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ABSTRACT 

SOCIETAL RESILIENCE AND COMMUNICATION MANAGEMENT  
IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC 

COVID-19 crisis is harder to be managed and is more durable than the other 
crises that have occurred over time. The shock produced by the pandemics will affect 
all societal levels, so it is impossible to approach it through a mere adaptation of the 
system. In order to come up with possible intervention solutions, an investigation of the 
system capacity to deal with potential crises would be needed. So, the article takes in 
consideration the term of resilience. In order to respond to absorption and 
transformation capabilities, a system needs the best possible management of existing 
resources. The monitoring of resilience indicators constitutes one of the main premises 
for determination of system vulnerability. Also, the collecting of the data concerning 
vulnerable persons that need attention and caring is a necessity for the management of 
the situations that could occur. On the other hand, the system has to be adapted to the 
new situations for the improvement of the communication management. Especially 
when we are dealing with a health problem, communicating so that the population 
understands the message is an important premise for managing the situation.   
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1. INTRODUCERE 

Pandemia COVID-19 a avut şi are un impact deosebit la nivel mondial, 
afectând societăţi întregi. La nivel mondial, impactul COVID-19 a creat o undă de 
şoc cu reverberaţii în toate sistemele societale. Crizele care afectează societăţile au 
consecinţe pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte emergenţa unor subsisteme. 
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Criza economică din 2008 a pus pe butuci economia unor ţări întregi, dar apelând 
la celelalte resurse (capital uman, cooperare, încredere instituţională etc), sistemul 
s-a putut replia şi a putut să se adapteze schimbărilor.  

Criza COVID-19 e de altă natură. În primul rând, avem de-a face cu o criză 
în cascade, care afectează pe rând mai multe sisteme, şi care, dacă nu e bine 
gestionată, ca un efect de domino, poate duce la colapsarea unor întregi societăţi. 
Presiunea nu se resimte doar la nivelul societal, se resimte şi la nivel individual. 
Consecinţele privind gestionarea sistemelor economic, societal şi comunitar vor fi 
pe termen lung.  

Şi nu putem spune că va fi singura criză de asemenea intensitate. În viitor vor 
fi tot mai multe crize care vor forţa sistemul să se adapteze şi să se replieze. Însă, 
pentru a fi pregătiţi şi pentru a putea supravieţui, am avea nevoie de o regândire a 
sistemului per ansamblu, pe mai multe dimensiuni.  

Regândirea sistemului pe componente, coordonarea între diferite subsisteme, 
modul de a percepe o dinamică a sistemelor care să ia în calcul resursele existente, 
interconectarea instituţională, cooperarea între diferite sectoare şi impactul 
deciziilor asupra comunităţii şi individului, toate acestea ajută la revigorarea 
politicilor de suport în ceea ce priveşte managementul crizelor.  

În acest fel putem vorbi de „societal transformative resilience” (transformarea 
rezilienţei societale), elementul principal în pregătirea societăţii de a-şi dezvolta 
capacităţile necesare pentru a face faţă viitoarelor crize (Giovanni et al., 2020). 

Articolul încearcă să pună în evidenţă importanţa gestionării resurselor 
comunitare şi societale, modul în care acestea pot fi folosite în folosul populaţiei, 
importanţa statisticilor în gestionarea crizei pandemice (cum ar putea ajuta 
colectarea mai bună a datelor la nivel teritorial şi naţional), vulnerabilităţile 
anumitor grupuri de populaţie şi importanţa comunicării în gestionarea pandemiei, 
un lucru fundamental în orice criză sistemică. Analiza gestionării resurselor 
comunitare şi lecţiile de bune practici ca modele de urmat sunt necesare pentru a 
pune în evidenţă anumite soluţii de readaptare a sistemelor. Scopul articolului este 
de a atrage atenţia asupra importanţei folosirii capacităţilor de rezilienţă pentru a 
face faţă crizei pandemiei, necesitatea gestionării bazelor de date pentru a 
determina vulnerabilităţile sistemului şi pentru a putea interveni astfel încât să ajute 
la întărirea capacităţilor comunitare şi îmbunătăţirea strategiilor de comunicare ca 
vector important în managementul riscurilor.  

2. ACTIVAREA CAPACITĂŢILOR DE REZILIENŢĂ 
ÎN MANAGEMENTUL CRIZELOR 

Pandemia are un impact diferit şi cu o intensitate diferită în ceea ce priveşte 
societatea, afectând capitalul uman şi social, serviciile medicale, comunităţile, 
instituţiile, procesul de producţie, consumul, investiţiile etc. 
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Şocul produs de pandemie va fi de durată şi va afecta toate palierele societăţii, 
astfel încât este imposibil de abordat din perspectiva unei simple adaptări a sistemului. 

Pentru a veni cu soluţii posibile de intervenţie, ar fi nevoie de o investigare a 
capacităţii sistemelor de a face faţă potenţialelor crize. Altfel spus, avem în vedere 
rezilienţa societală.  

Rezilienţa a devenit un termen destul de cunoscut în diferite domenii şi a fost 
folosit ca răspuns la potenţialele pericole care ar pune în dificultate capacitatea 
indivizilor, instituţiilor, ţărilor de a face faţă acestora.  

Rezilienţa a fost folosită în psihologie şi psihiatrie în anii 40 de către Johnson 
şi  Wiechelt (2004), a fost folosită studiile despre „sistemele socio-ecologice” (e.g., 
Boyd şi Folke, 2012), arhitecţii au folosit acest termen pentru a descrie robusteţea, 
adaptabilitatea şi rapiditatea infrastructurii de a se reface (Cimellaro et al., 2006; 
Cox et al., 2011). 

Aşa cum precizau Manca et al. (2017, p. 5), „o societate rezilientă este 
capabilă să facă faţă şi să reacţioneze la şocuri sau schimbări structurale 
persistente, fie rezistând la aceasta (prin capacitatea de absorbţie), fie adoptând un 
grad de flexibilitate, ducând la modificări ale sistemului (prin capacitate adaptativă)”.  

Pe lângă capacitatea de absorbţie şi capacitatea adaptativă, Manca et al. 
(2017) amintesc şi de capacitatea de transformare. 

Văzute dintr-o perspectivă dinamică, şocurile pot diferi ca intensitate şi durată şi 
pot influenţa capacităţile de absorbţie, adaptative şi de transformare. La şocuri, 
sistemele suferă o schimbare în ceea ce priveşte capacităţile, oricare ar fi acestea.  

În acelaşi timp, putem vorbi de interacţiuni între diferite „entităţi şi straturi 
ale sistemului. Această „viziune a sistemului” ajută la înţelegerea modului în care 
un şoc se răspândeşte între diferite segmente ale sistemului şi modul în care 
interacţionează actorii pentru a interveni” (Manca et al., 2017, p. 5).  

Tot Manca et al. (2017) menţionează că există şi un alt aspect important, şi 
anume acela al folosirii şocului ca oportunitate, ca o lecţie din care se poate învăţa 
şi care să folosească şi în alte ocazii, şi în alte crize.  

Sistemul poate suferi mai multe expuneri la şoc. Când ai un potenţial şoc, 
există o anumită probabilitate de a fi lovit. Când şocul se materializează, un sistem 
poate fi vulnerabil sau nu, în funcţie de răspunsul la şoc (mai ales din punct de 
vedere al intensităţii). Un sistem vulnerabil îşi poate reveni cu pierderi sociale sau 
nu. Aşa cum subliniază Manca et al. (2017), „un sistem este rezilient în momentul 
în care combinaţia între risc şi vulnerabilitate (pierderi aşteptate) este mică, sau 
când pierderile aşteptate sunt mari, dar sistemul poate să se refacă cu pierderi 
minime” (Manca et al., 2017, p. 7).  

Aşa cum menţionează Giovanni et al. (2020), când timpul de expunere la 
diferite şocuri nu este de intensitate mai mare şi de durată mai lungă, cea mai bună 
reacţie este prin capacitatea de absorbţie. Dacă şocul este mai mare şi de lungă 
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durată, se poate produce o perturbare a sistemului, ceea ce va duce la reale 
transformări pe mai multe niveluri. Putem vorbi de transformări tehnologice nu 
doar la nivel instituţional, ci putem vorbi şi de schimbări culturale, de valori, de 
comportament etc.   

Un comportament rezilient face ca societăţile să-şi îmbunătăţească 
capacităţile astfel încât să poată răspundă provocărilor şi să se poată adapta pe 
termen lung noilor condiţii.  

Şocul produs de COVID-19 a dus la o repliere a sistemului şi la o folosire a 
unei combinaţii între capacităţile de adaptare şi cele de transformare. Pe ce ar pune 
accent un sistem pentru a folosi o combinaţie între resursele de adaptare şi cele de 
transformare? Pe resursa umană. Capacităţile de rezilienţă se bazează în momentele 
de cumpănă pentru sistem pe oameni şi pe capacităţile lor de a folosi resursele 
pentru o întărire şi o readaptare a sistemului. Însă nu doar resursa umană în sine 
este importantă, ci şi relaţiile din cadrul comunităţilor, coeziunea socială, încrederea.  

Rezilienţa socială reprezintă „capacitatea indivizilor şi comunităţilor de a 
face faţă şocurilor externe şi modul de a contribui la pregătirea comunităţii, 
răspunsul la dezastre şi recuperarea post-dezastru” (Kwock et al., 2016, p. 1).  

Rezilienţa societală ţine de o altă abordare, implicând elemente care ţin de 
substanţa, de structura unei societăţi, de liantul care ţine oamenii împreună. Este 
vorba de acea „comunitate organică”, respectiv de un fel de „medicină a corpului 
social” (Şerban, 2008, 28). Dacă vorbim de societal, cele mai cunoscute referinţe 
sunt lucrările autorilor din cadrul Şcolii de la Copenhaga. Aceştia au adus în vedere 
componenta de “securitate societală” ca “abilitatea unei societăţi de a subzista în 
caracterul său esenţial în condiţii în continuă schimbare şi în faţa unor ameninţări 
posibile sau prezente” (Waever et al., 1993, p. 23). Buzan, Waever şi De Wilde 
(2011, p. 172) fac o distincţie între „securitate socială care se referă la indivizi şi 
ţine mai ales de domeniul economic şi securitate societală care se referă la 
colectivităţi şi la identităţile acestora”. Societalul are un spectru mai larg, 
cuprinzând şi elemente ce ţin de identitate, migraţie, coeziune internă etc. Dacă 
vorbim de rezilienţă, de capacităţile şi capabilităţile societăţilor de a se reface, sunt 
luate în evidenţă, dincolo de aspecte sanitare, economice, educaţionale, de 
infrastructură şi aspecte care ţin laolaltă comunităţile şi le definesc, încrederea ca 
liant social, solidaritatea, de ceea ce ţine de resorturile interne ale comunităţilor.  

Diferenţa dintre rezilienţă socială şi rezilienţa societală nu este destul de bine 
explicată în literatură. Din lipsa de spaţiu, abordarea acestor perspective este destul 
de restrânsă în articolul de faţă, urmând ca acestea să fie dezvoltate în alte lucrări.  

Rezilienţa societăţilor ţine în mare parte de identificarea vulnerabilităţilor şi 
gestionarea resurselor, ca mijloace de adaptare şi refacere a resorturilor comunitare.   

Detectarea deficienţelor structurale şi o mai bună organizare a resurselor 
existente sunt de un real folos în managementul situaţiilor de criză.  
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3. MANAGEMENTUL RESURSELOR COMUNITARE. IDENTIFICAREA 
VULNERABILITĂŢILOR ŞI IMPORTANŢA STATISTICILOR ÎN GESTIONAREA 

PANDEMIEI COVID-19 

Pentru a răspunde capacităţilor de absorbţie şi celor de transformare, un 
sistem are nevoie de o gestionare cât mai bună a resurselor existente.  

În cazul unei situaţii de urgenţă (un dezastru, o calamitate, în cazul nostru, o 
pandemie), pentru a face o diagnoză cât mai corectă a problemei, sunt necesare o 
serie de date socio-demografice, ocupaţionale, de sănătate la nivel local, regional, 
naţional, distribuirea populaţiei pe vârste şi pe sexe etc. În acest sens, statisticile 
sunt de un real folos, bazele de date care oferă informaţii despre structura 
populaţiei şi distribuţia acesteia fiind de bază.  

Statisticile de bază privind structura populaţiei şi distribuţia acesteia sunt 
disponibile la nivel naţional, pe regiuni şi pe judeţe. Însă la nivel local, pe fiecare 
comunitate nu există o bază de date completă privind numărul de bătrâni, de 
bolnavi cronici, de copii, de femei însărcinate etc.  

Eficienţa unor măsuri depinde de disponibilitatea datelor, în special pe 
fiecare comunitate. Monitorizarea unor asemenea fenomene depinde de modul în 
care o comunitate este pregătită să facă faţă unor pericole. Indicatorii privind 
structura populaţiei (Câţi bătrâni? Câţi copii? Distribuţia acestora în teritoriu?) sunt 
importanţi pentru a ajuta şi a feri populaţia vulnerabilă expusă unor astfel de 
pericole. De asemenea, în faţa acestei provocări, o statistică privind populaţia cu 
boli cronice este la fel de necesară pentru a monitoriza aceste persoane, a le feri de 
probabilitatea de a se infecta şi a le ajuta să treacă peste perioadele dificile. O 
statistică pe tipuri de boli există la INS, în baza TEMPO, dar doar la nivel naţional 
pe ani. O evidenţă a persoanelor cu boli cronice ar fi necesară la nivel judeţean şi 
local pentru a putea fi luate măsurile necesare de protejare a acestor persoane.  

Dezvoltarea unui sistem de baze de date la nivelul ministerelor, al guvernului 
şi al instituţiilor de intervenţie care să aibă în vedere indicatori la nivelul populaţiei, 
al sistemului sanitar, educaţional la nivel local, pe fiecare comunitate ar fi necesară 
în vederea creionării unor strategii pentru contracararea unor fenomene de mare 
amploare cu impact negativ asupra populaţiei. În cazul nostru, pentru a vedea 
zonele vulnerabile, comunităţile unde există bătrâni, bolnavi, şcoli, gradiniţe, 
dispensare, personal medical etc., ar trebui să existe o bază de date cu aceste 
informaţii. Înregistrarea unor asemenea date la nivel local şi preluarea acestora la 
nivel central ar duce la o diagnoză corectă la nivel comunitar şi la o propunere de 
măsuri cu impact pozitiv asupra populaţiei.  

Încă din 1984, americanii au creat un sistem bazat pe sondaje, iar datele 
privind starea de sănătate a populaţiei, practicile de prevenţie şi accesul la îngrijirea 
persoanelor cu boli cronice sunt colectate la sistemul de stat (Thomas et al., 2013, 
p. 243). Acestea oferă informaţii despre „sănătatea comunităţilor” şi reprezintă o 
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componentă importantă în managementul situaţiilor de urgenţă. Vorbim în acest 
sens de rezilienţa comunitară.  

Thomas et al. (2013, p. 408) identifică cinci elemente care pot influenţa 
rezilienţa comunitară: „1. Sănătatea fizică şi psihologică; 2. Bunăstarea economică 
şi socială; 3. Comunicarea riscurilor efective; 4. Integrarea organizaţiilor 
(guvernamentale şi non-guvernamentale); 5. Legăturile sociale. Dezvoltarea 
mecanismelor care duc la îmbunătăţirea acestor componente reprezintă un pas 
înainte pentru prevenire şi pentru gestionarea situaţiilor  de urgenţă”.   

Disparitatea răspândirii COVID-19 este de asemenea şi o reflectare a calităţii 
vieţii, a condiţiilor sociale în care îşi duc viaţa indivizii.   

În comunităţile sărace, în gospodăriile fără alimentare cu apă, fără toaletă în 
locuinţă, unde condiţiile de igienă sunt precare, riscul de infectare este mai mare. În 
România, la nivelul anului 2019, conform Eurostat, 24,2 % din populaţie nu aveau 
toaletă în interiorul locuinţei, cea mai mare valoare din Uniunea Europeană, iar 
22,8 % din totalul populaţiei nu aveau baie şi nici duş în locuinţă.   

De asemenea, sunt şi alte componente de care trebuie să se ţină seama în 
cazul diagnozei comunitare, atât de importantă în luarea măsurilor contra infectării: 
accesul la servicii sanitare (cât de aproape e cel mai mare spital special amenajat 
pentru bolnavii de COVID-19, sistemul de transport, accesul la sursele de 
aprovizionare, calitatea mediului etc.). 

 Acestea dau naştere la disparităţi între medii de rezidenţă, la nivel local, 
regional şi naţional. Detectarea, înţelegerea şi reducerea disparităţilor duc la 
scăderea vulnerabilităţii comunităţilor şi la creşterea rezilienţei. Există o 
interrelaţionare între factorii contextuali, de mediu, sociali, economici etc. şi 
factorii individuali de care ar trebui să se ţină seama, în special în cazul strategiilor 
privind sănătatea. Astfel, o persoană care este foarte vulnerabilă (bătrâni, oameni 
cu dizabilităţi, cei care au boli cronice etc.) ar putea fi afectată în mai mare sau în 
mai mică măsură, ţinând cont de condiţiile sociale, economice, de mediu, de 
infrastructură etc. 

Manca et al. (2017) identifică câteva puncte importante privind colectarea 
datelor şi măsurarea indicatorilor pentru detectarea stării de rezilienţă.  

În primă fază, colectarea datelor relevante pentru a ajuta la posibilele 
intervenţii şi măsuri împotriva răspândirii coronavirusului este de o reală 
importanţă. În a doua fază sunt necesare monitorizarea rezilienţei (comunitare, 
societale) şi identificarea principalelor puncte de intervenţie. Apoi, dezvoltarea 
instrumentelor analitice şi reliefarea unor politici de suport pentru rezilienţa 
societală vin în completarea celor două faze. Lecţiile de bune practici sunt necesare 
ca modele pentru a le adapta şi pentru a ajuta sistemul.  

Aşa cum arată Manca et al. (2017), primul pas este obţinerea „indicatorilor 
de rezilienţă”. Aceştia includ variabile de interes legate de capital social, variabile 
intermediare ca infrastructură, instituţii, productivitate, determinante legate de 
bunăstarea individuală şi societală (cum ar fi: starea de sănătate, loc de muncă, 
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încredere în ceilalţi şi în instituţii, calitatea vieţii etc.). Manca et al. (2017) arătau 
că, în cazul unor şocuri, putem determina gradul de rezilienţă al entităţilor. O bună 
evaluare ar putea consta printr-o măsurare a variabilelor înainte de apariţia 
şocurilor, în timpul şocurilor şi după acestea. În acest fel ar putea fi detectat gradul 
de rezilienţă societală.   

După aceiaşi autori, un al doilea pas ar consta în determinarea unor trăsături 
ale acestor entităţi („caracteristici ale rezilienţei”). De exemplu, nivelul de educaţie 
sau capital uman, gradul de interacţiune şi relaţii sociale sau capitalul social, starea 
de sănătate şi factori psihologici care pot contribui pozitiv la rezilienţa individuală. 
În opinia autorilor de mai sus, aceste caracteristici ar trebui monitorizate cu o 
frecvenţă anuală.  

Monitorizarea indicatorilor de rezilienţă constituie una dintre premisele 
fundamentale pentru a putea determina vulnerabilitatea sistemului şi pentru a putea 
interveni astfel încât să ajute la întărirea capacităţilor comunitare.   

Resursele comunitare existente ar trebui gestionate astfel încât să ajute la o 
îmbunătăţire a managementului. Acestea ar trebui suplimentate şi ajutate de alte 
elemente pentru a îmbunătăţi sistemul.  

4. GESTIONAREA RESURSELOR EDUCAŢIONALE ŞI SANITARE  
ÎN PANDEMIE. LECŢII DE BUNE PRACTICI 

O primă şi cea mai importantă resursă, şi anume cea umană, nu poate fi 
neglijată. Din contră, resursa umană, capitalul uman trebuie protejat şi ajutat să se 
adapteze noilor provocări.  

Pandemia a dus la mari schimbări în ceea ce priveşte educaţia. Multe şcoli  
s-au închis şi s-a recurs la educaţia online, o formă de educaţie în pas cu 
tehnologia, dar care, pe termen lung, va avea consecinţe în ceea ce priveşte 
performanţa şcolară. Şcoala presupune în primul rând interacţiunea între elevi / 
studenţi şi între elevi / studenţi şi profesor.  

Pe de altă parte, educaţia online va duce la o creştere a discrepanţelor dintre 
mediul rural şi urban, având în vedere că sunt copii în mediul rural care nu 
beneficiază de calculator, tabletă sau / şi internet. O cercetare realizată în perioada 
mai−iunie 2020, prezentată de World Vision România2 arată că „aproximativ 40 % 
dintre elevii din mediul rural nu au participat la ore online. Doar 64 % dintre 
cadrele didactice au organizat ore online. Restul au trimis teme şi exerciţii prin 
telefon, Whatsapp, Messenger ori teme printate copiilor, pentru că aceştia nu aveau 
mijloace de conectare online. Peste 55 % dintre părinţi nu au un dispozitiv digital 
pentru fiecare elev din familie. 8 % dintre respondenţi afirmă că nu deţin niciun 

                                                 
2 World Vision Romania, „Bunăstarea copilului din mediul rural în perioada pandemiei”, 

https://worldvision.ro/wp-content/uploads/2020/08/Infografice_Raport_Covid_ref.pdf. 
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dispozitiv care să-i permită copilului să-şi continue educaţia acasă” (World Vision 
Romania, 2020). 

E clar că nu există încă dezvoltată infrastructura necesară, mai ales în mediul 
rural, pentru realizarea în bune condiţii a şcolii online. Dacă se va merge pe 
formula şcolii online (parţial sau total) atât cât va ţine pandemia, autorităţile vor fi 
nevoite să îmbunătăţească din timp infrastructura digitală pentru a nu lăsa în afara 
sistemului elevi care nu pot beneficia de ce e necesar pentru a-şi continua studiile. De 
asemenea, ar fi necesară o instruire a profesorilor şi o adecvare a instrumentelor de 
învăţare şi predare. O altă componentă, la fel de importantă, este cea a interacţiunii 
sociale, chiar dacă se face şi în forma online, realizarea unor joculeţe, exerciţii pentru a 
stimula interesul copiilor şi pentru a asimila normele şi valorile sociale. 

Pe lângă faptul că nu toţi copiii vor avea acces la tablete şi internet în mediul 
rural, o astfel de formă de educaţie nu poate să dureze mult timp. Probabil că se va 
recurge şi la o formă intermediară, unii copii să meargă la şcoală, alţii să înveţe 
online, sau prin rotaţie. Sunt mai multe ţări care, după mai multe tentative, au 
redeschis şcolile. În Coreea de Sud copiii s-au întors la cursuri în iunie cu măşti, 
dezinfectante, verificarea temperaturii şi distanţă fizică. În unele şcoli, elevii vin în 
zile alternative, alte şcoli au adoptat o abordare hibridă, cursuri online şi în clasă. 
În Danemarca, după o lună de închidere, copiii au revenit la şcoală în aprilie. Cei 
cu vârsta cuprinsă între 2 şi 12 ani au fost împărţiţi în grupuri de 12. Aceste grupuri 
au fost numite „bule de protecţie”3. Acestea ajung la şcoală la ore eşalonate, 
mănâncă separat şi au propriile locuri de joacă. Aşa cum se precizează într-un 
articol din „Time”, toţi elevii se spală la fiecare două ore, birourile sunt aşezate la 
doi metri unul de altul şi materialul educaţional este curăţat de două ori pe zi şi, 
când se poate, orele se ţin afară. După 18 mai, şi elevii între 12 şi 16 ani s-au 
reîntors la şcoală în aceeaşi formulă. Germania, Finlanda şi Norvegia au preluat 
modelul (Godin, 2020). Sunt modele care pot fi preluate şi trebuie căutate soluţii, 
astfel încât niciun copil să nu rămână în afara sistemului.  

O componentă importantă, vitală, este cea a sistemului medical. Pe lângă 
lipsa echipamentelor necesare şi a personalului medical, o altă problemă cu care se 
confruntă în momentul de faţă sistemul medical este dotarea spitalelor cu 
echipamentele necesare, de cea mai mare necesitate fiind prezenţa ventilatoarelor. 
Cazul tinerei de 21 de ani din Rucăr4 care a murit, fiind plimbată prin mai multe 
spitale în căutarea unui ventilator, duce la reflectarea asupra unei probleme care 
trebuie gestionată la nivel judeţean, regional şi naţional. Datele privind 
echipamentele de care dispune fiecare spital, paturi de spital ocupate şi libere, 
locurile de la ATI, unde sunt ventilatoare, suport de respiraţie etc. trebuie colectate, 
centralizate şi înregistrate cu cât mai multă stricteţe astfel încât să se ştie exact ce 
spitale sunt dotate, cu ce echipamente, să se ştie exact unde să fie transportat 
bolnavul care are nevoie de anumite îngrijiri speciale. Germania are un sistem 
foarte bine pus la punct. Există un site5 care foloseşte indicatori grafici (buline 
                                                 

5 Intensive care register,  https://www.intensivregister.de/#/intensivregister. 
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roşii, verzi şi galbene) care indică disponibilitatea locurilor la terapie intensivă 
unde e ventilaţie non-invazivă („ICU low care = monitoring, non-invasive 
ventilation (NIV”), locuri cu opţiuni complete de terapie medicală intensivă cu 
ventilaţie invazivă („ICU high care = monitoring, invasive ventilation, organ 
replacement therapy. Complete intensive medical therapy options”) şi „ECMO”, o 
procedură ce implică suport respirator pentru spitalele din fiecare district – cu 
locaţia lor şi modalitatea de contactare. De asemenea, site-ul presupune o rubrică 
cu hărţi cu proporţia bolnavilor de Covid-19 raportată la numărul de paturi de spital 
la nivel de district, numărul de paturi de spital goale de la terapie intensivă etc.  

Şi alte ţări dispun de asemenea registre de informaţii (de ex. Suedia6). 
Danemarca dispune de o bază de date privind unităţile de terapie intensivă ce 
include observarea, diagnosticarea, tratamentul şi îngrijirea persoanelor cu o 
potenţială cedare reversibilă a mai multor organe. Există trei niveluri de îngrijire:  
1, 2 sau 3 în funcţie de nivelul staff-ului, echipamentelor şi specializărilor medicale7.  

Este vital ca personalul medical de pe ambulanţe să poată urmări unde pot 
transporta pacienţii care au anumite afecţiuni şi au nevoie de proceduri ce implică 
ventilaţia sau suport respirator, cât şi pentru populaţie şi autorităţi. Cu alte cuvinte, 
ar ajuta sistemul, ar uşura foarte mult procedurile şi ar duce la o informare cât mai 
bună în ceea ce priveşte dotarea spitalelor.  

Adunarea informaţiilor despre pacienţii de la terapie intensivă, date despre 
tratamentul lor, numărul de echipamente nu sunt lucruri noi. Organizarea 
registrului de date a început în 1950, „din dorinţa de a comunica şi de a schimba 
experienţe” (Norlander et al., 1961 apud Sten, 2016). Realizarea acestui registru 
privind terapia intensivă reduce povara gestionării unităţilor spitaliceşti şi este 
asociată cu o serie de avantaje: „identificarea ţintelor pentru îmbunătăţirea 
managementului, obţinerea datelor necesare, analiza acestora” (Sten, 2016).  

Realizarea unui astfel de registru şi colectarea datelor la nivel naţional ar fi 
un instrument util atât pentru cetăţeni, cât şi pentru medici şi autorităţi şi ar ajuta 
sistemul să facă faţă solicitărilor. 

Pe lângă bazele de date, resursa umană este componenta cea mai importantă. 
Dacă personalul medical este depăşit numeric, sistemul se prăbuşeşte din start. 
Plecarea multor medici din ţară a dus la împuţinarea cadrelor medicale şi la carenţe 
mari în mediul sanitar. Din datele de la INS din 2018 prelucrate de autor, cei mai 
puţini medici la mia de locuitori sunt în Ilfov, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, 
Ialomiţa, Buzău, Suceava (sub un medic la mia de locuitori), judeţele unde sunt şi 
probleme mari privind creşterea numărului de cazuri de COVID-19 (mai ales Ilfov, 
Suceava, Dâmboviţa). Aşa cum arăta un reportaj din februarie 2020, „peste 300 de 
comune din ţară nu au niciun medic de familie şi 1414 localităţi au un număr 
insuficient de medici de familie” 8.  

                                                 
6 The Swedish Intensive Care Registry, https://www.icuregswe.org/en/. 
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De asemenea, personalul de pe ambulanţe, dispecerii de la 112, infirmiere, 
asistente medicale, tot ceea ce înseamnă personalul sanitar şi nu numai, este 
insuficient, nemaipunând la socoteală că o parte din cei care sunt deja mobilizaţi se 
pot îmbolnăvi, sau sunt deja bolnavi, sunt epuizaţi sau pot renunţa din cauza fricii 
de a contacta virusul.  

Suprasolicitarea sistemului medical care este deja cu lipsuri mari în materie 
de resurse umane, echipamente, paturi de spital va duce la o colapsare a întregului 
sistem, fapt ce va duce la şi mai multe decese, nu numai ale celor bolnavi de Covid, 
ci şi ale celor cu boli cronice.  

Dincolo de resursa umană, resursele societale şi comunitare au o capacitate 
adaptativă şi de transformare care pot ajuta sistemul să se reechilibreze şi să se 
adapteze. Totul ţine de modul în care omul gestionează aceste resurse pentru a 
ajuta la o adaptare a sistemului şi de a le folosi pentru a servi nevoilor societăţii.  

Toate aceste lucruri contează când ai de-a face cu un „inamic” despre care nu 
ştii mare lucru, căruia nu poţi să-i prevezi evoluţia şi gravitatea.  

5. GRUPURILE VULNERABILE ŞI FACTORII DE RISC 

O criză, indiferent cât de intensă ar fi şi oricât de mult ar ţine, poate fi 
gestionată ţinând cont de resursele existente, dar şi prin îmbunătăţirea acestora 
pentru o adaptare la noile provocări. În primul rând, colectarea datelor privind 
persoanele vulnerabile care au nevoie de îngrijire şi atenţie reprezintă un deziderat 
pentru gestionarea situaţiilor care ar putea surveni. Pe de altă parte, este nevoie ca 
sistemul să fie adaptat la noile situaţii prin îmbunătăţirea managementului şi 
preluarea unor modele care ar putea ajuta pe termen lung.  

Persoanele vulnerabile cu un risc mai mare de infectare şi cu o probabilitate 
mai mare de a deceda dacă iau virusul sunt, aşa cum au fost desemnate de către 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, persoanele peste 60 de ani sau cele care au 
probleme de sănătate ca boli de inimă sau plămâni, diabet şi alte boli care afectează 
sistemul imunitar9.  

Aşa cum s-a dovedit şi în celelalte cazuri de îmbolnăvire cu SARS şi MERS, 
vârstnicii sunt cei mai vulnerabili la focare de infecţie, menţionează OMS. Aşa 
cum subliniază aceeaşi organizaţie, persoanele cu vârsta de peste 60 de ani ar putea 
avea o rată de deces mult mai mare decât media, în jur de 2,3 %, cu un studiu în 
China care a arătat o rată de deces până la 15 % la cei peste 80 de ani10.  

Datele de la INS arată că ponderea persoanelor peste 60 de ani a crescut de la 
an la an. Potrivit INS, dacă în 2003 erau 4 193 521 persoane peste 60 de ani, în 
2010 erau 4 513 753 persoane peste 60 de ani şi în 2019 erau 4 936 655 persoane 
peste 60 de ani, cu 422 902 mai multe persoane ca în 2010. În mediul rural, în anul 
2019, erau 2 370 521 persoane de peste 60 de ani în mediul rural, 12 % din total 
populaţie. Persoanele de peste 60 de ani cu diferite afecţiuni sunt cele mai 
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predispuse de a face forme mai grave dacă se infectează cu virusul COVID-19. 
Acestea sunt şi mai expuse dacă stau în casă cu mai multe persoane din diferite 
generaţii. În acest sens, cultura fiecărui popor influenţează şi modul de expunere la 
riscul infectării cu COVID-19. Avem ca exemplu ţările nordice. În cadrul acestor 
societăţi descendenţii nu rămân împreună în aceeaşi gospodărie. Când deţin 
capitalul necesar, de obicei după 18 ani, tinerii se grăbesc să părăsească locuinţa 
părinţilor şi să se mute separat, astfel că nu întâlnim multe familii unde bătrânii să 
stea la un loc cu tinerii. Fiind şi societăţi segregate şi densitatea fiind destul de 
mare (un factor destul de important în răspândirea coronavirusului), ţările nordice 
pot gestiona mult mai bine aceste situaţii (Suedia nu a recurs la nici o politică de 
„lockdown”), deşi au fost destul de multe persoane infectate (peste 100 000) şi 
decedaţi (peste 5 000) până în luna octombrie 2020, conform Worldmeters info11.  

În România, mai ales în mediul rural sunt familii extinse – membrii familiei 
stau laolaltă, chiar mai mult de două generaţii, astfel că expunerea la risc e mai 
mare, mai ales pentru persoanele vârstnice, vulnerabile. Ar trebui să se ia în calcul 
şi această componentă în gestionarea răspândirii coronavirusului.   

Pericolul e şi mai mare pentru căminele de bătrâni sau de copii unde, din 
cauza neglijenţei personalului, pot apărea focare de infecţie, lucru ce ar putea duce 
chiar la decesul celor expuşi unui astfel de risc.  

Un segment al populaţiei vulnerabil este cel al persoanelor care au boli 
cronice. O statistică la nivel local, regional şi naţional a persoanelor care suferă de 
boli cronice ar fi mai mult decât necesară pentru a avea o evidenţă şi pentru a putea 
proteja acest segment de populaţie considerat a fi vulnerabil la infectarea cu virusul 
COVID-19. Date actualizate nu prea se găsesc. Pe Eurostat, indicatorul care face 
referire la raportarea indivizilor privind o boală cronică are date doar din 200812 şi 
201413.  

În „Raportul Naţional al Stării de Sănătate a Populaţiei României” sunt 
evidenţiaţi bolnavii cronici aflaţi în evidenţa medicilor de familie. Ultima evidenţă 
este din 2018. Pe primul loc la prevalenţa bolilor cronice apare boala hipertensivă 
cu 13 296,5 cazuri la suta de mii de locuitori, apoi cardiopatia ischemică cu 6 102,2 
la 100 000 de locuitori şi diabetul 4 252,5 la 100 000 de locuitori. Analizând 
profilul sănătăţii populaţiei, comparativ cu estimările Anchetei de prevalenţă din 
1997, se constată că numărul celor care sufereau de boala hipertensivă a mai scăzut 
în 2018 cu 438 902 cazuri, numărul celor care sufereau de cardiopatie ischemică a 
mai scăzut cu 1 639 780 cazuri, în schimb a crescut numărul celor care suferă de 
diabet, de la 575 000 la 828 051 cazuri14.  

Grupurile vulnerabile sunt cel mai greu de protejat în astfel de situaţii. Pe 
perioada stării de urgenţă, mulţi nu şi-au putut vizita părinţii sau bunicii de teamă 
să nu le transmită virusul, ceea ce a generat stări de anxietate şi frustrări. În aceste 
situaţii, comunicarea clară, transparentă despre dinamica fenomenului, găsirea 
soluţiilor pentru protejarea persoanelor vulnerabile şi întărirea încrederii populaţiei 



 Veronica Dumitraşcu 12 

 

300 

în cei care gestionează criza, în cei care comunică, autorităţi, inclusiv personalul 
medical sunt elementele fundamentale pentru a putea trece peste perioadele dificile.  

6. COEZIUNEA SOCIALĂ – FACTOR FUNDAMENTAL AL REZILIENŢEI 

În urma unui impact major, cum este cel produs de pandemia COVID-19, 
rezilienţa înseamnă mai mult decât recuperarea unor resurse economice şi sociale, 
înseamnă o revenire care cuprinde mai multe spectre, de la cel politic, la cel 
cultural, religios, identitar.  

Coeziunea socială, ca factor de întărire a rezilienţei societale poate ajuta 
comunităţile să se refacă pe toate palierele în urma unor crize, indiferent de natura lor.  

Jensen (1998 apud Manole, 2012, p.112) menţionează că elementele principale 
ale coeziunii sociale sunt: „întărirea relaţiilor sociale, împărtăşirea valorilor şi 
existenţa unui mod comun de interpretare, trăirea unei identităţi comune şi a unui 
sens al comunităţii, cât şi încredere între membrii comunităţii”.   

Criza COVID-19 va genera transformări pe toate palierele vieţii, iar rezilienţa 
societală va căpăta tot mai multă importanţă, mai ales într-o societate din ce în ce 
mai fragmentată şi polarizată.  

Clivajele sociale sunt adâncite şi de impactul pandemiei. Criza COVID-19 a 
dus la polarizarea unor întregi grupuri sociale. Măsurile luate de către autorităţi au 
dus la crearea unor disensiuni la nivel social, amplificate şi de factorul politic.  

Distanţarea fizică, pentru care a fost utilizat în mod eronat în spaţiul public 
conceptul „distanţă socială”, reprezintă o măsură implementată de ţările afectate de 
pandemie care nu ar trebui să ducă şi la o deteriorare sau chiar rupere a relaţiilor 
sociale. Refacerea liantului comunitar reprezintă un deziderat în recuperarea unor 
deficienţe structurale şi în capacitatea de refacere a comunităţilor. Abilitatea unui 
sistem de a se reface ţine de coeziune internă, de încredere mutuală, de într-ajutorare şi 
cooperare între membrii comunităţilor. Aceste valori ar trebui împărtăşite şi la 
nivel statal şi internaţional, mai ales acum, în lupta cu un inamic comun şi 
imprevizibil.   

Pentru o întărire a rezilienţei societale, solidaritatea, vector de unitate şi 
coeziune socială, se bazează în mare parte pe încredere.  

Readaptarea sistemului, dincolo de capabilităţile şi capacităţile individuale, 
are în vedere şi alte aspecte legate de importanţa legăturilor sociale, legăturilor 
instituţionale, norme, reguli reglate în interiorul comunităţilor, rolul diferitelor 
instituţii şi încrederea în instituţiile respective.  

Criza COVID-19 arată importanţa relaţiei mutuale dintre indivizi şi instituţii. 
Încrederea indivizilor în instituţii este un ingredient important în ceea ce priveşte 
conlucrarea dintre indivizi în vederea respectării măsurilor împotriva răspândirii 
COVID-19. 
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Analizând dinamica încrederii instituţionale din România, datele din perioada 
2010–2014 de pe site-ul World Values Survey7 indicau că cea mai mare încredere 
pe care o aveau românii era cea în Biserică (peste 70 %) şi Armată (65,2 %), iar 
cea mai mică încredere o aveau în partidele politice (11,5 %), Parlament (14,9 %) 
şi în guvern (18,3 %). Datele din Romanian Values Survey din 2018 arătau că 
încrederea în partidele politice scăzuse uşor, cu aproape două puncte procentuale 
faţă de perioada 2010−2014. Încrederea scăzută a românilor în autorităţile statului, 
în partide politice, Guvern şi Parlament, a contribuit în mare parte la nerespectarea 
de către populaţie a regulilor impuse de către acestea (distanţarea socială, purtarea 
conformă a măştii etc.). În acest sens, ar trebui tot mai mult încurajată comunicarea 
dintre cetăţean şi instituţii. 

7. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ÎN GESTIONAREA PANDEMIEI 

În orice criză, un element important pentru gestionarea acesteia este 
comunicarea. Gestionarea crizelor nu înseamnă doar reacţie la efectele acestora, ci 
şi prevenţie. Populaţia are nevoie să ştie care sunt riscurile în cazul unei crize, cum 
se poate feri şi cum ar putea face faţă oricăror provocări, de orice natură ar fi. Mai 
ales în cazul de faţă, când avem de-a face cu o problemă sanitară, comunicarea pe 
înţelesul populaţiei, cu termeni clari şi cât mai pe înţelesul fiecăruia constituie o 
premisă importantă pentru gestionarea situaţiei. Când informaţia este ambiguă, 
încrederea în cei care propagă mesajul este dificil de menţinut.  

Aşa cum arătau Vaughan şi Tinker (2009), „comunicarea trebuie să informeze, 
să instruiască şi să motiveze un comportament de auto-protejare pentru toţi 
cetăţenii, să actualizeze informaţiile despre risc, să creeze un climat de încredere şi 
să risipească zvonurile”. Aşa cum subliniau autorii de mai sus, „procesele de 
comunicare pot pregăti cetăţenii să se adapteze schimbărilor şi incertitudinilor din 
timpul unei pandemii, pot educa personalul din sănătatea publică despre 
vulnerabilităţile şi resursele existente care afectează riscul infectării anumitor 
populaţii, creează dialog între persoanele potenţial afectate şi managerii de risc, 
încurajând un mediu de încredere reciprocă” (Vaughan şi Tinker, 2009). 

Pentru a reduce posibilele consecinţe negative, un factor important este 
cooperarea între instituţii, între autorităţi, dar şi stabilirea unei punţi de comunicare 
cu autorităţile locale pentru a avea cât mai multe informaţii la zi despre ceea ce se 
întâmplă la nivelul fiecărei localităţi. De asemenea, este nevoie de o comunicare 
cât mai bună între liderii politici şi specialiştii din sănătate pentru a gestiona 
pandemia. Profesorul David Heymann de la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine menţiona că acolo unde “liderii de sănătate publică şi liderii 
politici au avut dificultăţi în a comunica, virusul s-a răspândit”18. El dădea 

                                                 
7 World Values Survey, Online Data Analysis, http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp. 
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exemplul Statelor Unite, unde preşedintele Trump nu ajunge la niciun consens cu 
doctorul Anthony Fauci şi unde se înregistrează o creştere din ce în ce mai mare a 
cazurilor de infecţie cu COVID-19, potrivit şi John Hopkins Institute (până pe 10 
august 2020 erau 5 094 565 cazuri de infectări cu COVID-19).  

Dar şi folosirea epidemiei ca „armă” electorală este o greşeală care poate 
duce la pierderea încrederii populaţiei în instituţii şi în autorităţi. În momentul în 
care criza sanitară este „politizată”, combaterea pandemiei este compromisă. 
Cetăţenii nu vor avea încredere în măsurile luate de autorităţi, ceea ce va duce la 
împiedicarea comunicării între autorităţi, specialiştii din sănătate şi cetăţeni.  

Încrederea este factorul crucial pentru gestionarea unei epidemii, mai ales 
când vorbim de comunicarea informaţiilor. Aşa cum arătau Vaughan şi Tinker 
(2009), încrederea se poate eroda. Mass media poate interveni, prezentând mesaje 
contradictorii de la diferiţi experţi. De asemenea, „agenţiile guvernamentale nu 
vorbesc toate pe aceeaşi voce” (Vaughan şi Tinker, 2009, p. 326). Autorii de mai 
sus dau anumite sfaturi în ceea ce priveşte comunicarea şi menţinerea încrederii 
populaţiei în cazul unei pandemii care implică afecţiuni respiratorii. În cazul nostru 
e mai problematic, mai ales că este vorba de un virus necunoscut, de care experţii 
nu ştiau mai nimic când a apărut. Vaughan şi Tinker (2009) arată că, pentru a 
menţine încrederea, oficialii din sănătatea publică vor trebui să justifice acţiunile 
prin mesaje clare, explicând eventualele erori din comunicările anterioare. Pentru 
anumite persoane vulnerabile, nesiguranţa şi incertitudinile din primele etape ale 
comunicării îi pot descuraja şi îi pot face să nu se mai conformeze măsurilor luate, 
mai ales dacă vorbim de costuri legate de întreruperea activităţilor zilnice, riscuri 
financiare sau sociale. Ar fi necesară o flexibilitate în ceea ce priveşte comunicarea 
cu persoanele vulnerabile, de a recâştiga încrederea acestora. În planurile de 
pregătire pentru riscuri se anticipează o recâştigare a încrederii de către populaţie 
prin campanii şi interacţiuni repetate cu populaţia, explicând posibilele riscuri în 
cazul unor dezastre, explozii, epidemii etc. Această încredere trebuie păstrată prin 
interacţiuni şi comunicare cu populaţia, mai ales cu grupurile vulnerabile pe toată 
perioada pandemiei. 

Răspunsul fiecărui cetăţean ţine de factori socioeconomici, culturali, 
psihologici, sociali, de aceea există şi diferenţe de înţelegere a riscurilor şi de a 
răspunde la ele în mod adecvat chiar şi de la o ţară la alta. Mai ales factorii 
socioeconomici (gradul de sărăcie, nivelul de trai, suprapropularea, starea precară 
de sănătate etc.) pot afecta receptivitatea populaţiei la mesaje şi recomandări. 
Strategiile de comunicare ar trebui să ia în calcul aceste caracteristici când se 
adresează populaţiei. Unele recomandări acţionează ca bariere în calea acţiunii, 
exacerbând emoţiile negative, fricile. De aceea, cei care cred că traiul le-ar fi 
ameninţat sau că nu ar deţine controlul asupra situaţiilor ar fi mai sceptici cu privire 
la recomandările date de oficialităţi. În acest scop, oficialităţile ar trebui să 
găsească soluţii pentru a comunica oamenilor clar şi concis, transparent care sunt 
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opţiunile, punând accentul pe emoţiile pozitive, pe încredere, înlăturând tensiunile 
şi fricile.  

Aşa cum subliniază Vaughan şi Tinker (2009), un consens în literatura de 
specialitate şi printre practicienii cu experienţă este că strategiile de comunicare 
sunt cele mai utile când sunt deschise şi transparente în abordarea preocupărilor şi 
priorităţilor vizate de populaţie. De aceea, strategii comunicării trebuie să înţeleagă 
nevoile şi temerile populaţiei, pentru a veni în întâmpinarea lor şi a pentru a-şi 
ajusta mesajele astfel încât să fie eficiente şi să ajute la contracararea răspândirii 
virusului.  

8. CONCLUZII 

Articolul pune în evidenţă modalitatea de gestionare a resurselor comunitare 
şi societale, necesitatea folosirii şi colectării datelor statistice pentru detectarea 
stării de rezilienţă, accentuarea importanţei coeziunii şi solidarităţii sociale ca 
factori de întărire a rezilienţei şi îmbunătăţirea strategiilor de comunicare.  

Interconectarea instituţională, cooperarea între subsisteme şi impactul 
deciziilor asupra comunităţii şi individului sunt elementele-cheie în creionarea 
strategiilor privind managementul crizelor.  

Şocul produs de pandemie va fi de durată şi va afecta toate palierele 
societăţii, astfel încât este imposibil de abordat din perspectiva unei simple adaptări 
a sistemului.  

Pentru a veni cu soluţii posibile de intervenţie la nivel comunitar şi societal, 
ar fi nevoie de o gestionare cât mai bună a resurselor existente, fapt ce ar duce la o 
îmbunătăţire a managementului, dar şi la o întărire a încrederii interpersonale şi 
interinstituţionale, deziderate pentru o mai bună refacere a resorturilor comunitare. 
Acestea ar trebui suplimentate şi ajutate şi de alte elemente pentru a îmbunătăţi 
sistemul. Lecţiile de bune practici, ca modele de urmat pentru o utilizare eficientă a 
resurselor şi pentru o mai bună funcţionare a sistemului, ar putea fi puse în 
practică, ţinând cont de realităţile existente.  

În cazul unei situaţii de urgenţă (un dezastru, o calamitate, în cazul nostru, o 
pandemie), pentru a face o diagnoză cât mai corectă a problemei, sunt necesare o 
serie de date socio-demografice, ocupaţionale, de sănătate, distribuirea populaţiei 
pe vârste şi pe sexe etc. Realizarea şi gestionarea unor baze de date la nivel 
teritorial, regional, naţional ar duce la o îmbunătăţire a strategiilor de răspuns în 
cazul unor situaţii de criză. Dezvoltarea unui sistem de baze de date la nivelul 
ministerelor, al guvernului şi al instituţiilor de intervenţie care să aibă în vedere 
indicatori la nivelul populaţiei, al sistemului sanitar, educaţional la nivel local, pe 
fiecare comunitate ar fi necesară în vederea creionării unor strategii pentru 
contracararea unor fenomene de mare amploare cu impact negativ asupra populaţiei. 
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În orice situaţie de urgenţă, mai mult, în cazul în care există o ameninţare 
imprevizibilă, comunicarea este un factor important în managementul riscului. Aşa 
cum spuneau Vaughan şi Tinker (2009), „procesele de comunicare pot pregăti 
cetăţenii să se adapteze schimbărilor şi incertitudinilor din timpul unei pandemii, 
pot educa personalul din sănătatea publică despre vulnerabilităţile şi resursele 
existente care afectează riscul infectării anumitor populaţii, creează dialog între 
persoanele potenţial afectate şi managerii de risc, încurajând un mediu de încredere 
reciprocă”. Comunicarea şi menţinerea încrederii populaţiei în cazul crizei 
provocate de noul coronavirus sunt elemente importante care ajută sistemul să se 
refacă pe toate componentele.  
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