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În curând, primele rezultate ale proiectului 

Social Truth - un sistem informatic de 

combatere a știrilor false, care va oferi 

încredere în mediile de socializare online 

Un consorțiu format din 11 parteneri este implicat pentru  „Încorporarea 

veridicității în  rețele sociale și internet” 

 

20 martie 2020 – În acord cu scopul proiectului, a fost creată o soluție 

informatică, care clasifică știrile și certifică credibilitatea acestora. 

Această soluție a fost concepută pentru profesioniști, dar și pentru 

utilizatori obișnuiți ai Internetului și ai rețelelor sociale.  

Scopul proiectului European multicultural și multidisciplinar Social Truth 

(www.socialtruth.eu), conceput și dezvoltat de un consorțiu 

internațional format de 11 parteneri, coordonați de către ISCC ( 

Institutul de Comunicaţii şi Sisteme Informatice) din Atena, Grecia este de 

combatere a știrile false, folosind tehnologia de ultimă oră.  

Originalitatea proiectului este bazată pe ideea creării unui ecosistem 

extins, deschis, democratic și pluralistic, care va permite accesul ușor 

la diverse servicii de verificare a veridicității conținutului digital, 

asigurându-se scalabilitate și construind încredere, într-un mediu 

complet descentralizat. Credibilitatea ridicată este trăsătura distinctivă a 

sistemului, alimentată de o tehnologie blockchain, pentru o bună 

reputație, încredere distribuită, și securitate sporită, fără intermediari 

sau intervenția autorităților centrale.  

După o analiză preliminară, care a condus la stabilirea cerințelor 

funcționale ale sistemului, la arhitectura tehnologică, a cerințelor etice și 

http://www.socialtruth.eu/
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utilizărilor jurnalistice în diferite cazuri, Social Truth se concentrează 

acum pe implementare, apropiindu-se de prima lansare a testelor. 

În ultima perioadă, proiectul a fost prezentat de către membri ai 

consorțiului la  reuniuni Europene și conferințe tematice legate de 

știrile false. Acolo, speakerii au discutat despre căile de atac și soluții la 

problemele ridicate de creșterea rapidă și răspândirea știrilor false pe 

rețelele sociale, care au produs în mod inevitabil o situație care se 

deteriorează din ce în ce mai mult. 

Proiectul este finanțat de către programul Uniunii Europene Orizont 

2020 pentru cercetare și inovare. De rezultatele proiectului SocialTruth 

vor beneficia utilizatorii individuali, ce vor avea posibilitatea verificării 

veridicității conținutului diseminat în mediile de socializare și stoparea 

dezinformării, ajutând, astfel, organizațiile media, autorii de conținut și 

jurnaliștii să își îmbunătățească sursele de investigație. Aceștia vor avea 

opțiunea de a verifica diferite surse multimedia și de a crea un ecosistem 

online durabil, de calitate și securizat. 

Distribuția geografică a consorțiului Social Truth cuprinde 6 țări 

Europene, și anume Grecia, Polonia, Franța, Italia, România și Marea 

Britanie, furnizând varietatea necesară de provocări, pentru a fi puternic 

relevant la nivelul Uniunii Europene. Trei organizații de cercetare, în 

cadrul consorțiului, sunt recunoscute la un nivel înalt: ICCS - Institute of 

Communications and Computer Systems (Atena - GR), UTP - University of 

Sciences and Technology (Bydgoszcz - PL), LSBU - London South Bank 

University (Londra - UK). 

Trei parteneri tehnologici și dezvoltatori de software: Thales (Paris - FR), 

Expert System France (Paris - FR) și Qwant (Paris - FR) împreună cu alte 

două companii cu expertiză pe consultanță în management: Tecoms 

(Roma - IT) și Zanasi & Partners (Modena - IT) sunt alți parteneri ai 

proiectului. 
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Consorțiul Social Truth este completat de două organizații importante de 

diseminare a informațiilor în mass-media: Adnkronos (Roma - IT) și 

DeAgostini Scuola (Roma - IT și de către Asociația InfoCons (Bucarest - 

RO), o organizație foarte activă, dedicată protecției consumatorilor. 

Angajarea directă a tuturor actorilor de pe piață și a utilizatorilor finali, 

va permite o implementare vastă a rezultatelor aplicabile valoroase ale 

proiectului. 

 

 

Contacte 
Manager de proiect 
Konstantinos Demestichas - ICCS 
+30 210 7721478 
cdemest@cn.ntua.gr 

 
Biroul de presă 
Fabrizio Galassi – Adnkronos Comunicazione 
+ 39 366 6722512 
fabrizio.galassi@adnkronos.com  

 

www.socialtruth.eu      -      info@socialtruth.eu 
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