor de achiziţie publică: 
- greșeli identice de ortografie, de tehnoredactare, folosirea aceluiași font/format; 
- ofertele conţin referinţe la alte oferte; 
- ofertele conţin numărul de telefon/fax, alte date care identifică alt ofertant; 



 

- greșeli identice de calcul; 
- estimări identice de costuri pentru anumite produse; 
- oferte identice sau creșterea uniformă a preţurilor în două sau mai multe oferte; 
- plicurile de la ofertanţi diferiţi prezintă aceleași ștampilă etc. 
 
Tipurile de practici anticoncurențiale specifice achizițiilor publice, așa cum sunt descrise de 

Consiliul Concurenței. 

Ofertarea închisă (denumită și ofertă complementară, de curtoazie, simbolică) se poate întâlni 
în situaţia în care un ofertant este de acord să prezinte o ofertă care este mai mare decât cea a 
câștigătorului desemnat sau o ofertă despre care știe că este mult prea mare pentru a fi 
acceptată sau care conţine termeni speciali despre care se știe că nu vor fi acceptaţi.Ofertele de 
curtoazie au scopul de a asigura aparenţa unei licitaţii concurenţiale, fără a se urmări câştigarea 
acesteia. 

Reţinerea de la ofertare reprezintă acea înţelegere dintre ofertanţi potrivit căreia aceștia se 
înţeleg să se abţină de la participarea la procedura de achiziţie publică sau să retragă 
oferta/ofertele depuse, astfel încât licitaţia să poată fi câștigată de un anume participant. 

Alternarea ofertei (rotația ofertelor) presupune acea situaţie în care toţi participanţii la 
înţelegere depun oferte în cadrul unei proceduri de achiziţii publice, dar ofertantul câștigător 
este desemnat prin rotaţie, fie în funcţie de valoarea contractului (alocându-se sume egale 
fiecărui participant), fie în funcţie de volumul tranzacţiei (corespunzător dimensiunii fiecărei 
companii participante).  

Alocarea pieţei constă în acea înţelegere între întreprinderi prin care acestea decid să își 
împartă pieţele între ei, prin alocarea anumitor clienţi sau produse sau teritorii.  

Dacă aveți suspiciuni cu privire la înțelegeri neconcurențiale între ofertanți puteți sesiza 
Platforma Avertizorilor de Concurenţă pusă la dispoziție de Consiliul Concurenţei. 

 

 

II. Definirea autorității contractante / entității contractante, 

achiziții clasice – achiziții sectoriale 

Este important de știut că achizițiile publice sunt reglementate, din 2016 încoace, prin două legi 
– Legea 98/2016, a achizițiilor clasice, și privește obligațiile „autorităților contractante”, și Legea 
99/2016, care reglementează achizițiile sectoriale în anumite domenii relevante pentru 

https://ghidachizitii2017.lfwd.io/#book/06-6.1
http://www.consiliulconcurentei.ro/ro/despre-noi/contact/contact-ccr.html


 

serviciile publice (energie, apă, transport, poștă etc.) și privește obligațiile „entităților 
contractante”. 
 
Legea achizițiilor clasice, 98/2016 
ART. 4 
(1) Au calitatea de autoritate contractantă în sensul prezentei legi: 
a) autorităţile şi instituţiile publice centrale sau locale, precum şi structurile din componenţa 
acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite şi care au stabilite competenţe în 
domeniul achiziţiilor publice; 
b) organismele de drept public; 
c) asocierile care cuprind cel puţin o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la lit. a) sau 
b). 
(2) Prin organisme de drept public în sensul alin. (1) lit. b) se înţelege orice entităţi, altele decât 
cele prevăzute la alin. (1) lit. a) care, indiferent de forma de constituire sau organizare, 
îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: 
a) sunt înfiinţate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau 
industrial; 
b) au personalitate juridică; 
c) sunt finanţate, în majoritate, de către entităţi dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau de 
către alte organisme de drept public ori se află în subordinea, sub autoritatea sau în 
coordonarea ori controlul unei entităţi dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau ale unui alt 
organism de drept public ori mai mult de jumătate din membrii consiliului de 
administraţie/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiţi de către o entitate 
dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) ori de către un alt organism de drept public. 
 
Legea 99/2016, a achizițiilor sectoriale (Gaze şi energie termică / Energie electrică / Apa / 
Servicii de transport / Porturi și aeroporturi / Servicii poştale / Extracţia de petrol şi gaze 
naturale. Prospectarea şi extracţia de cărbune sau alţi combustibili solizi) 
 
Legea 99/2016 reglementează modul de realizare a achiziţiilor sectoriale de către entităţile 
contractante. 
 
achiziţie sectorială - achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui 

contract sectorial de către una sau mai multe entităţi contractante de la operatori economici 

desemnaţi de către acestea, cu condiţia ca lucrările, produsele sau serviciile achiziţionate să 

fie destinate efectuării uneia dintre activităţile relevante prevăzute la art. 5 – 11 (art. 5 - Gaze 

şi energie termică, art. 6 - Energie electrică, art. 7 – Apa, art. 8 - Servicii de transport, art. 9 – 

Porturi și aeroporturi, art. 10 - Servicii poştale, art. 11 - Extracţia de petrol şi gaze naturale. 

Prospectarea şi extracţia de cărbune sau alţi combustibili solizi). 

 

http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/05/L98_2016.pdf
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/05/L99_2016.pdf


 

e) entităţi contractante: 
(i) entităţile şi instituţiile publice centrale sau locale, precum şi structurile din componenţa 
acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite şi care au stabilite competenţe în 
domeniul achiziţiilor publice; 
(ii) organismele de drept public; 
(iii) asocierile care cuprind cel puţin o entitate contractantă dintre cele prevăzute la pct. (i) sau 
(ii); 
 
(...) 
 
bb) întreprindere publică - persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra 
căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor 
financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, 
influenţa dominantă a unei entităţi contractante în sensul lit. e) pct. (i); prezumţia de 
exercitare a influenţei dominante se aplică în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de 
persoană, una sau mai multe entităţi contractante în sensul lit. e) pct. (i) se află, direct ori 
indirect, în cel puţin unul dintre următoarele cazuri: 
(i) deţin majoritatea capitalului subscris; 
(ii) deţin controlul majorităţii voturilor asociate acţiunilor emise de întreprindere; 
(iii) pot numi în componenţa consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de 
supraveghere mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia. 
 
k) contract sectorial - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, 
încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una sau mai multe entităţi 
contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de 
servicii în scopul realizării activităţii lor principale în unul dintre domeniile definite de prezenta 
lege ca fiind relevante. 
 
ART. 4 
(1) Au calitatea de entitate contractantă în sensul prezentei legi orice entitate care desfăşoară 
una dintre activităţile relevante prevăzute la art. 5 - 11 şi care se încadrează în una dintre 
următoarele categorii: 
a) entităţi contractante în sensul art. 3 alin. (1) lit. e); 
b) întreprinderile publice în sensul art. 3 alin. (1) lit. bb); 
c) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) şi b) care funcţionează în baza 
unor drepturi exclusive sau speciale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) lit. t), acordate de 
o entitate competentă; 
d) oricare asociere, inclusiv temporară, formată de una sau mai multe entităţi prevăzute la lit. a) 
- c). 
 
 
 



 

B. Blogul meu – metode de monetizare 

 

După ce, în 2008, piața media din România se afla în jurul valorii de 540 de milioane de euro, aceasta, 

peste numai trei ani, abia trecea de 300 de milioane de euro. În afara crizei economice, comportamentul 

consumatorului de media s-a modificat și el, repoziționând atenția de la sursele media „clasice” către 

sfera digitală. Publicațiile încă se chinuie să se adapteze în mediul virtual, însă cifrele arată o creștere 

constantă în valorile acestui segment. 

În 2015, dintr-un total de 349 de milioane de euro, peste 60% din investițiile media erau atrase de cele 

60 de stații TV înscrise în studiul pentru măsurarea audiențelor. Locul secund este ocupat de mediul 

digital, cu 59 de milioane de euro, unde s-a observat o creștere de peste 200% numai în ultimii cinci ani. 

Piața tipărită a atras 29 de milioane de euro, continuând un trend de descendent constant, fiind 

depășită de investițiile din mediul online în 2012, ani următori aprofundând diferența. Panotajul a atras 

24 de milioane de euro, radioul 21 de milioane de euro, iar cinema-ul 2 milioane de euro. 

În ceea ce privește universul digital, cea mai mare cotă, de 27,8 milioane de euro (47.5%), din totalul 

investițiilor în acest mediu o reprezintă investițiile în elemente de display. O cotă aproape la fel de mare 

(26,3 milioane de euro – 45%) o au motoarele de căutare Google Search și Yahoo, în timp ce numai 4,4 

milioane de euro (7,5 %) au fost investite în social media în 2015. 

 

 

În ceea ce privește demografia utilizatorilor de internet, putem observa că, față de anii 2005-2006, când 

utilizatorii erau, în general, tineri din mediul urban, dintr-o gospodărie cu venituri medii-superioare, 



 

după anii 2010, Internetul ajunge să fie un mediu de masă, profilul consumatorului apropiindu-se de 

media națională.  

În timp ce veniturile în media au scăzut, iar redacțiile au început să se reconfigureze prin renunțarea la 

angajați ori/și reducerea salariilor acestora, mulți jurnaliști au căutat să se poziționeze în mediul digital 

prin prisma unul blog personal.  

În 2015, publicitatea pe bloguri a valorat 1.000.000 de euro.  

Care este frecvența cu care publici pe blog? 

 

 

Câte articole scrii, în medie, pe lună? 

 

Conform unui studiu, 37% din blogări publică cel puțin o dată pe săptămână. Tot 37% din blogări spun că 

publică în fiecare zi ori aproape în fiecare zi, însă 83% din ei spun că publică sub 30 de articole pe lună. 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1189914/Ebooks/Blogosfera%20din%20Romania%20in%202014/Blogosfera%20din%20Romania%20in%202014.pdf


 

 

Subiecte 

 

În ciuda faptului că mulți dintre blogări se axează pe subiecte de natură personală în postările lor, 

potențialul cel mai mare îl au subiectele ce țin de tehnologie, politică sau monden. 

 

Bani câștigați și investiți 

Prin ce ai câștigat bani din blogging anul trecut? 

 

 



 

În ce ai investit? 

 

 

Cum pot să câștig bani din blog? 

Odată pus pe picioare, blogul poate produce bani fie din vânzări automatizate, fie prin vânzări directe. 

În ceea ce privește vânzările automatizate, una dintre variantele ce se pot folosi este o rețea de cost per 

click, prin Google AdSense. În traducere, deținătorul blogului este plătit de fiecare dată când un vizitator 

face click pe unele dintre bannerele de pe blog. Google „citește” articolele de pe blog și servește 

bannere care au legătură cu conținutul articolelor. Ca exemplu, unui articol despre cumpărături online i-

ar putea fi servit un banner despre un card bancar. Este cel mai simplu mod de a monetiza blogul, motiv 

pentru care majoritatea bloggerilor preferă această variantă la început de drum.  

Pentru a atinge într-o măsură cât mai ridicată potențialul Adsense este preferabil să se amplaseze între 1 

și 3 formate de banner pe pagină, pentru a nu o supraîncărca. De asemenea, testarea unui background 

colorat ar putea face pagina mai atractivă pentru cititor, crescând șansa ca el să dea click pe banner. Mai 

mult, și includerea unei bare de căutare de la Google pe pagină ar putea aduce un venit suplimentar. 

Pentru a monitoriza eficiența acestei versiuni, puteți instala și conecta Google Analytics la contul de 

Google Adsense. 

O altă variantă prin care blogul poate produce bani sunt rețelele de cost per mia de afișări. În acest caz, 

cititorul nu mai trebuie să interacționeze activ cu bannerul. Rețeaua plătește numărul de afișări de 

banner generate de vizitatorii blogului. La început, aceste rețele nu generează mult venit, însă, pe 

măsură ce numărul de vizitatori ai blogului crește, cresc și veniturile. Printre exemplele de rețele de cost 

per mia de afișări se numără White Media, Digital4 și Internet Corp. 

A treia variantă de monetizare sunt rețelele de afiliați. Exemplu: clientul vinde centrale termice – eu 

trimit de pe blogul meu o persoană interesată de centrale termice. Dacă utilizatorul trimis de mine 



 

cumpără o centrală termică, eu primesc un procent din valoarea cumpărăturii (poate fi intre 1% - 10% 

din valoarea cumparaturii). Printre rețelele de afiliere se numără Profitshare.ro, 2Parale.ro, 

HotelsCombined.ro, Tu.ro ori PiațaDigitală.ro 

Nu în ultimul rând, un blogger poate vinde spațiu direct clienților ori agențiilor. Însă, în acest caz, trebuie 

dezvoltat un brand editorial destul de puternic pentru a face oferta suficient de atractivă pentru a putea 

fi luată în considerare de un potențial client. 

Search Engine Optimization (SEO) 

„Cel mai bun loc pentru a ascunde un cadavru este pe pagina 2 a rezultatelor Google” 

Pentru a face blogul personal cât mai „vizibil” în mediul online, trebuie folosite elemente de SEO (Search 

Engine Optimization). SEO se concentrează pe optimizarea site-urilor astfel încât acetea să apară „cât 

mai sus” în lista de rezultate a unei căutări prin Google.  

Exemplu: 

 

O căutare a sintagmei „apă pe Marte” listează pe prima poziție un articol de pe site-ul descopera.ro. În 

acest caz, publicația a desfășurat un set de acțiuni SEO prin care a ajuns într-o poziție favorabilă, ce ar 

putea ghida persoana care a făcut această căutare pe pagina lor. Aceasta este o sursă importantă de 

trafic și este gratuită! 



 

Title tags 

Este unul dintre cele mai importante elemente pe care motoarele de căutare le iau în considerare atunci 

când se uită pe blogul tău.  

 

 

O căutare a sintagmei „jurnaliști în dialog” afișează, ca prim rezultat, „Freedom House Romania – 

Bursele Europene: Jurnaliști în dialog”. De asemenea, acest title tag apare și în eticheta de sus a tab-ului. 

Din acest motiv, alegerea unui title tag potrivit este esențială pentru ca o pagină de pe blogul tău să 

apară cât mai „sus” în lista rezultatelor unei căutări. 

 

Anchor text 

Atunci când alte pagini fac trimitere către blogul tău, motoarele de căutare iau în considerare acest 

element. Cu alte cuvinte, dacă un alt blogger spune despre blogul tău că este „cel mai bun site de 

investigații” și atașează un hyperlink cu trimitere către adresa voastră, motoarele de căutare 

interpreteză că pagina ta este o sursă de încredere pentru a fi citată, afișând-o, din nou, mai „sus” pe 

lista rezultatelor unei căutări. 

 

Cuvinte-cheie 

Mediul online este diferint de mediul „tipărit”. În lumea virtuală, un aspect care contează în SEO este 

utilizarea cuvintelor-cheie. Asta presupune o muncă de cercetare - pentru a ști ce cuvinte să folosești 

atât în articole, cât și în descriere,trebuie să știi ce caută oamenii în motoarele de căutare. 



 

Un instrument care îți poate veni în ajutor în aces caz este http://keywordtool.io. Astfel, poți extrage 

cuvintele sau sintagmele cele mai folosite de către utilizatori, urmând ca tu să „construiești” conținut în 

jurul acestor cuvinte-cheie. 

 

Link-uri 

În lumea virtuală, site-urile au o „reputație”. Cu cât această reputație este mai ridicată, cu atât este mai 

probabil ca site-ul tău să fie afișat mai sus în lista de rezultate a unei căutări și va avea mai mult trafic 

obținut din surse externe. 

De exemplu, ai putea încerca să incluzi o pagină de pe blogul/site-ul tău ca referință pentru un articol de 

pe Wikipedia. Dacă este acceptat, „reputația” site-ului tău crește, iar motoarele de căutare vor 

considera adresa ca fiind una de încredere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://keywordtool.io/


 

C. Ilustrarea grafică a investigațiilor.  

Instrumente disponibile gratuit 

 

Explozia de dispozitive „smart”, de după anul 2000, a avut ca efect o abundență de surse de 

informare pentru cititorul de conținut media. Tinerii, în primă instanță, s-au cufundat în mediul 

virtual, unde s-a născut un nou tip de consumator media - cel care are la dispoziție un număr 

vast de surse de informare și un volum imens de informații ce pot fi accesate instantaneu, fără 

să mai fie nevoie de așteptarea ediției de mâine a ziarului, de trecerea prin calupuri nesfârșite 

de publicitate și rumegarea unor formaturi de emisiune ce divulgă informațiile pe bucăți, 

pentru a ține telespectatorul în fața televizorului. Totul a devenit instantaneu, la un click 

distanță. 

Fenomenul a avut, de asemenea, și un efect de recul: un volum mare de informații necesită o 

filtrare mult mai îndărădnică a acestuia. Durata de atenție a fost afectată. Un studiu desfășurat 

de Microsoft Corporation arată că, din 2000 până în 2013, durata medie a atenției în rândul 

oamenilor a scăzut de la 12 la 8 secunde. Același studiu spunea că durata medie de atenție a 

unui peștișor auriu, cunoscut pentru scurta sa memorie, este de 9 secunde.  

De asemenea, și dorința de a aprofunda informația au scăzut simțitor. Consumatorul de media 

din mediul virtual vrea informația esențială cât mai devreme, în primele paragrafe. În cazul în 

care el nu primește acest lucru, se naște un sentiment de frustrare, iar el părăsește pagina 

respectivă. Generația actuală de consumatori de internet trăiește într-o lume a recompensei 

imediate și a rezolvărilor rapide, fapt ce duce la o pierdere a răbdării și a unei lipse a gândirii 

profunde. 32% dintre persoane ies de pe un site dacă pagina nu se încarcă într-un interval de 1 

până la 5 secunde. 

De ce este nevoie pentru a putea contracara durata scurtă a atenției în mediul virtual? Trebuie 

menționat faptul că nu este destul să convingem cititorul să acceseze pagina. Acesta trebuie 

convins să petreacă cât mai mult timp pe pagina noastră.  

Cum putem face asta? 

În primul rând, este necesară o încărcare rapidă a paginii. Ea nu trebuie să aibă prea mult 

conținut, de o mărime prea mare, întrucât asta ar putea duce la o încărcare greoaie, ceea ce 

poate periclita intenția cititorului de a accesa conținutul pagini. 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiwppC-1svSAhWG1ywKHa5lBJQQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fadvertising.microsoft.com%2Fen%2Fwwdocs%2Fuser%2Fdisplay%2Fcl%2Fresearchreport%2F31966%2Fen%2Fmicrosoft-attention-spans-research-report.pdf&usg=AFQjCNHlIpSNiPzpeea5WbX2yWywYgHDCA&sig2=BmmHgF5TQ6OddM09CkqSDA&cad=rja


 

În al doilea rând, o parte semnificativă a informațiilor-cheie trebuie să se afle la începutul 

articolului. Altfel, intervine, din nou, sentimentul de frustrare. 

Un alt element de comportament al consumatorului de media din spațiul virtual este nevoia ca 

articolele să fie „aerisite”. O densitate mare de caractere, paragrafe lungi, fără ilustrări sau 

spații, poate descuraja cititorul din a continua (sau a începe) lectura – din nou, intervine 

nerăbdarea, nevoia de a alfa informațiile esențiale încă de la început; dispare dispoziția de a 

aprofunda informațiile. 

Nu în ultimul rând, se poate folosit apelul la metode alternative de prezentare a conținutului: 

grafice, imagini, videoclipuri, infografice, hărți interactive etc. 

Acestea captează cititorul, îi stârnesc curiozitatea. Este un element de noutate în ceea ce 

privește prezentarea informației, o noutate ce merită investigată. 

Instrumente online gratuite 

Internetul oferă o gamă foarte variate de instrumente ce pot fi folosite în ilustrarea articolelor. 

Vom face referire la 3 dintre ele, gratuite și ușor de folosit. 

 

Prezi 

   



 

În ceea ce privește procesul de recuperare al produsului infracțiunii, lucrurile pot părea 

complicate la prima vedere. Pentru unii cititori, subiectul se poate dovedi unul arid, ceea ce îi 

poate descuraja din a petrece prea mult timp pe pagina unui astfel de articol. 

Însă, printr-o prezentare interactivă, lucrurile se pot schimba. Prezi.com este o platformă care 

permite utilizatorilor să dezvolte o prezentare fie de la „zero”, fie prin template-uri prestabilite. 

În exemplul de mai sus, un template prestabilit a ajutat în a prezenta etapele procesului de 

identificare, sechestrare și recuperare a produsului infracțiunii. Prezentarea poate fi accesată 

aici. Platforma este simplu de folosit și este gratuită, iar prezentarea finală poate fi inclusă pe 

pagina propriului site/blog. 

 

 

http://www.justitiecurata.ro/infografic-procesul-de-identificare-sechestrare-si-recuperare-a-produsului-infractiunii/


 

Canva 

Infograficele sunt reprezentări vizuale grafice ale unor informații sau date. Prin utilizarea unui 

infografic, informația devine mai accesibilă, mai ușor digerabilă de către cititor. De aceea, un 

asemenea instrument se poate dovedi extrem de util unui jurnalist, putând face un articol cu 

multe date și informații mai ușor de interpretat. 

Canva.com este un site care oferă gratuit posibilitatea pentru a crea un infografic. Interfața este 

intuitivă și ușor de folosit, utilizatorul putând porni de la un template prestabilit sau de la o 

pagină goală în care urmează să adauge el toate elementele vizuale de care are nevoie. 

Ca exemplu de ilustrare, procesul „Retrocedărilor de la Constanța”, în care sunt inculpați Radu 

Mazăre și Nicușor Constantinescu, trenează de peste 8 ani de zile, ajungând la peste 90 de 

termene. Pentru a sublinia lunga durată a acestui proces, Justiție Curată a publicat un infografic 

ce ilustra ce se întâmpla, în România și în lume, la data începerii acestui proces. 

Pentru varianta extinsă a infograficului, click aici. 

 

http://www.justitiecurata.ro/infografic-ce-s-a-petrecut-in-romania-si-in-lume-de-cand-se-judeca-dosarul-mazare-constantinescu-dosarul-retrocedarilor-din-constanta/


 

 



 

Google Maps 

Nu în ultimul rând, hărțile interactive reprezintă unul dintre cele mai eficiente instrumente prin 

care un jurnalist își poate ilustra investigația/articolul. 

Jurnaliștii afiliați platformei Justiție Curată au căutat, în săptămânile premergătoare alegerilor 

locale, candidați care au sau au avut probleme cu legea. În urma centralizării datelor din 26 de 

județe și din București, aceștia au descoperit 277 de persoane care urmăreau câștigarea 

fotoliului de primar în ciuda unor probleme de natură penală, a declarării unor stări de 

incompatibilitate sau a dovedirii faptului că au colaborat cu Securitatea. 

 

 

Harta interactivă poate fi accesată aici. 

Pentru realizarea unei hărți interactive, trebuie să pornim de la o bază de date care să cuprindă 

coordonatele obiectivelor pe care vrem să le ilustrăm și informațiile pe care vrem să le 

includem. 

http://www.justitiecurata.ro/harta-interactiva-peste-250-de-candidati-la-locale-au-probleme-penale-sunt-incompatibili-sau-au-colaborat-cu-securitatea/


 

În acest caz, trebuie indexate numele candidaților, numele localității în care au candidat, 

coordonatele acesteia, partidul din care fac parte, o scurtă descriere a problemelor lor 

(eventual un link către un articol mai elaborat destinat candidatului, dacă este cazul). 

Pentru a realiza această bază de date, trebuie creat un tabel Excel care să conțină câte un capăt 

de tabel pentru fiecare dintre categorii și datele necesare, precum în exemplul ipotetic de mai 

jos. 

 

Pentru coordonatele localității, se poate accesa această pagină. La categoria „Localități 

România”, se descarcă fișierul în format .csv (Comma-separated value). De aici, se pot căuta 

coordonatele pentru oricare din localitățile din România. 

Întrucât fișierul este în format .csv, pentru a putea fi accesat mai ușor, trebuie să facem niște 

mici modificări. 

Pornind cu un tabel gol, selectăm tab-ul „Data”, alegem opțiunea „From Text”. 

 

Deschidem fișierul cu localități (denumit, în acest caz, „ro_localitati_punct.csv”). 

Apăsăm butonul „Next”. 

http://www.geo-spatial.org/download/romania-seturi-vectoriale


 

 

În meniul următor, bifăm opțiunea „Comma”, după care butonul „Next”. 

 



 

În meniul final, selectăm prima coloană („X”) și apăsăm pe opțiunea „text”. Facem același 

procedeu și pentru a doua coloană („Y”), iar apoi apăsăm butonul „Finish”. 

 

 

Tabelul final va arăta ca cel de mai jos. Pentru a putea găsi coordonatele unei localități, este 

suficient să o căutați în listă (cel mai simplu este cu funcția „căutare rapidă” – Ctrl+F). 



 

 

 

Odată ce avem tabelul completat cu datele care ne interesează (asigurați-vă că este salvat în 

format .xlsx, formatul de bază al Excel-ului), intrăm pe www.google.com/mymaps, selectăm 

opțiunea „Create a new map” și apăsăm butonul „Import”. 

 

http://www.google.com/mymaps


 

În panoul următor, apăsăm pe butonul „Select a file from your computer” și selectăm tabelul 

creat de noi. 

 

 

Odată accesat fișierul, ni se cere să precizăm coloanele care specifică longitudinea, respectiv 

latitudinea. În cazul nostru, „x” reprezintă longitudinea, iar „y” latitudinea. În panoul următor 

trebuie să selectăm etichetele după care vor fi recunoscute punctele noastre de pe hartă. 

Selectați „Localitate”. Harta va arăta așa: 



 

 

Observăm că punctele sunt puse pe localitățile dorite. Putem face câțiva pași suplimentari 

pentru a personaliza harta. 

Spre exemplu, putem schimba culorile punctelor, în funcție de partidul din care face parte 

candidatul.Pentru a face asta, apăsăm butonul „Individual styles”. 

 



 

Selectăm opțiunea „Partid”. 

 

 

Acest lucru a creat o grupare cromatică. Pentru a o modifica, apăsați pe butonul din dreapta și 

selectați una dintre culorile disponibile. 

 

 

 

 



 

După modificări, harta va arăta așa: 

 

În continuare, putem edita informațiile afișate pentru fiecare dintre elemente. Dăm click pe 

punct, iar apoi click pe butonul „Edit”. 

 

 

Deselectăm căsuțele „x” și „y”, întrucât nu este nevoie să afișăm coordonatele localităților. 

Pentru a adăuga o imagine, avem un buton în partea dreaptă-jos. 



 

 

După ce selectăm imaginea pe care vrem să o atașăm, intrarea va arăta așa: 

 

Pentru a previzualiza harta, înainte de publicare, apăsați pe butonul „Previzualizare”: 



 

 

Înainte de publicare, trebuie să facem harta disponibilă publicului. Pentru a realiza acest lucru, 

click pe butonul „Share”, apoi „Change” în meniul „Who can access”, și selectăm opțiunea 

„Public”. Aici ni se va cere și să dăm un titlu hărții noastre și să includem (acest pas nu este 

necesar) o scurtă descriere pentru ea. 

 



 

 

Ultimul pas este să includem harta pe site-ul nostru. Dând click pe butonul din dreapta numelui 

hărții, alegem opțiunea „Embed on my site”, iar codul HTML oferit trebuie inclus în codul sursă 

al paginii articolului. 

 

 


