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TEHNICI DE CAMPANIE ELECTORALĂ FOLOSITE  
ÎN ROMÂNIA DUPĂ ANUL 1990. COMPARAȚIE ȘI ANALIZĂ�� 

MIHAELA BĂRBIERU�� 

Societatea românească a cunoscut o permanentă evoluție în anii democrației. 
Cum era și firesc, și campaniile electorale au suferit modificări multiple, de la 
metode empirice de convingere la social-media și folosirea internetului, într-o 
proporție covârșitoare, în scopuri electorale. Dacă la începutul anilor ’90 principalele 
mijloace prin care politicienii își făceau cunoscute intențiile la scară largă erau 
presa, televiziunea și radioul, azi discutăm despre o clasă politică mult mai atentă 
la detalii, care a înțeles că rapiditatea cu care circulă informația poate să facă 
diferența între câștigător și pierzător, iar internetul este instrumentul care poate 
asigura o distribuire masivă a mesajului politic. Mai mult decât atât, există partide 
și candidați care, neputând să aloce fonduri importante pentru susținerea campaniilor 
electorale, folosesc doar informarea prin social-media, având astfel o șansă reală în 
a ține pasul cu partidele mari. De remarcat este faptul că inclusiv de la apariția 
internetului, campaniile electorale virtuale au evoluat prin apariția unor instrumente 
ușor de accesat și de utilizat, lipsite de spațiu geografic, cu public țintă și cu 
transmitere în timp real a informației și a mesajului politic1. 

În anul 1944 a fost publicat primul studiu științific referitor la desfășurarea 
unei campanii electorale de către Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson și Hazel 
Gaudet. Aceștia și-au început cercetarea încă din anul 1940, prin intervievarea a 
600 de alegători timp de 7 luni. Ulterior, în anul 1944, și-au extins eșantionul asupra a 
2.000 de alegători. Studiul lor a demonstrat că mass-media, presa scrisă și radioul, 
nu au fost definitorii în influențarea procesului de vot, interacțiunile interpersonale 
au fost mult mai importante în opinia votanților, însă mass-media a ajuns la un 
segment mic, care însă a transmis informația consumatorilor de media mai puțin 
avizați. Prin cercetarea lor au reușit să ofere o reală perspectivă alegătorilor 
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americani, iar The People’s Choice rămâne în literatura de specialitate o lucrare 
inovatoare a științelor politice empirice, „de mare importanță într-o epocă de 
anxietate cu privire la influența mass-media asupra comportamentului de vot”2. 
Practic, autorii au încercat să demonstreze importanța și influența propagandei 
politice prin radio, însă studiul a evidențiat un nou model al mesajelor media, 
modelul efectelor minime3, concretizat prin faptul că cetățenii nu au acordat o 
importanță deosebită mesajului transmis prin intermediul mass-mediei, mesajele au 
fost de multe ori contradictorii, astfel încât se anulau reciproc, atenția selectivă și 
memorarea bazată pe simpatii sau antipatii politice a alegătorilor, precum și 
prelucrarea și finisarea mesajelor care au ajuns la individ4. 

Ultimii ani sunt marcați de un proces electoral de consum, efectul ireversibil 
al globalizării făcându-se simțit și în acest segment5. Astfel, imaginea a devenit 
unul dintre cei mai importanți factori ai procesului decizional, iar nevoia folosirii 
unor metode adecvate a devenit tot mai evidentă. Pentru a se contura o imagine cât 
mai bună în mintea votanților, specialiștii din marketingul politic încearcă să 
folosească o varietate de dimensiuni verbale6. Institutul de Publicitate și Cercetări 
de Marketing al Universității de Afaceri și Economie din Viena sugerează o serie 
de proceduri de măsurare a imaginii candidaților: 

– dimensiunile care descriu candidații sunt selectate; 
– stimulii sunt selectați, sunt selectați acei stimuli care descriu sau disting un 

candidat; 
– stimulii verbali; 
– stimulii non-verbali (se împart în stimuli ai imaginii și stimuli acustici); 
– setul de stimuli este prezentat respondenților; 
– rezultatul studiului se exprimă în frecvențe relative, iar rezultatul final arată 

spațiul comun partidelor politice7. 
Astfel se strâng o serie de elemente folosite ulterior pentru a ajuta candidatul. 
Pe primul loc în ceea ce privește comunicarea politică în masă a fost până nu 

de mult televiziunea, însă în ultima perioadă considerăm că aceasta poate fi 
detronată de impactul și rolul majore pe care le are social media. După ce Roosevelt 
pusese radioul în slujba sa, a apărut o nouă generație de politicieni începând cu 
                                                 

2 Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson, Hazel Gaudet, The People’s Choice. How the Voter 
Makes Up His Mind in a Presidential Campaign, Columbia University Press, 1944, disponibil la 
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anul 1960, când televiziunea i-a adus lui John F. Kennedy victoria în alegerile 
prezidențiale, generație care a analizat modul în care această tehnică putea fi utilă 
sau dăunătoare intereselor lor politice. Anul 2008 este anul care a introdus 
elementul de noutate prin victoria lui Barack Obama la alegerile prezidențiale, 
acesta având o campanie electorală bazată în mare parte pe new media. Astfel, 
Obama poate fi considerat cel care a dat startul campaniilor electorale purtate în 
mediul on-line, deși existaseră unele tendințe și în 2004. 

Sistemul politic din țara noastră s-a caracterizat în perioada 1990–2020 
printr-un sistem multipartidist, cu foarte multe partide la începutul democrației, 
pentru ca ulterior să fie controlat, însă începând cu 2015 să apară din nou mai multe 
partide ca urmare a nemulțumirii votanților față de oferta electorală și a schimbării 
legii electorale. Cu toate acestea, partidele au funcționat într-o formă duală – partid 
dominant și celelalte partide în alianță, pentru a crea un contra-balans. Comunicarea 
electorală din toți acești ani nu a fost extrem de vizibilă în spațiul public. După anul 
1992 și-au făcut apariția emisiunile de tip talk-show, campaniile electorale fiind 
caracterizate în principal de disputele dintre candidați, până în anul 2014, când s-a 
renunțat la acest gen de comunicare datorită candidatului Klaus Iohannis. Acesta 
nu a intrat în astfel de dispute, în principal din dorința de a nu intra într-o campanie 
negativă, cum se întâmplase în campaniile anterioare, în special în 2009. 

Pentru că România a fost o țară cu regim totalitar, nici termenul de campanie 
electorală nu a fost cunoscut publicului larg. Pentru prima dată acesta a fost folosit 
în ianuarie 1990 de către Silviu Brucan în ziarul România liberă: „Uitați-vă cum a 
început campania electorală! (...) nici un fel de discuții programatice, nici un schimb 
serios de idei (...). Întreg accentul este pus pe persoane, pe trecutul sau prezentul 
lor, se caută febril în dosare, în arhive, pentru a se găsi ceva compromițător la 
adresa unuia sau altuia”8. Este caracterizarea primelor alegeri libere organizate de 
țara noastră și a perioadei următoare, până când presa s-a privatizat, și mai apoi 
până când a apărut internetul. La începutul anilor ’90 o metodă des folosită pentru 
transmiterea mesajului politic era „colindatul” candidaților prin toată țara și 
întâlnirile cu electoratul. Mitingurile electorale de la acea vreme se bucurau de o 
susținere electorală masivă, cu cetățeni entuziaști care invitau candidații la discurs. 
La rândul lor, candidații reușeau să stârnească simpatia alegătorilor prin discursuri 
simple și lipsite de emfază. 

Sloganul de campanie își păstrează importanța în toată perioada analizată de 
studiul nostru. El trebuie să fie scurt, ușor de reținut, sugestiv, accesibil din punct 
de vedere al vocabularului utilizat, să pună în valoare candidatul și motivul pentru 
care acesta trebuie să fie votat. În timpul campaniilor electorale, prin folosirea 
sloganurilor, afișelor, bannerelor și a pliantelor se dorește o diferențiere a 
candidaților și influențarea electoratului în decizia finală de vot. Din acest motiv, 
este foarte important să se țină cont de imagine, culori, fundal etc. atunci când se 

                                                 
8 Alina Mungiu, Românii după ’89. Istoria unei neînțelegeri, București, Editura Humanitas, 

1995, p. 26. 
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conturează imaginea candidatului unui partid. Unii cercetători consideră că 
sloganurile politice au foarte multe în comun și nu se diferențiază, iar alții că au 
scopuri și mecanisme diferite9. 

Sloganul politic, alături de conferințele de presă, discursurile ținute la 
mitinguri sau adunări politice, comunicate de presă, interviuri, apariții tv sau, mai 
nou, on-line, face parte din arsenalul politicienilor de a aduna cât mai multe voturi. 
Un slogan bun trebuie să fie autentic și într-o legătură perfectă cu imaginea 
candidatului, fără discrepanțe majore, aceste putând duce la un eșec total. Ideal este 
ca un slogan politic să nu fie efemer, ci să rămână în mentalul colectiv al votanților 
o perioadă mai lungă de timp, în acest tipar înscriindu-se sloganul lui Traian 
Băsescu din campania prezidențială din anul 2009 – Să trăiți bine!. Până în acest 
moment, este singurul care a intrat în întregime în limbajul colectiv de zi cu zi. 

Afișul de campanie este o altă tehnică ce și-a păstrat utilitatea în toată această 
perioadă, cu anumite modificări de afișare impuse de legea electorală. Acesta 
trebuie să fie sugestiv, cu o imagine clară, care să exprime seriozitate și bun-gust, 
cu importanță axată pe vestimentație și evitându-se cromatica deranjantă. 

În același timp, există o dependență reciprocă între politicieni și presă, fie că 
facem referire la anii ’90, fie că analizăm campaniile recente, chiar dacă acum 
avem tehnici mai avansate pentru diseminarea mesajului electoral. Pentru a atrage 
voturi, politicienii au o comunicare în mod direct cu publicul și sunt obligați să 
răspundă problemelor specifice ale momentului. În ceea ce privește candidatul care 
trebuie sau merită să fie prezentat, sondajele de opinie depind în mod direct de 
mijloacele de informare în masă, astfel încât dacă votanții nu beneficiază de 
suficiente informații electorale, interesul lor se va diminua, iar pentru unii se poate 
chiar pierde. În acest sens, principala sursă de informare a fost mass-media, la care 
ulterior s-a adăugat social media. Și în anii ’90 și acum, în ceea ce privește candidații, 
votanții se bazează mai mult pe informarea din presă, și mai nou din social media, 
decât pe informarea oferită de partide. Aceștia, la rândul lor, conștienți de resursele 
tradiționale de partid limitate, utilizează mass-media și social media ca fiind 
principalele canale de atragere a voturilor. 

Presa are puterea de a modela destinul unui candidat sau al unui partid. Din 
acest motiv, aceasta este o sursă de iritare permanentă în sfera politică. Nu de 
puține ori, candidații învinși au blamat presa pentru eșecul lor, la fel și partidele 
politice cu un rating scăzut. S-a observat că la debutul unei campanii electorale este 
necesar ca un candidat să fie foarte activ și să capteze atenția presei, astfel reușind 
să modifice în sens pozitiv cursul campaniei. Strategia de a aștepta trecerea primei 
faze de campanie pentru a lansa atacurile asupra contracandidaților este o strategie 
riscantă în practică, deoarece presa îl poate scoate din joc și astfel poate deveni din 
câștigător perdant10. 
                                                 

9 M. Anton, Le discours politique et la manipulation du récepteur, în „ANADISS”, 2006, p. 24. 
10 Alfred Bulai, Mecanismele electorale ale societății românești, București, Editura Educațională 

Pandeia, 1999, p. 41. 
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Concluzionând, presa stabilește învingătorii de la începutul campaniei electorale. 
De cele mai multe ori să întâmplă ca partidele și candidații care nu se regăsesc în 
primele locuri să fie dați uitării de presă, aceștia neputând să înregistreze ratingurile 
necesare păstrării televiziunilor pe locuri de top în audiențe. Cel mai important de 
reținut este faptul că această tehnică de informare în masă a avut de-a lungul celor 
30 de ani o putere foarte mare în a scoate învingători ori a scoate perdanți. Chiar 
dacă în acest moment pare a fi depășită de social media, presa tipărită a pierdut 
extrem de mult, dar a câștigat mutându-se în on-line, la presa audio încă nu se poate 
renunța în campaniile electorale. Pentru succesul unui candidat, cele două componente – 
presă și social media – trebuie îmbinate și folosit din fiecare maximul de potențial. 

Activitățile obișnuite pentru campaniile electorale presupun numeroase 
acțiuni de promovare și popularizare a candidatului și a programului său politic 
prin door-to-door, prin distribuirea de materiale promoționale, prin întâlniri cu 
cetățenii în locuri publice, prin dezbateri și emisiuni televizate sau promovare prin 
intermediul ziarelor locale și naționale, prin mitinguri și marșuri organizate11. 
Tehnica de campanie door-to-door, folosită și în campaniile actuale la scară largă 
în România, este privită ca fiind cea mai eficientă metodă de convingere a 
electoratului, dar și cea mai dificilă, datorită efortului depus de candidat și de 
echipa sa de campanie. Comparativ cu această metodă, folosirea presei și a social 
media s-au dovedit mult mai eficiente în gestionarea timpului și cu o putere de 
propagare a mesajului politic infinit mai mare. 

Prin apariția internetului, s-a realizat o schimbare radicală a felului în care 
comunicarea politică funcționează și o legătură strânsă între tehnologie și comunicare 
sub toate formele sale. La început, jurnaliștii și politicienii diseminau mesajul politic 
într-o formă ușor controlabilă. Însă astăzi, puterea de a influența a jurnaliștilor și a 
oamenilor politici a scăzut în mod considerabil, procesul de comunicare fiind 
dirijat într-o mare măsură de utilizatorii rețelelor sociale, aceștia personalizând 
mesajul politic, distribuindu-l și dezbătându-l interpersonal în grupurile lor de 
influență virtuală12. Specialiștii din domeniul comunicării politice au intuit încă de 
la început multiplele avantaje oferite de această formă de comunicare13, iar în zilele 
noastre social media este principala sursă de culegere a informațiilor pentru presa 
tv și scrisă. Ca o concluzie, putem spune fără să greșim că internetul este astăzi 
principalul mijloc de promovare pentru clasa politică în același timp în care este și 
instrumentul de interacțiune între autorități/ demnitari și votanți. 

Până în anul 1997 internetul nu era considerat ca făcând parte din media14, 
pentru ca apoi să observăm o evoluție și o adaptare a comunicării politice în acest 
segment la nivel global, de natură să schimbe felul în care mesajul politic este 
transmis. Direcțiile de transmitere sunt definite de volum – cantități forte mari de 
                                                 

11 Silvia Rotaru, op. cit., pp. 123–124. 
12 Tasențe Tănase, Comunicarea politică prin social media și reacțiile publicului online, 

București, Editura Universitară, 2014, p. 7. 
13 Philip J. Maarek, Communication & marketing de l’homme politique, Litec, Paris, 2007, p. 269. 
14 Claude Jean Bertrand, Deontologia mijloacelor de comunicare, Iași, Institutul European, 

2000, p. 34. 
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informații diseminate comparativ cu celelalte canale media folosite anterior în mod 
exclusiv, viteză – micșorarea în mod considerabil a timpului de transmitere a 
mesajului electoral, format – comunicarea imprimată și cea electronică combinate 
permit transmiterea informației în format audio, video și text, iar receptorul stimulat 
simultan, direcție – comunicarea interactivă în timp real și viteză de circulație a 
mesajului, control individual – votantul decide ce vede și ce publică15. Cu un an 
înainte, la alegerile prezidențiale, Bob Dole și-a încurajat alegătorii să-i viziteze 
site-ul, în acest fel folosirea internetului în comunicarea politică intrând în atenția 
mediului academic, pe de o parte, şi al mass-mediei, pe de altă parte. Practic, acesta 
a fost momentul de început al expansiunii internetului în procesul electoral16. S-a 
estimat că 29% dintre americani l-au folosit în timpul campaniei electorale pentru a 
se informa17 și din acest an campaniile electorale din SUA au avut și componentă 
on-line pe lângă cea tradițională. 

Avantajul new media este că permite acces la conținut oricând, de oriunde și 
de pe orice dispozitiv – calculator, laptop, tabletă, telefon. Utilizatorul poate 
participa activ și poate oferi un feedback interactiv. Lipsa regulilor de generare a 
informației poate fi considerată un alt avantaj. Utilizatorul poate fi atât consumator, 
cât și creator de conținut. O consecință a acestor factori este decăderea presei 
tradiționale observată și în analizele statistice. Nu de puține ori această tendința a 
fost masivă, iar cea mai spectaculoasă scădere au avut-o ziarele, formatul tipărit, 
înregistrându-se micșorarea tirajului chiar și cu 90%. Totodată, s-a înregistrat o 
creștere exponențială a vizitatorilor ziarelor din mediul on-line, ajungându-se la un 
număr de vizite de cititori unici cu mult peste cele mai bune tiraje anterioare. 
Astfel, consumatorii de media on-line, interesați de politică, participă tot mai mult 
la generarea de informații electorale, precum și la distribuirea directă. În plus, în 
ultimul timp, oamenii de știință fac cercetări privitoare la estimarea rezultatelor, 
evaluează popularitatea politicienilor sau partidelor și compară preferințele politice 
ale populației analizând acest instrument. 

În anul 2007 în România s-a făcut trecerea la blogosferă în plan politic, iar 
cei care au folosit masiv acest mijloc de comunicare au fost jurnaliștii, analiștii 
politici și politicienii. În lucrarea Dorinei Guțu, New Media, apărută tot în anul 
2007 se subliniază necesitatea partidelor politice de a înțelege noile realități sociale 
și adaptarea mesajului pentru a avea mai multe șanse de succes18. Blogul a fost 
folosit ca instrument principal de comunicare și de transmitere a mesajelor politice 
în mediul online la alegerile parlamentare din anul 2008. Este momentul în care 
                                                 

15 Rachel Gibson, Stephen Ward, A Proposed Methodology for Studying the Function and 
Effectiveness of Party and Candidate Web Sites, în „Social Science Computer Review”, vol. 18, nr. 3, 
2000, p. 304. 

16 Richard Davis, The Web of Politics. The Internet’s Impact on the American Political System, 
Oxford University Press, Oxford, 1999, p. 85. 

17 Rachel Gibson, Stephen Ward, A Proposed Methodology for Studying the Function and 
Effectiveness of Party and Candidate Web Sites, în „Social Science Computer Review”, vol. 18, nr. 3, 
2000, p. 301. 

18 Dorina Guțu, New Media, București, Editura Tritonic, 2007, p. 105. 
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modalitatea de circulație a informației politice s-a schimbat apărând interacțiuni 
blogger – cititor sau blogger – alţi bloggeri. Noul format a devenit avantajos pentru 
politicienii foarte activi, care au înțeles la momentul respectiv că internetul reprezintă 
viitorul și în comunicarea politică. Astfel, politicienii – bloggeri au realizat că 
trebuie să-și mobilizeze simpatizanții și votanții, reușind să se prezinte într-o 
manieră pozitivă opiniei publice și să fie considerați noii formatori de opinie19. 

O altă percepție a politicienilor din țara noastră care s-au folosit de internet 
încă de la început a fost capacitatea acestui instrument nou de a oferi în campania 
electorală, și nu doar, notorietatea și mediatizarea pe care folosind alte instrumente 
le-ar fi obținut mult mai greu și cu costuri ridicate, corectitudinea prezentării 
punctelor lor de vedere, diseminarea mult mai mare a mesajelor politice, precum și 
o imagine mult mai solidă. 

Cu toate aceste avantaje, în alegerile parlamentare din 2008, bloggul a fost 
folosit într-o proporție destul de mică (5,45%) de către candidații formațiunilor 
politice clasate pe primele locuri. Explicația este aceea că aceștia, dispunând de resurse 
financiare, nu au riscat foarte mult și au preferat tot instrumentele tradiționale. 
După încheierea campaniei s-a constata că în mediul online s-a concretizat aceeași 
situație ca și în mediul offline, raporturile de forțe și discrepanțele deja existente au 
fost conservate20. 

Anul 2009 se remarcă prin folosirea fecebook-ului în campania electorală, 
astfel companiile autohtone aliniindu-se trendu-ului impus cu un an înainte de 
campania lui Obama din Statele Unite. În anul 2020 putem spune ca mare parte a 
campaniei electorale se desfășoară în mediul on-line, evident fără a se renunța la 
vechile metode de a merge în întâmpinarea cetățenilor și de a transmite mesajul 
electoral prin viu grai. Remarcăm limite în ambele metode de a face campanie 
electorală în acest moment în sensul în care noua metodă, prin on-line, înregistrează 
limite în mediul rural, iar vechea metodă, door-to-door, înregistrează limite în 
mediul urban. Aceste limite sunt impuse de factori de dezvoltare, educație și vârstă, 
precum și de lipsa interesului pentru oamenii politici sau a gradului ocupațional din 
mediul urban. 

Prin social media, politicienii pot transmite foarte ușor către potențialii 
alegători locurile unde pot fi văzuți, evenimentele la care participă, un număr mult 
mai mare de mesaje electorale, dar și posibilitatea ca aceștia să se exprime prin 
intermediul forumurilor21, în perioada de început, și în principal a facebook-ului, în 
ultimul timp. 

Anul 2014 reprezintă o altă etapă importantă deoarece a fost anul în care s-a 
reușit câștigarea alegerilor prezidențiale exclusiv datorită facebook-ului în 
România. Astfel, campania lui Iohannis a avut o strategie de social media bine 

                                                 
19 Monica Pătruț, Blogul – un instrument pentru democratizarea comunicării electorale?, în 

„Sfera politicii”, nr. 5(159)/ 2011, pp. 57–64. 
20 Ibidem, pp. 60–62. 
21 Ionela Carmen Boșoteanu, New media în alegerile prezidențiale din 2009, în „Sfera 

Politicii”, nr. 8(162), 2011, pp. 47–56. 
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gândită, a oferit susținătorilor din mediul virtual materiale diverse, iar grupul țintă a 
fost cel al tinerilor între 18–35 de ani din mediul urban. Efectiv a fost creată o 
campanie virtuală pentru acest segment de vârstă, staff-ul lui de campanie convins 
fiind că doar așa pot fi mobilizați tinerii la vot, mulți dintre ei fără preocupări și 
simpatii politice22. Astfel, în campania prezidențială rețelele de socializare au 
depășit cu mult canalele media tradiționale – TV, radio, presă scrisă. A fost creată 
o mobilizare de ieșire la vot care a permis transformarea unui eșec23 în succes. Ioan 
Dan Niculescu, director de creație în echipa de social media a câștigătorului, 
declara că „Obiectivul principal a fost câștigarea alegerilor. Pentru a transmite niște 
valori de brand politic trebuie să apelezi la niște mijloace adecvate, în cazul nostru 
vorbim de mijloace adevărate, reale, eficiente. Am focusat foarte mult pe domeniul 
online pentru că ne domină viața de zi cu zi și dacă aveam de transmis un mesaj 
unui public țintă, ne-a fost simplu să vedem că o majoritate a românilor sunt activi 
în mediul online, vorbim de peste 7 milioane de utilizatori Facebook”24. 

Pentru campaniile electorale din anul 2016 s-a desprins o monotonie și o 
lipsă de inspirație a sloganurilor electorale. Subiectul principal ales de candidați și 
partidele politice a fost patriotismul, iar cuvintele românești și România au avut o 
repartiție extinsă, unii analiști politici considerând că este nepotrivit pentru un stat 
membru UE. Legislația electorală suferise mai multe modificări, în special în ceea 
ce privește restrângerea mare a bugetelor de campanie, iar pentru cei mai mulți s-a 
generat o diminuare considerabilă a banilor negri25. Apare un nou fenomen, astfel 
încât fără o limitare concretă pentru perioada de pre-campanie, se observă, comparativ 
cu celelalte campanii, o asaltare a alegătorilor cu materiale promoționale în această 
perioadă. Metoda tradițională de afișaj pe panourile electorale a fost restrânsă, 
existând un număr limită de afișări, nu mai mult de un afiș pentru fiecare formațiune 
politică sau pentru fiecare candidat. Cu bugete electorale limitate, candidații s-au 
văzut în postura de a se axa pe grupurile țintă pentru a putea culege maximul de 
voturi26. În aceste condiții, nevoia folosirii on-line-ului a devenit și mai acută. 

Atât în cele două campanii electorale din 2016 (locale și parlamentare), cât și 
în cele din 2019 (europarlamentare și prezidențiale) limitarea resurselor financiare 
a determinat toate partidele și toți candidații să-și mute mare parte din acțiunile de 
                                                 

22 Mihaela Bărbieru, The implications of social media..., pp. 46–47. 
23 În primul tur al alegerilor, Klaus Iohannis se afla cu 20 de procente sub contracandidatul 

său, pentru ca în cel de-al doilea tur să fie cu 20 de procente peste contracandidatul său. Rematrcăm 
noutatea acestor alegeri în răsturnarea situației dintre cei doi candidați. 

24 Vlad Andriescu, Alexandra Constanda, Din culisele campaniei de pe Facebook a lui 
Iohannis: „În ultima lună de campanie am avut aproape jumătate de miliard de afişări de pagină”, în 
„Ziarul Adevărul”, 2014, disponibil la adresa http://adevarul.ro/tech/retele-sociale/adevarul-live-
1300-despre-campaniaonline-klaus-iohannis-mare-influenta-avut-facebookb1_5478433ea0eb9650 
1e29f477/ index.html (accesat in 10. 06. 2020) 

25 Alegeri 2016 – Opinii, în „Expert electoral”, nr. 1(14)/2017, Tipărit la Monitorul Oficial,  
pp. 5–6. 

26 Mihaela Bărbieru, Alegerile locale din 2016 – cadru legislativ și rezultate, în „Arhivele 
Olteniei”, Serie nouă, nr. 32, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2018, p. 181. 
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comunicare și imagine politică în mediul on-line. La această acțiune de mutare un 
rol important l-a avut și dezvoltarea rețelei de internet, România situându-se printre 
țările cu o viteză mare a traficului. Astfel, dacă la sfârșitul mileniului trecut 
activitatea on-line abia începea să se facă simțită, astăzi observăm cum marea 
majoritate a oamenilor, inclusiv persoane de vârsta a treia, folosesc internetul 
pentru orice nevoie au, lucru posibil atât datorită facilităților tehnice, cât și a nevoii 
de dezvoltare. În aceste condiții, oamenii politici nu aveam cum să nu se folosească 
de acest instrument în campaniile electorale, și nu numai. În aceeași notă se înscriu 
și activitățile de campanie ale județului Dolj, oamenii politici locali înțelegând că 
adaptarea la noile realități este imperios necesară. 

Ca și o concluzie, modalitatea de desfășurare a campaniilor electorale s-a 
modificat substanțial în ultimii 30 de ani, de la tehnici rudimentare cu cheltuieli 
mari și efort considerabil din partea echipelor de campanie, la tehnici moderne, cu 
cheltuieli mai mici, cu o putere mare de diseminare a informației electorale și cu 
efort fizic mult mai mic din parte echipelor de campanie. Oamenii politici și 
partidele au înțeles că doar prin folosirea tuturor mijloacelor de informare în masă 
se poate realiza un ghidaj mult mai bun al alegătorilor, iar folosirea platformelor 
on-line existente vin în ajutorul îndeplinirii scopului lor mai mult decât orice altă 
formă și tehnică de campanie electorală. 
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