
54

55RO

37

41RO

26

36RO

18

23RO

58

61

85

89

75

82

64

73

15-24 de ani Televiziunea

RO Televiziunea

Eurobarometru Flash
Sondaj despre mass-media și știri 2022

Dintre următoarele mijloace de comunicare, pe care 
le-ați utilizat cel mai des pentru a accesa știri în ultimele 7 
zile? (Sunt posibile mai multe răspunsuri, % Cele mai 
frecvente 5 răspunsuri UE27)

q3t

ACCESARE ȘTIRI

Din experiența dumneavoastră, care dintre 
următoarele variante vă determină cel mai mult să 
deschideți un articol de știri online? (Sunt posibile mai 
multe răspunsuri, % Cele mai frecvente 4 răspunsuri 
UE27)
Bază: cei care au accesat știrile online

q6

Titlul articolului pare să fie 
relevant pentru interesele 

mele

Articolul a fost postat de un 
canal mediatic în care aveți 

încredere

Titlul articolului este 
captivant

Articolul prezintă o imagine 
sau un video interesant

Care a/au fost motivul/motivele pentru care ați 
utilizat rețelele sociale online în ultimele 7 zile? (Sunt 
posibile mai multe răspunsuri, % Cele mai frecvente
4 răspunsuri UE27)
Bază: cei care au accesat știrile online

q8

49

56RO
Pentru a trimite mesaje 

prietenilor și familiei

45

55RO
Pentru a urmări știri și 

evenimente actuale

41

43RO
Pentru a urmări activitatea 

prietenilor/familiei/colegilor

40

44RO
Pentru a vedea fotografii și a 

viziona conținuturi video

% Cel mai menționat răspuns
Vârstă

75

80RO

43

53RO
Platformele online de știri

39

37RO
Radioul

26

29RO
Platformele sociale de

comunicare și blogurile

21

15RO
Presa scrisă

Televiziunea

55+ de ani Televiziunea

RO Televiziunea

40-54 de ani Televiziunea

RO Televiziunea

25-39 de ani Televiziunea

RO Televiziunea
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Anchetă pe teren: 26.04 – 11.05.2022 Metodologie: interviuri online România



50

59

68

71

<16

16-19

20+

Încă în sistemul educațional

DEZINFORMARE ȘI INFORMAȚII FALSE

Cât de des credeți că ați fost expus/expusă personal 
la dezinformare și știri false în ultimele 7 zile? (%)

q11

UE27 România

10 20

18 25

33 35

19 10

8 3

13 8
România

Cerc exterior

Foarte des Des Uneori

Rar Niciodată Nu ştiu

Sunteți încrezător/încrezătoare că puteți recunoaște 
informațiile false atunci când le întâlniți? (%)

q13

UE27 România

12 13

52 49

25 30

5 4

6 4

România
Cerc exterior

Foarte încrezător/încrezătoare
Destul de încrezător/încrezătoare
Nu foarte încrezător/încrezătoare
Deloc încrezător/încrezătoare
Nu ştiu

În ce surse de știri aveți cea mai mare încredere?
(Maximum 3 răspunsuri, %)

q12

49

43RO

În posturile de televiziune și radio 
publice (inclusiv prezența acestora 

online)

39

23RO
În presa scrisă (cum ar fi ziare și reviste), 

inclusiv prezența acesteia online

27

33RO

În posturile de televiziune și radio 
private (inclusiv prezența acestora 

online)

14

18RO

În oamenii, grupurile sau prietenii pe 
care îi urmăresc pe platformele sociale 

de comunicare sau pe platformele 
pentru mesaje text

11

18RO
În alte platforme online de știri, inclusiv 

bloguri, podcasturi

5

6RO

În influencerii de pe canalele sociale de 
comunicare, precum YouTube, 

Instagram sau TikTok

10

13ROÎn YouTube sau în alte platforme video

Educație (vârsta la finalizare)
Per total „Încrezător (încrezătoare)”

67

60

63

68

RO

Pentru mai multe informații privind sondajul 
complet, scanați codul QR:

Eurobarometru Flash
Sondaj despre mass-media și știri 2022

România
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