
 



O serie de informații false/parțial adevarate, 

care sunt create, prezentate și răspândite în 

mod deliberat. 

Ce NU este dezinformarea? 

satira, parodia sau știrile și comentariile 

partizane identificate în mod clar ca atare nu 

sunt considerate știri false! 

Scop? 

Dezinformarea este folosită pentru a obține un câștig economic sau tehnologic, politic, 

ideologic sau pentru a induce publicul în eroare în mod deliberat și a influența opinia publică 

într-un anumit sens.  

Actorii naționali și străini pot utiliza dezinformarea pentru a manipula politicile, dezbaterile 

societale și comportamentele în domenii precum schimbările climatice, migrația, siguranța 

publică, sănătatea și finanțele.  



Dezinformarea este periculoasă, deoarece are efecte nocive asupra 

democrației și chiar a sănătății oamenilor: 

 

 este distribuită ușor (poate deveni virală la 

câteva clickuri distanță); 

 

 este instantanee; în momentul în care apeși pe 

„trimite/distribuie”, este online peste tot; 

 

 este ieftină; 

 

 sprijină și încurajează adesea idei și activități 

radicale și extremiste, intensificând 

comportamentul și vorbirea agresivă; 

 

 instigă la ură; 

 

 erodează încrederea oamenilor în instituții, în știință sau în dovezi empirice și, din acest 

motiv, oamenii încep să caute online știri și opinii alternative, provenite de cele mai 

multe ori din surse neavizate; 



Cum luptăm împotriva răspândirii informațiilor false online și a 

consecințelor acestora? 

Ce fac EU? Pun întrebări: Cine?, Ce?, Unde?, Cum?, De ce? 

A. conținutul. Un canal media credibil prezintă 
punctele de vedere individuale în așa-numitele articole 
de opinie, nu în știri. 

 B. canalul media. Îl cunosc? Să verific ce spun și 
alte surse (de încredere). 

C. autorul. Autorul folosește un nume fictiv, este probabil ca și restul să fie fals. 

D. sursele. Dacă sursele utilizate sunt anonime (sau nu este citată nici o sursă), știrea ar 
putea fi falsă. 

E. imaginile. O căutare pe internet a imaginii ne poate ajuta să aflăm dacă ea a fost deja 
utilizată într-un context diferit. 

 

Știrea s-ar putea să fie o denaturare a 

realității. Dacă evenimentul este real, 

canalele media credibile îl vor acoperi. 

 

Uneori, o poveste este prea bună pentru a fi adevărată. Mai bine o compar cu surse sigure. 

Mă pun la curent cu cele mai recente trucuri utilizate de cei care răspândesc informații false. 



 
Ce face UE? 

Grupul de lucru East StratCom, înființat în 2015 în 

cadrul SEAE, analizează și raportează cazurile de 

dezinformare, oferă explicații legate de acestea și 

contribuie la creșterea gradului de conștientizare 

a existenței știrilor false răspândite în zona Estică 

a Europei. 

 pune la dispoziția cetățenilor informații din surse oficiale și din alte surse care pot fi 

verificate. 

euvsdisinfo.eu - website creat de Comisia Europeană dedicat luptei împotriva 

dezinformării, care oferă exemple concrete de știri false venite de la actori 

străini și le demontează cu informații verificabile.  

 

WeVerify.eu este o platformă larg utilizată de zeci de mii de jurnaliști din 

întreaga lume pentru verificarea veridicității informațiilor și cercetătorilor. 

https://euvsdisinfo.eu/
http://ec.europa.eu/coronavirusresponse
http://ec.europa.eu/coronavirusresponse
https://weverify.eu/
https://euvsdisinfo.eu/
https://weverify.eu/


Ce face UE? 

 cooperează cu partenerii internaționali, precum NATO, Mecanismul de reacție rapidă G7, 

OMS etc 

Sistemul de Alertă Rapidă facilitează schimbul de informații referitoare la campaniile de 

dezinformare și coordonează răspunsurile la acestea între instituțiile europene și statele 

membre. 

 

 colaborează cu platforme, rețele sociale, motoare de 

căutare și piețe online pentru a le încuraja să promoveze surse 

oficiale, să penalizeze conținutul care se dovedește fals sau 

înșelător și să șteargă conținutul ilegal și pe cel care ar putea 

dăuna sănătății sau integrității fizice a oamenilor. 

Doar de la începutul pandemiei provocate de coronavirus, cele 11 

platforme majore de comerț online: Allegro, Amazon, Alibaba/

AliExpress, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Microsoft/Bing, 

Rakuten, Verizon Media/Yahoo și Wish au raportat eliminarea a 

sute de milioane de oferte și reclame ilegale și au confirmat 

scăderea constantă a noilor anunțuri legate de coronavirus. 

 



Ce face UE? 

Exemplu: TikTok a lansat o funcție numită „Know your Facts”, care afișează un 

banner în anumite videoclipuri pentru a-i avertiza pe utilizatori că acestea ar putea 

include conținut neverificat.  

 

 finanțează și sprijină proiecte care abordează lupta împotriva dezinformării. 

Observatorul european al mass-mediei digitale, va contribui la o mai bună 

înțelegere a dezinformării – actori relevanți, vectori, instrumente, metode, 

dinamici de diseminare, obiective prioritare, impact asupra societății.  

 

 încurajează gândirea critică a cetățenilor și protejează dreptul la libera 
exprimare! 

Libertatea de exprimare este un drept fundamental consacrat în Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

 



Introducerea Planului european de acțiune privind democrația și Legii privind serviciile 
digitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse 

https://ec.europa.eu 

https://eeas.europa.eu 

https://www.consilium.europa.eu 

https://www.europarl.europa.eu 

  

Disclaimer: Acest material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. 

https://ec.europa.eu
https://eeas.europa.eu
https://www.consilium.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu

