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I. Cine suntem 

 

Blasting News este o rețea de știri complet independentă bazată pe principiul jurnalismului 

social și alimentat de vocile a mii de oameni numiți Blasteri. Blasting News își propune să 

schimbe peisajul jurnalismului social oferind un sistem de înaltă calitate, descentralizat, de 

jos în sus. Blasting News, cu baza în Elveția, a fost lansat pentru prima dată în Italia în anul 

2013. După o creștere rapidă a platformei în limba italiana, Blasting News a lansat extinderi 

în Europa și America Latina în septembrie 2014. În prezent Blasting News este activ în 32 

de țări, raportând știri în 23 de limbi diferite.  

 

Blasting News, prima revistă de știri sociale din lume, complet independentă, a crescut 

baza de utilizatori cu mai mult de 1 milion de vizitatori unici lunar de la lansarea pe noi 

piețe în luna septembrie a anului trecut. Cel mai puternic impuls a venit din Spania, 

Brazilia, Portugalia și Regatul Unit, unde Blasting News nu a avut o prezență pană acum 

șase luni. Blasting News s-a lansat în Italia în 2013, unde a ajuns la 10 milioane de 

utilizatori unici lunar. 

 

Blasting News schimbă mass-media tradițională prin aplicarea principiului de împărțire a 

economiei. Oricine poate fi plătit pentru publicarea de știri pe platformă, atâta timp cât 

conținutul este original și de înaltă calitate. 

Andrea Manfredi, fondatorul Blasting News declară: “Sunt mândru și încântat de 

fenomenala creștere Blasting News. Am creat Blasting News pentru a furniza informații cu 

adevărat independente, pentru a permite reporterilor de a ajunge la o audiență globală, 

fiind plătiți printr-un sistem cu adevărat meritocratic. Faptul că oamenii din lumea întreagă  
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se alătură proiectului nostru și devin Blasteri arată că este o nevoie uriașă de informații 

democratice și independente. Scopul platformei Blasting News este să revoluționeze lumea 

informației on-line, prin permiterea fiecărei persoane să-și împărtășească propriile idei și 

opinii unei audiențe globale, promovând informații cu adevărat independente.” 

Blasting News acordă spațiu fiecărui Blaster din lume pe o platformă internațională unde 

își poate exprima opinia furnizând informații noi, fiind totodată recompensat pentru munca 

depusă printr-un sistem de plată meritocratic bazat pe calitatea informațiilor. 

I.1. Cum devii blaster 

Blasting News nu are o structură ierarhică de editori, ci folosește crowdsourcing cu 

algoritmi de publicare a articolelor și de recompensare a autorilor. Fiecare articol publicat 

este aprobat și  verificat de un Senior Blasting pentru a asigura calitatea.Pentru a colabora 

cu Blasting News  trebuie să îndeplinești următoarele condiții:  

 Să te inscrii folosindu-te de acest formular 

 Să accepți contractul Blasting News și să fii mereu la curent cu noile modificări 

 Să îți publici știrile folosind platforma Blasting News. 

 

Redacția îți va evalua conținutul articolelor conform ghidului editorial (îl vei găsi în paginile 

următoare) și îți va accepta sau îți va respinge conținutul, în conformitate cu principiile din 

ghid. 

I.2. Plata 

Blasterii noștri sunt plătiți potrivit modelului meritocratic: remunerația estedeterminată de 

numărul unic de cititori pe care o obține fiecare știre pe durata a 30 de zile de la publicare. 

Informațiile despre vizualizări și cele de recompensă sunt disponibile pe pagina personală 

a fiecărui blaster, la secțiunea “Views”.  

Grila de plată în funcție de numărul de vizualizări o puteți vedea aici. 

 

 

 

http://www.roblastingnews.com/
mailto:adele.dachy@blastingnews.com
http://blast.blastingnews.com/news/edit/
http://www.blastingnews.com/compensation/


 

5 
ro.blastingnews.com                                                                                                                           

Livio St. - 6830 Chiasso CH 
e-mail: romania@ blastingnews.com 

 

II. Ghid editorial 

II.1. Subiectele 

Blasting News este o revistă editorială, fiecare Blaster având posibilitatea de a a-și alege 

liber  subiectele pe care să le abordeze. 

II.2. Subiectele similare 

Blasting News apreciază diferențele de opinie, prin urmare acceptă situațiile în care pe 

platformă pot exista articole cu același subiect, dar scrise de autori diferiți.  

II.3. Plagierea 

Plagierea este interzisă. Fiecare conținut editorial trebuie să fie original. Articolele copiate 

din alte surse nu vor fi acceptate, indiferent dacă sunt copiate parțial sau integral. 

Verificarea originalității materialului publicat se face  cu un program automat capabil să 

determine în fiecare articol procentajul exact al conținutului care a fost copiat. Înțelegem 

că adeseori articolele trebuie să includă citate, fapt pentru care vă recomandăm să folosiți 

ghilimelele. Atunci când programul detectează un procentaj mare de text plagiat, Blasterii 

vor primi un avertisment. După trei adevertismente Blasterul va fi suspendat de pe 

platformă pentru o perioadă de 30 de zile. 

II.4. Opiniile 

Blasting News are o categorie numită ”Exprimă-te” în care sunt publicate articolele care 

reflectă opinia personală a autorului. Corectorul are dreptul să refuze articolele care 

exprimă hărțuire, amenințare sau alte declarații jignitoare la adresa celorlalți și/sau articole 

care sunt considerate a fi ofensatoare la adresa comunității. 
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II.5. Știrile 

Când cineva scrie articole despre un produs sau un serviciu, acesta trebuie să țină cont că 

principala sarcină a site-ului este informarea cititorilor și nu determinarea lor de a cumpăra 

anumite produse. 

Descrierea produsului/serviciului/evenimentului trebuie să fie obiectivă, folosind opinii pro 

și contra. O știre scrisă bine trebuie să fie obiectivă, încât să ofere alternative de evaluare 

cititorilor. Analizele comparative sunt foarte utile și pot adăuga un plus de valoare 

articolului. 

II.6. Sursele 

Este obligatoriu să precizezi întotdeauna sursa pe care ai folosit-o în scrierea articolului.  

Sursele trebuie să fie mereu de încredere: credibilitatea sursei este fundamentală. Este 

foarte important să folosiți sursele oficiale sau verificabile (agențiile de presă, site-urile 

oficiale ale instituțiilor, ziarele etc).  

 

Utilizarea unei surse nu înseamnă plagiere: fiecare conținut trebuie elaborat într-o formă 

originală, inclusiv comunicatele de presă și declarațiile oficiale. 

 

Citatele trebuie să fie prezentate întodeauna într-un mod explicit: citatele trebuie să fie 

redate în același mod în care au fost scrise în sursa originală, folosind ghilimelele de rigoare, 

pentru a le colera cu comentariile autorului și cu informațiile adiționale oferite de acesta. 

 

Exemplu cum specificăm sursa în text: 

Potrivit mediafax, Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Victor Ponta va fi suspendat. 

Iar pentru a evidentia sursa puteti folosi mai multe formulari: “conform mediafax”, “scrie 

mediafax” si altele.  
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III. Modul de redactare al articolelor pe Blasting New 

III.1. Titlul 

Titlul articolului trebuie să conțină principalele cuvinte-cheie scrise de către cititori atunci 

când caută știrea. 

Titlul principal poate fi ales de autor în mod independent.  Acesta rebuie să facă trimitere 

explicit la informația conținută în text și să fie actualizat în momentul publicării.  

 

Exemple:  

În direct/ Numele evenimentului,  urmat de meciul în direct 

Exemplu: În direct/Steaua– Dinamo, urmat de meciul în direct 

Exemplu: În direct/Steaua– Dinamo 0-1, urmat de meciul în direct 

 

 

 

III.2. Subtitlul/Intertitlul 

Subtitlul: cuvintele-cheie trebuie să fie repetate, cu câteva variații, de asemenea și în 

subtitlu. 

Subtitlul trebuie să conțină o mică descriere care explică conținutul articolului și trebuie să 

repete cuvintele-cheie din titlu.  

Totuși, în cazul propozițiilor de la subtitlu nu le vom încheia cu punct. 

Titlul trebuie să conțină cuvinte-cheie pe care cititorii le folosec ca să găsească mai ușor 

acel articol pe google.  

Află care sunt cele mai căutate cuvinte-cheie pe Google Trends. 

Titlul de asemenea nu trebuie să înceapă niciodată cu un număr și nici să se termine cu 

punct. 
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Titlul nu trebuie să folosească ghilimele deoarece acestea ”întrerup” titlul. 

 

Intertitlul face citirea mult mai ușoară pentru useri. Pentru a fi accesibil unui număr larg de 

cititori, un articol cu un conținut bun pentru mediul on-line trebuie să folosească o 

organizare simplă și propoziții clare.  

 

Nu scrie niciodată în titlul, subtitlu sau intertitlu cuvinte simple cu majuscule, doar dacă e 

vorba de abrevieri ale instituțiilor sau alte situații similare.  

III.3. Textul. Conținutul articolului 

Atenție cum structurați informația și cum alegeți unghiul de abordare a articolului. 

Ține mereu cont de aceste întrebări fundamentale ale jurnalismului: Cine? Ce? Când? 

Unde? De ce? Iar începutul unui articol trebuie să conțină informația principală a textului, 

astfel încât cititorul să înțeleagă imediat despre ce este articolul. 

 

Articolul trebuie să conțină principalele cuvinte-cheie și variații, la începutul lui și în diferite 

paragrafe. Textul trebuie să aibă cel puțin 2000 de caractere (cu spațiu). Aveți mai jos 

câteva exemple despre ceea ce trebuie să conțină primele 2000 de caractere al unui text 

despre un meci de fotbal: lista jucătorilor, jucătorii înainte de începerea 

meciului/declarațiile antrenorilor.  

 

Dimensiunile unui articol trebuie să fie de minim 2000 de caractere, iar în ce privește 

maximul de caractere nu avem nicio restricție. Totuși, țineți cont că pentru a fi eficace în 

mediul on-line, un articol nu poate fi exagerat de lung. Fapt pentru care blasterii nu trebuie  

să scrie texte mai mari de 3500 de caractere deoarece acestea pot fi respinse.  

Articolul trebuie să fie împărțit în paragrafe, iar fiecare paragraf  poate avea câte un 

intertitlu.  

Noi sugerăm să folosești puncte (bullet points) pentru a face articolul mai ușor de citit. 

Aceste caractere sunt disponibile în editor. 
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III.4. Cuvintele-cheie. Bold 

Cuvinte-cheie: înainte de toate, alege cele mai bune cuvinte-cheie, cu care cititorii tăi vor 

fi în măsură să îți identifice articolele. Un instrument util pentru a afla cele mai căutate 

cuvinte-cheie folosite de useri este Google Trends. Amintește-ți că este mai ușor să fii 

identificat cu un cuvânt-cheie specific decât unul generalist. 

 

Inserați cuvintele-cheie la începutul articolului pentru o ordonare mai bună a conținutului. 

Cuvintele-cheie nu trebuie inserate întâmplător, sau să fie defectuoase din punct de vedere 

sintactic și al coerenței textului în ansamblu. De asemenea, cuvintele-cheie trebuie 

repetate pe parcursul articolului. Cuvintele-cheie sunt repetate în titlu și în subtitlu. Ele se 

separă cu spațiu si virgulă. Un cuvânt-cheie poate fi compus din mai multe cuvinte. 

Folosim opțiunea Bold în sistemul de editare al site-ului pentru principalele cuvinte-cheie 

dintr-un articol, însă fără a exagera.  

Astfel, în cadrul unui paragraf, se recomandă un număr de două sau trei cuvinte-cheie 

marcate cu bold. O utilizare excesivă a cuvintelor marcate cu bold afectează fluiditatea 

conținutului. 
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III.5. Linkuri 

Fiecare articol trebuie să conțină maxim două linkuri interne, ceea ce înseamnă că este 

obligatoriu  să se insereze linkuri către alte articole Blasting News România.Linkurile din 

sursă externă sunt interzise. 

 

III.6. Fotografiile. Legenda și descrierea 

Imaginile care însoțesc articolul tău pot atrage mai mulți cititori și să îți maximizeze 

rezultatele, dar pentru a fi publicată, este important să introduci câteva cuvinte-cheie în 

descrierea acelei imagini atunci când o atașezi articolului tău. 

Poți încărca o imagine pentru fiecare articol (maxim 5 MB, dimensiunea minimă a imaginii 

este 660x360 px). Este obligatoriu să încarci cel puțin o imagine pentru articolul propus. 

Toate imaginile trebuie să fie libere de drepturile de autori și să fie descărcate de pe siteuri 

specializate, care cer înregistrarea, cum sunt: 

 
•     http://www.google.com/advanced_image_search/ 
 
•     http://it.photl.com/ 
 
•     http://www.sxc.hu/ 
 
•     http://publicphoto.org/     
 
•     http://pixabay.com/ 
 
•     https://www.flickr.com/creativecommons/ 
 

De asemenea, poți insera screenshoot cu programe TV, logo-uri de produse, echipe de 

fotbal, postere de film sau expoziții, coperți de cărți. Descrierea pozei apare când pui 

cursorul pe imagine. 

 

Legenda sau descrierea imaginii trebuie să conțină cele mai bune cuvinte-cheie din articol: 

ele nu ar trebui să facă referire la imaginea în sine, ci la articol. Legenda sau descrierea pot 

conține același text. 

http://www.roblastingnews.com/
mailto:adele.dachy@blastingnews.com
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Articolele care nu au o imagine corespunzătoare cu subiectul articolului vor fi publicate,  

însă nu vor apărea în prima pagină. 

 

III.7. Drepturile de autor 

Odată semnat contractul cu Blasting News, fiecare autor își cedează drepturile de autor  

platformei Blasting News. Astfel, doar Blasting News are dreptul de a reposta anumite 

articole publicate inițial pe acest site, bineînțeles indicând de fiecare dată numele autorului. 

Folosirea materialelor publicate pe Blasting News într-o formă identică pe un alt site/altă 

publicație,  reprezintă o violare a regulilor contractuale. 

Pentru a folosi conținutul nostru pe un alt site contactează redacția Blasting News 

(staff.blastingnews.com).  

Echipa Blasting News are voie să publice comentarii și texte trimise de către cititori, doar 

dacă cititorii  sunt de acord cu acest lucru.  

III.8. Fișierele audio sau video 

Poți încărca un fișier audio pentru fiecare articol (format mp3, maxim 2mb). Fișierele audio 

trebuie sa fie legate cu conținutul articolului. Toate fișierele audio încărcate trebuie să fie 

originale și să fie lipsite de dreptul de autor.  

 

III.9. TAG-ul 

Tag-urile selectate trebuie să fie relevante cu conținutul articolului. Dacă nu poți găsi tagul 

corect pentru știrea ta, poti scrie redacției la adresa romania@blastingnews.com și să 

sugerezi  noi taguri. 

http://www.roblastingnews.com/
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III.10. Categoria 

Pentru fiecare articol trebuie să selectezi categoria corespunzătoare (ex: social, politic, 

cultură, divertisment, economie, știintă, tehnologie, etc).  

 

 

 

III.11. Greșelile gramaticale 

Blasting News vrea să garanteze o bună calitate a informației cititorilor săi, prin urmare 

articolele trebuie să fie scrise într-o română corectă nu doar din punct de vedere ortografic 

și garmatical, ci și din punct de vedere al sintaxei. De asemenea, punctuația trebuie luată 

în considerare. În cazul articolelor care abundă de greșeli gramaticale, ortografice și de 

sintaxă, acestea vor fi respinse automat.  

 

Câteva reguli de bază ar fi: 

Diacriticele: Blasting News permite scrierea  articolelor doar cu diacritice.  

Semnele de punctuație: 

Semnul de punctuație se pune imediat după cuvânt, fară să lăsați spațiu liber. 

Dupa semnul de punctuație se lasă spațiu.  

Exemplu:  Da! Sănătate, politică, social. 

                  Nu! Sănătate , politică , social . 

Folosirea parantezelor și ghilimelelor:  

Înaintea parantezei se lasă întotdeauna spațiu.  

După deschiderea parantezei, textul începe imediat, fără spațiu. 

După închiderea parantezei, dacă propoziția continuă, se lasa din nou spațiu.  

http://www.roblastingnews.com/
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Dacă propoziția coincide unui semn de punctuație după închiderea parantezei va urma 

spațiu.   

 

Exemplu: Da! “textul (între paranteze)”.  

                 Nu! “ textul ( între paranteze ) “ . 

                 Nu ! “textul (între paranteze).” 

Folosirea majusculelor! Nu scriem cuvinte sau fraze cu majuscule în textele jurnaliste, cu 

excepția abrevierilor formate din initiale. De obicei în cazul  abrevierile ce fac referire la 

instituții sau organizații. 

Exemplu: DIICOT, UE, UNESCO, VIP, ONU, SUA 

Cu minuscule și fară punct se scriu abrevierile ce fac referire la unități de măsură.  

Exemplu: mm, cm, km, m, kg, g, mg. 

Cifre: În textele jurnalistice cifrele de la 1 la 10 se scriu cu litere. 

Exemplu: DA! “Accidentul s-a soldat cu doi morți și patru răniți ce au fost duși de urgență 

la spital. Alți 15 pasageri s-au ales doar cu câteva zgârieturi.” 

                NU! “Accidentul s-a soldat cu 5 morți și 4 răniti ce au fost duși de urgență la 

spital. Alți 15 pasageri s-au ales doar cu câteva zgârieturi.” 

Cifrele mari se folosesc în  felul următor : 

 o mie  

10.000,  10 mii sau zece mii 

2.000.000 - 2 milioane  sau două milioane 

2.000.000.000 - 2 miliarde sau două miliarde 

http://www.roblastingnews.com/
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Cifrele mari și precise, în textul jurnalistic, se aproximează.  

 

Exemplu: DA! “ Sondajul arată că aproximativ sau circa 20.000 de persoane s-au lăsat de 

fumat” 

NU! “Sondajul arată că 19.848 s-au lăsat de fumat” 

 

IV. Cum să folosești platforma 

IV.1. Publicarea unui articol 

Pentru a începe să scrieți un articol pe platformă trebuie să vă înregistrați, astfel veți avea 

acces la pagina personală de publicare unde, pentru a scrie un text trebuie să accesați  

secțiunea ”Scrie un articol”.  

 

Completați toate câmpurile ce vă sunt indicate: Categorie, Titlul, Subtitlu, Text, conform 

regulilor specificate mai sus.  

Mai multe indicații puteți avea când puneți cursorul pe “info” (vezi în partea stangă a 

fiecărei căsuțe) 

 

 

După ce ați completat toate câmpurile cerute puteți face click pe butonul “Salvează”, astfel 

conținutul va fi păstrat în cazul în care doriți să publicați știrea mai tarziu.  

 Accesând butonul “Previzualizează” poti să vezi cum va arăta știrea după publicare.  

Pentru publicare trebuie sa apăsați“Trimite spre aprobare”. Astfel, articolul va fi trimis 

redacției ce o va evalua.  

 

Butonul “Înapoi la lista de știri” te trimite către toate știrile tale deja publicate.  
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După fiecare știre trimisă spre aprobare veți primi un email prin care vă vom da indicațiile 

de rigoare (dacă este cazul) despre cum să  îmbunătățiți modul de scriere a articolelor.  

 

Dacă veți lua aceste sfaturi în considerare și calitatea articolelor va fi foarte bună, atunci 

veți fi numiți Mid Blaster, adică veți putea să publicați articolele direct, fără evaluarea 

redacției.  

 

În cazul în care calitatea articolelor nu va întruni criterile noastre, Blasting News are dreptul 

să renuțe la colaborarea cu blasterul respectiv. 

 

Timpul de aprobare și de publicare 

Timpul pe care colaboratorul trebuie să îl aștepte înainte ca știrea să fie publicată variază 

în funcție de numărul știrilor trimise redacției înaintea articolului respectiv.  

 

IV.2. Gestionarea știrilor 

În secțiunea “Listă de știri”, puteți verifica statusul fiecărui articol. Filtrele pe care le vezi 

acolo sunt pentru a căuta știrile Blasting News.  

a. Filtru autor: arată știrile scrise de același autor 

b. Filtru status: clasifică știrile potrivit statusului lor. 

 

Statusul poate fi: 

 All – prezintă toate știrile 

 MOD – prezintă știrile salvate și care încă nu au fost trimise redacției 

 ATT – prezintă știrile trimise redacției și care sunt în așteptarea aprobării. De menționat, 

că după aprobare doar redacția mai poate edita sau șterge articolul.  

 COR – reprezintă articolul care a fost trimis de către un senior înapoi spre reeditare. În 

acest caz puteți edita articolul în conformitate cu cerințele seniorului și retrimite pentru 

a fi aprobat 

 APP – prezintă toate știrile pe care redacția le-a aprobat, dar încă nu le-a publicat  

 RIF– prezintă toate știrile respinse de redacție 

http://www.roblastingnews.com/
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 PUB – prezintă toate știrile pe care redacția le-a aprobat și le-a publicat 

 CAN – arată știrile șterse  

 

 

 Lacăt roșu – dacă la una dintre știri observați că apare un lacăt roșu, înseamnă că știrea 

a fost blocată 

 

O știre poate fi blocată în următoarele cazuri: 

- Atunci cănd redacția corectează știrea sau când ai părăsit știrea fără să  faci click pe 

“Întoarcere la lista de știri”.  

- În cazul în care știrea a fost blocată de catre autorul ei, trebuie sa faceți click pe “Modifica 

știrea” 

 

IV.3. Vizualizările 

Vizualizările articolelor pot fi văzute în timp real, la fel și suma obținută. Vizualizările sunt 

analizate cu aplicația Google Analitics. 

Accesând secțiunea“Vizualizări” de pe pagina personală veți vedea:  

1. Titlul știrii cu  link-ul  de trimitere la articolul respectiv 

2. Data când a fost publicată știrea 

3. Data când expiră știrea (O știre expiră în 30 de zile de la publicare) 

4. Vizitatorii unici pe articol 

5. Vizitatorii care provin din retelele sociale si vizitatorii din alte medii. Numarul 

vizitelor inregistrate la capitolul generic se aduna cu cele inregistrate ca capitolul 

social si rezulta numarul totat de vizitatori pentru fiecare articol. 

 

IV.4. Cum să ceri plata 

Pentru a cere plata trebuie să intrați în secțiunea “Cere plata”. Aici veți găsi lista cu toate 

articolele care au expirat după cele 30 de zile.  Cererea de plată trebuie făcută până în data 

de 3 (trei) a fiecărei luni.  
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Pentru a cere plata va trebui să completați datele obligatorii din secțiunea “Informații 

personale”. Este necesar să aveți un cont bancar sau PayPal,  unde vă vom trimite banii.  

Secțiunea “Cere plata” va fi activă doar dacă ați atins suma de 50 de euro, adică plata se 

poate face doar de la 50 de euro în sus.  

 

Accesând “Cere plata” veți primi un email care reprezintă raportul cu știrile publicate 

precum si factura aferenta platii.  

Plata se face în cel mult 15 de zile de la primirea facturii. 

 

V. Cum să promovați articolele 

IV.1. Rețelele sociale 

1. Articolele publicate de Blasting News vor fi indexate de motoarele de căutare. 

2. Calitatea SEO și popularitatea articolului publicat vor determina viteza și eficiența 

motoarelor de căutare.  

3. Pentru a crește popularitatea știrilor tale poți să faci următoarele lucruri:  

* Distribuie articolul pe profilul tău personal de Google+ urmând instrucțiunile pe care 

le vei găsi atat pe Google cât și în Ghid.  

* Distribuie articolul pe profilul tău personal de Facebook, prin butonul ”Like”. 

* Distribuie articolul pe alte rețele sociale.  

* Promovează-ți articolele pe blogul personal sau pe propriul site dacă ai unul. 

4.  Grupul de facebook al Blasting News România unde puteți comunica cu echipa Blasting 

News și cu celilalți blasteri îl găsiți aici.  

 

 

 

IV.2. Spamm-ul 
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Spamm-ul este interzis. Blasting News nu tolerează spamm-ul sau alte forme de violare a 

politicii Google. Acest comportament aduce prejudicii de imagine platformei noastre. Fapt 

pentru care, zilnic monitorizăm cu atenție activitatea colaboratorilor pentru a ne asigura 

de respectarea prevederilor din regulament și suntem exigenți cu cei care nu respectă 

regulile.  

 

Cuvintele-cheie și conținutul trebuie să corespundă: titlul și textul nu se pot contrazice 

reciproc. Anumite greșeli de acest gen sunt datorate unei tehnici de poziționare 

necorespunzătoare a cuvintelor cheie, pe care Google o sancționează. 

Atenție! Folosirea abuzivă a cuvintelor cheie este interzisă! Pentru a evita astfel de 

probleme platforma are implementat un algoritm special care vă va atenționa dacă 

articolul dumnevoastră folosește în exces cuvintele cheie. Dacă vă va apărea acest mesaj 

atunci va trebui să înlocuiți o parte din cuvintele cheie indicate.  

 

Nu crea articole doar  pentru motoarele de căutare Google: articolele nu trebuie să fie 

create având doar scopul de a le poziționa în motoarele de căutare Google. Articolele 

trebuie, de asemenea, să fie folositoare userilor.  Astfel, autorii articolelor nu trebuie să 

folosească titluri care să determine cititorii să dea click pe știre, ci să ofere și informații utile 

și de calitate. 

 

Nu încerca să aduci cititori falși, acest fapt va fi pedepsit prin suspendarea imediată de pe 

platformă.  De asemenea, este interzis să folosești programe precum: Addmefast, Ad.fly. 

 

 

VI. Precizări legale 

Blasting news nu este responsabil de conținutul linkurilor externe care ar putea apărea în 

articolele publicate.  

Va rugăm sa citiți cu atenție contractul pe care l-ați primit pe e-mail pentru orice alte 

precizari legale. 
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VII. Contact 

Email:  romania@blastingnews.com 

Gupul de Facebook: Blasting News România. 

Pagina de Facebook: Blasting News România 

Blogul Blasting News: Blogul Blasting News 

 

http://www.roblastingnews.com/
mailto:adele.dachy@blastingnews.com
mailto:%20romania@blastingnews.com
https://www.facebook.com/groups/916667708345853/989412764404680/?notif_t=group_activity
https://www.facebook.com/romaniaBN
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