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EXTRAS-RAPORT 

 

privind participarea AEP la evenimentul de lansare a Ghidului CEPPS de contracarare a 

dezinformării, organizat în data de 28 aprilie a.c., 17:00-18:30 (EEST) 
 

În conformitate cu invitația primită de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) din partea 

Fundației Internaționale pentru Sisteme Electorale (IFES), în data de 28 aprilie a.c., a avut loc 

evenimentul de lansare a Ghidului CEPPS de contracarare a dezinformării (orig. CEPPS 

Countering Disinformation Guide). 

Consorțiul pentru Alegeri și Consolidarea Proceselor Politice (orig. Consortium for 

Elections and Political Process Strengthening - CEPPS) a elaborat Ghidul de contracarare a 

dezinformării, folosind expertiza IFES, Institutului Republican Internațional (orig. International 

Republican Institute - IRI) și Institutului Național Democrat (orig. National Democratic Institute 

- NDI). Demersul a fost finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (orig. 

United States Agency for International Development - USAID) prin Premiul Alegeri Globale și 

Tranziții Politice – adresat practicienilor, donatorilor, liderilor politici și organizațiilor societății 

civile din întreaga lume pentru a evidenția munca depusă în scopul contracarării dezinformării și 

promovării integrității informației.  

Evenimentul de lansare din data de 28 aprilie a.c., a reunit experți din partea celor trei 

parteneri de bază ai CEPPS (IFES, IRI și NDI), care au discutat despre secțiunile-cheie ale ghidului 

și au dezbătut metodele de combatere a dezinformării la nivel global. 

AEP a fost reprezentată la eveniment de directorul adjunct al Direcției Comunicare din 

cadrul Departamentului cooperare internațională. 

Ghidul include o bază de date globală de organizații, proiecte și donatori care susțin 

eforturile de contracarare a dezinformării.  

Secțiunile cheie ale Ghidului sunt următoarele: 

-Consolidarea capacității societății civile de a atenua și de a combate dezinformarea 

-Elaborarea normelor și standardelor privind dezinformarea 
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-Organul de conducere a alegerilor se apropie de combaterea dezinformării 

-Expunerea dezinformării prin monitorizarea alegerilor 

-Sprijinirea partidelor în protejarea integrității informațiilor politice 

-Răspunsuri juridice și de reglementare la dezinformare 

-Implicarea specifică platformei pentru integritatea informațiilor 

-Instrumente de cercetare pentru înțelegerea dezinformării 

-Înțelegerea dimensiunilor de gen ale dezinformării 

 

            Ghidul poate fi consultat la adresa: https://counteringdisinformation.org/complete-guide. 

 

Democrațiile eficiente necesită ca cetățenii să aibă acces la informații electorale și politice 

corecte și imparțiale. Campaniile de dezinformare răspândesc incertitudine, denaturează 

credibilitatea proceselor politice și reduc capacitatea cetățenilor de a lua decizii în cunoștință de 

cauză. Deși problema dezinformării are un domeniu de aplicare din ce în ce mai vast, fiind un 

fenomen răspândit la nivel global, majoritatea cercetărilor de până acum s-au concentrat pe 

examinarea campaniilor din Europa și Eurasia și răspunsului autorităților pentru contracararea 

impactului acestora.  

 

Comunitățile care se dedică promovării democrației și bunei guvernări au nevoie de o 

perspectivă comparativă a modului în care dezinformarea afectează o gamă largă de sisteme și 

societăți politice. În acest sens, se observă necesitatea dezvoltării unei înțelegeri mai bune a 

răspunsurilor programatice existente la amenințările de dezinformare, precum și o tipologie 

general agreată pentru a evalua eficacitatea răspunsurilor la aceste noi provocări.  

 

https://counteringdisinformation.org/complete-guide

