Raport public al proiectului
Detectorul de Minciuni

Cuprins
1. Prezentarea proiectului Detectorul de Minciuni
2. Modul de lucru al echipei de proiect
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

Politica editorială
Alegerea informațiilor investigate
Procesul de verificare a informației
Corectarea unui articol

Rezultatele proiectului
3.1. Articole de analiză a declarațiilor din campania electorală
3.2. Comunicarea cu publicul

4.

Detectorul 2.0

Anexa 1: Rezumat al articolelor de analiză a declarațiilor publice
Anexa 2: Prezentarea jurnaliștilor contributori în proiect

1. Prezentarea proiectului Detectorul de Minciuni
Proiectul Detectorul de Minciuni a început în aprilie 2019, cu monitorizarea
dezinformărilor din campania electorală a alegerilor europarlamentare, dar cu scopul de
a continua activitatea pe termen lung.
Ne-am dorit ca acest proiect să aibă în centrul atenției presa – cu rol principal în
a fi la curent cu declarațiile de pe agenda publică, dar și cu resursele și experiența
necesară în a demonstra care, dintre cele alese spre analiză, sunt false și a argumenta,
cu surse credibile și avizate, adevărul. În plus, implicarea în acest proiect a redacțiilor
unor publicații consacrate asigură difuzarea informației corecte la nivel larg și
contracararea efectului dezinformărilor.
Pentru că dorim și o schimbare de mentalitate și o responsabilizare a actorilor ce
pot influența fenomenul de dezinformare, am recurs și la demersuri bazate pe cereri de
rectificare publică a declarațiilor false, pe folosirea dreptului la replică, dar și la
sesizarea instituțiilor competente în sancționarea abaterilor, acolo unde este cazul.
Detectorul de Minciuni a fost lansat prin efortul colectiv al mai multor
entități: Freedom House România, Geeks for Democracy, Stop Fake News in
Romania, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București
și Reprezentanța Comisiei Europene în România.
În plus, următoarele redacții au oferit suport proiectului prin preluarea articolelor
noastre de presă pe platformele proprii de comunicare: Europa FM, Radio Europa
Liberă, Hotnews.ro
Reprezentanța Comisiei Europene la București a susținut proiectul din punct de
vedere financiar.
Pentru a pregăti jurnaliștii din echipa de proiect, am organizat un workshop în
București în data de 7 mai, în cadrul căruia i-am pregătit pe subiecte ca:
● Procesul de fact-checking în proiectul Factual (Elena Calistru – Funky Citizens)
● Cum se realizează o investigație online (Elena Dumitru – Rise Project)
● Verificarea informațiilor în regim de breaking news (Raluca Radu – Facultatea de
Jurnalism și Științele Comunicării, UB)
● Platforma Zelist.ro (Cătălin Teniță – Zelist.ro)
● Modul de lucru în proiect (Brîndușa Armanca – Editor șef al proiectului)

2. Modul de lucru al echipei de proiect

2.1. Politica editorială
Procesul editorial nu este influențat în niciun fel de finanțatorii proiectului și nu se
acceptă donații de la partidele politice, ale candidaților care solicită funcții publice sau
din orice altă sursă considerată în conflict de interese cu activitatea noastră.
Jurnaliștii nu susțin activitatea partidelor politice sau a campaniilor lor electorale,
evită să facă acțiuni sau declarații care ar putea compromite capacitatea de a-și face
munca independent și corect.
Verificăm declarații publice și nu emitem opinii despre persoanele care le-au
făcut. Publicăm faptele reale și solicităm corecții de la persoane, dacă este necesar, dar
evaluăm doar validitatea unei declarații, nu intenția persoanei care a făcut-o.

2.2. Cum au fost alese informațiile investigate

În fiecare zi am verificat informațiile apărute în spațiul public din mai multe surse:
● Platforma Zelist.ro care agregă constant informații din peste 2000 de surse
online (site-uri, platforme de socializare) și le clasifică în ordinea celor mai
viralizate articole din punct de vedere al traficului și reacțiilor cititorilor;
● Raportări venite prin formularul dedicat de sesizare;
● Am urmărit emisiuni TV și radio, presa scrisă, declarații și comunicate de presă
ale instituțiilor.
După ce am decis ce informații vor fi verificate și pe ce subiect vom publica un articol de
investigație am luat în considerare:
● Declarațiile / informațiile / materialele de presă care sunt specifice și bazate pe
fapte ce pot fi verificate. Opiniile, comentariile sau promisiunile publice nu au
făcut obiectul verificării, cu excepția cazului în care sunt susținute de date sau
fapte ale căror veridicitate poate fi analizată.
● Declarațiile care sunt relevante din cauza importanței persoanei care le-a emis,
datorită subiectului menționat sau a repercusiunii lor asupra agendei publice.
● Informația care are potențial de a fi transmisă, preluată și răspândită la scală
mare în spațiul public.

● Declarații care par a fi înșelătoare, greșite, exagerate, care nu sunt fundamentate
cu dovezi sau care discreditează o persoană/entitate.
Echipa noastră a făcut o selecție pe baza criteriilor de mai sus și astfel am verificat
informațiile care au un impact mare asupra societății. Însă nu ne-am asumat și nu am
verificat toate informațiile și declarațiile apărute în presă sau toate sesizările despre
dezinformări pe care le primim.
Selectarea materialului verificat s-a făcut fără a aduce discriminare din cauza orientării
politice, ideologice, sexuale sau etnice.

2.3. Procesul de verificare a informației

Pentru fiecare subiect decis a fi investigat au lucrat, în funcție de disponibilitatea în
acel moment, între unul și 3 jurnaliști din echipa de proiect. Când am scris un articol de
presă cu privire la subiectul actualizat s-au urmărit acești pași:
● Analizat declarației: am încercat să înțelegem atât ipoteza care stă la baza
acesteia, cât și dovezile utilizate. Informațiile corecte pot fi folosite și pentru a
induce o opinie care este înșelătoare sau incorectă, deci este important să
extragem semnificația și sensul declarației.
● Contactarea persoanei care a făcut declarația, cu excepția cazului în care sursa
informației folosită în declarație este evidentă, pentru a o întreba despre sursa pe
care a folosit-o pentru afirmațiile sale și pentru orice alte detalii pe care trebuie să
le înțelegem.
● Adunarea dovezilor: am încercat întotdeauna să strângem o gamă largă de
dovezi referitoare la o declarație și am folosit, de exemplu: statistici oficiale,
informații publice ale autorităților sau instituțiilor ori obținute pe baza legii
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, consultăm legi,
alte articole și declarații pe același subiect, studii academice, solicităm informații
sau sfaturi din partea unor experți etc.

Folosim instrumente avansate de verificare a originalității pozelor sau filmelor,
verificăm informații care au fost online dar ulterior șterse, folosim căutări optimizate pe
Internet.
Odată ce probele sunt adunate și analizate, putem scrie articolul și emite o concluzie
asupra veridicității acestuia. Articolele sunt menite să ghideze publicul prin toate
dovezile cât mai clar posibil, astfel încât să poată ajunge și singur la o concluzie asupra
subiectului.

În urma analizei, am inclus declarația în una dintre aceste categorii:
ADEVĂR – Informația este corectă.
MIXT – Analiza arată că declarația include atât informații adevărate, cât și false (sau
corecte/false dar și ambigue), sau concluzia depinde de variabilele cu care este
analizată.
MINCIUNĂ – Informația nu este adevărată.
NECONCLUDENT – Informația nu poate fi verificată sau au fost obținute date privind
afirmația examinată, dar nu sunt suficiente pentru a ajunge la concluzia că afirmația
este adevărată, falsă sau mixtă.
● Revizuirea articolului: editorul revizuiește materialul de presă și se aduc
eventuale modificări articolului, apoi acesta este publicat pe platforma
https://detectoruldeminciuni.ro/ și redirecționat către redacțiile de presă partenere.
În plus, în funcție de caz, am trimis rezultatul analizei noastre către:
● Persoana care a emis dezinformarea cu rugămintea de a-și corecta public
declarația și a reduce impactul dezinformării asupra societății.
● Persoana afectată de informațiile false rugând-o să trimită pe baza dreptului la
replică o declarație ce trebuie pusă la dispoziție publicului indus inițial în eroare.
● Instituțiile ce pot lua măsuri în a sancționa redacțiile ce produc intenționat
dezinformare sau care nu doresc să publice dreptul la replică.

2.4. Cum corectăm un articol
În analizele noastre, relevăm transparent toate fazele proceselor noastre de
verificare dar și sursele folosite în articol. Cel mai important pentru noi este să evităm
propagarea falsă a știrilor și să construim modele de gândire critică ce pot fi folosite de
utilizatorii care își primesc știrile online.
Cu toate că am lucrat sub principiul acurateții și rigorii jurnalistice, în acest
proces pot exista cazuri în care informațiile folosite au fost incorecte, au fost consolidate
greșit sau au dus spre concluzii eronate. Când este nevoie de o corectare sau
modificare, ne-am asigurat că toți cei care citesc analizele scrise de echipa Detectorul

de Minciuni o vor vedea. Am diseminat informația actualizată către toate redacțiile de
presă partenere și prin toate canalele de comunicare pe care le-am folosit la articolul
original.
Când cititorii ne-au indicat o greșeală într-una din analizele noastre și ni s-au
prezentat sursele corecte, am lansat un nou proces de investigație și analiză. Dacă
articolul actualizat ar duce spre o altă concluzie asupra subiectului analizat vom
menționa și acest aspect.
Alături de cazurile în care o eroare trebuie să fie corectată, în unele cazuri este
posibil ca analiza să trebuiască să fie actualizată odată cu apariția unor noi date
tangibile. O actualizare nu înseamnă întotdeauna că există o greșeală în analiză ci
poate de exemplu afișa informații noi despre subiect. Astfel, indicăm ce schimbăm în
analiză, la ce oră și dată am actualizat articolul.

3. Rezultatele proiectului
3.1 Articole de analiză a declarațiilor din campania electorală
În luna mai am consolidat 21 de articole (vezi detalii în Anexa 1) de analiză a
declarațiilor publice ce pot fi clasificate astfel:
1. După partidul / entitatea emitentă:
PSD: 16 articole
● Liviu Dragnea – 6 articole
● PSD online – 3 articole
● Codrin Ștefănescu – 1 articol
● Dănuț Cristiescu – 1 articol
● Dragoș Benea – 1 articol
● Florin Iordache – 1 articol
● Marius Budăi – 1 articol
● Răzvan Cuc – 1 articol

● Viorica Dăncilă – 1 articol
USR – PLUS: 2 articole
● Dan Barna – 1 articol
● Dacian Cioloș – 1 articol
PNL: 1 articol
● Ludovic Orban
Publicații online: 2 articole
● România De Azi.ro – 1 articol
● Sputnik – 1 articol

2. După tematica declarațiilor / subiectelor analizate:
● Despre realizări / responsabilități ale Guvernului actual – 9 articole
● Despre alți candidați / alte partide din campania electorală – 8 articole
● Despre realizări / responsabilități ale administratiilor locale – 2 articole
● Despre instituții europene – 1 articol
● Despre societatea civilă – 1 articol
3. După concluzia analizei:
Minciună: 13 articole (62% din toate analizele)
● PSD – 11 articole
● Publicații online – 2 articole
Mixt: 5 articole (24% din toate analizele)
● PSD – 3 articole

● USR – PLUS – 1 articol
● PNL – 1 articol
Neconcludent (9% din toate analizele)
● PSD – 2 articole
Adevăr (5% din toate analizele)
● USR – PLUS – 1 articol
Un rezumat grafic al analizelor pe formatul Concluzie / Partid / Nr articole:

În urma declarațiilor analizate, putem afirma că detectorul nostru de minciuni
funcționează, având în vedere că 62% dintre declarațiile analizate erau false, iar 24%
erau parțial false sau neîntemeiate pe date concrete.

Referitor la partide, dintre declarațiile analizate, majoritatea au fost din partea
PSD – 16 articole dintr-un total de 21 de articole de verificare.
În plus, am publicat și un articol preluat și tradus din analiza Serviciului de factchecking al Comisiei Europene – EU East StratCom Task Force, despre cele mai des
întâlnite dezinformări despre Uniunea Europeană.
Acest raport nu este unul exhaustiv al comunicării din campania electorală, ci
reprezintă doar o oglindă a activității noastre.

În urma dezinformărilor pe care le-am descoperit, am realizat și 8 demersuri:
● 7 cereri de rectificare publică a declarațiilor false
● 1 recomandare de folosire a dreptului la replică
Titlu demers

Persoana publică/ entitatea către
care s-a trimis scrisoarea publică

Solicităm Biroului de presă România de Azi.info să corecteze
articolul fals despre Kelemen Hunor

România de Azi.info

Solicităm lui Dănuț Cristescu să își rectifice declarația falsă
despre campania electorală

Dănuț Cristescu

Solicităm Biroului de presă Sputnik să corecteze articolul fals
despre USR-PLUS
Solicităm ministrului Răzvan Cuc să își rectifice declarația
falsă despre activitatea guvernului tehnocrat în domeniul
transportului
Solicităm Biroului de presă PSD să corecteze articolul fals
despre Ludovic Orban

Răzvan Cuc

Solicităm deputatului Codrin Ștefănescu să își rectifice
declarația falsă despre gradul de absorbție a banilor europeni

Codrin Ștefănescu

Solicităm deputatului Florin Iordache să își rectifice declarația
falsă despre dezincriminarea neglijenței în serviciu

Florin Iordache

Recomandăm lui Dacian Cioloș să ceară drept la replică
pentru afirmația ministrului Răzvan Cuc la adresa guvernului
tehnocrat

Dacian Cioloș

Sputnik

PSD online

Dintre toate persoanele / entitățile contactate, singurul răspuns a fost din partea
redacției Sputnik, care a răspuns printr-un articol public și a continuat dezinformarea pe
acel subiect analizat.

3.2. Comunicarea cu publicul
Platforma de comunicare a articolelor de analiză este
www.detectoruldeminciuni.ro, iar aici am avut un total de 5409 vizualizări ale articolelor.
Am diseminat 18 articole și pe pagina de Facebook a rețelei PressHub și am
atins un reach de 28581 de persoane.
În plus, cumulând comunicarea din momentul lansării proiectului cu cea de
preluare a articolelor avem un total de 35 de preluări către redacții locale și național și
newslettere despre proiect trimise la aproximativ 1000 de contacte din presă.

4. Detectorul 2.0

Considerăm pozitivă atragerea unor studenți la Jurnalistică în proiect, care au
lucrat alături de jurnaliștii cu experiență, ceea ce dă și o dimensiune educativă în plus
proiectului.
Vom continua activitatea, în special în cadrul următoarelor campanii electorale, și
dorim să performăm mai bine în următoarele arii:
● Să atragem sprijin pe partea de preluare de articole, diseminare pe
platformele de socializare a mai multor redacții, persoane de influență
socială și persoane publice. Mesajul nostru să ajungă la un public cât mai
divers și mai mare și să diseminăm informația și prin canale de
comunicare offline.
● Să găsim o modalitate prin care entitățile / persoanele pe care le abordăm
cu demersuri în urma dezinformărilor descoperite să ne răspundă.
● Să atragem suportul publicului și să fim punct de încredere pe care acesta
să îl folosească atunci când dorește o părere obiectivă asupra unei
declarații publice a politicienilor.
● Să menținem suportul finanțatorului și să găsim extra resurse financiare
astfel încât să putem analiza un număr cât mai mare de declarații publice
și produce articole de verificare.

Ca încheiere a acestui raport aducem mulțumiri (sperăm fără să omitem pe
cineva) către:
-

Echipa de proiect (jurnaliști, editor, suport IT, consultant de proiect și
manager de proiect, reprezentant al domeniului academic, coordonator al
dezbaterii publice)

-

Redacțiilor partenere în proiect

-

Redacțiilor / entităților care au preluat mesajele noastre și le-au diseminat în
media

-

Finanțatorului de proiect

-

Tuturor persoanelor care au ajutat la diseminarea mesajului nostru pe
platforme online și offline

-

Experților care ne-au acordat consultanță în scrierea articolelor.

MULȚUMIM!

Anexa 1
Rezumat al articolelor de analiză a declarațiilor publice
Titlu
Dacian Cioloș: „Subvențiile cu
care se laudă azi Liviu Dragnea și
Petre Daea au fost obținute de
România prin reforma Politicii
agricole comune pe care am
propus-o împreună cu echipa
mea”
Liviu Dragnea, la adresa Corinei
Crețu: „Când votezi în
unanimitate să trimiţi o scrisoare
pentru a sancţiona România,
nebazându-te pe nimic, în acelaşi
timp tu eşti în campanie
electorală la un partid care este
împotriva partidului de
guvernământ şi tu spui că ţii cu
ţara ta şi votezi împotriva ţării
tale, nu poţi să fii decât
mincinoasă”
PSD: „Ludovic Orban amenință
cu violențe susținătorii PSD –
ALDE”
Partidul Social Democrat: „PSD
prezintă dovezile că PNL este un
adversar declarat al creșterii
salariului minim pe economie”
Liviu Dragnea:„Este însă nevoie
şi de patrioţi în Parlamentul
European care să se asigure că
dublul standard privind calitatea
alimentelor, medicamentelor şi a
altor bunuri de larg consum
vândute pe piaţa europeană va fi
complet eradicate”
Dănuț Cristescu: ” La Consiliul
Județean Teleorman nu se face
campanie electorală și n-are nicio
legătură Ziua Județului
Teleorman, care este adresată
tuturor teleormănenilor, cu
campania electorală.”

Persoana
publică

Tematică

Partid

Concluzie

Dacian
Cioloș

Despre alți candidați
/ alte partide din
campania electorală

USR PLUS

Adevăr

Liviu
Dragnea

Despre alți candidați
/ alte partide din
campania electorală

PSD

Minciună

PSD

Despre alți candidați
/ alte partide din
campania electorală

PSD

Minciună

PSD

Despre alți candidați
/ alte partide din
campania electorală

PSD

Minciună

Liviu
Dragnea

Despre instituții
europene

PSD

Minciună

Dănuț
Cristiescu

Despre realizări /
responsabilități ale
administratiilor
locale

PSD

Minciună

Codrin Ștefănescu: ”Legat de
bani europeni, avem cel mai
mare grad de absorbție, dacă
vedeți toate schemele și lucrurile
pe care le-am publicat.”
Florin Iordache: „Motivul pentru
care trebuie dezincriminată
neglijența în serviciu: sunt alte
infracțiuni unde poate fi încadrată
fapta și nu e necesară această
infracțiune (…) în abuzul în
serviciu spre exemplu”
Liviu Dragnea: „În Diaspora,
alegerile le organizează
ambasadorii. Guvernul a făcut tot
ce s-a cerut de către ambasade”
Liviu Dragnea:„Forţăm investiţiile
în infrastructura rutieră şi de cale
ferată, construim autostrăzile
care nu s-au construit până
acum, îndreptăm legile strâmbe,
scoatem justiţia de sub influenţa
politicii şi a serviciilor secrete”
Marius Constantin Budăi:
„România nu își putea depune
candidatura pentru a găzdui
sediul Autorității Europene a
Muncii (ELA)”
Răzvan Cuc: ”la transporturi, de
exemplu, pe perioada mandatului
guvernului tehnocrat nu s-a făcut
nimic, toate lucrurile au fost
lăsate de izbeliște”
România De Azi.info: ”Kelemen
Hunor: Scopul UDMR este ca
României să i se ia Ardealul”
Sputnik: „Șoc din România: USRPLUS propune instaurarea poliției
politice la nivelul întregii Europe”
Ludovic Orban:„Nici un lider de
Partid Socialist European-PES nu
a acceptat să stea la masa cu
Dăncilă, cu Dragnea pentru că le
este rușine”
Viorica Dăncilă: „Mi se pare totuşi
nepotrivit (…) ca tocmai cei care
au muncit atât pentru România,
cei care au atras atâtea aprecieri
(…) să nu fie invitaţi la summit…”

Codrin
Ștefănescu

Despre realizări /
responsabilități ale
Guvernului actual

PSD

Minciună

Florin
Iordache

Despre realizări /
responsabilități ale
Guvernului actual

PSD

Minciună

Liviu
Dragnea

Despre realizări /
responsabilități ale
Guvernului actual

PSD

Minciună

Liviu
Dragnea

Despre realizări /
responsabilități ale
Guvernului actual

PSD

Minciună

Marius
Budăi

Despre realizări /
responsabilități ale
Guvernului actual

PSD

Minciună

Răzvan Cuc

Despre realizări /
responsabilități ale
Guvernului actual

PSD

Minciună

România De
Azi.ro

Despre alți candidați
/ alte partide din
campania electorală

Publicați
e online

Minciună

Sputnik

Despre alți candidați
/ alte partide din
campania electorală

Publicați
e online

Minciună

Ludovic
Orban

Despre alți candidați
/ alte partide din
campania electorală

PNL

Mixt

Viorica
Dăncilă

Despre alți candidați
/ alte partide din
campania electorală

PSD

Mixt

Dragoș Benea: ” În Moldova, s-au
adus cei mai mulți bani europeni
în perioada 2007- 2016, peste
500 de milioane de euro atrași de
oamenii de afaceri și primarii din
zona Moldovei”
Partidul Social Democrat: ”În
2019, dimensiunea industriei
românești de IT&C va depăși 5.1
mld €, DUBLU față de 2013, iar
exporturile de software și servicii
IT sunt așteptate să atingă 4 mld
€, cu 1 mld € în plus față de
2017”
Dan Barna: „În fiecare an
România pierde 38 de miliarde de
euro, acesta este costul corupției
după studii internaționale”
Liviu Dragnea:„ A fost foartefoarte greu ca la Iași niciun
membru, niciun simpatizant să nu
riposteze. A fost o muncă de
lămurire dusă foarte intens –
majoritatea din autocare au vrut
să iasă. Totuși, când ies 30.000
ca să riposteze la câteva sute,
rezultatul e previzibil”
Liviu Dragnea: „Creșterea
prețurilor a anulat creșterile de
salarii și pensii (…) este o
minciună. ”

Dragoș
Benea

Despre realizări /
responsabilități ale
administratiilor
locale

PSD

Mixt

PSD

Despre realizări /
responsabilități ale
Guvernului actual

PSD

Mixt

Dan Barna

Despre realizări /
responsabilități ale
Guvernului actual

USR PLUS

Mixt

Liviu
Dragnea

Despre societatea
civilă

PSD

Neconcluden
t

Liviu
Dragnea

Despre realizări /
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Anexa 2
Prezentarea jurnaliștilor contributori în proiect

Brîndușa Armanca
Editor de proiect.
Este ziaristă şi profesor universitar în jurnalism. A fost directoarea Institutului Cultural
Român din Budapesta (2006-2012), calitate diplomatică în care a deținut președinția Uniunii
Europene a Institutelor Culturale, EUNIC Hungary. A lucrat ca redactor în echipe
prestigioase la Radio Europa liberă, la publicații ca Expres, Temesvári Új Szó, Orizont sau
Ziua, unde a fost director coordonator editorial, precum și la TVR Timişoara, studio regional
pe care l-a condus ca director timp de şase ani. În afara sutelor de articole de presă,
emisiuni de radio şi televiziune care fac parte din viaţa unui jurnalist activ, a publicat
volumele Televiziunea regională în România, Ghid de comunicare pentru jurnalişti şi
purtători de cuvânt, Mesajul lui Crypto, Învață să învingi, Media culpa, Istoria recentă în
mass-media.Frontieriştii, tradusă și în limba maghiară, Abolirea timpului buimac (coautor
Ioona Rauschan), Dalnic.Istorii nespuse din satul lui Doja, în coordonare cu Arpad Gazda,
volum apărut în trei limbi, română, maghiară și engleză, Final la Cartea rataților. Filmele de
televiziune i-au fost recompensate cu numeroase premii internaţionale şi naţionale, iar
activitatea cultural cu Distincția culturală a Academiei Româneși cu o înaltă disticție
culturală a din partea ministrului culturii al Ungariei pentru diplomație culturală. Este
membră a unor prestigioase organizații civile și de media ca Grupul pentru Dialog SociaGDS, Societatea Timișoara, AZIR/AEJ, ICA-International Communication Association,
ECREA, MEDIAFORM etc. Este membră a Uniunii Scriitorilor. Publică în prezent studii de
media la rubrica Media culpa în revista”22”, pe Contributors.ro, platforma de analiză
a HotNews, în revista Sinteza, pe platformele justitiecurata.ro și PressHub.

Maura Bărbulescu
Maura Bărbulescu este fondatoarea platformei media Arad24.net cu o vastă experiență în
media online. În ultimii ani, a colaborat și a ajutat la înființarea a numeroase trusturi media
locale și naționale. Maura este antreprenor și specialist de marketing online și autoare a
unei cărți în domeniu.

Ionuț Benea
Ionuț Benea este jurnalist din Iași, redactor al departamentului Justiție de la Ziarul de Iași. A
debutat în presă în 2008, la cotidianul Obiectiv de Vaslui, unde a acoperit subiecte din zona
educației. În 2010 a început colaborarea cu ziarul Adevărul, unde scrie și în prezent.

Eliza Casandra
Este ziaristă şi colaborează cu Radio Europa Liberă România. În trecut a scris pentru
cotidianul România Liberă, a fost redactor și prezentator de ştiri la Radio MIX FM, Radio
România Actualităţi şi Rock FM. A fost coordonator de program la Freedom House şi PR
Officer la Institutul Cultural Român. Este licenţiată în jurnalism la Universitatea “Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi.

Melania Cincea
Este jurnalist la Timpolis şi fondator al paginii Puterea a Cincea (www.putereaacincea.ro).
Este licenţiată în Jurnalistică și absolventă a două masterate: Managementul instituţiilor
mass-media şi Studii Europene Comparate. A colaborat cu România Liberă, cu Contributors
și semnează articole de opinie în Revista 22.
Este autoarea volumelor „Frăţia penal-academică. Cercetarea ştiinţifică din penitenciarele
României: o investigaţie jurnalistică” (Humanitas, 2018) şi „Compoziţii pe dictafon” (Editura
Universităţii de Vest din Timişoara, 2018).

Carmen Dumitrescu
Carmen Dumitrescu, autor și jurnalist. Co-fondator al publicației Liber în Teleorman,
jurnalist la publicația online Realitatea de Teleorman, corespondent Europa FM, Mediafax și
colaborator al mai multor site-uri de știri. Autor a patru cărți de beletristică, Purgatoriul
Nebunilor fiind cea mai recentă apariție editorială a sa.

Anca Grădinaru
Anca Grădinaru este jurnalist de presă scrisă, radio și televiziune de 21 de ani. În prezent,
este reporter la Radio Europa FM. A realizat timp de cinci ani, emisiunea de interviuri online
la Europa FM.
In cei peste două decenii de presă, a realizat sute de interviuri, anchete, reportaje și
documentare, timp în care a intervievat personalități precum fostul matematician Grigore
Gheba, fostul consilier al lui Bill Clinton, Bill Richardson, fostul secretar general al NATO,
Jaap de Hoop Scheffer, balerinii Alina Cojocaru, Johan Kobborg și Francesca Velicu.
Mai multe date despre Anca Grădinaru găsiți pe
https://blogdereporter.wordpress.com/about/

Ruxandra Hurezean
Ruxandra Hurezean a absolvit Facultatea de Filosofie din Cluj-Napoca, cu specializarea
Sociologie.
Lucrează în presă de peste 25 de ani, timp în care s-a specializat în reportajul social. A
condus redacții și a contribuit la înființarea de publicații, lucrând atât pentru presa locală, cât
și cea națională.
Este autoarea a cinci volume de reportaje și proză scurtă.
A fost premiată în mai multe rânduri de către Asociația Profesioniștilor din Presă Cluj și a
primit „Premiul Mass-Media” al Ambasadei Germaniei la București pentru reportajele privind
istoria și prezentul minorității germane din România.

În anul 2017 a primit premiul Festivalului Internațional de Carte Transilvania pentru „Cartea
jurnalistului”.

Sebastian Oancea
În prezent redactor-șef la publicația Vrancea24, Sebastian Oancea și-a început ucenicia la
Ziarul de Vrancea. A fost corespondent Academia Cațavencu, Ziua și Cotidianul, realizator
de talk-show la Realitatea TV Focșani si TV Diplomatic Focșani, corespondent Romania TV
pana in 2014. De asemenea, este coordonator al Realitatea de Vrancea.

Claudiu Pădurean
Claudiu Pădurean este jurnalist de 21 de ani. A colaborat cu instituții de presă precum BBC,
RFI, Der Spiegel, Spiegel TV, Arte Info, WAZ sau EU Observer. În prezent, este
corespondent Radio România Actualități și coordonează site-urile ClujToday.ro și rețeaua
UPNews.ro.

Andreea Pocotilă
Andreea Pocotilă este jurnalist la VICE România. Are o experiență în presă de 15 ani și a
lucrat ca reporter special la Evenimentul Zilei (2007-2009) și România liberă (2009 - 2015).
Recent, participant în programul International Visitor Leadership Program (IVLP), pe tema
„Identfying and Combating Disinformation”, derulat în Statele Unite în octombrie 2018.

Teo Rusu
Jurnalist din 2007, cu experiență în presa locală și națională, bursieră în 2014 a programului
"Bursele Europene pentru Jurnaliști în Dialog", coautor al portalului național justitiecurata.ro,
premiată de Reprezentanța Comisiei Europene în România în cadrul concursului "Reporter
și blogger european".

Cristina Stancu
Cristina Stancu (Jurnal de Argeş) are 18 ani de experiență în jurnalism. A debutat în anul
2000, în TV, iar de atunci a profesat atât în presa audiovizuală, cât și în cea scrisă (locală și
națională).

Gabriela-Lucia Neagu
Jurnalist, student la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din București.
A absolvit Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din Ploiești, profilul uman, specializarea
Științe Sociale. Din anul 2015 până în prezent, Gabriela este redactor-voluntar la o revistă
locală din județul Prahova. În trecut, a fost redactor la revista școlii din orașul său natal,
Boldești-Scăeni, dar și la Asociația Art Out din București.
Au mai participat studenții Emanuela Mihailiuc și Titu Gherga Valentin.

