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O REȚEA PUTERNICĂ ȘI ÎN CREȘTERE 

Rețeaua de fact-checking EDMO își propune să încurajeze o cooperare mai puternică între organizațiile europene de fact-checking, să permită o 
comunicare rapidă și eficientă între acestea și să producă, datorită eforturilor comune, o varietate de rezultate privind fact-checkingul.
Unul dintre principalele sale rezultate a fost un rezumat lunar privind dezinformarea la nivelul UE.

Când a fost publicat primul rezumat, în iulie 2021, rețeaua EDMO era formată din 13 organizații de fact-checking, acoperind 18 state membre ale UE. 
În luna decembrie 2022, rețeaua a crescut la un număr de 37 de organizații de fact-checking, acoperind 25 de state membre ale UE* și Norvegia. 

Membrii rețelei sunt solicitați lunar să furnizeze informații despre activitatea lor de fact-checking la nivel național, pentru a identifica narațiunile și
tendințele în dezinformare la nivelul UE. 
Numărul de respondenți la chestionarul lunar a crescut de la o medie de 11 pentru primele trei rezumate lunare (iulie-august-septembrie 2021) la o 
medie de 27 în ultimele trei rezumate lunare (octombrie-noiembrie-decembrie 2022).

Composition of the EDMO 
fact-checking network, 
July 2021

Composition of the EDMO 
fact-checking network, 
December 2022
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DEZINFORMAREA ÎN UE: PRINCIPALELE TEME 

De la prima publicare, rezumatele lunare EDMO au măsurat ponderea dezinformărilor detectate despre COVID-19 în total, adică
cantitatea totală de articole verificate de membrii rețelei într-o anumită lună. Din februarie 2022,  a fost monitorizată dezinformarea
detectată despre războiul din Ucraina, iar din iulie 2022, de asemenea, dezinformarea legată de schimbările climatice.

% din dezinformarea legată de 
COVID-19
% din dezinformarea legată de 
Ucraina
% din dezinformarea legată de
schimbările climatice

Iunie 2021, Iulie 2021, August 2021, Septembrie 2021, Octombrie 2021, Noiembrie 2021, Decembrie 2021,
Ianuarie 2022, Februarie 2022, Martie 2022, Aprilie 2022, Mai 2022, Iunie 2022, Iulie 2022, August 2022, Septembrie
2022, Octombrie 2022, Noiembrie 2022
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Dezinformarea legată de COVID-19, de când a început monitorizarea EDMO, a înregistrat cele mai mari 
procente în decembrie 2021 (51.5% din totalul dezinformărilor detectate) și în ianuarie 2022 (46.5%), în paralel
cu valul de iarnă 2022/2023 de cazuri înregistrate în UE.

Dezinformarea pare să fie auxiliară informărilor principale, deoarece aceasta urmează tendințele din mass-
media. Deci, într-o perioadă de creștere dramatică a numărului de cazuri de COVID-19, informările publice s-
au concentrat pe scară largă asupra pandemiei, iar dezinformarea a fost, la rândul ei, legată de acest subiect.

Dezinformarea legată de Ucraina a fost aproape inexistentă până la începutul războiului, chiar dacă știrile
despre concentrările de trupe rusești circulau deja în mass-media în ianuarie-februarie 2022. Începând cu 24 
februarie, numărul știrilor false despre Ucraina a crescut vertiginos, iar în martie procentul de dezinformare
detectată despre război a atins un nou record printre rezumatele EDMO dedicate unui subiect singular: 59% din
totalul dezinformării detectate. 

De atunci, procentul a scăzut constant până la sfârșitul verii, atingând punctul cel mai scăzut în septembrie 2022. 
În octombrie și noiembrie 2022, procentul a început din nou să crească, chiar dacă este departe de nivelurile
înregistrate în primele luni de război.

Dezinformarea legată de schimbările climatice nu a atins niciodată nivelurile detectate în cazul
dezinformărilor legate de Ucraina și COVID-19, potrivit rezumatelor EDMO. De când EDMO monitorizează
subiectul prin rezumatele sale (iulie 2022), acesta nu a depășit niciodată 20% din totalul dezinformărilor
detectate. A atins vârful în august 2022, probabil în raport cu valurile de căldură care au lovit Europa în timpul
verii, apoi practic s-a înjumătățit ca procent din total. Dar este de remarcat faptul că a existat un subiect
constant de dezinformare în UE. 
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DEZINFORMAREA ÎN UE: PRINCIPALELE TEME

Un aspect comun al dezinformării detectate despre pandemie, despre războiul din Ucraina și despre schimbările climatice e că acestea sunt
teme principale ce tind să persiste în timp, găsind noi modalități de apariție. De exemplu, în noiembrie 2022, Cupa Mondială din Qatar a reaprins
vechea narațiune de dezinformare despre ucrainenii care sunt pro-naziști. 

Marea majoritate a temelor de dezinformare detectate în rezumatele lunare EDMO la începutul monitorizării sunt încă active în noiembrie 2022  
(al 18-lea și ultimul rezumat lunar EDMO luat în considerare aici.) 

Subiecte de dezinformare Prima detectare Încă detectat 

Invazia Rusiei în Ucraina este justificată (de ex. de faptul că a avut loc un genocid al civililor
vorbitori de limbă rusă în Donbas) 

februarie 2022

Propaganda de război pro-Ucraina  (de ex.“Fantoma Kievului”) februarie 2022

Propaganda de război pro-Rusia (de ex., exagerarea realizărilor militare rusești) februarie 2022

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este nazist, satanist, dependent de droguri,  laș etc februarie 2022

Mass-media occidentală (de exemplu, BBC sau CNN) a răspândit știri false/imagini false 
despre război. 

februarie 2022

Cele mai grave masacre ale războiului sunt înscenate (de exemplu, spitalul lui Mariupol, 
Bucha, Izyum, Kupiansk/ victimele ucrainene sunt “actori de criză”.

martie 2022

Ucrainenii și forțele ucrainene sunt în mare parte pro-naziste. martie 2022

Război în 
Ucraina 
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Subiecte de dezinformare Prima detectare Încă 
detectat 

Refugiații ucraineni sunt violenți, naziști, hoți, paraziți etc. martie 2022

Ajutoarele militare, economice și umanitare pentru Ucraina sunt inutile/periculoase, din 
cauza corupției și a lipsei de încredere în Ucraina (de exemplu, armele occidentale vândute 
pe piața neagră).

martie 2022

Sentiment rusofob exagerat în țările europene (în special în țările baltice) martie 2022

Consecințele economice, sociale, politice negative exagerate ale războiului din Ucraina martie 2022

Consecințele economice negative exagerate ale războiului și ale sancțiunilor în Europa martie 2022

Aliații Ucrainei sunt pro-naziști/ exploatează Ucraina (de exemplu, Polonia vrea să 
cucerească Ucraina de Vest, U.S. cumpără terenurile Ucrainei ieftin etc.) .

martie 2022

Război în
Ucraina

https://demagog.org.pl/fake_news/ukrainscy-uchodzcy-demoluja-sklep-nagranie-pochodzi-sprzed-wojny/
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COVID-19

Subiecte de dezinformare Prima detectare Încă detectat

Pandemia este o farsă. iunie 2021 

Sars-Cov-2 nu este chiar atât de periculos. iunie 2021 

Teorii ale conspirației despre depopularea lumii/experimente pe oameni cu cipuri 
(“plandemic”) 

iunie 2021 

Vaccinurile împotriva COVID-19 sunt foarte periculoase/letale. iunie 2021 

Persoanele vaccinate sunt împiedicate să facă o serie de activități (de exemplu, conducerea 
auto) .

iunie 2021 

Testele PCR, măștile de față și alte mijloace de prevenire a COVID-19 sunt inutile. iunie 2021 

Remedii/medicamente miraculoase împotriva COVID-19 iunie 2021 

Dovezi clare că virusul Sars-Cov-2 a fost conceput într-un laborator chinez iunie 2021 

Protestele împotriva măsurilor de izolare legate de COVID-19 sunt mai mari decât arată mass-
media. 

iulie 2021 

Reprimarea brutală a protestelor/pedepsele severe pentru persoanele nevaccinate iulie 2021 

Protestele au avut succes în multe țări, forțând autoritățile să anuleze campaniile de 
vaccinare.

septembrie 2021
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https://maldita.es/malditaciencia/20200228/remedios-falsos-pseudociencias-coronavirus-mms-homeopatia/
https://healthfeedback.org/evaluation/viral-new-york-post-article-perpetuates-the-unfounded-claim-that-the-covid-19-virus-is-manmade/
https://edmo.eu/2021/11/11/corona-sceptics-a-small-movement-trying-to-project-a-huge-shadow/
https://sprawdzam.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9NF6ZU-1
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Schimbările climatice

Subiecte de dezinformare Prima detectare  Încă detectat 

Schimbările climatice nu sunt reale și/sau nu au legătură cu activitățile umane. iulie 2022

Mass-media a răspândit panica prin știri false și/sau imagini manipulate. iulie 2022

Mișcările climatice sunt ipocrite și/sau nesăbuite. iulie 2022

Sursele regenerabile, reciclarea și vehiculele electrice sunt inutile sau periculoase. iulie 2022

Combustibilii fosili nu au un impact negativ puternic asupra schimbărilor climatice. iulie 2022

https://edmo.eu/2022/07/21/disinformation-about-climate-change-main-narratives-in-june-at-the-european-level/
https://edmo.eu/2022/08/08/the-chromatic-change-conspiracy-theory/
https://www.newtral.es/greta-thunberg-glastonbury-basura-bulo/20220706/
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/windturbines-verliezen-geen-62-kg-per-turbine-aan-microplastic
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/camioes-misturam-residuos-dos-tres-ecopontos-no-mesmo-contentor-nao-e-apenas-um-mito-sem-fundamento
https://www.verificat.cat/es/fact-check/que-sabemos-de-los-videos-que-muestran-vehiculos-supuestamente-electricos-en-llamas
https://factuel.afp.com/doc.afp.com.32W22KL


ALTE SUBIECTE RELEVANTE ALE DEZINFORMĂRII 

În perioadele acoperite de rezumatele lunare EDMO, au fost detectate și alte subiecte semnificative de dezinformare, chiar dacă nu au fost măsurate cantitativ.

Migranții, străinii – în special musulmanii - și minoritățile etnice sunt o țintă recurentă a dezinformării. Alte ținte sunt comunitățile LGBTQ+ , politicienii și instituțiile
UE.

Migranți, instituții UE, comunități LGBTQ+ 
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Dezinformarea se concentrează, în mod obișnuit, pe principalele știri ale momentului. De exemplu, când regina Elisabeta a II-a a murit în septembrie
2022, au fost detectate multe știri false despre funeraliile regale, circumstanțele morții și așa mai departe. La fel s-a întâmplat și în cazul Cupei
mondiale din Qatar din noiembrie 2022.

Știrile false legate de subiecte apărute în știri pot fi de două feluri: 
- Clickbaiting fără o narațiune specifică, prin urmare mai puțin periculos și cu potențial dăunător mai 

redus decât dezinformarea care urmărește să transmită mesaje specifice.

- Al doilea tip exploatează evenimentul curent pentru a reaprinde atacurile împotriva țintelor tradiționale de dezinformare, adică îl include într-
o narațiune preexistentă.

Principale evenimente apărute în știri

De exemplu, retragerea SUA din Afganistan și haosul ce a urmat în țară în august 2021 au fost exploatate pentru
a răspândi știri false despre migranții afgani care sunt doar bărbați tineri, „lași” ce fug din țară și lasă în urmă femei și copii.
Înainte de sărbătorile de iarnă din 2021/2022, s-a răspândit știrea falsă că UE avea un plan de acțiune pentru desființarea Crăciunului.
Focarul de variola maimuței din mai 2022 a fost folosit pentru a ataca comunitățile LGBTQ+ cu știri false și același lucru s-a întâmplat după
masacrul de la Uvalde din Texas.
În iulie 2022, multe știri false au folosit protestele fermierilor olandezi – declanșate de decizia guvernului de a stimula reducerea numărului de 
animale, cu scopul de a reduce la jumătate poluarea cu oxid de azot și amoniac în țară până în 2030 – pentru a răspândi negarea existenței
schimbărilor climatice.
În septembrie 2022, moartea Reginei Elisabeta a fost pretextul pentru a răspândi dezinformarea despre vaccinurile COVID-19, iar criza
gazelor/prețurilor a fost folosită pentru a ataca politicienii naționali și din UE. În noiembrie 2022, Cupa Mondială din Qatar a fost ocazia de 
a răspândi știri false despre faptul că ucrainenii sunt pro-naziști.
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https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Twelfth_Fact-Checking_Report_Jun_2022_H.pdf#page=4&zoom=auto,-284,659
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/03/EDMO-14-Horizontal.pdf#page=5&zoom=auto,-284,701
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/06/EDMO-16-Horizontal.pdf#page=5&zoom=auto,-284,756
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/09/EDMO-18-Horizontal-FCB.pdf#page=3&zoom=auto,-286,42


Alegeri naționale în statele membre ale UE

În special după alegerile prezidențiale din SUA din 2020, știri false despre alegeri fraudate, scandaluri electorale și fraude au apărut în multe țări
din UE înainte și după alegerile naționale. Exemplele includ:

Dezinformarea despre presupusa fraudă în timpul alegerilor pentru Bundestag din Germania a fost detectată în
septembrie 2021 (de exemplu, buletine de vot false trimise prin corespondență, urne nesigilate).

Un lucru asemănător s-a întâmplat în Franța, în timpul alegerilor prezidențiale din aprilie 2022: știri
false despre 2 milioane de voturi dispărute, despre fraude electorale în multe țări UE.

Acest tip de dezinformare a circulat și în țările mai mici. De exemplu, în octombrie 2022, în Letonia au fost 

detectate multe știri false care susțin că alegerile au fost„furate”.

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2021/11/Fourth_Fact-Checking_Report_Oct_2021_H.pdf#page=6&zoom=auto,-284,655
https://correctiv.org/faktencheck/2021/09/10/nein-wenn-die-obere-ecke-des-stimmzettels-abgeschnitten-oder-gelocht-ist-ist-er-nicht-ungueltig/
https://correctiv.org/faktencheck/2021/09/29/bundestagswahl-wahlurnen-muessen-keine-siegel-haben-deutschland-berlin-dortmund/
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Eleventh_Fact-Checking_Report_May_2022_H.pdf#page=5&zoom=auto,-18,554
https://factuel.afp.com/doc.afp.com.328X87B
https://rebaltica.lv/2022/10/nav-pamata-apgalvot-ka-velesanu-rezultati-nav-tiri-vai-velesanas-ir-nozagtas/


CELE MAI VIRALE ȘTIRI FALSE DETECTATE ÎN REZUMATELE EDMO 

Fiecare rezumat lunar EDMO a evidențiat subiectele cu cea mai largă circulație în UE în luna luată în considerare, pe baza rapoartelor. Cele 10 
subiecte care au circulat cel mai mult, pe parcursul celor 18 luni analizate, sunt:
Știri false Subiect Luna de detectare Țările de detectare (Nr.)

Ucraina găzduiește bio-laboratoare secrete din SUA (exemplu). martie 2022 22

Spitalul din Mariupol nu a fost bombardat de Rusia, iar atacul a fost organizat
de forțele ucrainene (exemplu) .

martie 2022 20

Mass-media occidentală a răspândit știri false despre războiul din Ucraina 
(exemplu) .

martie 2022 20

Scenele oribile înregistrate în Bucha au fost înscenate de forțele ucrainene
(exemplu) .

aprilie 2022 20

Videoclipuri/imagini/știri care demonstrează consumul de cocaină de către
Zelensky (exemplu) .

aprilie 2022 20

Un „documentar” denumit  „Died suddenly” despre vaccinurile Covid-19, care 
răspândește teorii ale conspirației și știri 
false/informații înșelătoare despre vaccinare (exemplu) .

noiembrie 2022 20

Afirmații înșelătoare despre un director Pfizer care admite că această 
companie nu și-a testat în mod corespunzător vaccinurile împotriva COVID-19 
(exemplu) .

octombrie 2022 19

Videoclip care prezintă ruși într-o coadă de 35 km la granița cu Finlanda
după anunțul de către Putin despre o mobilizare parțială (exemplu) .

septembrie 2022 16

Videoclipuri și imagini în afara contextului asociate cu protestele 
antiguvernamentale ale fermierilor din Țările de Jos (exemplu) .

iulie 2022 16

Hărțile meteo sunt manipulate pentru a exagera schimbărileclimatice (de ex.) Iulie 2022 15

https://www.faktisk.no/artikler/0gp8p/nei-russland-angriper-ikke-amerikanske-laboratorier-i-ukraina
https://demagog.org.pl/fake_news/ostrzal-szpitala-w-mariupolu-byl-ustawka-fake-news/
https://www.newtral.es/cnn-periodista-muerto-ucrania-afganistan/20220308/
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.327R8KF
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-video-met-cocaine-op-bureau-van-zelensky-is-fake/
https://edmo.eu/2022/12/06/died-suddenly-yet-another-conspiracy-video-about-covid-19-vaccines-reigniting-disinformation-with-the-same-old-hoaxes/
https://demagog.org.pl/fake_news/hamowanie-transmisji-czy-pfizer-musial-to-sprawdzic-w-badaniu/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/rusai-bega-bet-i-kita-puse-35-km-eile-i-suomija-susidare-ne-del-mobilizacijos-56-1936952
https://faktantarkistus.afp.com/doc.afp.com.32EY6PA
https://nieuwscheckers.nl/rode-temperatuurkaarten-in-het-weerbericht-zijn-niet-van-recente-datum/


Din listă reiese clar că războiul din Ucraina, mai ales în primele luni, a fost subiectul celor mai 
virale știri false detectate. În multe cazuri, aceste știri false au făcut ecou propagandei rusești (de exemplu, d
espre bombardamentul spitalului din Mariupol, masacrul din Bucha și bio-laboratoarele secrete din SUA).

Dezinformarea pro-rusă este, fără îndoială, fenomenul major de dezinformare legat de război, 
dar rezumatele lunare EDMO au detectat și o anumită dezinformare anti-rusă și/sau pro-ucraineană
(de exemplu, exagerând fenomenul existent al tinerilor ruși care fug din țară pentru a nu fi înrolați).

Dezinformarea legată de COVID-19 a produs unele știri false virale care au fost detectate de rezumatele lunare 
EDMO. Este probabil ca cele mai relevante exemple să fi circulat la începutul
pandemiei, în 2020, când rezumatele lunare EDMO nu erau încă publicate.



METODOLOGIE 

Informațiile conținute în acest rezumat au fost colectate analizând cele 18 rezumate
lunare EDMO publicate până la sfârșitul anului 2022 (https://edmo.eu/făcut/checking-briefs/). 

Perioada de referință: iunie 2021 - noiembrie 2022. Redactor principal: Tommaso Canetta, 
Pagella politica/ Facta News. 

Pentru mai multe informații: canetta@pagellapolitica.it

EDMO a primit finanțare de la Uniunea Europeană
sub numărul contractului: LC-01935415

https://edmo.eu/f%C4%83cut/checking-briefs/
mailto:t.canetta@pagellapolitica.it
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