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1. REZUMAT EXECUTIV
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Pandemia de COVID-19 în România a fost însoţită, ca peste tot în lume, de o

explozie a informaţiilor false, trunchiate, dăunătoare pentru sănătatea publică,

explozie cunoscută sub numele de „infodemie”. Raportul „Infodemia COVID-19 în

România: o analiză a dezinformării în spaţiul digital” își propune să exploreze într-o

manieră cât mai clară tiparele dezinformării la care este expus publicul român.

Pentru a atinge acest obiectiv, echipa de cercetători a Asociaţiei

Eurocomunicare a realizat o analiză a postărilor, articolelor și imaginilor selectate

din 82 de surse care au pus în circulaţie informaţii false/înșelătoare și naraţiuni

toxice despre pandemie. Au fost, astfel, colectate și analizate 150 de materiale care

au circulat în mediul online în perioada 15 martie – 9 octombrie 2020. Utilizarea

instrumentului CrowdTangle a permis evaluarea interacţiunilor generate de un

articol publicat pe Facebook, a grupurilor și paginilor în care acesta a fost distribuit,

precum și măsurarea audienţei totale atinse.

Concluzia principală a raportului este că, din punctul de vedere al infodemiei,

spaţiul online românesc a fost perfect conectat cu cel global, fiind asaltat de aceleași

valuri de dezinformare pe care le-au documentat organizaţiile de fact-checking din

întreaga lume („virus fabricat”, „introducerea vaccinării obligatorii”, „microciparea

populaţiei”, „mascarada COVID”, „dictatura COVID”). Pe viitor, merită urmărite

atât manifestările globale/transnaţionale ale infodemiei, cât și încercările de adaptare

a acestora la particularităţile culturale și psiho-sociale ale spaţiului public românesc

(frici și angoase publice, cadraje dominante, bias-uri colective).
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O lume aruncată în haos …

Pandemia de COVID-19 a zguduit întreaga planetă și a determinat luarea

unor măsuri fără precedent – carantină, întreruperea activităţii economice, a

transporturilor și schimburilor transfrontaliere. Conform datelor raportate de

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), până în prezent, la nivel mondial,

există 37,8 milioane de cazuri de infectare și peste 1 milion de decese. Nici un

continent și nici o regiune nu au fost ferite, pandemia de COVID-19 fiind

prima criză sanitară care s-a manifestat simultan la nivelul întregului glob.

Modul de manifestare este ilustrat astfel de Tedros Adhanom Ghebreyesus,

Directorul General al OMS:

„De-a lungul anilor am realizat multe rapoarte, recomandări și analize,

toate conducând la aceeași concluzie: lumea nu este pregătită pentru o

pandemie. COVID-19 ne-a pus în faţa evidenţei: când chiar a fost lovită

de pandemie, lumea nu a știut cum s-o gestioneze.” (Organizaţia Mondială

a Sănătăţii, 2020a)
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O lume aruncată în haos …

Confruntat cu o creștere rapidă a numărului de cazuri de COVID-19,

Guvernul României a decis aplicarea treptată a măsurilor de gestionare a crizei

medicale - de la cerinţele de distanţare socială și purtare a măștii de protecţie în

locurile aglomerate, până la suspendarea activităţii celor mai multe instituţii

publice și educaţionale. Având în vedere evoluţiile epidemiologice de pe plan

internaţional, președintele Klaus Iohannis a declarat starea de urgenţă pe 16

martie (Decretul nr. 195). Tot în luna martie a.c., au fost emise mai multe

ordonanţe militare, cu scopul de a impune treptat restricţii și măsuri de

distanţare socială. Prima ordonanţă militară a suspendat toate activităţile

publice, inclusiv adunările sociale și activităţile de divertisment. Mai mult,

majoritatea organizaţiilor publice și private și-a transferat activitatea într-un

format de tip „home office”, în timp ce toate instituţiile de învăţământ

(preuniversitare și universitare) au fost închise, iar elevii și studenţii au urmat

cursurile în format online.

Toate aceste schimbări au avut loc într-un ritm foarte alert, oferind puţin

timp de acomodare celor afectaţi de restricţii. Spre exemplu, profesorii și elevii

au trecut printr-o familiarizare forţată cu mijloacele digitale de interacţiune, în

timp ce părinţii s-au văzut puși într-o dublă ipostază – de angajaţi conectaţi la

activităţile profesionale și de sprijin educaţional pentru copii.
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O lume aruncată în haos …

Primele măsuri luate de Guvernul României pentru a încetini răspândirea

pandemiei de COVID-19 au avut iniţial rezultate promiţătoare, dar ridicarea lor

treptată, începând cu jumătatea lunii mai, a dus la o creștere continuă a

infectărilor și deceselor legate de COVID-19, inversând, practic, rezultatele

relativ bune obţinute în ceea ce privește reducerea răspândirii virusului. Până în

octombrie, momentul redactării acestui raport, România a înregistrat peste

5.000 de decese legate de COVID-19 și un număr zilnic de infectări mai mare

de 2.000 (Figura 1).

Figura 1. Coronavirus în România (număr cumulativ de cazuri confirmate, cazuri active, decese și persoane vindecate 
în perioada 26.02 – 7.10.2020)

Sursa: https://COVID19.geo-spatial.org/
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O lume aruncată în haos …

Situaţia alarmantă din România nu este singulară; cele mai multe ţări și

guverne se confruntă cu o capacitate limitată de a lupta cu efectele pandemiei. În

septembrie a.c., Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) – un consiliu

tehnic aflat sub auspiciile United Nations și World Bank, a publicat raportul „A

World in Disorder (O lume aruncată în haos)” (Organizaţia Mondială a Sănătăţii,

2020a). Raportul realizează o evaluare dură a răspunsului global la criza COVID-

19, numindu-l „un eșec colectiv de a lua în serios prevenirea pandemiei, pregătirea

răspunsului la criză și prioritizarea măsurilor necesare”. Una dintre concluziile

raportului vizează abordările trunchiate, binare, care poziţionează ţările lumii într-

unul din cele două clustere: „ţări care au gestionat criza” vs. „ţări care sunt depășite

de situaţie”. În aceeași logică, conchide raportul, există lideri care s-au străduit să

ia, din vreme, măsuri bazate pe dovezi știinţifice și bune practici, dar și lideri

caracterizaţi de iresponsabilitate, ceea ce a condus la adâncirea deficitului de

încredere publică și a încetinit efortul de redresare.

O variabilă cu un impact covârșitor asupra succesului măsurilor de gestionare

a pandemiei o reprezintă disponibilitatea cetăţenilor de a respecta regulile,

restricţiile și normele decise de autorităţi; cu alte cuvinte, disponibilitatea de a se

ralia la „noua normalitate”, în ciuda disconfortului care poate fi resimţit pe mai

multe planuri – personal, profesional, religios, cultural, social, comunitar etc.
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O lume aruncată în haos …

Există o literatură destul de bogată și diversă care explorează mecanismele

care îi determină pe cetăţeni să se conformeze măsurilor restrictive în contexte

pandemice. În general, respectarea individuală a măsurilor restrictive este

modelată de factori precum obiceiurile de consum media (informaţiile primite

pe reţele sociale și platformele de mesagerie instantanee, încrederea în site-urile

oficiale), încrederea în instituţii și sentimentele de incertitudine,

permeabilitatea la teoriile conspiraţiei care iau naștere în jurul pandemiei,

vulnerabilitatea în faţa dezinformării și a patologiilor digitale. „Infodemia” -

un termen consacrat în analizele pe tema COVID-19 și considerat un obstacol

în calea implementării strategiilor de răspuns la criză – este abordată pe larg în

cele ce urmează. Raportul de faţă luminează, într-o manieră condensată, dar

cuprinzătoare, particularităţile infodemiei în România, cu accent pe

vulnerabilităţile și riscurile asociate spaţiului digital. De asemenea, raportul

explorează posibile explicaţii cu privire la felul în care credinţa în conspiraţii

legate de COVID-19 se corelează cu disponibilitatea românilor de a respecta

măsurile și normele de protecţie anti-coronavirus. Jumătăţile de adevăr, știrile

false, abordările conspiraţioniste – toate acestea sunt cartografiate într-un

demers analitic complex, în același timp accesibil și ferit de teoretizări excesive.
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Pandemia de COVID-19 a accentuat o serie de vulnerabilităţi ale

ecosistemului informaţional, printre care și puterea de a genera și disemina un

conţinut imens de informaţii false, neverificate sau înșelătoare. În contextul

unor circumstanţe excepţionale cauzate de pandemia de COVID-19 și al

numeroaselor posibilităţi oferite de noile tehnologii, spaţiul digital a devenit un

teren fertil pentru răspândirea rapidă și, de multe ori, coordonată a unor ample

campanii de dezinformare, zvonuri, naraţiuni toxice sau informaţii

manipulatoare, unele cu potenţial dăunător pentru sănătate. De la teorii despre

crearea virusului cu scopul de a controla, testa sau vaccina forţat populaţia,

până la afirmaţii care legau transmiterea virusului de tehnologia 5G și

instaurarea unei dictaturi mondiale de către elite oculte, infodemia derulată în

paralel cu pandemia de COVID-19 a reprezentat o provocare pentru

economiile naţionale, pentru sistemele de sănătate și pentru capacitate

guvernelor de a obţine sprijinul și cooperarea cetăţenilor.

„Infodemia”, termen utilizat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, face

referire la „supraabundenţa de informaţii – unele dintre ele adevărate, altele nu

– care îi împiedică pe cetăţeni să identifice sursele credibile de informaţii,

tocmai când au mai multă nevoie de orientare.” (Organizaţia Mondială a

Sănătăţii, 2020c).
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Asaltul informaţional raportat la o criză sanitară globală poate crea

„confuzie și neîncredere în rândul cetăţenilor” și poate îngreuna găsirea unei

soluţii eficiente în materie de sănătate publică (Organizaţia Mondială a

Sănătăţii, 2020d). În ultimul an, dezinformarea pe subiecte medicale a adunat

peste 3,8 de miliarde de vizualizări din partea utilizatorilor de Facebook din

doar cinci ţări, atingând punctul maxim în luna aprilie, așa cum arată un raport

realizat de Avaaz. Același raport (Avaaz, 2020) arată că doar 16% din

conţinutul analizat era marcat drept fals pe Facebook. Un studiu Oxford

confirmă faptul că Facebook este principalul canal de distribuire a clipurilor

video care dezinformează cu privire la COVID-19, iar comunităţile de pe

Facebook sunt catalizatori ai dezinformării (Knuutila et.al., 2020).

Rapoarte și analize complementare studiului de faţă au surprins diverse

ipostaze ale dezinformării cu privire la pandemia de COVID-19, având ca ţintă

cetăţenii statelor membre UE. Atât Rusia, cât și China au demarat o campanie

susţinută de dezinformare încă din ianuarie 2020 (Brovdiy, 2020). Printre

naraţiunile promovate se numără: conspiraţii despre crearea virusului ca armă

de distrugere în masă de către SUA, predicţii despre colapsul iminent al UE ca

urmare a incapacităţii de a gestiona pandemia, reafirmarea superiorităţii Rusiei

și Chinei, lipsa de solidaritate europeană în lupta cu pandemia de COVID-19

și fragilitatea democraţiilor din statele membre UE (Brovdiy, 2020; Rebello et

al., 2020; Serviciul European de Acţiune Externă, 2020).
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Simultan, au circulat numeroase informaţii înșelătoare despre tratamentul și

prevenţia infectării cu SARS-CoV-2, fiind contestată inclusiv existenţa

virusului (Brovdiy, 2020). Alte teorii ale conspiraţiei au vizat interesele ascunse

din spatele gestionării crizei, precum anihilarea drepturilor și libertăţilor,

raportarea exagerată a deceselor și îmbolnăvirilor, manipularea crizei de către

marile companii farmaceutice ori de către o elită din umbră (Lynas, 2020).

Din această multitudine de teme și naraţiuni, câteva se detașează ca fiind

cele mai răspândite în spaţiul UE: cele privind „fabricarea” virusului într-un

laborator, legăturile lui Bill Gates cu planificarea pandemiei, dezinformarea

despre vaccin, mesajele anti-mască, rolul nociv al tehnologiei 5G în răspândirea

bolii, recomandările înșelătoare de tratament și prevenţie și comparaţia

inadecvată cu gripa sezonieră (AFP et al, 2020).

O analiză transnaţională realizată de International Fact-Checking

Association, un grup de agenţii de presă și organizaţii dedicate verificării

factuale a informaţiilor, a relevat similarităţile remarcabile dintre valurile de

dezinformare care au circulat în diverse contexte naţionale (Tardáguila, 2020).

Acestea au abordat teme foarte apropiate indiferent de statul analizat și s-au

bazat pe aceleași mijloace de viralizare (serviciile de mesagerie privată precum

WhatsApp și Facebook Messenger, pagini și grupuri pe Facebook, bloguri,

website-uri, precum și canale TV).
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Este de remarcat că aceste naraţiuni, pe măsură ce pătrund într-un spaţiu

cultural dat, se îmbogăţesc cu tușe locale, căpătând astfel un plus de relevanţă și

de legitimitate (Bârgăoanu & Durach, 2020). Adaptarea unor teme globale la

contexte locale se produce în două etape. În prima etapă, naraţiunile locale se

concentrează pe subiecte legate de pandemia în sine, iar în a doua, se cuplează

cu problemele, temele și naraţiunile politice și sociale preexiste în statele în

cauză (EU DisinfoLab, 2020).

Consecinţele dezinformării nu pot fi trecute cu vederea. În contextul

actual, asemenea „injecţii” de informaţii și încadrări toxice ale faptelor pot

determina subminarea încrederii în instituţii, ignorarea sfaturilor și

recomandărilor oficiale, cât și adoptarea de către cetăţeni a unor

comportamente riscante (Comisia Europeană, 2020, p.2). Datele arată că peste

800 de persoane au murit, iar alte 6000 au fost spitalizate, dintre care 60 și-au

pierdut vederea după ce au urmat sfaturile și recomandările cu privire la

COVID-19 provenite din surse îndoielnice (Islam et al., 2020).

În concluzie, cercetările de până acum atestă o răspândire generalizată a

dezinformării despre coronavirus; temele și subiectele care au făcut obiectul

dezinformării s-au adaptat unor frici și vulnerabilităţi specifice contextelor

naţionale și regionale, dar au prezentat și o serie de elemente retorice comune la

nivel global/ transnaţional.
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Dintre aceste teme și subiecte comune, reţinem: „pandemia a fost

planificată” (plandemie, mascaradă, show), „pandemia are scopul de a controla

și supune oamenii” (obedienţă, supunere, experiment asupra oamenilor,

genocid), „se încearcă instaurarea unei dictaturi” (dictatură medicală, dictatură

nazistă sau comunistă, Gulag, stat sclavagist), „complotul elitelor corupte” (Bill

Gates, OMS, Big Pharma), „guvernul vrea să ne facă rău” (neîncrederea în

autorităţi, în declaraţii și decizii oficiale). În secţiunile următoare ale acestui

raport, vom concentra analiza asupra temelor, naraţiunilor și mecanismelor de

dezinformare specifice ecosistemului informaţional din România.
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4. INFODEMIA COVID-19 ÎN ROMÂNIA

Pandemia de COVID-19, în România a fost însoţită de o „infodemie” a

informaţiilor false, înșelătoare, manipulatoare, oricum dăunătoare pentru

sănătatea publică. Spaţiul online a fost invadat de informaţii despre „virusul

care nu există”, „virusul care există doar la televizor”, „mascarada COVID” sau

„pandemia planificată”. Cele mai populare mișcări, mobilizate în contextul

crizei COVID-19 sunt dedicate temelor anti-mască și anti-vaccin. În spaţiul

online, masca a devenit „botniţă”, iar purtarea măștii un simbol al „supunerii”,

„obedienţei” și „îngenuncherii”. Pandemia a fost descrisă drept un pretext

pentru vaccinarea și implantarea unor dispozitive de control al populaţiei. În

spatele tuturor acestor acţiuni bine planificate s-ar afla fie Bill Gates, fie

George Soros, fie companiile farmaceutice, fie guvernele, fie ar fi vorba despre

un complot al tuturor celor menţionaţi. Restricţiile impuse și măsurile luate

de autorităţi au fost definite drept atacuri la libertatea românilor, care au

scopul de a instaura dictatura totală.

Numeroase publicaţii și site-uri, comunităţi, grupuri și persoane cu zeci

de mii de urmăritori pe Facebook au contribuit la crearea și viralizarea

dezinformării despre COVID-19.
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4. INFODEMIA COVID-19 ÎN ROMÂNIA

În perioada stării de urgenţă (15 martie – 15 mai), o hotărâre1 aprobată

de autorităţile din România a determinat blocarea unor site-uri care promovau

informaţii false, înșelătoare sau periculoase pentru sănătate cu privire la

pandemia de COVID-19. Măsura a fost aplicată doar în perioada stării de

urgenţă și a fost relativ ineficientă, în sensul în care, chiar și în această perioadă

de interdicţie, paginile de Facebook ale site-urilor respective (repetăm,

interzise) au continuat să funcţioneze, generând engagement sub formă de like-

uri, distribuiri, comentarii. În plus, unele dintre aceste site-uri s-au reinventat

imediat și au reînceput să funcţioneze cu alte extensii (.xyz, .com în loc de ro).

Mai mult, în prezent, unele dintre aceste site-uri și-au reluat activitatea.

Relativa ineficienţă a măsurii de interzicere a site-urilor în perioada stării

de urgenţă este dată și de faptul că nu au existat măsuri similare, în oglindă,

referitoare la grupurile și paginile care sunt active doar pe Facebook/pe

platformele digitale. Printre alte lucruri, pandemia și infodemia care o însoţește

pas cu pas au relevat asimetria, din punctul de vedere al reglementării, dintre

mediul audiovizual și cel online, aspect asupra căruia societatea românească ar

trebui să se pronunţe la un moment dat.

1Decizii ANCOM pentru implementarea prevederilor Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 și 
Decretului nr. 240 din 14 aprilie 2020, disponibil la https://www.ancom.ro/decizii-decret-stare-
de-urgenta_6253, accesat la 07.10.2020
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5. METODOLOGIE

Pentru a analiza modul de manifestare a infodemiei în mediul online

românesc, au fost selectate 82 de surse care au creat, promovat și distribuit

informaţii false/înșelătoare și naraţiuni toxice despre pandemie. Cele 82 de

surse au fost distribuite astfel: 22 de site-uri, 20 de grupuri publice de

Facebook, 20 de pagini de Facebook și 20 de profiluri ale unor persoane cu mii

de urmăritori pe Facebook. Sursele au fost identificate în baza căutării unor

cuvinte și teme cheie folosite în demersurile de dezinformare/creare a confuziei

cu privire la pandemia de COVID-19 din România, cum ar fi: „mascarada

COVID”, „virusul nu există”, „dictatura medicală”, „pseudo-pandemia”,

„virusul fabricat”, „conspiraţia ocultei”.

Metodologia aplicată a fost predominant calitativă, bazată pe analiza

textuală a postărilor sau articolelor și pe analiza vizuală a imaginilor selectate.

Utilizarea instrumentului CrowdTangle2 a permis măsurarea cantitativă a

interacţiunilor generate de un articol pe Facebook, grupurile și paginile în care

acesta a fost distribuit și audienţa totală atinsă. Au fost colectate 150 de

materiale, din perioada 15 martie – 9 octombrie 2020.
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6. PRECIZĂRI

Nu am pus sub încadrarea de „informaţii false/înșelătoare” și „naraţiuni

toxice” întrebările și preocupările firești privind gestionarea pandemiei:

întrebări și preocupări legitime privind, de exemplu, robusteţea și acurateţea

datelor statistice; eficienţa unui eventual vaccin și eventualele riscuri asociate

(mai ales că se apasă pe acceleraţie); conţinutul, proporţionalitatea măsurilor de

izolare, momentul implementării sau al ridicării lor; prestaţia unor instituţii și

a unor lideri.

O a doua precizare în situaţia actuală, de haos informaţional și de

neîncredere accentuată în măsurile de gestionare a pandemiei s-a ajuns printr-

un cumul de factori, a căror pondere o vor stabili analize ulterioare. Printre

acești factori s-ar număra: lipsa de coerenţă și de unitate a mesajelor oficiale;

caracterul mozaicat, uneori contradictoriu sau greu inteligibil al

reglementărilor; comorbidităţile spaţiului public - polarizarea, politizarea,

dictatura emoţiilor, ethos-ul anti-instituţional, anti-regulă, anti-autorităţi, anti-

autoritate; nivelul scăzut de alfabetizare informaţională, în special pentru

mediul digital, dezinformarea. Raportul de faţă este axat pe unul dintre acești

factori, dezinformarea, dată fiind aria de competenţă a echipei care l-a realizat.

Invităm alte echipe de experţi să analizeze în profunzime și celelalte cauze,

astfel încât să nu repetăm, obsesiv și parţial incorect, că dezinformarea și doar

dezinformarea s-ar afla la originea situaţiei complexe și dificile în care ne afăm

cu toţii.
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7. TEME ȘI NARAŢIUNI DOMINANTE
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7.1 Plandemie. Mascaradă

7.2 O simplă viroză

7.3 Virusul fabricat

7.4 Fără botniţă

7.5 Bill Gates – figura „ocultei” și a industriei Big Pharma

7.6 Dictatura și „Noua Ordine Mondială”

7.7 Corupţia elitelor și neîncrederea în autorităţi

7.8 5G ne îmbolnăvește de COVID-19

7.9 Tratamente și remedii minune
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7.1 PLANDEMIE. MASCARADĂ

În încercarea de a nega total existenţa virusului și a-l compara cu o farsă

elaborată, materialele analizate încadrează frecvent pandemia în termenii de

„mascaradă” (Pagina Legitimă Apărare, 15.05), „mascarada minciunii și a

dictaturii” (Pagina Iubirea și Adevărul, 01.09), „mascarada minciunii, a

terorii și panicii Neamului Român” sau „mascarada covrig” (Pagina Iubirea

și Adevărul, 09.09).
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Un articol despre liderul unei

ţări africane care a declarat că

pandemia de COVID-19 este

o farsă și a murit subit a

adunat peste 350.000 de

vizualizări pe site și a atins o

audienţă de peste 800.000 de

urmăritori în urma

distribuirilor pe Facebook

(ortodoxinfo.ro, 16.07). În

România, sentimentele

negaţioniste au fost frecvent alimentate de unele frici, precum complotul 

împotriva „neamului român” și instaurarea „dictaturii”:   „Virusul nu există -

singurele locaţii unde vă puteţi îmbolnăvi sunt locaţiile unde aceștia plasează 

armele chimice”(Pagina Reset România 2020, 21.08).

„Documentar” în engleză despre Organizația Mondială a Sănătății
care a „fabricat o pandemie”. Postat de Pagina Starea de Libertate,
12.08
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7.1 PLANDEMIE. MASCARADĂ

La crearea sau diseminarea dezinformării despre pandemia de COVID-19

contribuie semnificativ și persoanele cu mulţi urmăritori pe reţelele sociale. Pe

Facebook, un medic român cu aproape 50.000 de urmăritori declară că

<<După 6 luni de „pandemie” a început să vă fie clar că totul este o

mascaradă?” (Răzvan Constantinescu, 5.000 de reacţii, 1.400 de distribuiri,

21.08) și face referire la pandemie drept „minciunăria cu virusul” (1.800 de

reacţii, 08.09).
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Medic primar Răzvan Constantinescu, 50.054 de urmăritori, 21.08

Într-un mod asemănător se exprimă și alte persoane cu mulţi urmăritori,

printre aceștia un avocat care identifică pandemia drept „farsa

medicală”(Gheorghe Piperea, 75.000 de urmăritori, 2.300 de reacţii, 4.06), un

medic cu 29.000 de urmăritori: „Să fie clar, virusul corona este un joc lego

imaginar” (Cacovean Adrian, 23.08, 1.600 de reacţii) sau un activist anti-5G,

anti-mască și anti-vaccin: „virus care nu apare decât în statistici și la TV sau

alte surse de informare mainstream” (Pompiliu Diplan, 9.000 de urmăritori,

06.05).
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7.1 PLANDEMIE. MASCARADĂ

Aceleași raportări la pandemia de coronavirus drept „marea minciună” se

pot observa și pe contul liderului mișcării Q-Anon România, Cornel Sabou.

În România, mișcarea conspiraţionistă pro-Trump „QAnon” se identifică

drept o comunitate a patrioţilor care luptă împotriva ocultei mondiale.

Facebook a eliminat o parte dintre grupurile și paginile care aveau legătura cu

mișcarea Q-Anon România, printre care grupul de 8 mii de membri „Q

ROMANIA” sau pagina cu 12.000 de urmăritori „Q-anon România”. Totuși,

alte manifestări ale comunităţii „Q” și-au făcut apariţia în mediul online

primele zile ale lunii octombrie, „Q Adevărul Eliberează”, „QANON

România”, „Dreptatea întodeauna învinge, așa cum adevărul întodeauna iese la

suprafaţă” sau „ALTIQDINE”.

Într-un mod repetat, pandemia de COVID-19 a fost prezentată drept o

mascaradă sau o „mare minciună”, un plan bine pus la punct de forţe secrete

care au inventat o pandemie pentru a instaura panica, teroarea și dominaţia

mondială. Existenţa coronavirusului a fost negată total, s-a invocat existenţa

acestuia doar la televizor, în mass media sau doar în imaginaţia unor oameni.
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7.1 PLANDEMIE. MASCARADĂ
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„Stop Pandemiei inventate”, îndemnul de a participa la
protestele împotriva restricțiilor COVID-19, Pompiliu Diplan,
9.10
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7.1 PLANDEMIE. MASCARADĂ
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constiintacolectiva.net, Pandemia planificată, 8.04

„Totul e o mascaradă”, Leonard Chesca, 28.403 urmăritori, 9.03
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7.2 O SIMPLĂ VIROZĂ

O altă abordare observată în cadrul surselor analizate a fost compararea

virusului cu o simplă viroză, gripă sau răceală, mai ales în prima parte a

pandemiei. Astfel, pot fi observate încadrări de tipul „virusul are efecte

minime, simptome mici, de gripă” (Pagina Adevărul este dincolo de noi,

22.03)

www.eurocomunicare.ro   |    www.antifake.ro   | office@eurocomunicare.ro

sau „virusul există sub

forma unei gripe ușoare”

(Pagina Vaccinarea

Obligatorie ? Dictatura

Medicală, 15.07). Scopul

exagerării acestei gripe

obișnuite este de a ne

„ţine în case ca să vadă

cum reacţionăm” (Pagina

Adevărul este dincolo de

noi, 22.03) sau pentru a

impune vaccinarea

obligatorie.

(Pagina Vaccinarea Obligatorie ? Dictatura Medicală, 604 distribuiri, 15.07).

Postat în Grupul restricționat Q ROMANIA, 14.08
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7.2 O SIMPLĂ VIROZĂ

Mai multe articole și postări menţionau că pandemia este o „supraevaluare”,

„o exagerare” a unui „virus gripal cu care lumea va trebui să trăiască”

(hranaspirituala.ro, 19.09) , „virusul COVID-19 este doar o gripă”

(invictuswebmedia.com, 22.09) sau că este „o gripa mai agresivă” (Pagina

VaccinEdu – CiteșteProspectele, 02.03). Persoane cu zeci de mii de urmăritori

declarau despre coronavirus că „s-a dovedit a fi, între timp, un virus mai puţin

contagios decât cele care dau gripa banală) (Gheorghe Piperea, 2.300 de

reacţii, 4.06) sau că în această „mascarada continuă” „copiii nu fac boala”

(medic Răzvan Constantinescu, 1.800 de reacţii, 03.09).
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7.2 O SIMPLĂ VIROZĂ
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Declarația medicului Răzvan
Constantinescu despre „virusul
care nu este grav, este doar o
viroză, iar copiii nu fac boala”,
Pagina Iubirea și Adevărul, 9.09

Pagina VaccinEdu - Citește
Prospectele, 33.105 de
urmăritori, 2.03
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7.3 VIRUSUL FABRICAT

O serie de documentare, filme, interviuri cu medici sau experţi din SUA,

Europa sau China care relatează „adevărul despre pandemie” au fost diseminate

în spaţiul online românesc.
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Grupul Q ADEVARUL ELIBEREAZĂ
(restricționat) a distribuit interviul unui
virolog chinez despre originea virusului într-un
laborator militar din China. Informația a fost
marcată drept falsă. Grupul avea 2.800 de
membri, 17.09

Spre exemplu, fimul

Plandemic (Partea I și II) ,

restricţionat și blocat pe

reţelele sociale, a fost, totuși,

promovat (cu numele

P*landem*ic) de unele

persoane (Dumitru Bălan),

iar unele site-uri o citează

într-o manieră extinsă pe

protagonista filmului, celebra

anti-vaccinistă americană

Judy Mikovitz; aceasta

relatează despre „grupul de

oameni care au construit

acest virus (COVID-19) și l-

au eliberat în lume”.

(newsconspy.wordpress.com, aparatorul.md, orotodoxinfo.ro,

invictuswebmedia.com, oficialmedia.com, incorectpolitic.ro).
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7.3 VIRUSUL FABRICAT

Un alt scurt documentar postat de Pagina Starea de Libertate (9 mii de

urmăritori) și intitulat „Corupţie la nivel înalt: Organizaţia Mondială a

Sănătăţii” prezintă declaraţiile experţilor din întreaga lume despre cum a fost

„fabricată pandemia”. Acesta a fost distribuit de peste 2.000 de ori (printre

care în Grupul Starea de Libertate, JOS DICTATURA SANITARĂ, Pagini ale

diasporei române din Spania sau Austria).

O teorie comună în cadrul surselor analizate leagă originea virusului de

un laborator din China, Wuhan, iar printre personajele din spatele acestui

laborator sunt Bill Gates, George Soros și marile companii farmaceutice

(invictuswebmedia.com, 09.03, iosefinapascal.ro, 03.05). Mai multe surse

arată că „virusul COVID-19 nu este făcut de om” și „că ar fi putut scăpa

din laboratorul din Wuhan” (activenews.ro, 01.05). Cele mai multe surse

arată că totul este un „Atac Plănuit organizat chiar de Autorităţi” care au

scăpat intenţionat virusul dintr-un laborator (Pagina Reset Romania 2020,

25.08, 1.500 de distribuiri) „militar ultrasecurizat” (Pagina Trezirea la

Realitatea, 09.08). Pagina Q – Adevărul Eliberează, parte a mișcării Q-Anon

România, a promovat declaraţia, marcată de Facebook drept falsă, a unui

virolog chinez despre provenienţa coronavirusului dintr-un laborator din

China (17.09).
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7.3 VIRUSUL FABRICAT

De asemenea, au circulat teorii despre răspândirea virusului în Wuhan de către

armata SUA (ortodoxoinfo.ro, 13 martie, 86.000 de vizualizări) sau o

declaraţie falsă atribuită imunologului japonez Tasuku Honjo despre „virusul

care nu este natural” (Pagina Apreciază și Distribuie, 29.04).
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Articol despre
coronavirusul care a fost
creat într-un laborator din
Wuhan, iar în spatele
acestei pandemii s-ar afla
George Soros.
invictuswebmedia.com,
9.03

Pagina Trezirea la realitate, 
57.321 urmăritori, 3.08
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7.3 VIRUSUL FABRICAT
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Clip video care arată că pandemia și
testele de COVID-19 au fost create
pentru a ajunge în timpul recoltării
până la creier. Astfel este distrusă
bariera hematoencefalică și
imunitatea, iar populația umană se va
îmbolnăvi. Postat de Secret Culture TV,
38.316 urmăritori, 22.07

activenews.ro, 1.05
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7.4 FĂRĂ BOTNIŢĂ

Purtarea măștii de protecţie a fost asociată cu „sclavie, tăcere și moarte

socială” (ortodoxinfo.ro, 83.000 de vizualizări, 21.06), „obedienţa vizibilă

public” (invictuswebmedia.com, 30.04), un ritual de supunere (StiriDiaspora

- grupul romanilor din diaspora, 10.000 de membri, 03.08), „botniţarea

oamenilor” (incorectpolitic.ro, 9 octombrie)
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Dumitru Bălan, 9.465 de urmăritori, 16 iulie

sau a devenit un simbol al

faptului că ai fost „dresat” cu

succes (Grupul Dă Masca Jos,

28.09) de o dictatură: „Poartă

mască și vei sluji la întărirea

dictaturii”(Grupul blocat Fără

Botniţă, 11.09). Printre cele mai

întâlnite definiri ale măștii a fost

„botniţa”, iar cele mai răspândite

îndemnuri au fost „jos masca”.

(Grupul „Fără Botniţă” a avut 50.000 de membri înainte de a fi restricţionat

de Facebook). În sursele analizate, cetăţenii sunt împărţiţi în „purtători de

măști ascultători” și „persoane egoiste care refuză să poarte măști” (Pagina

Iubim Ortodoxia, 1.200 de reacţii, 1.500 de distribuiri, 10 iulie).
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7.4 FĂRĂ BOTNIŢĂ

Un clip marcat de Facebook drept fals în care este realizat un

experiment de măsurare a concentraţiei de CO2: „Dictatura care își sufocă

cetăţenii”, „experimentul arată concentraţia de CO2 depășită de 10 ori” a

adunat în România aproape 4.000 de distribuiri (ROEXIT, 06.09).
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Clipul video care arată procesul de măsurare a cantității
de CO2. A fost distribuit de peste 3.000 de ori în România,
printre care și în grupul ROEXIT, 6.07. Conținutul a fost
marcat drept fals de către Facebook.
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7.4 FĂRĂ BOTNIŢĂ

Despre purtarea obligatorie a măștilor de protecţie s-a spus că ar fi o

strategie „de îmbolnăvire în masă” (Grupul Marea Unire, 06.06). Frecvent,

persoane cu mii de urmăritori îndemnau la acţiuni precum: „JOS MĂȘTILE!

Sunt inutile în combaterea bolilor cu transmitere aeriană. Știe oricine”

(Pompiliu Diplan în Grupul Starea de Libertate, 1.300 de distribuiri, 14.08),

„Jos Masca” „NU mă protejează de nimic” (Dumitru Bălan, 22.05), „dovada

CLARĂ că măștile de protecţie sunt ineficiente” (Gheorghe Piperea, 05.07,

2.500 de reacţii, 1.100 de distribuiri).

O serie de materiale analizate încercau să surprindă pe un ton alarmist

consecinţele purtării măștii, printre care „Azi: Masca OBLIGATORIE,

Maine: Homosexualitate OBLIGATORIE” (StiriDiaspora - grupul

românilor din diaspora, 03.08), „<<este doar o mască>> se va transforma în

<<este doar un vaccin>>, în scurt timp”(Pagina Iubim Ortodoxia, 1.200 de

reacţii, 1.500 de distribuiri, 10 iulie), „Îţi e dragă masca? Avem și cămăși de

forţă pentru tine și șocuri electrice!” (Cacovean Adrian, 12.07) sau „măștile

vor transforma copiii în demoni” (ortodoxinfo.ro, 40.000 de vizualizări,

31.08).
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7.4 FĂRĂ BOTNIŢĂ
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Medicul Cacovean Adrian,
28.265 de urmăritori,
12.07

Grupul Fara botnita, 
11.09

34



7.4 FĂRĂ BOTNIŢĂ

Mișcările anti-mască s-au mobilizat, în special, înainte de începerea

anului școlar. Școlile au fost comparate cu închisori, „penitenciare de

reeducare” (Iulian Capsali, 14.09), „lagăre” (Pagina Starea de Libertate,

15.09). Îndemnurile de „a lupta pentru libertatea copiilor și reinstaurarea stării

de libertate”, (Pagina Legitima Apărare, 09.09), „fără măști și cuști în școli”

(Nicolae Velimirovici, 900 de reacţii, 13.09), în caz contrar „copiii voștri” vor

deveni „ai noștri” (Pagina Starea de Libertate, 15.09), „ticăloșii” vor aplica

„experimente criminale asupra copiilor noștri” (Grup Marea Trezire, 01.09).

Printre sloganele protestelor de dinaintea începerii anului școlar s-au regăsit:

#Jos_labele_de_pe_copii, #Copiii_noștri_nu_sunt_cobaii_voștri, „Cu

Dumnezeu Înainte!”(Angela Negrotă, 05.09), „Libertatea de a fi român este

sfântă!” (Pagina Calea Neamului, 11.07).

La nivelul mișcărilor anti-mască s-au observat mai multe abordări. În

primul rând, masca a devenit simbolul supunerii și dresării de către

autorităţi a cetăţenilor „lași”. La nivelul acestor manifestări, s-au regăsit și

multiple îndemnuri la protest, acţiune și luptă împotriva umilinţelor la care

sunt supuși copiii care poartă măști în școlile care au devenit, mai degrabă,

penitenciare. În al doilea rând, masca a fost descrisă drept un obiect ineficient

sau care ar putea să ne îmbolnăvească din cauza nivelului de CO2. Nu în

ultimul rând, masca este văzută drept primul pas al instaurării dictaturii

medicale.
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7.5 BILL GATES – FIGURA „OCULTEI” 
ȘI A INDUSTRIEI BIG PHARMA

În cadrul surselor analizate, cele mai multe postări sau articole menţionau

faptul că scopul acestei pandemii planificate ar fi introducerea vaccinării

obligatorii și instaurarea unor forme de control al populaţiei.
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Mai multe materiale menite să

alimenteze panica menţionau pe

un ton alarmist că „te vor obliga

să te vaccinezi, dar vei fi tot în

arest” (oficialmedia.com,

11.09), „nu vom putea ieși din

casă nevaccinaţi” (130.000 de

vizualizări, ortodoxinfo.ro,

9.04), „<<Este doar o mască >>

se va transforma în „Este doar un

vaccin >>, în scurt timp” (Pagina

Iubim Ortodoxia, 196.000 de

urmăritori, 10.07, 1.500 de

Declarația unui savant american despre
viitorul în care nu vei avea dreptul să nu
fii vaccinat, Pagina Secret Culture TV,
38.316 urmăritori, 23.05

distribuiri), „nu te vaccinezi, nu mai ai dreptul la nimic”

(luminapentrucandeladinsuflet.wordpres.com, 01.08)
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7.5 BILL GATES – FIGURA „OCULTEI” 
ȘI A INDUSTRIEI BIG PHARMA

Vaccinarea este prezentată drept un atentat la libertatea oamenilor: „NU AI

DREPTUL SĂ NU FII VACCINAT.. !!” (Pagina Secret Culture TV, 23 mai,

6.300 de distribuiri); „Nu o să poţi cumpăra fără mască, fără vaccin, fără cip”

(Pagina Reset Romania 2020, 18.08), iar dacă nu vei accepta vaccinarea

obligatorie „vei fi închis în lagăre de izolare”, „vei fi un renegat” (Grupul

Marea Trezire, 25.06).
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Medicul primar Răzvan
Constantinescu, 50.054 de
urmăritori, 12.08

Dumitru Bălan, 9.465 de
urmăritori, 16.08
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7.5 BILL GATES – FIGURA „OCULTEI” 
ȘI A INDUSTRIEI BIG PHARMA

O altă încadrare a dezinformării despre vaccinarea anti-COVID-19 se

observă la nivelul informaţiilor despre consecinţele unui posibil vaccin. Un

articol cu titlul „În timpul <<Gripei Spaniole>> din 1918, doar cei vaccinaţi au

murit” a adunat peste 360.000 de vizualizări și o audienţă de aproape 4

milioane de urmăritori în urma distribuirilor pe Facebook
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Declarația unui medic italian despre
impunerea vaccinării obligatorii anti-
COVID-19 cu scopul de a reduce cu 80%
populația lumii. Pagina Reset Romania
2020 are peste 27.000 de urmăritori.

(ortodoxinfo.ro, 02.09, cu același

conţinut și titlu apare un articol pe

hranaspirituala.ro). Alte surse

menţionau că Bill Gates „admite că

peste 700.000 de oameni vor avea

efecte adverse sau muri în urma

vaccinării obligatorii”

(newsconspy.wordpres, 25.08,

distribuit în grupul cu 8 mii de

membri Q ROMANIA) sau că „Cei

mai sănătoși copii în viitor vor fi cei

nevaccinaţi” (Pagina Adevărul este

dincolo de noi, 12.04).
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7.5 BILL GATES – FIGURA „OCULTEI” 
ȘI A INDUSTRIEI BIG PHARMA

O serie de materiale analizate au menţionat interviul unui medic din

SUA, dr. Carrie Madej, care declara că noul „vaccin construit de Bill Gates”

va permite crearea genetică a noului om (Humans 2.0). Dr. Madej a fost citată

de ortodoxinfo.ro (04.05) cu referire la „victimele” care vor fi supuse

vaccinării, de către daniel-roxin.ro (24.08) care afirmă că „persoana este medic,

deci știe despre ce vorbește”, de lupuldacicblogg.wordpress.com (25.08) cu

apeluri de trezire către umanitate. Vaccinarea anti-COVID-19 este descrisă

drept o „crimă împotriva umanităţii” (amosnews.ro, 08.06).
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Declarația unui medic din SUA
despre vaccinul anti-COVID-19
creat pentru a modifica genetic
populația umană. Vaccinul ar
urma să creeze generația
Humans 2.0. Daniel Roxin,
67.998 de urmăritori, 24.08
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7.5 BILL GATES – FIGURA „OCULTEI” 
ȘI A INDUSTRIEI BIG PHARMA

Manifestări puternice anti-vaccin se observă și la nivelul persoanelor care

declară că „Nu voi face nici un vaccin. Nu sunt oaie și nu mă poate

manipula nimeni.” (Pompiliu Diplan, 06.05) sau că „Împotriva SARS-COV-

2 nu se poate face vaccin” (Răzvan Constantinescu, 4.600 de reacţii, 2.400 de

distribuiri). Bill Gates a devenit în perioada pandemiei unul dintre cele mai

demonizate personaje ale campaniilor de dezinformare la nivel global,

portretizat drept inamicul public al tuturor oamenilor, inclusiv în România.
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Scopul acestuia este de a implanta

cipuri digitale pentru monitorizarea

populaţiei (Adevărul Suprem, 06.05),

crearea unui „pașaport digital” cu

valoarea numerică „666” (Pagina

Adevărul este dincolo de noi, 07.05),

implementarea „Noii Ordini

Mondiale”, reducerea populaţiei prin

vaccinare sau provocarea unei crize

alimentare globale (Pagina Adevărul

Suprem, 19.05).
https://luminapentrucandeladin
suflet.wordpress.com/, 3.03
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7.6 DICTATURA ȘI „NOUA ORDINE MONDIALĂ”

Printre cele mai frecvente încadrări ale pandemiei sau ale virusului au fost

menţiunile despre existenţa unei dictaturi care a planificat pandemia și își

dorește impunerea unor noi forme de control al populaţiei și instaurarea

„Noii Ordini Mondiale.” Sursele analizate arată că „dictatura actuală” își

dorește să producă efecte prin „supunere și control, cerându-i-se omului să-și

plece docil fruntea pentru a fi înhămat” (Pagina Iubim Ortodoxia, 29.05).

Această dictatură „fascisto-comunistă și financiară” vrea să atenteze la

libertatea oamenilor, să instaureze „Noua Ordine Mondială” (Grup ROEXIT,

21.07) și să-i determine pe cetăţeni să fie „cuminţi, supuși, paralizaţi de frică”

(Grup Starea de Libertate, 08.08). Printre scopurile principale ale pandemiei

este prezentată instaurarea „dictaturii COVID” „folosind Frica de Moarte ca

ameninţare și Binele Comun ca pretext”(Grup Vocea Poporului, 12.06),

impunerea vaccinării obligatorii (Pagina Vaccinarea Obligatorie ? Dictatura

Medicală, 12.05), îmbogăţirea elitelor, crearea artificială a haosului și controlul

asupra unei umanităţi devenite „prea numeroasă” (vitalitatesiprotectie.ro,

24.04). Instaurarea dictaturii medicale este definită drept un „genocid asupra

umanităţii” (Dumitru Bălan, 15.08) care vrea să distrugă psihic comunitatea

(Emanuel Iscru, 16.09), iar oamenii să devină „șoarecii condiţionaţi de șocul

imaginilor proiectate de televiziune” (Pagina Adevărul este dincolo, 22.03)
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Clipul conține declarațiile mai
multor persoane, printre care
Pompiliu Diplan, Răzvan
Constantinescu și Gheorghe
Piperea despre falsa
epidemie, trădarea de țară și
genocidul poporului român,
Pagina OCHR, 10.07

Pagina Vaccinarea
Obligatorie ? Dictatura
Medicală, 10.792 de
urmăritori, 24.04
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7.6 DICTATURA ȘI „NOUA ORDINE MONDIALĂ”

În acest context, singura soluţie prezentată este „să ne apărăm drepturile

legale” (Pagina Starea de Libertate, 31.08), „să ne opunem”, să ne unim, să

ieșim în stradă, să protestăm, să „manifestăm pentru a ne apăra copiii de

abuzurile unor așa-zise autorităţi medicale” (Pagina Calea Neamului, 926 de

distribuiri, 11.07), „Nu accept sa fiu termoscanat, NU suntem vite, luptaţi

până la ultima suflare pentru libertatea voastră”, „luptaţi și voi pentru ca

viitorul copiilor români să nu fie umbrit de dictatura care ni se pregătește

(Dumitru Bălan, 18.05), altfel o să ne oblige să ne „bage CIP” (Grupul Starea

de Libertate, 23.07), lumea o să devină o pușcărie (ortodoxinfo.ro, 05.06), iar

această criză sanitară va fi calea către „identitatea digitală globală, cipuri,

tatuaje digitale și controlul total” (ortodoxinfo.ro, 38.000 de vizualizări,

audienţa în urma distribuirilor pe Facebook – 215.000, 07.04).

Elementele discursive care fac referire la existenţa unei dictaturi împotriva

cetăţenilor sunt printre cele mai frecvente și mai puternice în România. Se

invocă atât încercările de a atenta la libertate („libertatea de a alege”,

„libertatea medicală”), dar și încercările de a cenzura „adunarea oamenilor

lucizi care resping dictatura medicală” (STOP 5G România, 09.07), în care

„unii ne fac sclavii câte unei puteri vecine și alţii ne numesc postaci”(Pompiliu

Diplan, 29.07).
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Emanuel Iscru, 15.09, Profil
Facebook cu 19.569 de urmăritori

Pagina Vaccinarea Obligatorie ?
Dictatura Medicală, 10.792 de
urmăritori, 24.04

razboiulinformational.ro,
23.05
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7.7 CORUPŢIA ELITELOR ȘI 
NEÎNCREDEREA ÎN AUTORITĂŢI 

În spaţiul românesc, sunt frecvente și cadrajele retorice despre corupţia

„elitelor” (naţionale sau internaţionale). Cele mai multe menţiuni despre

pandemia de COVID-19 au făcut referire la „pandemia planificată, trucată,

falsă”, „pandemia miliardelor agonisite” (demnitatea.info, 08.10), de aceea,

atât Organizaţia Mondială a Sănătăţii, cât și companiile mari farmaceutice sau

instituţiile europene și naţionale au fost acuzate de corupţie la nivel înalt,

complot împotriva umanităţii sau înșelătorii la nivel global.

Acuzaţii și critici severe au fost orientate către OMS, organizaţie-cheie în

contextul actualei crize sanitare, acuzată de „fabricarea unei pandemii” cu

ajutorul marilor companii farmaceutice (vezi, de exemplu, documentarul

intitulat „Corupţie la nivel înalt: Organizaţia Mondială a Sănătăţii” (peste

2.000 de distribuiri, postat de Pagina Starea de Libertate, 12.08). Nu doar

companiile farmaceutice, dar și „mafia satanistă a ocultei masonice Bill

Gates” l-a plătit pe șeful OMS „ca să ne ucidă în numele COVID? Arestaţi

imediat!” (Metin Cerchez, 12 mai, 778 de distribuiri). Unele surse susţin că cei

mai mulţi membri ai bordului OMS sunt plătiţi de companiile farmaceutice

care „s-au îmbogăţit cu miliarde de dolari de pe urma acelei pandemii” (daniel-

roxin.ro, 20.08, articolul a atins o audienţă pe Facebook de aproape 500.000

de urmăritori) și OMS este o „mare înșelătorie” care a făcut „uz de fals,

înșelăciune, crime cu premeditare, toate în mod repetat (Q-ADEVARUL

ELIBEREAZA, 16.09).
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Pagina Vaccinarea Obligatorie ? 
Dictatura Medicală, OMS –
„oameni cu o gândire nazistă”, 
10.792 de urmăritori, 18.04

daniel-roxin.ro, „autoritățile 
se aliniază cu obediență 
OMS”, 10.07
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7.7 CORUPŢIA ELITELOR ȘI 
NEÎNCREDEREA ÎN AUTORITĂŢI 

Menţiunile despre corupţia din România s-au manifestat atât la nivelul

invocării unor „mafii”, printre care „mafia din politică, mass media centrală și

instituţiile publice!” (Pompiliu Diplan, 13.05), „mafia COVIDului”, „mafia

vaccinurilor” (Emanuel Iscru, 21.03), „mafia politică din România la standard

european” (Grupul Știri Diaspora - grupul românilor din diasporă, 25.06),

„Mafia PlanCOV2” (Grupul Reset Romania 2020, 15.08). Mai multe surse

indică existenţa „sistemului corupt” care „calcă în picioare tot ce este

omenește și omenesc!” (Nasul TV și Românii de pretutindeni, 06.09), și

folosește „locomotiva COVID-19” pentru câștigarea alegerilor

(newsconspy.wordpress.com, 15.07).

Referirile la neîncrederea profundă în autorităţi, guvern și declaraţiile

oficiale se regăsesc în mod constant în materialele analizate: „Guvernul te vrea

mort sau infectat (Grupul Marea Unire, 31.08),

#ToatePartideleAceeașiMizerie (Pompiliu Diplan, 13.05), mafia PNL-PSD

(Emanuel Iscru, 27.07), mafia PSD, PNL, USR (Metin Cerchez, 24.08), „Nu

mergem la vot – nu mai votăm aceeași mafie ce ne fură de 30 de ani!”

(libertateadeopinie.ro), „PNL-ul și PSD-ul și-au dat mâna pentru a ne aduce

Dictatura Medicală” (daniel-roxin.ro, 10 iulie). În contextul unei crize

sanitare, aceste mesaje îngreunează și mai mult comunicarea dintre instituţiile

oficiale naţionale sau internaţionale și cetăţeni, încurajează nerespectarea

recomandărilor oficiale și subminează eforturile autorităţilor de a limita

extinderea pandemiei.
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Grupul Marea Unire, „Înșelăciunea 
mondială a OMS”, 25.939 de membri, 
23.09

libertateadeopinie.ro, VOT-
BOICOT, 4.09
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7.8 5G NE ÎMBOLNĂVEȘTE DE COVID

Dezinformarea despre tehnologia 5G nu este la prima sa manifestare în

spaţiul digital românesc, însă pandemia de COVID-19 a amplificat

semnificativ răspândirea unor teorii ale conspiraţiei bazate pe elemente de

pseudo-știinţă, zvonuri sau superstiţii menite să încurajeze sentimente anti-

tehnologia 5G. Știrile și informaţiile false au făcut referire, în primul rând, la

„planificarea pandemiei” și impunerea restricţiilor de către elite care vor să

instaleze în secret cât mai multe antene 5G. O altă manifestare răspândită a

dezinformării au reprezentat teoriile care legau transmiterea virusului de

semnalele antenelor 5G sau provocarea altor boli, precum cancerul și bolile

cardiovasculare. Totuși, printre cele mai comune interpretări s-au regăsit

afirmaţiile despre vaccinul anti-COVID care ar conţine un microcip activat

prin tehnologia 5G.

Implementarea tehnologiei 5G a fost definită drept „un alt front al

îngrădirii libertăţii (și sănătăţii) noastre” (STOP 5G România, 02.03, 791 de

distribuiri), „asaltul final asupra drepturilor noastre”

(lupuldacicblogg.wordpress.com, 04.05) sau „experimentul 5G”, „o

ameninţare la adresa existenţei speciei noastre” (incorectpolitic.ro, 12.06)

sau „lagărul electronic” (Pagina Apărătorul Ortodox, 09.08) Scopul acestei

pandemii „planificate” este de a instala, în timpul carantinei, antenele 5G

(Grupul Starea De Libertate, 23.07), pentru a continua „înrobirea” (luju.ro,

02.09).
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Pagina Secret Culture TV, 38.316 de
urmăritori, 3.05

VaccinEdu - Citește Prospectele, 33.105
de urmăritori, 14.07

Pagina Apărătorul 
Ortodox, 56.647 de 
urmăritori, 31.08
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7.8 5G NE ÎMBOLNĂVEȘTE DE COVID

Izbucnirea pandemiei de COVID-19 a fost atribuită reţelei 5G deoarece

„s-a raportat că virusul corona a început într-o zonă din China unde a fost

lansată tehnologia” (STOP 5G România, 02.03), iar un articol de pe

orodoxinfo.ro arată că 5G „poate declanșa viruși tip Coronavirus la nivel

celular”(23.07). Alte surse arată că radiaţiile 5G sunt motivul pentru care

„Italia este virusată și cu imunitatea la pământ” (STOP 5G ROMANIA,

06.04) și ar provoca „mâncărimi și dureri enorme” (ortodoxinfo.ro, 02.03,

125.000 de vizualizări), cancer, deficienţe cognitive sau distrugerea ADN-

ului (STOP 5G ROMANIA, 14.08).

Scopul principal al implementării tehnologiei 5G este „realizarea cadrului

tehnologic necesar pentru implantarea cu CIP a populaţiei” (apărătorul.md,

distribuit pe Pagina Apărătorul Ortodox), pentru că „acest 5G asigură

conectivitatea dintre ID2020, adică cipul, cu absolut tot ce înseamnă sistem.”

(VaccinEdu - Citește Prospectele, 23 martie, 801 distribuiri). Destinaţia finală

a tehnologiei 5G este să se conecteze la sistemul nervos al oamenilor pentru a

le putea controla gândurile, senzaţiile sau stările psihice (Pagina Secret

Culture TV, 03.05, 2.600 de distribuiri), iar, într-un final, va impune

controlul și supravegherea mulţimilor.
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7.9 TRATAMENTE ȘI REMEDII MINUNE

Tratamentele anti-COVID-19, sfaturile și remediile de prevenire sau

tratare a infectării au fost printre cele mai înșelătoare și dăunătoare informaţii

răspândite masiv în primele etape ale pandemiei. Multe dintre aceste informaţii

nu doar propuneau tratarea coronavirusului cu vitamina C sau gargară cu apă

sărată, dar încurajau tratamentul aplicat acasă, fără consultarea medicilor.

Printre cele mai comune remedii de prevenire au fost usturoiul și „sucul de

usturoi” prezentate drept soluţia magică, „vaccinul COVID” pe care fiecare

dintre noi îl are acasă (invictuswebmedia.com, 03.09). La fel de răspândite au

fost și recomandările cu privire la vitamina C: „setul medical anti-COVID-19

necesar să îl ai acasă trebuia să conţină: „vitaminele C, D și betadină”

(invictuswebmedia.com, 27.09). Recomandările începeau de la „vitamina C

pisată” și amestecată cu „dicarbonat de sodiu, un vârf de cuţit” pentru a

preveni și lupta împotriva coronavirusului (Pagina Iubim Ortodoxia, 16.03),

până la tratamentul „experţilor chinezi” de administrare a unor cantităţi mari

de „vitamina C intravenos” (activenews.ro, audienţă totală de 220.000 de

urmăritori pe Facebook, 21.03).
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invictuswebmedia.com, 
„set medical COVID 
necesar acasă”, 27.09

hranaspirituala.ro, 
„apa oxigenată 
omoară virusul”, 
21.09

bpnews.ro, „Coronavirusul, vindecat cu 
doar 10 lei”, 21.03
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Pe lângă vitamina C, usturoiul și bicarbonatul de sodiu, unele surse au

menţionat sfaturile unui medic român despre apa oxigenată care „omoară

virusul” (hranaspirituala.ro, 21.09), recomandările de a consuma „miere și

lamâie” drept medicament pentru tuse, gargara cu apa sărată care ar „reduce

simptomele COVID-19” (tehnostiri.ro, 08.07) sau vitamina D – „mai bun

decât vaccinurile, mai sigur decât medicamentele” (hranaspirituala.ro, 12

august). Un articol despre mai multe persoane care s-ar fi vindecat de COVID-

19 în câteva zile cu ajutorul extractului de propolis a adunat o audienţă de

peste 1,6 milioane de urmăritori pe Facebook (melidava.ro, 24 august,

extractul de propolis poate fi cumpărat pe site cu 60 de lei).

Sfaturile și remediile anti-COVID-19 au fost însoţite de etalarea unei

profunde neîncrederi în autorităţile care „nu vor să aflăm de puterea fantastică

a nutrienţilor naturali, astfel încât să nu producă pierderi corporaţiilor din

industria Big Pharma.” (Dumitru Bălan, postare în grupul Copiii suferinzi de

dermatită atopică, 11.03). Neîncrederea s-a manifestat și la nivelul unor

instituţii majore internaţionale, precum OMS, „organizaţia mafiotă” care

încearcă să blocheze un tratamentul naturist contra COVID-19, „un tonic

pe bază de plante” (ortodoxinfo.ro, 205.000 vizualizări, audienţa totală în

urma distribuirilor pe Facebook – 697.000 de urmăritori).
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Capacitatea de a gestiona spaţiul informaţional, de a preveni răspândirea

infodemiei și de a menţine încrederea cetăţenilor face parte din „arsenalul” pe care

statele îl pot mobiliza pentru a limita efectele pandemiei. Miza infodemiei, a

valurilor succesive de dezinformare este crearea haosului informaţional și

emoţional, răspândirea neîncrederii și a suspiciunii. Comunicarea publică, având

drept ingrediente de bază profesionalismul, empatia, credibilitatea, are un rol

esenţial în restabilirea încrederii și a stărilor de spirit care să predispună la

solidaritate și acţiune comună. În situaţii de criză medicală majoră, încrederea

echivalează cu existenţa unui vaccin. Nu întâmplător, nivelurile ridicate de încredere

sunt o trăsătură comună a ţărilor cu cele mai eficiente răspunsuri la pandemia de

COVID-19, eficienţă măsurată prin răspândire lentă și mortalitate scăzută, precum

Coreea de Sud sau Germania.

Reconstruirea încrederii este, poate, unul dintre cele mai complexe demersuri

în care poate fi implicată o societate. Sursele neîncrederii și suspiciunii trebuie

decelate, sistematizate, iar înţelegerea, la zi, în formă acută, a infodemiei, trebuie

cuplată cu înţelegerea altor mecanisme care au contribuit la instalarea neîncrederii

în autorităţi și a neîncrederii în cei din jur: ethos-ul anti-autoritate; asaltul

sistematic, de lungă durată, asupra capacităţii de organizare a statului; câștigarea

mai tuturor alegerilor din România post-decembristă pe votul negativ („răul cel

mai mic”), pe o agendă puţin predispusă construcţiei și solidarităţii; erorile

comunicării guvernamentale, contaminarea comunicării de criză cu agende politice

sau electorale.
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Criza medicală și, mai ales, crizele suprapuse pe care aceasta deja le-a

declanșat (de natură economică, socială, geopolitică) vor putea fi învinse cu

vaccinuri, cu medicamente, cu fonduri de relansare; dar și cu stări de spirit. Cu

încredere, cu solidaritate, cu acţiuni care să transformare societatea într-o mare

comunitate (ideea filosofului american John Dewey); o comunitate capabilă de

acţiune comună, pe baza reprezentării unor interese comune.
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PAGINI FACEBOOK

NUME PAGINĂ

TREZIREA LA REALITATE

IUBIM ORTODOXIA

LEGITIMĂ APĂRARE

APRECIAZĂ ȘI DISTRIBUIE

APĂRĂTORUL ORTODOX

SECRET CULTURE TV

ALIANŢA PĂRINŢILOR

VACCINEDU: CITEȘTE PROSPECTELE

RESET ROMÂNIA 2020

STOP 5G ROMÂNIA 

OCHR

REVOLUŢIA TAXELOR

CALEA NEAMULUI

Q-ANON ROMÂNIA (RESTRICŢIONAT)

VACCINAREA OBLIGATORIE? 
DICTATURA MEDICALĂ

STAREA DE LIBERTATE

IUBIREA ȘI ADEVĂRUL

ADEVĂRUL ESTE DINCOLO DE NOI

ADEVĂRUL SUPREM

196.086  URMĂRITORI

85.142  URMĂRITORI

64.558 URMĂRITORI

57.320  URMĂRITORI

56.645  URMĂRITORI

36.106  URMĂRITORI

32.378 URMĂRITORI

30.767  URMĂRITORI

26,878  URMĂRITORI

16.388  URMĂRITORI

15.929 URMĂRITORI

15.354  URMĂRITORI

10.962  URMĂRITORI

10.840  URMĂRITORI

10.389 URMĂRITORI

6.171 URMĂRITORI

6.012  URMĂRITORI

3.355  URMĂRITORI

1.478 URMĂRITORI

NUMĂR URMĂRITORI

PAGINA REZISTENŢA RO-EXIT 63.923 URMĂRITORI
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GRUPURI FACEBOOK

50.231 URMĂRITORI

44.458 URMĂRITORI

26.113 URMĂRITORI

10.282 URMĂRITORI

10.182 URMĂRITORI

8.421 URMĂRITORI

8.384 URMĂRITORI

7.007  URMĂRITORI

4.574  URMĂRITORI

4.523  URMĂRITORI

4.383 URMĂRITORI

3.585 URMĂRITORI

3.006 URMĂRITORI

2.807 URMĂRITORI

2.034 URMĂRITORI

1.309 URMĂRITORI

114  URMĂRITORI

18 URMĂRITORI

NUMĂR URMĂRITORINUME GRUP

ALIANŢA PATRIOŢILOR ROMÂNI

FĂRĂ BOTNIŢĂ (RESTRICŢIONAT)

NOI NU CEDĂM!

ȘTIRIDIASPORA: GRUPUL ROMÂNILOR DIN DIASPORA

Q ROMÂNIA

STAREA DE LIBERTATE

ÎNGERUL DIGITAL

Q-ADEVĂRUL ELIBEREAZĂ (RESTRICŢIONAT)

DĂ MASCA JOS

MAREA TREZIRE

ROMÂNIA CIVICĂ

ANTI VACCINĂRI, CARDURI, GLOBALIZARE

CORONAVIRUS ȘI MANIPULARE Q-WORLD

ROEXIT

NU VACCINĂRII OBLIGATORII! NU ABUZURILOR!

LRQANON ROMÂNIA MD

DREPTATEA ÎNTOTDEAUNA ÎNVINGE AȘA CUM 
ADEVĂRUL ÎNTOTDEAUNA IESE LA SUPRAFAŢĂ 

(QANON ROMÂNIA)

NASUL TV ȘI ROMÂNII DE PRETUTINDENI 16.553 URMĂRITORI

COPIII SUFERINZI DE DERMATITA 
ATOPICA,ALERGII,INTOLERANTE ALIMENTARE,AUTISM

62



10. ANEXE 

www.eurocomunicare.ro   |    www.antifake.ro   | office@eurocomunicare.ro

PROFILURI FACEBOOK

74.734 URMĂRITORI

68.000 URMĂRITORI

48.310 URMĂRITORI

30.349 URMĂRITORI

28.323 URMĂRITORI

28.265 URMĂRITORI

26.682 URMĂRITORI

20.390  URMĂRITORI

18.515  URMĂRITORI

10.562  URMĂRITORI

9.683 URMĂRITORI

8.216 URMĂRITORI

8.196 URMĂRITORI

7.919 URMĂRITORI

5.135 URMĂRITORI

3.669 URMĂRITORI

3.430  URMĂRITORI

NUMĂR URMĂRITORINUME CONT

IOSEFINA PASCAL

GHEORGHE PIPEREA

RĂZVAN CONSTANTINESCU

LEONARD CHESCA

DR. CACOVEAN ADRIAN

IULIAN CAPSALI

DIANA IOVANOVICI-ȘOȘOACĂ

EMANUEL ISCRU

CORNEL SABOU

MIHAI TÎRNOVEANU

ALBERT TOMA

DUMITRU BĂLAN

POMPILIU DIPLAN

ANGELA NEGROTA

ADRIAN VORNICU

RAUL COLTOR

CĂTĂLIN BERENGHI 45.101 URMĂRITORI

DANIEL ROXIN

2.578 URMĂRITORI

2.455  URMĂRITORI

CRISTIANA GABRIELA

NICOLAE VELIMIROVICI
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WEBSITE-URI

NUME WEBSITE

APARATORUL.MD

CONSTIINTACOLECTIVA.NET

LIBERTATEADEOPINIE.RO

INVICTUSWEBMEDIA.COM

LUMINAPENTRUCANDELADINSUFLET.WORDPRESS.COM

LUPULDACICBLOGG.WORDPRESS.COM

DANIEL-ROXIN.RO

OFICIALMEDIA.COM

R3MEDIA.RO

SACCSIV.WORDPRESS.COM

HRANASPIRITUALA.COM

INCORECTPOLITIC.RO

IOSEFINAPASCAL.RO

AMOSNEWS.RO

VITALITATESIPROTECTIE.RO

ORTODOXINFO.RO

RAZBOIULINFORMATIONAL.RO

ACTIVENEWS.RO

TEHNOSTIRI.RO
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APARATORUL.MD
http://constiintacolectiva.net/
LIBERTATEADEOPINIE.RO
http://invictuswebmedia.com/
http://luminapentrucandeladinsuflet.wordpress.com/
http://luminapentrucandeladinsuflet.wordpress.com/
DANIEL-ROXIN.RO
http://oficialmedia.com/
R3MEDIA.RO
http://saccsiv.wordpress.com/
http://hranaspirituala.com/
INCORECTPOLITIC.RO
IOSEFINAPASCAL.RO
AMOSNEWS.RO
VITALITATESIPROTECTIE.RO
ORTODOXINFO.RO
RAZBOIULINFORMATIONAL.RO
ACTIVENEWS.RO
TEHNOSTIRI.RO
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MONITORIZARE ARTICOLE CU AJUTORUL EXTENSIEI CROWDTANGLE

ARTICOL
NR. 

POSTĂRI 
PUBLICE

NR. DE 
INTERACŢIUNI 

PUBLICE 
(REACŢII+

COMENTARII+

DISTRIBUIRI)

NR. TOTAL DE 
INTERACŢIUNI 

(REACŢII+COMENTARII+

DISTRIBUIRI) 

TOTAL 
URMĂRITORI

În timpul „Gripei Spaniole” din 
1918, doar cei vaccinaţi au murit 

(ortodoxinfo.ro)
196 8,471 38,654 4,098,391

COVID 19 NEGATIVAT in 
cateva zile DE PROPOLIS

(melidava.ro)

90 1 434 18 829 1,648,896

Schimbarea vine, Marea Trezire a 
început!

(newsconspy.wordpress.com)

69 1,551 10,864 855,620

Președintele tării africane Burundi 
declară COVID o farsă, 

expulzează reprezentanţii OMS și 
apoi moare subit

(ortodoxinfo.ro)

49 1,486 21,479 811,276

Dr. Richard Cheng, medic din 
Shanghai, despre tratamentul 
intravenos cu doze mari de 

vitamina C efectuat în spital 
pentru cazurile severe și critice de 
pacienţi infectaţi cu coronavirus 

(activenews.ro)

9 256 674 220,005

Criza corona – topoganul către 
identitatea digitală globală, cipuri, 
tatuaje digitale şi controlul total 

(ortodoxinfo.ro)

14 18 852 215,176
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membru în board-ul European Digital Media Observatory.
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Radu, Vlad Niculae, Corina Buzoianu

Editare: Teodora Mitrulescu, Ligia Stroe

Notă: Raportul a fost realizat prin participarea voluntară a membrilor
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Asociaţia Eurocomunicare este un hub creativ de cercetare, consultanţă
și formare în domeniul comunicării digitale. Misiunea asociaţiei este de a
analiza trăsăturile noului ecosistem de comunicare într-o manieră analitică,
știinţifică, simultan aplicată și orientată spre soluţii.
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