
 



2 exemple concrete despre dezinformarea cu privire la NATO.  
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INTRODUCERE 
 

Conținuturile false sau manipulatoare nu au fost niciodată mai răspândite ca astăzi. Internetul, noile 

media și social media, alături de mesageria instant sunt canale și mijloace de comunicare prin care este 

facilitată răspândirea știrilor înșelătoare și dezinformarea. Acest fenomen fragilizează democrația, scade 

încrederea în autorități și accentuează polarizarea politică și socială. Mai mult decât atât, dezinformarea 

poate avea efecte negative asupra sănătății publice, situația actuală generată de pandemia de COVID-19 

fiind un exemplu în acest sens. 

 

Ghidul de față își propune să ofere un set de instrumente pentru înțelegerea anatomiei conținutului 

înșelător din mediul online, astfel încât să crească reziliența online a publicului și abilitățile de a identifica 

știrile false și manipulatoare. Fundamentat pe principiile dezinformării enunțate de NATO și pe 

principalele concepte din literatura de specialitate, Dezinformarea sub lupă. Ghid pentru înțelegerea 

conținutului înșelător din mediul online descompune, într-un limbaj accesibil, modul în care sunt 

construite știrile false și manipulatoare în spațiul de comunicare online pentru a crește reziliența online 

în fața dezinformării. 

 

Ghidul este structurat astfel încât să ofere (1) o dimensiune conceptuală și analitică în care sunt 

prezentate elementele care compun dezinformarea și conținutul înșelător; (2) instrumentele prin care 

utilizatorul poate identifica și înțelege informațiile înșelătoare și (3) studii de caz în care sunt prezentate 



3 Wardle, C., & Derakhshan, H. (2018). Thinking about ‘information disorder’: formats of misinformation, disinformation, and mal-information. Ireton, Cherilyn; 

Posetti, Julie. Journalism,‘fake news’& disinformation. Paris: Unesco, 43-54. 
 

 

Dezinformarea poate dăuna sau aduce prejudicii unui individ, organizații sau țări. 

DEZINFORMAREA POATE INFLUENȚA O SERIE DE PROCESE SOCIALE ȘI POLITICE 

• Subminarea valorilor democratice și a încrederii cetățenilor în guvernanți 
• Polarizarea discursului 
• Amplificarea diviziunilor între diferite grupuri sociale sau aliați politici 

statali 

 

 
 

1.  CE ESTE DEZINFORMAREA? 

Cum definim dezinformarea? 

Cum distingem între formele de conținut manipulator din spațiul online? 
 
 

Conform definiției NATO, dezinformarea constituie 

procesul de creare și diseminare deliberată a unui 

conținut fals sau manipulator cu intenția de a 

înșela sau induce în eroare. Dezinformarea poate 

cuprinde toate formele de conținut fals, înșelător 

sau inexact, de la informații adevărate în jurul 

cărora s-a generat un context fals, manipulare foto 

sau video propagandă din partea unor actori cu un 

program ideologic, până la conținut fabricat 

integral. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sursele principale pentru această secțiune sunt: 

 

NATO. (2020). NATO’s approach to countering disinformation: a focus on COVID-19 . 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/177273.htm 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/177273.htm
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Termenul de fake news face referire la informațiile false sau inexacte prezentate drept știri sau 

conținutul fabricat care imită caracteristicile știrilor de încredere din mass media (titlu, imagini, text), dar 

care este creat cu intenția de a induce în eroare, de a acumula capital politic, ideologic sau financiar. 

Spre deosebire de fake news, dezinformarea depășește limitele pseudo-jurnalismului și cuprinde procese 

de comunicare mai largi, inclusiv formele de amplificare artificială a comportamentului și conținutului 

digital (like, comment, share, tweet etc.). 

 

 

 

TIPURILE DE CONȚINUT 

CARE POT INDUCE ÎN EROARE ÎN SPAȚIUL ONLINE 
 
 

 

MIS-INFORMARE – informații false sau inexacte care apar în spațiul public, dar care 

nu sunt create neapărat cu intenția de a provoca daune sau prejudicii. 

De exemplu: zvonuri, insulte, glume 
 

 

DEZ-INFORMARE – informații false create în mod deliberat pentru a dăuna sau a 

duce prejudicii unei persoane, organizații sau grup social. 

De exemplu: site-uri care imită surse legitime de informare 
 
 
 

MAL-INFORMARE – informații care pornesc de la aspecte din realitate, dar care 

sunt diseminate în spațiul public cu scopul de a dăuna 

De exemplu: dezvăluirea publică a unor informații personale, discursul de 

instigare la ură, hărțuirea online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKE NEWS, DEZINFORMARE ȘI AMPLIFICARE DIGITALĂ? 
 
 



 

 
• BOTS (ROBOȚI) – programe automatizate care permit coordonarea de 

conturi și distribuirea de conținut fără implicare umană 
• CYBORG – conturi hibride care îmbină coordonarea automatizată cu 

implicarea umană, pentru a crea conținut original și a transmite 
sentimentul de autenticitate al informațiilor 

• TROLLS (TROLI) – persoane care postează și lansează mesaje în spațiul 
online pentru a provoca un răspuns, a se amuza sau pentru că fac parte 
dintr-o campanie coordonată de dezinformare (structuri precum „armate 
de trolli”) 

• URMĂRITORI FALȘI/UZINE DE LIKE-URI/FAKE WRITERS/FAKE REVIEWS 

 

 
 
 

FORME DE AMPLIFICARE DIGITALĂ 
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Abordarea NATO pentru combaterea 

dezinformării presupune doi pași: 

1) Înțelegerea ecosistemului 
media digital și ecosistemului 
informațional 

2)   Implicarea   în   combaterea 
dezinformării prin comunicarea 
strategică bazată pe fapte și care 
este transparentă, eficientă și 
livrată la momentul potrivit. 

Ce înseamnă acest lucru pentru publicul 

larg? 

1) Să înțelegem cine produce și 
diseminează dezinformarea pe internet și 
de ce 

2) Să acționăm: să învățăm să 
recunoaștem dezinformarea și să 
evaluăm credibilitatea informației 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. CINE ÎNCEARCĂ SĂ NE ÎNȘELE PE INTERNET ȘI DE CE? 
 

Cine creează, produce sau distribuie dezinformare? 

De ce este produsă și distribuită dezinformarea? 
 

 

Sursele principale pentru această secțiune sunt: 
 

NATO. (2020). NATO’s approach to countering disinformation: a focus on COVID-19 .https://www.nato.int/cps/en/natohq/177273.htm Giles, K. (2016). 

Handbook of Russian Information Warfare. RESEARCH DIVISION, NATO DEFENSE COLLEGE. ttps://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=995 

Wardle, C., &Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. Council of Europe report, 

27.https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c 6 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/177273.htm
http://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=995
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CATEGORII DE AGENȚI CARE DEZINFORMEAZĂ 
 
 
 
 

 
SITE-URI CU CONȚINUT VIRAL 

 

• Clickbaits pentru a face bani din vizualizări și click-uri; 
• Conceptul de clickbait se referă la situația în care se promovează un anumit conținut prin 

mijloace înșelătoare, cum ar fi: titluri senzaționaliste, care nu reflectă conținutul articolului 
(„Șoc! Intră aici să vezi ce a putut face X”); promisiuni de marketing nerespectate („reduceri 
până la 90%”- unde unul sau două produse au reduceri de 90%, iar restul, reduceri mult mai 
mici) etc. 

 

IMPOSTORI 
 

• Site-uri care fac fraude economice prin furtul datelor de pe card, al banilor sau al identității; 
site-uri care imită paginile oficiale ale unor instituții/organizații oficiale, de presă etc., pentru 
a împrumuta din credibilitatea acestora 

 

ACTORI CU UN PROGRAM IDEOLOGIC 
 

• Actori care fac propagandă pentru o anumită idee, ideologie politică, un anumit grup de 
interese 

• Actori care prezintă, contextualizează, interpretează sau distorsionează evenimentele dintr-o 

perspectivă subiectivă, pentru a susține anumite idei/persoane și a le discredita pe altele 
 

AGENȚI STRĂINI, STATALI ȘI NON-STATALI 
 

• Dezinformare din partea agenților străini, care se implică în război hibrid, război 
informațional, război cibernetic 

• Agenți statali: utilizează tehnici de marketing digital pentru a se angaja în activități de 
dezinformare care creează și promovează o viziune alternativă, falsificată, asupra lumii și 
evenimentelor curente 

De exemplu: canale media controlate de stat, „fabricile” de troli , așa-numitele media alternative 
(website-uri anonime, bloguri, pagini de Facebook) 
• Agenți non-statali: grupări teroriste și alți agenți statali care promovează o agendă proprie, 

orientate spre a face rău societăților vizate și care recrutează noi adepți în social media 

Scopul: destabilizarea societăților democrate, polarizarea și radicalizarea 
opiniei publice, crearea unei stări de confuzie în societate 
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OAMENI OBIȘNUIȚI 
 

• Distribuie conținut înșelător pentru că este accesibil și nu au timp sau interes să verifice 
acuratețea informațiilor 

• Dezinformarea este construită să exploateze psihologia publicului larg și vulnerabilitățile 
acestuia (erorile cognitive, erorile de logică) 

 

SITE-URI DE SATIRĂ ȘI PARODIE 
 

• Pentru divertisment; 
• Aceste site-uri nu încearcă propriu-zis să ne păcălească (știm că ele ironizează situații politice 

și sociale), însă trebuie să conștientizăm că au efecte durabile asupra noastră (contribuie la 
creșterea cinismului politic și la o evaluare negativă a candidaților politici)[1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOTIVELE PENTRU CARE DEZINFORMAREA ESTE CREATĂ ȘI PUSĂ ÎN CIRCULAȚIE 

 
(1) RAȚIUNI POLITICE (generarea instabilității politice, subminarea democrației, fraudarea alegerilor, 

destabilizarea parteneriatului transatlantic, consolidarea unei imagini pozitive în plan domestic, 

influențarea comportamentelor cetățenilor, evitarea unui conflict armat direct, demoralizarea taberei 

adverse); 

 
(2) RAȚIUNI FINANCIARE (venituri din trafic web și publicitate, model de afaceri bazat pe viralizarea 

conținutului); 

 
(3) RAȚIUNI SOCIALE ȘI PSIHOLOGICE (pentru amuzament, din dorința de a face rău unor persoane 

cunoscute sau necunoscute pe internet, pentru a face farse, pentru consolidarea identității de grup în 

funcție de orientarea ideologică, din convingere/partizanat politic și ideologic). 
 
 

[1] Balmas, M. (2014). When fake news becomes real: Combined exposure to multiple news sources and political attitudes of inefficacy, alienation, and cynicism. 

Communication Research, 41(3), 430–454. 



 

3. TEHNICI DE DEZINFORMARE 
 

În următoarea secțiune vom prezenta câteva exemple de conținut înșelător sau problematic care 

a circulat în spațiul online, precum și unele tactici sau tehnici identificate și demontate de 

organizațiile de  fact-checking: 

 

Imagine fabricată și afirmații lipsite de dovezi 

 

O imagine care pare să indice un titlu de știre al postului american de televiziune CNN 

sugerează că schimbările climatice sunt „sezoniere” și „vor 

reveni anul viitor”. Potrivit imaginii, autorii articolului 

publicat pe 4 septembrie sunt Amanda Davies și Ben 

Morse, iar titlul știrii ar fi: „Pe măsură ce temperaturile 

scad în această toamnă, este important să ne amintim că 

schimbările climatice vor reveni vara viitoare” (Figura 1).  

De fapt, CNN nu a publicat niciodată un titlu sau un 

articol despre schimbările climatice care ar fi „sezoniere” 

sau care vor reveni „vara viitoare”. Imaginea este 

fabricată și are la bază un articol autentic al CNN 

intitulat: „Sebastian Vettel crede că oamenii trebuie să 

<<își regândească propriile comportamente>> pentru a 

contribui la gestionarea schimbărilor climatice”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursele principale pentru această secțiune sunt: 

 CNN nu a anunțat că schimbările climatice sunt „sezoniere” - https://www.antifake.ro/green-fact-checking-ul-saptamanii-cnn-nu-a-anuntat-ca-schimbarile-
climatice-sunt-sezoniere/  

Tehnici utilizate în răspândirea acestui conținut: 
 

 O sursă consacrată (CNN) este utilizată pentru a oferi credibilitate unui 

conținut eronat; această tehnică poate avea două rezultate: conferă 

credibilitate unei afirmații eronate pentru cei care sunt înclinați să o 

creadă și, în același timp, cei care nu cred în această afirmație pun sub 

semnul întrebării reputația și credibilitatea CNN. 

 Nu pot fi identificate sursa primară a imaginii sau autorul capturii de 

ecran; 

 Nu există nicio dovadă care să demonstreze veridicitatea afirmațiilor sau 

faptul că CNN ar publicat un astfel de conținut; presupusa știre a circulat 

sub forma unei capturi de ecran fără a include link-ul către un eventual 

articol primar sau către sursa primară. 

 
 

Figura 1 

https://www.antifake.ro/green-fact-checking-ul-saptamanii-cnn-nu-a-anuntat-ca-schimbarile-climatice-sunt-sezoniere/
https://www.antifake.ro/green-fact-checking-ul-saptamanii-cnn-nu-a-anuntat-ca-schimbarile-climatice-sunt-sezoniere/


 

Videoclip editat și declarații scoase din context 

 

Un videoclip distribuit în spațiul online prezintă declarația directorului executiv al 

companiei farmaceutice Pfizer, Albert Bourla, în cadrul Forumului Economic Mondial (WEF) 

de la Davos, din 2022. Potrivit acestui videoclip, Albert 

Bourla ar fi declarat, în cadrul Forumului, următoarele: 

 „Când ne-am întâlnit în California, în ianuarie 2019, 

pentru a stabili planul de acțiune al Pfizer pentru 

următorii 5 ani, unul dintre visele noastre a fost 

reducerea populației mondiale cu 50%, până în 2023. 

 Cred că astăzi, acest vis devine realitate” (Figura 2). 

 

De fapt, Albert Bourla nu a făcut această declarație, iar 

videoclipul care a circulat în spațiul online a fost editat 

pentru a scoate din context unele cuvinte din 

declarația acestuia. Clipul needitat îl arată pe 

directorul Pfizer spunând că echipa sa și-a stabilit un 

obiectiv de a reduce, până în 2023, cu 50% numărul de 

persoane care nu își pot permite medicamentele 

Pfizer. 

 

 

Interpretări distorsionate ale unor declarații autentice 

 

În spațiul online au circulat mai multe videoclipuri scurte care induceau ideea că Ursula von 

der Leyen, președinta Comisiei Europene, ar fi „recunoscut”  într-un discurs planurile UE de 

„implantare a cipurilor în corpul oamenilor, 

supraveghere în masă și controlul persoanelor 

prin tehnologie” (Figura 3).  

 

De fapt, în cadrul Forumului Economic Mondial 

din 2022, președintele Comisiei Europene a 

evidențiat importanța investițiilor în producția 

de semiconductori/cipuri în Uniunea Europeană 

(semiconductorii constituie componente  

electronice esențiale  pentru sistemele de 

 
Sursele principale pentru această secțiune sunt: 

 Pfizer CEO did not say he wanted to decrease population by 50% - https://fullfact.org/online/pfizer-ceo-davos/  
 Declarații distorsionate pentru a susține narațiuni despre „implantarea microcipurilor” - https://www.antifake.ro/fact-checking-ul-saptamanii-declaratii-

distorsionate-pentru-a-sustine-naratiuni-despre-implantarea-microcipurilor/  

 

Figura 2 

Figura 3 

https://fullfact.org/online/pfizer-ceo-davos/
https://www.antifake.ro/fact-checking-ul-saptamanii-declaratii-distorsionate-pentru-a-sustine-naratiuni-despre-implantarea-microcipurilor/
https://www.antifake.ro/fact-checking-ul-saptamanii-declaratii-distorsionate-pentru-a-sustine-naratiuni-despre-implantarea-microcipurilor/


 

 

telefonie mobilă, computere ultraperformante sau industria auto etc.). Declarațiile 

președintelui Comisiei Europene sunt autentice, însă au fost interpretate eronat, pentru a 

susține una dintre narațiunile dominante ale pandemiei cu privire la „implantarea cipurilor 

prin vaccinare, supravegherea și controlul populației”.  
 

 
 

Studii și articole științifice înșelătoare 
 

Spațiul online abundă în articole, studii și materiale prezentate drept „științifice”, dar care 

încearcă, în mod eronat, să imite metodologia unor studii veridice, prezentând rezultate 

nevalide sau care nu pot fi independent evaluate și, ulterior, generalizate.  Ar trebui să fim 

atenți, la unele indicii ale unui studiu fals. Spre exemplu, studiul nu este publicat într-o 

revistă științifică al cărei conținut este legitimat de procesul peer-review (validarea 

colegială), ci pe un simplu domeniu de internet, este anonim sau nu pot fi găsite detalii 

despre activitatea științifică autorilor.  Unele studii pot imita metodologia și modul de 

reprezentare grafică a studiilor științifice legitime, selectând datele preferențial, pentru a 

susține o concluzie falsă. De asemenea, în spațiul online se regăsesc diverse reviste care 

acceptă spre publicare idei științifice radicale, speculative sau neconvenționale, care nu 

sunt validate prin procesul de evaluare externă colegială. Nu în ultimul rând, ar trebui să 

fim atenți și la prezența unor greșeli gramaticale, de punctuație sau erori sau la stăpânirea 

terminologiei specifice domeniului. 

 

Spre exemplu, în Figura 4, regăsim un material prezentat drept „studiu al cercetătorilor de 

la Universitatea din Almería din Spania”. Documentul prezintă pe prima pagină logo-ul 

Universității din Almeria, Spania și susține că 

„vaccinul împotriva COVID-19 dezvoltat de 

Pfizer/BioNTech conține 99% oxid de grafen”.  

De fapt, „studiul” menționat nu reprezintă un 

material publicat într-o revistă științifică, nu 

prezintă dovezi că a fost examinat de experți 

relevanți din domeniu (prin sistemul peer-

review), iar Universitatea din Almeria a negat 

orice legătură cu presupusul studiu sau 

concluziile acestuia. Mai mult, „studiul” nu oferă 

dovezi concludente că vaccinul Pfizer-BioNTech conține oxid de grafen sau că lichidul 

analizat în document provine din acest vaccin. 

 
Sursele principale pentru această secțiune:   

 There is no conclusive evidence that the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine contains graphene oxide - https://healthfeedback.org/claimreview/there-

is-no-conclusive-evidence-that-the-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-contains-graphene-oxide/  

 

 

Figura 4 

https://healthfeedback.org/claimreview/there-is-no-conclusive-evidence-that-the-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-contains-graphene-oxide/
https://healthfeedback.org/claimreview/there-is-no-conclusive-evidence-that-the-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-contains-graphene-oxide/


 

Citate atribuite în mod fals 

 

Spațiul online a devenit un adevărat generator de citate și meme în care diverselor 

personalități le sunt atribuite anumite declarații sau fragmente de text. Deseori, aceste 

citate populare care apar în discursuri, articole de presă sau postări pe Facebook nu sunt 

autentice. Abraham Lincoln, Mark Twain și Winston Churchill sunt printre personalitățile 

cărora li s-au atribuit cel mai frecvent citate cu care aceștia nu au avut legătură. Astfel de 

citate sunt ușor de fabricat, se pot adapta diverselor platforme digitale, iar afirmațiile pot fi 

„transferate” de la un pretins autor la altul.  

 

Spre exemplu, în spațiul online internațional și românesc circulă un citat atribuit în mod fals 

fostului prim-ministru britanic Winston Churchill: „A avea curaj înseamnă să te ridici și să 

vorbești. Tot de curaj ai nevoie să stai și să asculți ” (Figura 5). Citatul nu a putut fi 

identificat în versiunea arhivată a 

discursurilor susținute de Churchill, iar 

Societatea Internațională Churchill a 

declarat că citatul a fost atribuit în mod 

fals lui Churchill. Sursa citatului rămâne 

necunoscută, deși există dovezi că 

acesta circulă încă din anii 1970. 

 

 

Imagine trucată și prezentată într-un context fals 

 

O temă constantă de la declanșarea invaziei militare din Ucraina este aceea că mass media, 

în special mass media internaționale „mint”, „fabrică 

războiul”, „amplifică războiul”. În acest sens, pe rețelele 

sociale au circulat multe video-uri sau fotografii trucate 

atribuite acestor mass media cu caracter de simbol pentru 

spațiul public occidental (CNN, BBC, The Guardian etc.). O 

astfel de fotografie a fost atribuită în mod eronat ca 

aparținând BBC (Figura 6). Fotografia prezintă două clădiri în 

flăcări și este însoțită de descrierea: „Breaking News: Forțele 

ruse au bombardat două blocuri de apartamente în Ucraina”.  

 

 
Sursele principale pentru această secțiune:  

 Imagine trucată despre bombardamentele din Ucraina și atribuită în mod fals BBC - https://www.antifake.ro/fact-checking-ul-saptamanii-imagine-

trucata-despre-bombardamentele-din-ucraina-si-atribuita-in-mod-fals-bbc/ 

 Quotes falsely attributed to Winston Churchill - https://winstonchurchill.org/resources/quotes/quotes-falsely-attributed/  

 

Figura 5 

Figura 6 

https://www.antifake.ro/fact-checking-ul-saptamanii-imagine-trucata-despre-bombardamentele-din-ucraina-si-atribuita-in-mod-fals-bbc/
https://www.antifake.ro/fact-checking-ul-saptamanii-imagine-trucata-despre-bombardamentele-din-ucraina-si-atribuita-in-mod-fals-bbc/
https://winstonchurchill.org/resources/quotes/quotes-falsely-attributed/


 

Faptul că fotografia conține sigla BBC induce ideea că ar fi vorba despre un reportaj recent 

despre războiul din Ucraina realizat de postul britanic de televiziune. 

De fapt, o căutare cu ajutorul Google Images ne arată că evenimentele surprinse în imagine 

prezintă atentatele din 11 septembrie 2001, din New York, și nu au legătură cu războiul din 

Ucraina. Fotografia a fost editată pentru a include sigla postului BBC News. 

 
 

Umorul, satira și memele pot fi o sursă de confuzie 

 

Satira reprezintă conținutul care face apel la umor sau ficțiune, indicând asupra unui 

adevăr social sau politic mai larg. Intenția generală a acestui tip de conținut este de a oferi 

amuzament, însă unele site-uri pot pretinde a fi site-uri de satiră pentru a publica informații 

înșelătoare, distorsionate sau chiar partizane unui anumit grup, organizații sau persoane. 

Remarcăm aici și conceptul de Hahaganda' - tehnică ce utilizează umorul ca armă retorică 

în campaniile de dezinformare. Când sunt utilizate cu rea-intenție, umorul, satira și memele 

devin modalități eficiente de a induce audiența în eroare. Scopul este de a eroda 

credibilitatea țintei prin ridiculizare continuă. De altfel, diverse site-uri web satirice imită 

tonul și aspectul site-urilor de știri veridice, de aceea, conținutul acestora poate induce 

uneori cititorii în eroare. 

 

Spre exemplu, o captură de ecran care conținea un text satiric (Figura 7) cu un e-mail fictiv 

denumit „Protocol de întâlnire Zoom” a dus în eroare unii utilizatori în spațiul online. 

Potrivit textului din e-mail, angajații unei companii vor fi obligați să poarte măști de 

protecție în timpul apelurilor video pentru a se proteja 

împotriva COVID-19. Conținutul a fost publicat de un 

cont de TikTok care își etichetează conținutul drept 

„satiră” și susține că informațiile postate sunt create în 

scop de divertisment. Totuși, postarea a stârnit 

numeroase comentarii furioase pe rețelele sociale din 

partea unor utilizatori care nu erau la curent cu tipul de 

conținut publicat. Astfel, etichetarea clară a 

conținutului satiric drept satiră și verificarea 

informațiilor despre tipul de conținut pe care o pagină 

sau un site le promovează ar putea ajuta cititorii să 

navigheze mai sigur într-un mediu de știri complex și 

uneori confuz. 

 

 
Sursele principale pentru această secțiune sunt: 

 Is a Company Requiring Masks for Zoom Meetings? - https://www.snopes.com/fact-check/invisible-art/  
 Despre conceptul de Hahaganda - https://euvsdisinfo.eu/defaming-obama-through-hahaganda/?highlight=hahaganda  

 
 

Figura 7 

https://www.snopes.com/fact-check/invisible-art/
https://euvsdisinfo.eu/defaming-obama-through-hahaganda/?highlight=hahaganda


 

 
 

4. CUM RECUNOAȘTEM ȘI COMBATEM DEZINFORMAREA 

• Cum recunoaștem dezinformarea/știrile false? 

• Cum evaluăm credibilitatea surselor de informații? 

• Cum combatem dezinformarea? 

• Cum acționează NATO împotriva dezinformării? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULI GENERALE 

PENTRU A RECUNOAȘTE DEZINFORMAREA/ȘTIRILE FALSE 

 
1. SĂ ÎNȚELEGEM SUB CE FORME PUTEM ÎNTÂLNI DEZINFORMAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

 
2. SĂ CĂUTĂM INDICIILE POTRIVITE: 

 
Știrile false pot fi identificate, de regulă, prin faptul că: 

 
• Sursa este una obscură sau se numără printre sursele demonstrate ale dezinformării 

(cum ar fi canale media controlate de agenți statali și non-statali care pun în mișcare 
informații false sau înșelătoare, website-uri care nu reprezintă publicații sau actori 
credibili) 

• Mesajele conțin greșeli de logică, de exprimare, de gramatică și folosesc cuvinte care 
atrag atenția și generează emoție (șocant, incredibil, tragedie, în lacrimi, am aflat secretul 
pentru…, fatal, dezastru ș.a.m.d.) 

• În text sunt exprimate opinii, sau afirmații nedemonstrate prin fapte și  
dovezi concrete (informații „pe surse”, date și cifre care nu pot fi verificate, zvonuri, 
speculații, exagerări). 

• În text sunt promovate narațiuni conspiraționiste care nu pot fi demonstrate sau 
susținute cu dovezi 

 
3. SĂ CONȘTIENTIZĂM MOTIVELE DIN SPATELE DEZINFORMĂRII 

 
 
 

Sursele principale pentru această secțiune sunt: 

• NATO. (2020). NATO’s approach to countering disinformation: a focus on COVID-19 .https://www.nato.int/cps/en/natohq/177273.htm 13 

• Giles, K. (2016). Handbook of Russian Information Warfare. RESEARCH DIVISION , NATO DEFENSE COLLEGE. https://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=995 

În această secțiune vom vorbi despre cel de-al doilea pas în lupta împotriva 

dezinformării, și anume acțiunea. Învățăm cum să recunoaștem dezinformarea, cum să 

evaluăm credibilitatea informației și cum să combatem această formă toxică de 

comunicare. 

https://blog.dce.harvard.edu/summer/4-tips-spotting-fake-news-story
https://www.nato.int/cps/en/natohq/177273.htm
https://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=995
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CUM EVALUĂM CORECT CREDIBILITATEA INFORMAȚIILOR? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trebuie să gândim ca un fact-checker, urmând pașii de mai jos: 
 

1. CREDIBILITATEA SURSEI CARE A PUBLICAT INFORMAȚIA 
 

• Ce domeniu de internet este folosit? Atenție la denumiri neobișnuite, generice sau 
obscure, care nu pot fi asociate unei organizații instituții cu o bună reputație. Atenție la 
site-urile de tip impostor. 
• Ce tip de organizație/actor media a publicat informația? În cazul actorilor instituționali, 
verificați aspecte precum: activitatea anterioară, misiunea, viziunea, politica editorială, 
partizanatul ideologic sau de altă natură. 
Sursa publică știri sau opinii? Dacă publică știri, în ce măsură este o organizație de presă 
legitimă? Este o sursă de satiră sau parodie? 

 
 

SPECIALIȘTII NATO RECOMANDĂ SĂ EVALUĂM 
CREDIBILITATEA SURSEI PE REȚELELE SOCIALE 

 

Pe rețelele sociale, verificați numele de utilizator 
folosit, dacă apar litere și numere aleatoare ar butea fi 
un bot (un program software automat). Dacă vedeți un 
cont neverificat (care nu conține, lângă nume, bifa de 
verificare), care postează de sute de ori pe zi, trebuie 
să verificați cu atenție. Puteți încerca să folosiți 
programe care detectează boți, și instrumente online 
de detectare a site-urilor de dezinformare, cum ar fi 
NewsGuard. 

https://botometer.osome.iu.edu/
https://www.newsguardtech.com/
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2. AUTORUL ARTICOLULUI 
 

• Dacă știrea este anonimă, este mai puțin credibilă. 
• Cine este autorul știrii? Ce a mai publicat acesta? Ce se știe despre CV-ul lui? Ce a mai 
scris anterior pe subiect/subiecte conexe? 
• Cu ce frecvență publică autorul? Posibil semnal de alarmă dacă se situează la extreme, 
de exemplu dacă a scris foarte multe articole într-un timp scurt, sau invers, nu are un 
istoric de articole publicate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CALITATEA REDACTĂRII ȘI STILUL ARTICOLULUI 
 

• Conține textul greșeli gramaticale, de punctuație și ortografie, face abuz de funcția 
ALL CAPS, de punctuație excesivă? 
• Este textul coerent? 
• Încearcă textul să declanșeze emoții puternice, mai ales negative? Dacă textul face 
abuz de cuvinte cu o mare încărcătură emoțională, este foarte posibil să stimuleze 
atenția și reacțiile cititorilor în mod deliberat 

 

4. CARACTERUL DE ACTUALITATE AL INFORMAȚIEI PREZENTATE 
 

• Conținutul este de actualitate în raport cu data publicării articolului, sau este vorba de 
știri mai vechi, reciclate și recontextualizate? 
• Uneori, un indiciu important este situația în care conținutul e distribuit la mult timp 
după ce a fost publicat, pentru a induce o falsă impresie de actualitate 
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5. SURSELE DE DATE/INFORMAȚII ȘI DECLARAȚIILE CITATE 
 

• Care sunt declarațiile actorilor publici sau experților care sunt citate în sprijinul 
afirmațiilor din text? Poate fi verificat faptul că aceste citate nu sunt atribuite în 
mod fals anumitor actori publici legitimi? Încercați să le căutați pe Google. 

• Mare atenție la: informațiile „pe surse” și la declarațiile atribuite unor experți a 

căror poziție profesională este greu verificabilă. 
• Dacă nu sunt citate niciun fel de poziții oficiale sau de tip expert, în special în cazul 

subiectelor complexe sau controversate, ceva este în neregulă. Afirmațiile făcute ar 
trebui să poată fi probate, altfel nu au nicio bază credibilă. 

• Există trimiteri (hyperlinkuri active) către surse credibile și verificabile (publicații de 
presă cu reputație internațională, autorități, organizații profesionale, statistici 
oficiale etc.)? 

 

IMPORTANT! 
Verificați pe Google și ce spun alte surse, despre care știți sigur că sunt credibile, despre 
subiectul în cauză și despre afirmațiile făcute în articol. Informațiile credibile/adevărate 
ar trebui să figureze/circule prin mai multe mijloace de comunicare, nu doar pe 
platformele de mesagerie private și nu doar în ecosistemul media alternative. 

 

6. MANIPULARE FOTO ȘI VIDEO 
 

• Atenție la posibilitatea ca dovezile/ilustrațiile foto sau video folosite să fi fost 
schimbate intenționat pentru a prezenta un conținut înșelător/fals 

• Atenție la fotografiile și video-urile mai vechi folosite pentru a ilustra o informație 

de actualitate. 
 
 
 

SPECIALIȘTII NATO RECOMANDĂ: 
VERIFICAȚI IMAGINILE! 

 
Platforme precum Google, TinEye și Bing vă permit să 
faceți căutări inversate ale imaginilor, pentru a vedea 
sub ce forme (variante, modificate sau nu) circulă 
acea imagine pe internet. Aplicații și instrumente 
online, cum ar fi SurfSafe și Serelay, vă pot ajuta să vă 
dați seama dacă imaginea a fost manipulată. Pentru 
video, vă puteți folosi de InVID Verification Plugin. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/surfsafe-join-the-fight-a/hbpagabeiphkfhbboacggckhkkipgdmh?hl=en
https://www.serelay.com/
https://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin/
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GÂNDIM CRITIC 

• Evaluăm critic informația 
• Identificăm credibilitatea sursei 
• Urmărim cu atenție ideile exprimate în text (logică, dovezi, argumente) 
• Facem căutări inversate ale imaginilor, pentru a vedea dacă sunt trucate 
• Verificăm ce spun alte surse credibile, verificăm ce spun organizațiile care realizează 

fact-checking 

7. CALITATEA ARGUMENTĂRII 
 

• Este clar specificat de către sursă, ce tip de conținut este prezentat (știre/un articol 
de opinie/ un articol publicitar plătit)? 

• Este clickbait? 
• Este făcută diferența între informații/fapte versus opinii/ interpretări? 
• Diversitatea perspectivelor prezentate: sunt discutate minim două puncte de 

vedere, pentru un caracter de obiectivitate? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUĂM O PAUZĂ ÎNAINTE DE A DA SHARE 

Organizația Națiunilor Unite a lansat campania #PledgetoPause care îndeamnă 

utilizatorii rețelelor sociale să facă o pauză înainte de a distribui în mod reflex 

informațiile din mediul digital. Pauza „de cinci secunde” ne permite să ne detașăm de 

emoțiile puternice declanșate de mesajele care dezinformează, de a studia mai atent 

informațiile și de a le verifica. 

 
NU DISTRIBUIM MESAJE DINTR-UN IMPULS EMOȚIONAL SAU PENTRU A PĂREA INFORMAȚI 

Emoțiile, în special cele negative, ne pot face să distribuim conținutul fără să evaluăm 

critic informația. În plus, nu distribuim știrile doar ca să părem informați, populari, să 

primim aprecieri și atenție pe rețelele sociale. Putem face mai mult rău decât bine! 

 
 
 
 

#PledgetoPause 

https://news.un.org/en/story/2020/10/1075742
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CUM LUPTĂ NATO ÎMPOTRIVA DEZINFORMĂRII? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATO răspunde provocărilor ridicate de proliferarea dezinformării într-o manieră unitară, 
lucrând în strânsă legătură cu Aliații și partenerii săi. NATO combate dezinformarea 
printr-o comunicare publică credibilă, bazată pe fapte și dovezi. Afirmațiile înșelătoare 
sunt respinse, iar principalele narațiuni toxice care vizează Alianța sunt demontate 
public, cu dovezi. În plus, NATO colaborează cu Uniunea Europeană, Organizația 
Națiunilor Unite, G7 și cu reprezentanți ai mediului privat, mass media și societății civile 
pentru a identifica, analiza și combate dezinformarea și pentru a crește reziliența 
societăților în fața acestui fenomen. 

I. Înțelegerea ecosistemului media digital și ecosistemului informațional 
II. Implicarea în combaterea dezinformării prin comunicarea strategică bazată 
pe fapte; comunicare transparentă, eficientă și livrată la momentul potrivit. 

ABORDAREA NATO PENTRU COMBATEREA DEZINFORMĂRII 
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