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INTRODUCERE

În contextul pandemiei COVID-19, problema dezinformării a devenit una stringentă, fiind numită 
de Organizaţia Mondială a Sănătăţii drept infodemie. Falsurile şi teoriile conspiraţioniste despre 
COVID-19 nu sunt doar un risc pentru informarea corectă a cetăţenilor, ci un pericol pentru viaţa 
şi sănătatea oamenilor care cad în capcana dezinformării, nerespectând măsurile de prevenţie 
şi protecţie emise de autorităţi. Pe termen lung, dacă nu sunt demontate şi explicate, falsurile 
care circulă în spaţiul public pot afecta încrederea oamenilor în autorităţi şi în deciziile acestora.  
 
Pentru a putea să rămâi întotdeauna informat(ă) corect şi să îi poţi ajuta şi pe cei din jurul 
tău, îţi propunem acest scurt ghid care te ajută să înveţi să gândeşti critic, să poţi recunoaşte 
majoritatea ştirilor false, să afli despre instrumentele disponibile pentru a verifica o informa-
ţie, dar şi cum să poţi demonta şi contraargumenta, într-o discuţie cu prietenii sau în familie, 
dezinformările răspândite din ce în ce mai des în jurul tău. Ţi-am pregătit ceea ce noi numim 
“trusa de urgenţă” pentru a te putea lupta cu dezinformările din jurul tău şi de a-i putea ajuta 
şi pe ceilalţi dacă este nevoie. 

Ai grijă să revii la acest ghid de fiecare dată când întâlneşti o informaţie care îţi trezeşte dubii 
sau când nu eşti sigur despre credibilitatea anumitor surse de informare. Te încurajăm să dis-
tribui ghidul familiei şi prietenilor, pentru că ştim cât de greu este să ştii că ai oameni dragi care 
au căzut în capcana dezinformării. 

 
Îţi dorim lectură plăcută!
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01
Definiţie, Scop, Identificare
 

Ce sunt ştirile false?

Chiar dacă nu există o definiţie strictă, ştirile 
false (“fake news”) sunt menite să ne inducă în 
eroare. Ele prezintă informaţii false drept ştiri 
reale şi, de regulă, urmăresc un scop anume 
şi au intenţia de a ne manipula. Ştirile false nu 
sunt un fenomen nou, nu au apărut odată cu 
pandemia COVID-19, ci au existat dintotdeauna 
pentru a crea confuzie şi a denatura opinia 
societăţii despre anumite subiecte. Elementul nou 
în epoca social media este reprezentat de creşterea vitezei de răspândire a ştirilor false 
datorită revoluţiei tehnologice şi creşterii numărului şi tipurilor de interacţiuni digitale.  

În contextul pandemiei COVID-19, fenomenul dezinformării a accelerat brusc, iar Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii (OMS) a introdus termenul de infodemie, explicându-l drept o 
supraabundenţă de informaţie, deseori falsă, pe tema coronavirusului. Elementul comun al 
tuturor ştirilor false sau teoriilor conspiraţioniste este încercarea de a oferi explicaţii simple la 
evenimentele din jur în vremuri de incertitudine. Efectele dezinformării pot fi însă tragice pentru 
sănătatea şi viaţa oamenilor, ceea ce pune o mare responsabilitate pe umerii autorităţilor 
- de a reduce incertitudinea prin informare corectă, accesibilă şi pe înţelesul fiecăruia. 

FAKE 
NEWS

https://www.dw.com/ro/coronavirus-cum-recunoa%C5%9Ftem-o-teorie-a-conspira%C5%A3iei/a-53516265#:~:text=Trecem%20printr-o,vinovatul%20sau%20vinova%C5%A3ii.
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Care este scopul unei ştiri false?

Nici măcar scopul general care stă în spatele distribuirii ştirilor false nu este unul nou şi se 
referă la dorinţa de a prezenta falsuri drept adevăruri sau pentru a promova anumite intere-
se. Interesele pot fi de ordin politic, geopolitic, economic, financiar, religios, dar şi personal.  
De regulă, ţinta acestor falsuri este publicul larg, conectat online sau offline, accentul fiind pus 
pe grupurile mai vulnerabile dezinformării şi cu un potenţial de răspândire continuă a falsurilor. 
Află mai multe despre grupurile vulnerabile la pag. 8. 

Fenomenul ştirilor false a reuşit să capteze, în ultimul deceniu, atenţia sporită a cercetătorilor, în 
special din cauza incidenţei sporite a informaţiilor false în spaţiul mediatic. Astfel, un raport al 
Consiliului Europei prezintă şi explică tipurile de dezinformare în dependenţă de intenţia autorului:  

1. „Non-informare” [ENG: mis-information] - prezentarea informaţiilor şi a falsurilor fără 
context, dar fără intenţia de a aduce un prejudiciu;

2. „Dezinformare: [ENG: dis-information] - prezentarea ştirilor false într-un mod intenţi-
onat, într-un context fals şi prin manipularea şi fabricarea falsurilor prezentate drept 
fapte;

3. „Mal-informare” [ENG: mal-information] - scurgerea în spaţiul public a informaţiei ade-
vărate, dar private, cu intenţia de a aduce un prejudiciu. Această clasificare te ajută să 
identifici mai uşor o ştire falsă pornind de la evaluarea interesului acesteia. 

 
Cum identifici o ştire falsă?

Pentru a consuma o ştire sau informaţie e necesar să îţi faci tema pentru acasă. Mai exact, 
să aplici unei ştiri un set de întrebări-filtru care să te ajute să înţelegi mai bine dacă aceasta e 
adevărată şi prezintă fapte sau dacă este un fals:

1.  Este știrea bazată pe fapte verificabile sau este o opinie?

2.  Care este scopul acestei știri/informaţii?

3.  Cine este autorul sau sursa știrii/informaţiei?

4.  Care este credibilitatea sursei? Este aceasta credibilă?

5.  Este știrea/informaţia prezentată la fel în alte surse sau pe alte platforme?

6.  Informaţia prezentată în știre este nouă sau veche? De ce este prezentată anume  
     înacest context și moment?

https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c
https://www.dinsakerhet.se/siteassets/dinsakerhet.se/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/om-krisen-eller-kriget-kommer---engelska.pdf
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Ce este o sursă de încredere?

În acest moment, probabil te întrebi ce este o sursă de încredere 
şi cum te asiguri că este de încredere? Când citeşti o informaţie, 
în special de pe un portal sau site de ştiri pe care nu il cunoşti, 
urmăreşte următorii paşi. Nu orice informaţie online, distribuită de 
prieteni sau în bula de Facebook, este credibilă. De multe ori, aceste 
informaţii pot fi false. 

1. Află cine este deţine sau controlează portalul de ştiri, instituţia media sau a oricărei 
platforme de unde te informezi;

2. Află care ar putea fi interesele proprietarului/ei. De exemplu, un/o politician/ă ar putea 
deţine o instituţie media pentru a obţine încrederea societăţii pe fundalul denigrării altor 
actori politici. În Republica Moldova acest lucru se întâmplă, din păcate, foarte des. 

3. Verifică cum şi de unde este finanţată sursa. O sursă credibilă va publica, în mod trans-
parent, aceste informaţii pe site-ul său oficial şi le va face accesibile oricui.

Verifică numele sursei. O sursă credibilă va avea propriul nume şi nu va încerca să dubleze 
numele unor surse deja cunoscute şi cu o reputaţie integră. Vezi aici un filmuleţ în care cei de 
la Moldova.org  te ajută să depistezi site-urile care publică ştiri false. Un exemplu este site-ul 
ziaruldegarda.ro, care este considerat o sursă lipsită de credibilitate, şi care încearcă să-şi 
atragă cititorii prin numele aproape identic cu cel al Ziarului de Gardă din Moldova, cunoscut 
drept sursă independentă şi credibilă.

Verifică cum poţi să contactezi autorii din spatele platformei. O sursă credibilă va publica me-
reu date corecte de contact. Mai mult, o sursă credibilă îşi va prezenta întotdeauna echipa 
editorială în mod public. 

Verifică conţinutul mai multor ştiri şi publicaţii ale sursei. Sunt acestea scrise cu acelaşi ton şi 
prezintă o perspectivă unilaterală a lucrurilor? Fii critic şi compară cum sunt aceleaşi informaţii 
prezentate în alte surse.

https://www.moldova.org/fact-check-cum-depistam-site-urile-care-publica-stiri-false/
http://www.moldova.org
https://www.ziaruldegarda.ro/
https://www.digi24.ro/stiri/lista-celor-71-de-site-uri-trecute-la-verifica-sursa-si-din-alte-surse-667527#:~:text=deretinut.net-,ziaruldegarda.ro,-presalibera.net
https://www.zdg.md/
https://www.zdg.md/despre/#:~:text=2019%2C premiile Clubului,Change%E2%80%9D%2C Alte premii.
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02
Exemple şi Demontare

De la începutul pandemiei, spaţiul informaţional din Republica Moldova a fost împânzit cu ştiri fal-
se şi teorii conspiraţioniste despre COVID-19, unele mai ridicole decât altele. Totul se întâmpla în 
contextul în care nivelul de încredere a cetăţenilor în autorităţi şi instituţiile statului se afla în per-
manentă descreştere. Lipsa unei campanii eficiente de informare despre COVID-19, dar şi promo-
varea propagandei iniţiate de unii politicieni sau lideri religioşi au zădărnicit eforturile lucrătorilor 
medicali în combaterea pandemiei şi protejarea populaţiei şi au contribuit la creşterea dezinfor-
mării în rândul societăţii. Mai jos îţi prezentăm unele din cele mai distribuite falsuri şi mituri despre 
COVID-19 în Moldova de la începutul pandemiei şi te ajutăm să înţelegi ce e în neregulă cu ele. 

Mit nr. 1:
Măştile de protecţie sunt stropite cu substanţe toxice 

 
Diseminare: Sputnik.md, unica.md, Aprilie 2021. 

Legendă: Doi cercetători germani afirmă că au descoperit că măştile de protecţie reprezintă 
„un cocktail chimic în faţa nasului şi gurii care nu a fost niciodată testat nici pentru toxicitate, 
nici pentru orice efecte pe termen lung asupra sănătăţii”.

Alertă: Lipsesc datele analizate sau sursa studiului efectuat.

Demontare: Contactat, Michael Braungart, unul din cei doi cercetători, nu a putut oferi dovezi 
despre existenţa studiului menţionat în articolul manipulator.

FAKE 
NEWS

http://moldnova.eu/wp-content/uploads/2016/09/incredere.jpg
https://sputnik.md/20210404/Cercetatori-Germania-descoperit-substante-chimice-periculoase-masti-34243626.html
https://unica.md/sanatate/cercetatori-din-germania-au-descoperit-substante-chimice-periculoase-in-masti/
https://stopfals.md/ro/article/fals-mastile-de-protectie-sunt-toxice-180507#:~:text=Autorul articolului %C3%AEl,chimic%C4%83 din masc%C4%83%E2%80%9D.
https://stopfals.md/ro/article/fals-mastile-de-protectie-sunt-toxice-180507
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Mit nr. 2: 
Bill Gates, microcipare şi 5G

 
Diseminare: mitropolia.md  

Legendă: Pe 19 mai 2020, cu mult timp înainte de începutul campaniei de vaccinare, mitropolia 
Moldovei a emis un comunicat care conţine următorul fals instigator la panică şi frică:

„Bill Gates este considerat principalul responsabil pentru crearea tehnologiei de microcipare 
a populaţiei, prin intermediul unui vaccin care să introducă în trup nanoparticule care reacţi-
onează la undele transmise de tehnologia 5G şi permit sistemului să îl controleze pe om de la 
distanţă.”.

Alertă: Sunt preluate informaţii şi ştiri din alte contexte, multe interpretate eronat, pentru a în-
cerca obţinerea încrederii într-o ştire manipulatoare. 

Context: 

1. Bill Gates a contribuit la efortul internaţional de a găsi tratament şi vaccin împotriva 
poliomielitei şi altor maladii. 

2. Tehnologia RFID ( identificarea prin frecvenţă radio) există de mai mult timp şi are drept 
scop crearea accesului digital în locuinţă, gadgeturi şi conturi bancare.

Tehnologia 5G există în mai multe ţări (nu în Moldova) şi are funcţia de a intensifica semnalul 
de transmisie de date pentru a putea alimenta cu semnal mai multe dispozitive pe km pătrat, 
decât antene 3G sau 4G. 

Demontare: Nu Bill Gates, ci Jack Kilby şi Robert Noyce au inventat, în 1959, microcipul care se 
regăseşte în majoritatea dispozitivelor digitale. Legarea acestei descoperiri de numele lui Bill 
Gates le permite autorilor de falsuri să facă o conexiune comodă între microcipare şi contri-
buţia lui Bill Gates la cercetarea unor maladii şi posibile vaccinuri. Microciparea prin vaccinare 
este imposibilă. Microcipul creat prin tehnologia RFID are dimensiunea unui bob de orez şi nu 
poate încăpea în acul unei seringi medicinale obişnuite folosite în procesul vaccinării. 

Nu există nicio legătură între tehnologiile 5G şi RFID. Tehnologia 5G promite oamenilor internet 
mai rapid şi semnal mai bun. Tehnologia RFID, însă, face posibilă crearea unei chei digitale de 
acces pe care o poţi folosi pentru locuinţă sau gadgeturile tale. Legătura artificială între antenele 
5G instalate în Wuhan şi virusul COVID-19 izbucnit în aceeaşi localitate este una manipulatoare 
şi ignoră instalarea antenelor 5G, mai devreme, în alte localităţi unde virusul nu a fost prezent.  
COVID-19 nu se transmite prin unde 5G sau reţele de telefonie mobilă. Acesta este prezent şi în 
ţările care nu beneficiază de tehnologia 5G. Virusul se transmite de la persoane sau suprafeţe 
infectate, celor sănătoase, prin contact fizic sau apropiat.  

https://mitropolia.md/in-cadrul-lucrarilor-sinodului-bom-au-fost-semnate-doua-adresari-importante-catre-autoritatile-statului/#:~:text=A D R E S A R%C2%A0 E A%C2%A0privind legalitatea unei eventuale vaccinari obligatorii ca efect al virusului SARS-COVID-19. (descarc%C4%83 document WORD)
https://mitropolia.md/in-cadrul-lucrarilor-sinodului-bom-au-fost-semnate-doua-adresari-importante-catre-autoritatile-statului/#:~:text=A D R E S A R%C2%A0 E A%C2%A0privind legalitatea unei eventuale vaccinari obligatorii ca efect al virusului SARS-COVID-19. (descarc%C4%83 document WORD)
https://stopfals.md/ro/article/fals-microcipurile-implantate-sub-piele-au-legatura-cu-virusul-covid-19-si-cu-tehnologia-5g-180328#:~:text=5G nu are nicio,mobil%2C p%C3%A2n%C4%83 la ma%C8%99in%C4%83%E2%80%9D.
https://www.thoughtco.com/what-is-a-microchip-1991410#:~:text=A microchip%2C smaller,based integrated circuit.
https://www.npr.org/2018/10/22/658808705/thousands-of-swedes-are-inserting-microchips-under-their-skin?t=1631601645362#:~:text=Around the size of a grain of rice%2C the chips typically are inserted into the skin just above each user%27s thumb
https://stopfals.md/ro/article/fals-microcipurile-implantate-sub-piele-au-legatura-cu-virusul-covid-19-si-cu-tehnologia-5g-180328#:~:text=Vitalie E%C8%99anu are,credibil%C4%83 istoria inventat%C4%83%E2%80%9D.
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters#:~:text=FACT%3A 5G mobile,mouth or nose.%C2%A0
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Mit nr. 3: 
Vaccinurile anti-COVID-19 provoacă infertilitate

Diseminare: flux.md, Iurie Roşca, ianuarie 2021.

Legendă:  Un fost cercetător Pfizer, Michael Yeadon, şi medicul german Wolfgang Wodarg au 
trimis o petiţie Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMA), prin care au cerut oprirea studii-
lor clinice ale vaccinului din motiv că acesta ar prezenta un pericol de infertilitate prin faptul că 
ar bloca o proteină importantă în dezvoltarea placentei la femeile însărcinate.

Alertă: Lipsesc date şi studii concrete care demonstrează afirmaţia.

Demontare: În timp ce este prematur de examinat efectul pe termen lung al vaccinului asupra 
fertilităţii umane, Stopfals.md a reuşit să obţină o explicaţie de la ginecologa şi obstetriciana 
Rodica Comendant, care afirmă că “nu există legătură între vaccinare şi producerea infertili-
tăţii”, pentru că infertilitatea este cauzată de alţi factori şi anume diverse maladii sau infecţii 
transmise pe cale sexuală, dereglări hormonale sau incompatibilitatea partenerilor. Purtătorul 
de cuvânt de la Departamentul de Sănătate din Marea Britanie a catalogat acuzaţiile acestora 
ca fiind “false, periculoase şi extrem de iresponsabile”.

 
Mit nr. 4: 
Toate decesele din Moldova  
sunt înregistrate drept decese cauzate de COVID-19

Diseminare: preotul Sergiu Ivanov, antreprenorul Sergiu Postică, mai 2020.

Legendă: Preotul Sergiu Ivanov şi antreprenorul Sergiu Postică, urmăriţi de zeci de mii de oa-
meni pe Facebook, au anunţat că au aflat despre cazuri în care rudelor unor decedaţi li s-au 
propus bani pentru a înregistra decesele ca fiind în urma COVID-19. 

Alertă: Aceste falsuri şi teorii conspiraţioniste sunt distribuite de oameni cu o audienţă mare şi 
numeroşi urmăritori. 

Demontare: Ziarul de Gardă a publicat o analiză foarte bună pe acest subiect. Preotul Sergiu 
Ivanov, implicat în ritualurile religioase ale unui decedat de 87 ani, a întrebat nepotul acestuia 
dacă li s-au propus bani pentru a înregistra decesul drept unul provocat de COVID-19. Bărbatul 
a negat că i s-au propus bani, însă preotul a publicat, oricum, o postare pe Facebook în care a 
afirmat că familiei i s-au propus, totuşi, bani pentru falsificarea decesului. Poliţia a deschis un 
proces verbal de autosesizare privind actul de calomnie al preotului. Postarea lui Sergiu Posti-
că, care a adunat peste un milion de vizualizări, a fost ulterior ştearsă de către autor.  

VA
CC

IN
E

DECES CERTIFICAT

.....................................

.....................................

COVID

https://flux.md/stiri/pfizer-researcher-warns-of-vaccine-fertility-threat
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-skeptic-s-idUSKBN2BA179
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-skeptic-s-idUSKBN2BA179
https://stopfals.md/ro/article/fals-vaccinul-pfizer-biontech-provoaca-infertilitate-180474#:~:text=Peti%C8%9Bia con%C8%9Bine o,predispune la avort%E2%80%9D.
https://stopfals.md/ro/article/fals-vaccinul-pfizer-biontech-provoaca-infertilitate-180474#:~:text=Peti%C8%9Bia con%C8%9Bine o,predispune la avort%E2%80%9D.
https://stopfals.md/ro/article/fals-vaccinul-pfizer-biontech-provoaca-infertilitate-180474
https://stopfals.md/ro/article/fals-vaccinul-pfizer-biontech-provoaca-infertilitate-180474#:~:text=Medic ginecolog%3A %E2%80%9ENu,dintre parteneri etc.
https://www.reuters.com/investigates/special-report/health-coronavirus-vaccines-skeptic/
https://www.reuters.com/investigates/special-report/health-coronavirus-vaccines-skeptic/
https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/in-cautarea-oamenilor-care-au-primit-bani-pentru-ca-rudele-lor-sa-fie-inregistrate-ca-decedate-de-covid-19/
https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/in-cautarea-oamenilor-care-au-primit-bani-pentru-ca-rudele-lor-sa-fie-inregistrate-ca-decedate-de-covid-19/
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03
FAKE 
NEWS

Autori şi Cititori

Cine stă în spatele ştirilor false?

În timp ce oricine poate inventa şi publica o informaţie falsă, cele mai distribuite falsuri sunt 
adesea lansate de oameni cu audienţe şi interese majore, pentru care ştirile false sunt o me-
todă de a realiza aceste interese. Aceste interese nu sunt neapărat separate, ci mai degrabă 
reprezintă o parte din cumulul de factor ce stau în spatele unei ştiri false. Mai jos îţi prezentăm 
trei cele mai întâlnite interese de care se conduc autorii de fake news. Vezi aici şi un filmuleţ în 
limba engleză în care cei de la BBC îţi prezintă 5 tipuri de autori de falsuri.

INTERESE POLITICE

Lupta pentru capital politic şi susţinere electorală îi determină pe mulţi politicieni să lanseze 
falsuri despre concurenţii lor politici pentru a-i discredita public. Adesea, aceştia nu se limi-
tează doar la răspândirea sporadică de falsuri, ci înfiinţează şi finanţează propriile instituţii 
media (posturi TV, presă online, armată de ‘troli’, ziare, etc.) pentru a manipula constant opinia 
publică. De aceea este întotdeauna important să verifici cine sunt proprietarii oricărei surse 
de ştiri şi care este sursa finanţării acesteia. O sursă credibilă va publica întotdeauna, în mod 
transparent, aceste informaţii pe pagina oficială. 

INTERESE FINANCIARE

Platformele social media permit câştiguri financiare din numărul de vizualizări şi plasarea de 
publicitate. Astfel, evenimentele globale majore precum izbucnirea pandemiei COVID-19 sunt o 
bună ocazie pentru scrierea şi distribuirea de falsuri. Fiecare click pe titlu sau ataşarea publici-
tăţii de astfel de ştiri false îi va aduce venituri financiare oricui, mai ales având o audienţă largă. 
Vezi aici un filmuleţ în care cei de la BBC explică cum se câştigă bani din publicarea de falsuri. 

https://www.youtube.com/watch?v=UAy6PI5UtSU&ab_channel=BBCNews
https://www.bbc.com/news/av/business-38919403
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INTERESE IDEOLOGICE 

Convinşi de veridicitatea unor ideologii şi teorii conspiraţioniste, unii oameni încearcă să con-
vingă cât mai mulţi să devină adepţii ideologiei respective. Reuşindu-le acest lucru, autorii de 
falsuri capătă un sentiment de cunoaştere şi control asupra situaţiei (de exemplu cu privire la 
cauzele răspândirii pandemiei sau campania de vaccinare), dar şi o consolidare a încrederii în 
sine prin fluxul de atenţie pe care îl primesc de la audienţă. 

De ce este atât de uşor să cazi în capcana ştirilor false? 

Te-ai întrebat vreodată de ce este atât de uşor să crezi ştirilor false? Una dintre explicaţiile 
psihologilor se referă la faptul că oamenii sunt predispuşi să creadă informaţiile care le oferă 
o confirmare a ideilor, teoriilor, conflictelor sau fricilor pe care aceştia deja le au. De exemplu, o 
teorie conspiraţionistă despre guvern, poliţie sau alţi actori şi autorităţi va fi mai uşor crezută 
de cineva care consideră aceste autorităţi drept inamici sau care are frică de aceste autorităţi. 
În consecinţă, oamenii tind să consume ştiri şi informaţii care corespund cu viziunile lor, nu 
să le contrazică. Acest comportament creează o bulă informaţională în jurul fiecărui individ, 
formată doar din ştiri şi informaţii care îi întăresc convingerile deja formate. 

Alte argumente psihologice se referă la provocarea de a analiza cantitatea enormă de informa-
ţii la care suntem expuşi zilnic precum şi la algoritmii şi modul de funcţionare al social media. 
În plus, lipsa încrederii în autorităţi sau sursele media existente îi determină pe oameni să crea-
dă informaţiilor venite din surse pe care nu le cunosc sau utilizează în mod obişnuit, dar care 
adesea nu sunt altceva decât izvoare de ştiri false.
O combinaţie a acestor factori ne determină să consumăm conţinut simplu, adesea doar titluri 
sau doar câteva secunde dintr-un video, fără a verifica sursa fiecărei ştiri şi dacă aceasta se 
regăseşte pe alte platforme. Tocmai de aceea ştirile false sunt uşor consumate şi distribuite, 
pentru că sunt de regulă formulate într-un limbaj foarte simplu, făcând apel la emoţiile cititorului.

GRUPURI VULNERABILE

Evenimentele majore sunt o sursă de stres 
şi incertitudine pentru mulţi dintre noi, iar 
dorinţa de a găsi explicaţii rapide şi progno-
ze evenimentelor ce urmează aduce cu sine 
riscul de crede în ştiri false şi teorii con-
spiraţioniste. În general, acest risc poate 
creşte în cazul locuitorilor din mediul rural, 
tinerilor, în cazul vârstnicilor şi a persoanelor cu dizabilităţi şi nu doar. Vezi în continuare de ce. 

https://www.apa.org/research/action/speaking-of-psychology/conspiracy-theories#:~:text=The final set,for everybody else.
https://www.dw.com/ro/ce-ne-face-s%C4%83-d%C4%83m-crezare-%C8%99tirilor-false/a-56594437#:~:text=Femeia a dat,toate nevoile posibile.%E2%80%9C
https://stopfals.md/ro/article/de-ce-credem-in-mituri-si-profeti-conspiratii-in-vreme-de-pandemie-180289#:~:text=Psihologii au %C3%AEncercat,lipsei de control.
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LOCUITORII MEDIULUI RURAL 

Mediul rural este, în general, mai vulnerabil în faţa dezinformării din cauza accesului limitat la 
surse diverse de informaţie, lipsind deseori surse credibile care nu reuşesc să aibă o acoperire 
generală la nivel naţional. Totodată, provocările spaţiului rural se pot transforma în obstacole 
pentru o informare corectă, care necesită resurse de timp, conectivitate şi accesibilitatea sur-
selor de informaţie. De aceea este foarte importantă diversificarea surselor de informare prin 
urmărirea platformelor online credibile, dacă acestea nu sunt disponibile la TV sau abonarea la 
ziare credibile. Un program de abonare care ţinteşte comunităţile rurale prin oferirea de abona-
mente îl are Ziarul de Gardă. 

 
TINERII

Dincolo de factorul geografic, tinerii sunt un alt grup vulnerabil în faţa dezinformării. Totdeauna 
conectaţi la platformele de social media, aceştia sunt expuşi volumului mare de fake-uri distri-
buite masiv. Cunoaşterea elementelor care te pot ajuta să depistezi o ştire falsă te poate ajuta 
să devii mai protejat în faţa dezinformării, dar şi să îi ajuţi pe alţii să devină imuni fake-urilor. 

PERSOANELE VÂRSTNICE 

În contextul pandemiei, informarea corec-
tă a persoanelor vârstnice, mai ales a celor 
pensionaţi şi izolaţi, depind direct de reuşita 
autorităţilor din domeniul sănătăţii de face 
accesibilă informaţia despre COVID-19 tutu-
ror, indiferent de posibilităţile de conectivita-
te a acestora la canalele de informaţie sau de 
competenţele digitale. În Moldova, zvonurile şi 
miturile au adesea viteză şi rază mare de acoperire, ceea ce pune multă responsabilitate de 
informare corectă pe umerii autorităţilor şi a presei independente. Dezvoltarea unei campanii 
de informare destinată vârstnicilor ar fi un prim pas în protejarea acestora în faţa dezinformării. 

PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI 

În Republica Moldova, persoanele cu dizabilităţi sunt unul din cele mai marginalizate grupuri 
şi care suferă de lipsa accesului la surse credibile de informaţie. Tocmai de aceea ei sunt o 
potenţială ţintă pentru autorii de falsuri. Includerea lor în viaţa comunităţii şi în procesele de-
cizionale le-ar face mai protejate în faţa dezinformării, iar o campanie de informare bine ţintită 
i-ar ajuta în navigarea ştirilor de zi cu zi. 
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MINORITĂŢILE ŞI VORBITORII DE LIMBĂ RUSĂ /  
CONSUMATORII DE CONŢINUT ÎN LIMBA RUSĂ 

Vorbitorii de limbă rusă care consumă doar ştiri difuzate de posturile TV ruseşti în Moldova 
sunt un alt grup vulnerabil. Aceştia sunt mai expuşi propagandei care denaturează evenimen-
tele şi le prezintă în lumina favorabilă Kremlinului. Presa pro-Kremlin a denaturat puternic ade-
vărul în perioada pandemiei, în special în regiunea Găgăuzia sau în Transnistria. Exemple care 
arată cum media de stat rusească manipulează că Uniunea Europeană şi SUA nu se descurcă 
cu pandemia, iar Rusia le sare în ajutor ţărilor UE sunt cele mai cunoscute. Persoane publice 
recunoscute în spaţiul ex-sovietic, care sunt şi susţinători ai lui Vladimir Putin, s-au implicat şi 
în distribuirea de teorii conspiraţioniste despre COVID-19, care au fost distribuite şi de posturi 
media din Moldova. De exemplu, regizorul Nikita Mihalkov, susţine că Bill Gates intenţionează 
să introducă cipuri prin vaccinarea împotriva COVID-19. 

 
ENORIAŞII SAU DEZINFORMAREA DINSPRE BISERICA ORTODOXĂ DIN MOLDOVA

Reprezentanţii Bisericii Ortodoxe din Moldova au promovat deseori teorii ale conspiraţiei, au 
ignorat recomandările autorităţilor privind criza COVID-19, nu au ţinut cont de restricţiile în 
vigoare şi au organizat deseori slujbe cu bisericile pline de enoriaşi fără mască. 

Poziţia Episcopului de Bălţi şi Făleşti, Marchel, care a subliniat că „vaccinul este punctul final al 
globaliştilor satanişti, iar astfel se influenţează chiar şi modul de gândire al unora”, şi adresa-
rea lui ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove1 au intenţionat să ridiculizeze 
campania de vaccinare şi au afectat încrederea oamenilor (în special a enoriaşilor BOM) în 
aceasta. Poziţia BOM a fost cu atât mai nocivă cu cât este instituţia în care moldovenii au cea 
mai mare încredere. Află mai multe aici despre declaraţiile iresponsabile ale BOM. 

1 „Bill Gates este considerat principalul responsabil pentru crearea tehnologiei de microcipare a populaţiei, prin 
intermediul unui vaccin care să introducă în trup nanoparticule care reacţionează la undele transmise de tehnologia 
5G şi permit sistemului să îl controleze pe om de la distanţă”

https://ren.tv/news/v-mire/764592-raznitsa-ochevidna-kak-boriutsia-s-covid-v-rossii-evrope-i-ssha#:~:text=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0,%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82 %D1%82%D0%B5%D0%BC %D0%B6%D0%B5%3F%C2%A0
https://ren.tv/news/v-mire/764592-raznitsa-ochevidna-kak-boriutsia-s-covid-v-rossii-evrope-i-ssha#:~:text=%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82 %D1%82%D0%B5%D0%BC %D0%B6%D0%B5%3F%C2%A0-,%D0%A1%D0%A8%D0%90,%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0 %D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%
https://iz.ru/1004247/kseniia-loginova/chao-ragatcii-italiantcy-obidelis-na-es-i-zakhoteli-vyiti
https://crpe.ro/eapfakes/countries/moldova/bill-gates-a-new-villain-enters-the-stage/
https://www.gazeta.ru/culture/news/2020/05/02/n_14371513.shtml
https://www.crpe.ro/wp-content/uploads/2020/07/Intoxicare-%C8%99i-propagand%C4%83-%C3%AEn-gestionarea-crizei-COVID-19-%C3%AEn-Republica-Moldova.-De-ce-neag%C4%83-1-din-2-moldoveni-gravitatea-pandemiei.pdf
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Instrumente şi măsuri de combatere

Atunci când întâlneşti un titlu sau o ştire care ţi se pare stranie, ia o pauză şi verifică critic in-
formaţia pentru a nu nimeri în capcana dezinformării. Ţi-am pregătit, mai jos, tot ce trebuie să 
iei cu tine în trusa de urgenţă pe timp de infodemie, dar şi în navigarea ştirilor de zi cu zi. 

Cum să supravieţuim infodemiei?

 
1. Nu distribui înainte să verifici!

Ţi-a apărut în feed un articol care îţi ridică semne de în-
trebare privind calitatea informaţiei? Înainte de a distribui, 
verifică dacă prezintă un fapt obiectiv ce poate fi verificat. 
Chiar dacă informaţia nu ţi se pare suspectă, verifică în alte 
surse pe care le cunoşti informaţia găsită, mai ales dacă 
sursa actuală nu este una pe care o utilizezi zilnic, pentru 
a fi sigur că nu participi la distribuirea unui fals. 

2. Află şi verifică sursa ştirii!

Dacă sursa reprezintă un portal de ştiri arhicunoscut şi urmărit (vezi la pag. 4 ce înseamnă o 
sursă de încredere), atunci merită să verifici dacă informaţia respectivă se regăseşte pe alte 
platforme cunoscute. Dacă nu ai mai auzit niciodată numele sursei, acesta este un semn că 
ar trebui să continui să verifici mai departe ştirea. O resursă utilă pentru acest exerciţiu sunt 
cei de la Asociaţia Media Guard care se ocupă cu verificarea site-urilor de ştiri din Moldo-
va conform normelor jurnalistice şi de transparenţă. O altă resursă este aplicaţia creată de  

04
FAKE 
NEWS

https://mediaguard.ngo/category/press-check/
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rubrika.ro  pentru browserul Chrome, care îţi indică scorul de încredere al unei pagini de ştiri. 
Tot ei au creat un top al site-urilor “De necrezut”.

3. Citeşte dincolo de titlul ştirii!

Avalanşa de ştiri şi informaţii la care suntem expuşi zilnic ne obligă să filtrăm conţinuturile pe 
care le citim. Astfel, deseori, ajungem să citim doar titlurile ştirilor, nu şi conţinutul lor.  Aceasta 
este însă o capcană bine-cunoscută folosită de autorii de ştiri, care ar putea (re)formula titlu-
rile în aşa fel încât unele să fie atrăgătoare pentru a da impresia de senzaţional sau că oferă o 
informaţie importantă, iar altele sunt formulate mai neutru sau chiar plictisitor pentru a te face 
să le treci cu vederea.  

 
4. Cine este autorul ştirii? 

Orice informaţie scrisă are un autor. Verifică întotdeauna menţiunea auto-
rului la începutul sau sfârşitul ştirii. Prezenţa autorului nu înseamnă că nu-
mele este adevărat sau verificat. Cei care scriu ştiri false cunosc că pot fi 
raportaţi, de aceea ar putea folosi nume şi pseudonime false, imposibil de 
identificat de un simplu cititor. 

5. Ştire ≠ Opinie! Cunoaşte diferenţa şi fii critic!

O ştire trebuie să fie obiectivă, adică să prezinte o informaţie aşa cum este ea, fără a exprima 
opinia sursei pe marginea informaţiei respective. O opinie este întotdeauna subiectivă pentru 
că prezintă păreri proprii ale unor indivizi cu diferite interese despre o anumită informaţie sau 
eveniment. Înţelegerea intereselor din spatele unei opinii te va ajuta să înţelegi de ce este pre-
zentată publicată într-un anumit moment/context. 

6. Atenţie: cuvinte categorice, exces de adjective şi superlative,  
    dar şi greşeli gramaticale

Prezenţa acestora într-un articol deja înseamnă că nu citeşti o ştire, ci 
o opinie în cel mai bun caz. Excesul de întrebări retorice, cuvinte care 
creează panică, frică şi agitaţie sunt un alt indiciu care arată intenţiile 
ascunse ale autorilor de a manipula o anumită reacţie a cititorilor săi şi 
de a prezenta o perspectivă unilaterală a lucrurilor. 

http://www.rubrika.ro
https://www.digi24.ro/stiri/lista-celor-71-de-site-uri-trecute-la-verifica-sursa-si-din-alte-surse-667527#:~:text=Lista aplica%C5%A3iei %E2%80%9EDe,bzi.ro
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7. FACT-check!

E necesar să verifici dacă orice element de informaţie este credibil. Este important să verifici 
orice informaţie, chiar dacă este prezentată drept fapt. Procedează la fel cu imaginile ataşate 
ştirii! Îţi oferim o listă de platforme care se ocupă cu depistarea şi dezminţirea celor mai răs-
pândite falsuri atât la nivel naţional, cât şi la cel internaţional:  

Stopfals.md (Moldova);

Cusens.md (Moldova);

Moldova.org (Moldova);

EUvsDisinfo.eu (Uniunea Europeană);

Faktencheck.afp.com (Germania, Internaţional);

Poynter.org (SUA, Internaţional);

TvRain.ru/FakeNews (Rusia);

Factual.ro (România);

Faktabaari (Finlanda);

Källkritikbyrån (Suedia);

Verificat (Catalonia).

8. Separă adevărurile de falsuri

Şiretlicul ştirilor false şi a teoriilor conspiraţioniste este utiliza-
rea unor adevăruri sau a jumătăţilor de adevăr pentru a face cre-
dibil un fals. Misiunea ta este să înveţi să separi aceste adevăruri 
de contextul fals în care sunt prezentate. 

9. Semnalează şi raportează!

Informează-te despre modurile în care poţi să raportezi un fals. De regulă, platformele de so-
cial media oferă, în dreptul fiecărei postări, posibilitatea de a raporta un fals. Alte platforme au 
creat portaluri unde poţi să semnalezi ştiri sau informaţii false pe care le-ai întâlnit.  

https://stopfals.md/
https://cusens.md/ro/
https://www.moldova.org/
https://euvsdisinfo.eu/
https://faktencheck.afp.com/list
https://www.poynter.org/
https://tvrain.ru/teleshow/fake_news/
https://www.factual.ro/
https://faktabaari.fi/in-english/
https://kallkritikbyran.se/
https://www.verificat.cat/
https://semnale.stopfals.md/ro/semnale/new/
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Cum să vorbeşti cu o persoană  
care crede în ştirile false şi teorii conspiraţioniste?

Atunci când întâlneşti persoane care cred şi distribuie falsuri şi teorii conspiraţioniste, s-ar 
putea să te simţi iritat(ă) şi nerăbdător(oare), cu atât mai mult când aceste persoane îţi sunt 
apropiate. Inspiraţi din infograficul creat de Comisia Europeană, îţi oferim mai jos un şir de sfa-
turi pentru discuţiile cu astfel de persoane.

Alege-ţi luptele. Fii răbdător(oare) şi empatic(ă)

S-ar putea să întâlneşti persoane care se vor ţine cu dinţii de convingerile proprii şi vor refuza 
să şi le schimbe sau să asculte alte opinii. De aceea, este important să te încarci cu multă răb-
dare şi să decizi din start, dacă merită să discuţi cu cineva care refuză să te asculte. 

Dacă ai decis să continui, e important să fii empatic(ă) pentru a putea înţelege de ce persoana 
respectivă are anumite convingeri. Fii atent(ă) şi nu lua în derâdere opiniile acesteia. Altfel, rişti 
să întăreşti convingerile sale. Ţine minte că persoana din faţa ta ar putea fi speriată şi bulversată.

Găseşte puncte de comun acord

Majoritatea falsurilor sau a teoriilor conspiraţioniste pornesc de la nişte jumătăţi de adevăruri 
care sunt mai apoi denaturate pentru a inspira încrederea cititorilor. Încearcă să îţi exprimi 
acordul cu adevărurile de la care porneşte teoria, separând cu atenţie faptele de falsuri pentru 
a ilustra tactica unei teorii conspiraţioniste. 

Încurajează dezbaterea şi întrebările

Adresează întrebări interlocutorului pentru a declanşa autoreflec-
ţia. Aceasta îi va permite să analizeze dacă propriile argumente 
sunt reuşite sau dacă acestea nu ţin. Apelează şi la ajutorul ce-
lor care au crezut în aceleaşi teorii conspiraţioniste. S-ar putea 
ca argumentele lor să inspire mai multă încredere. Află care sunt 
sursele de informare ale interlocutorului şi sugerează-i să le di-
versifice.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/identifying-conspiracy-theories_ro
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Picătura mică găureşte piatra tare

Nu aştepta să convingi interlocutorul de la prima discuţie. E posibil că acesta crede în mai 
multe teorii conspiraţioniste. Acţionează cu paşi mici şi nu insista prea mult. Orice presiune 
poate fi contraproductivă şi luată ca dovadă că eşti implicat(ă) în conspiraţie, ceea ce va întări 
convingerea interlocutorului.

 
Practici internaţionale în lupta cu dezinformarea

Moldova nu este singura ţară care se confruntă cu problema ştirilor false şi a teoriilor conspi-
raţioniste. Măsurile luate de alte ţări pentru educaţia mediatică a cetăţenilor sunt un exemplu 
util pentru statele grav afectate de fenomenul dezinformării precum este Moldova. Îţi prezen-
tăm mai jos un şir de practici interesante la care au recurs alte state. 

Desene animate şi cărţi pentru copii 

Finlanda este probabil campioana în lupta împotriva dezinformării. Strategia ţării este de a in-
clude educaţia media chiar în programul grădiniţei. Astfel, cei mici învaţă despre dezinformare 
printr-un desen animat în care un ursuleţ de pluş le explică copiilor ce este dezinformarea. 

Suedia este o altă ţară scandinavă care se ocupă de educaţia media a cetăţenilor de la o vârstă 
fragedă. În acest caz, o carte cu benzi desenate despre ursuleţul Bamse, una preferată de copii, 
include şi învăţături despre cum să identifici un fals. 

Jocuri şi Quiz-uri

O altă iniţiativă interesantă este crearea jocurilor pentru diferite categorii de vârstă, prin care 
jucătorul va trebui să creeze falsuri ca să atragă o audienţă cât mai mare. Astfel poţi să fii 

https://www.moldova.org/arma-secreta-a-finlandei-in-lupta-impotriva-stirilor-false-copiii-de-la-gradinita/#:~:text=Ursule%C8%9Bul de plu%C8%99,universit%C4%83%C8%9Bi %E2%80%9D%2C spune Toivanen.
https://www.forskning.se/2020/02/04/onlinespel-kan-fungera-som-vaccin-mot-fake-news/
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chiar tu în pielea manipulatorului şi să înţelegi mai bine tactica din spatele unei ştiri false. 
Două exemple interesante sunt jocurile Fake it to Make it şi The Bad News Game, creat de 
platforma media DROG, din Olanda. Un studiu al Universităţii din Uppsala (Suedia) a descoperit 
că cei care au jucat acest joc au devenit mai buni la identificarea ştirilor false şi dezinformării 
- păstrând în acelaşi timp încrederea în ştirile reale. Vezi aici şi versiunea jocului creată pentru 
utilizatorii din Moldova. 

Un alt joc creat de platforma DROG este Go Viral - un joc de 5 minute (disponibil şi în limba 
rusă) în care înveţi cum falsurile despre COVID-19 devin virale şi distribuite cu repeziciune. 

Ungaria, Polonia şi Grecia au creat quiz-uri (Urban Legends, Demagog şi Mathe) prin care îţi 
poţi verifica cunoştinţele despre evenimente şi noutăţi recente, mai ales cele despre care s-au 
scris multe falsuri. 

În jocul You Check!, creat prin efortul comun al Franţei, României, Spaniei şi Suediei ai 
posibilitatea să te simţi un adevărat detectiv şi să investighezi ştiri false. 

Ateliere şi publicaţii pentru tineri

Problema dezinformării a determinat mai multe grupuri de activişti, ONG-uri şi jurnalişti din 
toată lumea să organizeze ateliere de lucru şi programe de formare pentru a ajuta tinerii să 
dezvolte competenţele necesare pentru a nu cădea în capcana dezinformării. 

Proiectul Compasul Digital a creat un şir de ateliere în educaţie digitală pentru elevii mai mul-
tor gimnazii din Austria şi Germania. Vezi aici mai multe resurse create de ei prin care înveţi 
să verifici imagini, surse şi fapte. Portalul #debunkthevirus îţi prezintă o serie de filmuleţe (cu 
subtitrări în engleză) despre dezinformarea din jurul COVID-19. 

Pentru vorbitorii de franceză, iniţiativa Entre les lignes [RO: ‘Printre Rânduri’] aparţine unui grup 
de jurnalişti din Franţa care îşi propune să dezvolte spiritul critic în rândul tinerilor şi să educe 
cetăţeni capabili să trieze informaţiile şi imaginile pe care le întâlnesc zilnic. 

Proiectul Youth MythBusters, creat de Cehia, Cipru, Grecia, Ungaria şi Italia, oferă o platformă 
de învăţare online, atât pentru tineri cât şi pentru tineri influenceri, unde poţi să afli mai multe 
despre demontarea miturilor şi falsurilor, implicare civică şi politică, discursuri de ură şi com-
portamentul influencerilor. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653633/EXPO_STU(2021)653633_EN.pdf?fbclid=IwAR3gCG1CqjN1n-qXwADyp8XGXUzcfs5wrdu79lneK9_-R12AKhejSV7Gncg
https://www.fakeittomakeitgame.com/
https://badnewsgame.se/#intro
https://drog.group/
https://www.forskning.se/2020/02/04/onlinespel-kan-fungera-som-vaccin-mot-fake-news/
https://www.getbadnewsmoldova.com/#intro
https://www.goviralgame.com/en/play
https://www.urbanlegends.hu/2021/03/februari-hoaxkviz-teszteld-magad-bedolsz-e-az-alhireknek/
https://fajniezewiesz.pl/
https://research.playcompass.com/mathe/
http://project-youcheck.com/game-romanian/
https://www.digitalerkompass.at/
https://www.derkompass.at/
https://www.derkompass.at/debunkthevirus/
https://entreleslignes.media/
https://elearning.youthmythbusters.eu/
https://elearning.youthmythbusters.eu/
https://elearning.youthmythbusters.eu/


Acest material este publicat în cadrul proiectului Building resilience to COVID-19 disinformation through health and media education among youth / 
[RO:  Consolidarea rezilienţei în faţa dezinformării prin educarea tinerilor în domeniul media şi al sănătăţii publice] implementat de Reprezentanţa din 

Republica Moldova a Centrului Român de Politici Europene cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.

Acest material este realizat de Reprezentanța din Republica Moldova a Centrului Român de Politici Europene.  
Conținutul acestuia nu reprezintă neapărat poziția sau opinia Ambasadei SUA în Republica Moldova.
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