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Evolutia blogosferei romanesti

Numarul posturilor publicate pe bloguri in luna octombrie 2011 a scazut fata de cel 
inregistrat in luna septembrie 2011 cu 2.4%, de la 193.632 la 189.035 posturi, continuand 
trendul descendent inregistrat in lunile anterioare. 

Numarul bloggerilor care posteaza in mod regulat pe blog (mai mult de 15 postari in fiecare 
luna) a crescut in luna octombrie cu 0.7% fata de cel inregistrat in luna septembrie, de la 
2.539 bloggeri la 2.556 bloggeri. 

Numarul comentariilor de pe bloguri a crescut in luna octombrie cu 2.9% fata de cel 
inregistrat in luna septembrie, de la 197.923 la 203.769 comentarii. 

Numarul blogurilor active (bloguri care au publicat cel putin 1 post) a crescut in luna 
octombrie cu 0.5% fata de luna septembrie, de la 13.534 la 13.605 bloguri.

Numarul total de bloguri a crescut in luna octombrie comparativ cu luna septembrie, de la 
62.926 la 62.951 bloguri. 
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Evolutia blogosferei romanesti

Cele mai multe posturi sunt generate de bloguri aflate pe platforma Blogspot (62.421), 
urmate de bloguri pe domenii .ro (49.152) si bloguri cu alte domenii (32.196).

Cele mai multe comentarii sunt realizate pe bloguri aflate pe domeniu .ro (85.789), urmate 
de blogurile pe platforma wordpress.com (53.226) si de blogurile aflate pe alte domenii  
(39.758).

Blogurile aflate in Top 100 genereaza 4.711 posturi, adica 4.53% din posturile generate de 
primele 10.000 bloguri si 2.49% din totalul posturilor adaugate.

Blogurile aflate in Top 1000 Zelist genereaza 31.120 posturi, adica 16.46% din totalul 
posturilor adaugate.

Blogurile aflate in Top 10.000 Zelist genereaza 103.898 posturi, adica 54.96% din totalul 
posturilor adaugate.
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Evolutia twittosferei romanesti

Numarul posturilor publicate pe Twitter in luna octombrie 2011 a scazut fata de cel 
inregistrat in luna septembrie 2011 cu 6.4%, de la 1.189.684 la 1.118.512 posturi.  

Numarul RT-urilor a scazut, de asemenea, in luna octombrie cu 1.9% fata de numarul RT-
urilor din luna septembrie, de la 148.675 la 145.847 RT-uri. 

Numarul conturilor active (conturi care au publicat cel putin 1 post) a scazut in luna 
octombrie cu 1.1% fata de luna septembrie, de la 16.129 la 15.959.

Fata de luna septembrie 2011, numarul utilizatorilor care posteaza mai mult de 15 tweet-uri 
pe luna a crescut cu aproximativ 0.4% de la un numar de 5.141 la un numar de 5.162 
utilizatori.

Numarul total al conturilor a crescut cu 0.1% in luna octombrie comparativ cu luna 
septembrie, de la 56.467 in luna septembrie la 56.535 in luna octombrie.
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Evolutia twittosferei romanesti

Cele mai multe posturi sunt generate de conturile aflate pe primele 10.000 pozitii in topul 
Zelist (568.158), adica 50.79% din totalul posturilor generate.

Urmatoarele 10.000 de conturi din topul Zelist (pozitiile intre 10.001-20.000) genereaza 
140.931 posturi, adica 12.59% iar urmatoarele 10.000 de conturi din topul Zelist (pozitiile 
intre 20.001-30.000) genereaza 44.526 posturi, adica 3.98% din totalul posturilor generate.

Cele mai multe conturi se detinute de persoane din Bucuresti (50.3%), urmate de persoane 
din Transilvania (16.4%) si Moldova (8.3%).

Cele mai multe conturi sunt detinute de persoane de sex masculin (63.8%) iar grupa de 
varsta predominanta este 19 – 24 (39.2%).
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Evolutia paginilor publice Facebook 
romanesti

Numarul posturilor publicate pe Facebook in luna octombrie 2011 a scazut fata de cel 
inregistrat in luna septembrie 2011 cu 19.1%, de la 425.659 la 357.510 posturi.

Numarul comentariilor a crescut in luna octombrie cu 1.2% fata de numarul comentariilor 
publicate in luna septembrie, de la 596.568 la 603.884. 

Numarul de Like-uri a inregistrat o crestere fata de luna anterioara de 8%, numarul total 
ajungand la 46.900.000.

Numarul paginilor active se afla in scadere fata de luna septembrie cu aproximativ 19.5% 
de la 8.625 pagini la 7.218 pagini.

15 pagini care au mai mult de 250.000 de fani genereaza 90.326 posturi, adica 25.26% iar 
cele 558 de pagini care au intre 10001 si 50000 de fani genereaza 66.638 posturi, adica 
18.63%.
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