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PREFAȚĂ

Lucrarea de față este rezultatul unei analize sistematice 

asupra societății românești, care este privită în context 

european şi mondial, evaluată comparativ cu alte ţări şi 

explorată precumpănitor prin prisma relațiilor dintre viața 

socială și politicile publice, dintre felul în care îşi fac datoria 

instituţiile statului şi cum sunt apreciate acestea de către 

populaţie. Explicaţia respectivelor raporturi este efectuată din 

perspectiva de abordare specifică istoriei, sociologiei, 

dreptului și statisticii sociale, în raport de domeniul tematic al 

fiecărui capitol.

Cele șapte capitole sunt axate pe diagnoza proceselor 

sociale naționale și examinate ţinând cont de situaţia din alte 

ţări de pe mapamond, simultan cu prezentarea politicilor 

publice existente în acest sens. Existența politicilor publice este 

o dovadă de conștientizare a nevoilor de îmbunătățire a

realităților sociale, furnizoare de probleme ori 

disfuncționalități. Prin schimbarea realităților, politicile 

publice produc efecte sociale înnoitoare, deci, ele capătă 

valoare doar dacă sunt transformate în texte de lege, a căror 

aplicare sau executare e obligatorie. Astfel, e nevoie de voință 

politică pentru ca proiectele de politici publice să fie 

recunoscute legal și apoi aplicate. 

Înainte de toate, însă, este importantă respectarea 

completă a prevederilor legale și nu doar a unor măsuri 

parțiale. De exemplu, politica în domeniul educației și Legea 

educației naționale stipulează clar alocarea a 6% din PIB 
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pentru funcționarea și dezvoltarea învățământului din 

România, dar niciodată nu a fost onorată această obligație în 

ultimii 10 ani, care au trecut de la promulgarea legii în 2011. 

Tot parțial a fost aplicată și Legea pensiilor din 2019, cea 

a dublării alocațiilor pentru copii din 2020 etc 

Primul capitol este un demers sintetic și inedit de 

dezvăluire a nivelului de dezvoltare istorică, economică, 

socială și legislativă a României, care permite descifrarea 

locului acesteia în cadrul unor ierarhii europene și clasamente 

mondiale, pe baza unor indicatori relevanți și a unor date 

statistice oficiale.  

De la viziunea de ansamblu asupra societății românești se 

trece, în capitolele II–VII, la examinarea sistematică a 

politicilor publice referitoare la populație și estimarea 

evoluției acesteia în context național și european, la starea de 

sănătate a populației și vulnerabilitățile sistemului medical, la 

politicile publice în situații de urgență și de criză, la 

cercetarea fenomenului de manifestare a pandemiei, care și-a 

făcut simțită prezența, la un moment dat, în 223 de țări și 

teritorii de pe glob. Într-un asemenea context, sunt analizate 

strategiile naționale și cele ale unor organisme internaționale 

(Organizația Mondială a Sănătății, Comisia Europeană ș.a.)

de combatere a fenomenului îmbolnăvirilor de virusul gripal 

SARS-CoV-2, precum și consecințele medicale și psihosociale 

ale descoperirii vaccinului salvator asupra viitorului 

umanității.

De asemenea, se prezintă date statistice relevante și 

informații oficiale, rezultate ale unor sondaje de opinie, care 

ne ajută să înțelegem efectele celor două valuri ale pandemiei 

în țara noastră și pe plan mondial, să privim dinamica situației 

interne, inclusiv începuturile celui de-al treilea val al 

pandemiei, prin comparație cu ceea ce s-a întâmplat în alte 
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țări din Europa și din lume. Astfel, efectele directe ale 

pandemiei în România, după 10 luni de manifestare a 

fenomenului, s-au soldat cu 681.392 persoane care s-au 

îmbolnăvit, situând țara noastră pe locul 22 în lume din punct 

de vedere al numărului de cazuri de persoane infectate și pe 

locul 20 din punct de vedere al numărului de persoane 

decedate, din cele 221 de țări și teritorii în care s-a semnalat 

noul coronavirus, până la data de 13 ianuarie 2021.

Lucrarea este redactată într-un limbaj accesibil, care 

valorifică maniera științifică de prezentare și interpretare a 

fenomenelor sociale analizate. De asemenea, beneficiază de un 

bogat material documentar și de informație de specialitate de 

strictă actualitate, ceea ce îi conferă un interes general și o 

rezonanță specifică în rândul specialiștilor, al cercurilor 

intelectuale și jurnalistice interesate de o cunoaștere obiectivă 

a evoluției societății românești în perioada pandemiei.

Întregul demers teoretic și viziunea asupra societății 

românești de ansamblu ara la bază concepția sistemică și 

metodele istorică, statistică, ancheta de opinie, analiza 

comparativă ș.a. de culegere și interpretare a informațiilor. 

Conținutul asumat și obiectivele urmărite au făcut 

necesară utilizarea concomitentă a datelor din registrul de 

cunoaștere al sociologiei, istoriei, al științelor juridice etc., 

punându-ne în fața unor puncte de vedere multidisciplinare și 

interdisciplinare. 

În partea finală a lucrării sunt prezentate, în mod 

diferențiat, pe ministere, o serie de politici publice din cadrul 

strategiilor sau programelor de dezvoltare validate în 

16 ministere din Guvernul României.


