
 

Iaşi, 25.08.2021 

 

DREPT LA REPLICᾸ 

solicitat spre publicare website-ului www.curentul.info 

 

 Constatăm cu surprindere că un website, www.curentul.info, autointitulat “Ziarul Curentul” a început 

să deruleze, cu data de start 16 august 2021, continuând apoi cu data de 25 august 2021, o campanie de 

denigrare la adresa SC Focus Event SRL şi a evenimentului pentru care această companie este operator, Zilele 

Institutului de Psihiatrie “Socola” din Iaşi, prin realizarea unor postări avand un caracter cel puţin dubios, dacă 

nu în totalitate tendenţios, neadevărat şi calomnios. 

În data de 16 august 2021, www.curentul.info afirma într-o postare faptul că medicii, asistenţii, 

psihologii şi studenţii sunt înselaţi cu o conferinţă de psihiatrie, site-ul respectiv considerând că “preşedintele, 

vicepreşedintele şi secretara Conferinţei nu mai sunt în funcţiile de conducere respective la SOCOLA, aşa cum 

in mod fals sunt prezentati pe site-ul manifestarii, www.zilelepsihiatriei.ro”.  

Precizăm faptul că afirmaţia mai înainte menţionată, precum şi intepretarea dată acesteia, postate de 

www.curentul.info cu titlul de mare dezvaluire provin, pe de o parte, dintr-o mare neştiinţă care denotă 

probleme grave în zona de documentare, pe de altă parte dintr-o falsă şi, aparent, voit falsă abordare a unor 

realităţi clare, abordare de natură să conducă la posibile consecinţe în zona penalului.  

Aşadar, o schimbare a conducerii unei instituţii nu presupune automat o schimbare a conducerii unei 

manifestări pentru că sunt, de fapt, două foruri de conducere diferite. Conducerea unei eveniment, a unei 

conferinţe poate rămâne în continuare neschimbată în ciuda schimbărilor din cadrul instituţiei care patronează 

manifestarea respectivă atât timp cât se consideră că acest lucru nu reprezintă o problemă deosebită. În 

momentul în care se doreşte o schimbare şi se consideră că momentul oportun a sosit, această schimbare de 

conducere a manifestării se realizează exact în felul în care s-a realizat şi în cazul Zilelor Institutului de Psihiatrie 

“Socola” din Iaşi, iar această schimbare a fost comunicată pe website-ul manifestării în data de 20 august 2021. 

Evident nici vorba de înşelătorie pentru că nu există nici măcar o singură solicitare de returnare de taxe de 

participare din acest motiv din partea celor deja înregistraţi (din motivul schimbării conducerii instituţiei fără să 

fie operată o schimbare imediată a conducerii manifestării) sau din oricare alt motiv. Şi dacă o astfel de solicitare 

ar apărea, aceasta ar fi onorată în cel mai scurt timp fără probleme de către SC Focus Event SRL, operatorul 

manifestării. 

În data de 25 august 2021, www.curentul.info iese cu o nouă “dezvaluire”, de această dată care 

frizează ridicolul. Nu mai putem afirma că e o problemă de documentare a acestui site pentru că dacă ai 

pretenţia ca te numeşti “Ziarul Curentul”, atunci ar trebui să realizezi o minimă documentare a informaţiilor pe 

care urmează să le publici, măcar din surse deschise.  

Aşadar, în postarea din 25 august 2021, www.curentul.info afirma că “Zilele Institutului de Psihiatrie 

“Socola” din Iaşi nu pot fi creditate EMC pentru că SC Focus Event SRL nu este furnizor acreditat EMC de către 

Colegiul Medicilor din România.” Nimic mai fals! Zilele Institutului de Psihiatrie “Socola” din Iaşi vor fi 

creditate EMC pentru medici şi asistenţi medicali, vor fi creditate şi pentru psihologi de către 
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Colegiul Psihologilor din România şi toate procedurile legale vor fi îndeplinite pentru ca aceste 

lucruri să se întâmple. SC Focus Event SRL, aşa cum mai înainte am precizat, este operatorul manifestării 

şi nu furnizorul de credite EMC. În conformitate cu reglementările Colegiului Medicilor din România, decizia nr. 

12 din 2018 a acestei instituţii, furnizorii de credite EMC sunt menţionati la Capitolul I şi sunt, cităm, următorii: 

 

“Art. 1. - Furnizorul de EMC este o entitate institutionala sau profesional asociativa medicala fara scopuri 

comerciale sau de prestari servicii medicale acreditata de CMR sa deruleze activitati de EMC cu respectarea 

standardelor de calitate agreate de CMR si organizatiile europene si internationale partenere.  

Art. 2. - (1) Tipurile de furnizori de EMC acreditati de Colegiul Medicilor din România sunt: nationali, 

regionali si locali. (2) Sunt furnizori nationali: a) facultatile de medicina din cadrul universitatilor de medicina si 

farmacie; b) institutele medicale nationale cu rol de învatamânt, aflate în subordinea sau coordonarea 

Ministerului Sanatatii; c) asociatiile medicale de anvergura nationala; d) Academia de Stiinte Medicale. (3) Sunt 

furnizori regionali: a) facultatile de medicina acreditate din cadrul universitatilor pluridisciplinare; b) institutele 

medicale regionale cu rol de învatamânt, aflate în subordinea 4 din 25 sau coordonarea Ministerului Sanatatii; 

c) asociatiile medicale de anvergura regionala; d) filialele asociatiilor medicale nationale. (4) Sunt furnizori 

locali: a) colegiile teritoriale ale medicilor; b) asociatiile medicale locale; c) filialele asociatiilor medicale 

nationale, regionale.” 

Aşadar, societăţile comerciale nu pot fi furnizorii de credite EMC şi este logic să fie aşa pentru că nu 

există expertiză în acest sens la nivelul acestora. Dar ca la oricare eveniment medical creditat EMC care se 

desfăşoară în aceasta ţară, operatorul manifestării nu furnizează creditele EMC, ci se ocupă ca toate procedurile 

de creditare EMC a unei manifestări sa fie realizate în colaborare cu un furnizor autorizat de credite EMC. 

Aşadar, reiterăm faptul că Zilele Institutului de Psihiatrie “Socola” din Iaşi 2021 vor fi 

creditate EMC prin furnizarea de credite EMC de către o instituţie autorizată în acest sens.  

Dar, ceea ce www.curentul.info face prin aceasta postare, nu este altceva decât definiţia fake news-lui. 

În conformitate cu Wikipedia.org. “Știrile false (din eng. fake news) reprezintă un tip de jurnalism 

galben sau de propagandă, care constă în răspândirea de informații false difuzate prin mass-media tradițională 

sau prin social media tradițională precum TV sau ziare. Știrile false sunt scrise și publicate cu intenția de a 

induce în eroare, în scopul de a deteriora reputația unei agenții, entități sau persoane, precum și pentru câștig 

financiar sau politic, de multe ori folosind titluri senzaționale, necinstite, sau pur și simplu fabricate pentru a 

crește numărul de cititori, pentru răspândirea în mediul online și pentru venituri prin click-uri pe Internet. În 

acest din urmă caz, este similar cu titluri senzaționale de tip "clickbait" din mediul online și se bazează pe 

veniturile generate din generate, indiferent de veridicitatea poveștilor publicate. Știrile false dezinformează în 

mod intenționat și diferă de satiră sau parodie, care sunt destinate pentru a amuza publicul, în loc să îl inducă 

în eroare.” 

Ne ramâne, aşadar, să ne întrebam care este motivaţia acestei campanii de denigrare, care sunt 

obiectivele şi dacă nu cumva această campanie trebuie să-si găsească finalizarea în instanţele de judecată, 

lămurind în acest fel atât aspectele vizibile, cât şi mai puţin vizibile deocamdată ale acestui mod de a face 

jurnalism.  

Nedepunerea unor minime diligențe pentru verificarea corectitudinii afirmațiilor prezentate dovedește 
pe deplin lipsa bunei credințe, demersul jurnalistic constând de fapt în emiterea unor judecăți de valoare, cu 
scopul de a-i pune într-o imagine nefavorabilă pe angajaţii Institutului, afectându-le demnitatea, onoarea, 
autoritatea, reputația în legătură cu exercitarea funcției, moralitatea și, per ansamblu, imaginea și prestigiul 
Focus Event.  

Vă aducem la cunoştinţă că nerespectarea drepturilor persoanelor fizice și juridice poate atrage 
răspunderea civilă a celor responsabili, iar libertatea de exprimare nu este un drept absolut; într-o societate 
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democratică libertatea unei persoane se termină acolo unde începe libertatea altei persoane. Faptul că aţi ales 
să publicaţi aceste articole naşte prezumţia irefragabilă că aveţi ca scop prejudicierea imaginii, reputaţiei, 
demnităţii persoanelor amintite şi urmăriţi supunerea lor oprobriului, pe nedrept. 

 
Toate informațiile prezentate tendenţios și, în lipsa publicării concomitent a unui punct de vedere din 

partea Focus Event, sunt contrazise de documentele oficiale existente la ora actuală şi, în lipsa unor dovezi 
concrete ale acestor susțineri, suntem în prezența unei încalcări grave a normelelor dentologiei profesionale, 
aşa cum cum sunt ele prezentate în Codul dentologic al ziaristului, adoptat de Clubul Român de Presă, şi în 
Codul Dentologic al Jurnalistului, elaborat de organizaţiile membre în Convenţia Organizaţiilor de Media. 
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