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1. Caracterul profund și neordinar al crizei cu care se confruntă societățile la nivel global, 

provocate de SARS-CoV-2 prin virusul COVID-19 impune măsuri neordinare, care 

afectează formula tradițională ale condiției umane, comunitare, instituțională, dar și 

enviorementale. Stare de fapt diminuarea căreia se află la interferența dintre gândirea 

critică și complexitatea acțiunilor care se întreprind în implementarea întregului în 

societatea, dar și dintre societate și enviroment. Întreg rolul căruia nu este exclus să 

devină unul sinecuanon în post pandemie pentru minimalizarea consecințelor crizei 

pandemice SARS-CoV-2 prin virusul COVID-19. Investigațiile întreprinse din 

perspectiva filosofiei reînnoirilor denotă că, deschiderile care au proliferat din anii 60 

ai sec. XX sunt mult prea profunde și aparțin Erei Informaționale și nu doar societății 

bazate pe cunoaștere. De asemenea că, problemele acutizante cu care se confruntă 

societatea sunt refracțiile evenimentelor din procesele declanșate, inclusiv cele 

mondiale. Probleme care în pandemie denotă că soluțiile n-au fost cele adecvate 

schimbărilor majore ce se produc continuu în realitatea socială și cea enviorementale. 

Or, deschiderile au catalizat reînnoiri atât pe verticală cât și pe orizontală toate 

domeniile de activitate și nu doar pe cele ale filosofiei. Totodată problemele și 

evenimentele din procesele declanșate necesită a fi tratate ca un tot întreg, iar 

înlănțuirile ce au loc între ele și influențează mediul comunitar să fie soluționate și prin 

sinergiile declanșatorilor înșiși. Cu atât mai mult cu cât, reînnoirile influențează raportul 

dintre factorul intern și cel extern, favorizându-l pe cel din urmă. Actualmente această 

schimbare de optică demonstrează că, lucrurile și ființele se impun a fi tratate în 

interacțiune, interdependența lor și se regăsesc de la modul în care societatea a fost 

cuprinsă de pandemie până la sustenabilitatea competențelor instituțiilor responsabile 

de vitalitatea sistemului de sănătate publică. Instaurarea unei noi ordini sociale vine ca 

o reacție firească la răspândirea vertiginoasă a noului tip de Coronavirus. Această nouă 

ordine socială pornește de la operarea unor restricții ce țin de modul în care membrii 

societăților actuale interacționează unii cu alții. În câmpul acestor schimbări, unele 

concepte, precum ar fi ideea interacțiunii sociale cu o componentă fizică diminuată, 

ideea realității în cadrul comunicării virtuale sau ideea dreptății și priorității bunăstării 

sociale, care, anterior pandemiei, în mare parte, erau privite prin prisma altor condiții 

decât cele impuse de pandemie. Regândirea și explicitarea șirului de probleme generate 



odată cu instaurarea unei noi ordini, dar și a structurile coabitării sociale în timpul 

pandemiei, reprezintă o necesitate esențială pentru întreținerea unei vieți sociale 

favorabile. 

2. O altă concluzie preliminară pe care aș propune-o în acest sens este că anume izolarea 

este cea care i-a făcut pe mulți să caute tipul de practică a sinelui oferit de discipolii lui 

Brenifier, dintr-un motiv dual: atât pentru că este o practică intersubiectivă, cât și pentru 

că oferă posibilitatea de reflecție detașată asupra propriului sine. 

3. În contextul pandemiei, există o distincție între efectul fricii de boală și efectul izolării 

asupra mentalului colectiv și individual. Efectul fricii de boală generează atât o 

anxietate individuală profundă, cât și un sistem de măsuri adoptate la nivel 

guvernamental și comunitar pentru a evita riscul îmbolnăvirii. Recomandarea izolării 

este una dintre aceste măsuri. Or, izolarea are, la rândul ei, consecințe asupra stării 

mentale a indivizilor (auto-)izolați. În acest context, practicile filosofice și-au 

demonstrat viabilitatea ca instrumente ce permit indivizilor să se confrunte cu propria 

subiectivitate, în spațiul propriu, dar în compania virtuală a altora. Din această 

perspectivă, recomandarea care se impune este ca structurile guvernamentale și 

comunitare să asigure și să sugereze accesul gratuit al membrilor comunității la servicii 

de consultanță filosofică, în perioada izolării, pentru a contracara efectele negative ale 

singurătății și pentru a oferi instrumente de restructurare a propriei vieți în condiții de 

izolare. 

4. Problematica identitară psihoculturală și axiologică se intensifică în societățile umane 

pe parcursul perioadelor de diverse crize, inclusiv în pandemii. Interpretată, în primul 

rând, ca stare de dezechilibru social, această situație pandemică provoacă și o acutizare 

a factorilor identitari. Problematica identitară psihoculturală și axiologică se reflectă în 

creația filosofică românească actuală. 

5. Modul în care sunt consumate materiale media: toate în același timp, toate într-un 

singur loc. Flux-urile (feed) noastre tratează totul la fel: știri politice, meteo, muzică, 

anunțuri, noutăți despre filme, videoclipuri amuzante, etc. Totul este conectat astfel 

încât este greu de a distinge între ceea ce contează și ce nu, ce articole merită de fapt să 

fie citite, care dintre „știri de ultimă oră” sunt de fapt o știre. Generând în special pe 

timp de pandemie o realitate personalizată și acceptată de individ. 

6. Chiar dacă, nu are cum să genereze o abordare epistemică, efectele pandemiei impun o 

revenire urgentă la ordonarea și asigurarea legăturilor dintre ființă și lucruri. Corelări 

ce condiționează un nivel sporit de interconexiune, interdependență și interacțiune 



prezente în mediul comunitar și comportamentul uman. De asemenea, se asigură 

continuitatea evaluării și nu doar utilizării valorilor genera-umane și identitare ce va 

conduce la diminuarea ostilității consecințelor pandemiei. 

7. Structura crizei prin care trec societățile la nivel global, provocate de COVID-19 

impune măsuri neordinare, deoarece se afectează formula tradițională de acțiune umană 

individuală și instituțională. În calitate de modalitate pentru diminuarea impactului 

crizei pandemice sunt necesare acțiuni coordonate, convergente dintre diverse entități 

sociale, dar și contribuții științifice multiaspectuale, interdiscilinare și pertinente. S-a 

constat că analiza organizării sociale în condițiile pandemiei, datorită interconexiunilor 

dintre ordine și dezordine (haos), devine impetuos necesar problema posibilității 

echilibrului ori dezechilibrului, a stabilități ori instabilității social până la instituirea 

unei ordini sociale noi sau revenirea la ordinea socială de până la pandemie, inclusiv în 

Republica Moldova. Cu atât mai mult cu cât, în societatea RM lipsa încrederii 

cetățenilor în autorități și instituții determinată de funcționalitatea și capacitatea 

acestora de a fi receptive la problemele cetățenilor. Ca rezultat, în cei peste 30 de ani 

de independență, datorită multiplelor probleme cu care s-au confruntat, condițiile 

pandemice și nu este exclus post pandemice de SARS-CoV-2 prin virusul COVID-19 

să precipite procesele declanșate, depășind capacitatea omului de a conștientiza 

gravitatea situației și de a se reorienta în vedera asigurării securității personale, sociale, 

dar și enviorementale. 

ENG: 

1. The profound and unordinary character of the crisis faced by societies at global level, 

caused by SARS-CoV-2 through the COVID-19 virus, imposes unusual measures, 

which affect the traditional formula of the human, community, institutional, but also 

envioremental condition. The state of affairs diminishes the bad of which lies at the 

interference between critical thinking and the complexity of the actions that are 

undertaken in the implementation of the whole in society, but also between society and 

environment. The whole role of which is not excluded to become a sinecuanon one in 

the post-pandemic in order to minimize the consequences of the pandemic crisis. The 

investigations undertaken from the perspective of the philosophy of renewals show that 

the openings that proliferated in the 60s of the XXth century are far too profound and 

belong to the Information Age and not only to the knowledge-based society. Also, the 

aggrieving problems facing society are the refractions of events in the processes 

triggered, including the global ones. Problems that in the pandemic show that the 



solutions were not the ones adequate to the major changes that are continuously 

occurring in the social and envioremental reality. However, the openings catalyzed 

renewals both vertically and horizontally all fields of activity and not only those of 

philosophy. At the same time, the problems and events in the processes triggered need 

to be treated as a whole, and the chaining’s that take place between them and influence 

the Community environment to be solved also through the synergies of the triggers 

themselves. All the more so because renewals influence the ratio of the internal factor 

to the external one, favoring the latter. Currently, this change of optics demonstrates 

that things and beings need to be treated in interaction, their interdependence and are 

found from the way society has been engulfed by the pandemic to the sustainability of 

the competences of the institutions responsible for the vitality of the public health 

system. The establishment of a new social order comes as a natural reaction to the 

vertiginous spread of the new type of Coronavirus. This new social order starts from 

the operation of restrictions related to the way in which the members of today's societies 

interact with each other. In the field of these changes, some concepts, such as the idea 

of social interaction with a diminished physical component, the idea of reality within 

virtual communication or the idea of justice and priority of social welfare, which, prior 

to the pandemic, for the most part, were viewed through the prism of conditions other 

than those imposed by the pandemic. Rethinking and making explicit the string of 

problems generated with the establishment of a new order, but also of the structures of 

social cohabitation during the pandemic, is an essential necessity for maintaining a 

favorable social life. 

2. Another preliminary conclusion in this regard is that it is the isolation that has made 

many seek the kind of self-practice offered by Brenifier's disciples, for a dual reason: 

both because it is an intersubjective practice and because it offers the possibility of 

detached reflection on their own self. 

3. In the context of the pandemic, there is a distinction between the effect of the fear of 

illness and the effect of isolation on the collective and individual mind. The effect of 

the fear of disease generates both a deep individual anxiety and a system of measures 

adopted at governmental and community level to avoid the risk of getting sick. The 

recommendation of isolation is one of those measures. However, isolation has, in turn, 

consequences on the mental state of (self-)isolated individuals. In this context, 

philosophical practices have demonstrated their viability as tools that allow individuals 

to face their own subjectivity, in their own space, but in the virtual company of others. 



From this perspective, the necessary recommendation is that governmental and 

community structures ensure and suggest free access for community members to 

philosophical consulting services, during the isolation period, in order to counter the 

negative effects of loneliness and to provide tools for restructuring their own lives in 

isolation. 

4. The psychocultural and axiological identity issues intensify in human societies during 

periods of various crises, including pandemics. Interpreted, first of all, as a state of 

social imbalance, this pandemic situation also causes an aggravation of identity factors. 

The psychocultural and axiological identity issues are reflected in the current Romanian 

philosophical creation. 

5. How media materials are consumed: all at the same time, all in one place. Our feeds 

treat everything the same: political news, weather, music, ads, news about movies, 

funny videos, etc. Everything is connected so that it is hard to distinguish between what 

matters and what does not, what articles are actually worth reading, which of the 

"breaking news" are actually news. Generating especially during the pandemic a reality 

personalized and accepted by the individual. 

6. Even if, there is no way to generate an epistemic approach, the effects of the pandemic 

require an urgent return to ordering and securing the links between being and things. 

Correlations that condition an increased level of interconnection, interdependence and 

interaction present in the community environment and human behavior. It also ensures 

the continuity of the evaluation and not only the use of generational and human values 

and identity that will lead to the reduction of the hostility of the consequences of the 

pandemic. 

7. The structure of the crisis that societies are going through globally, caused by COVID-

19, requires unusual measures, as it affects the traditional formula of individual and 

institutional human action. As a way to mitigate the impact of the pandemic crisis, 

coordinated, convergent actions between various social entities are needed, as well as 

multi-perspective, interdisciplinary and relevant scientific contributions. It was found 

that the analysis of the social organization in the conditions of the pandemic, due to the 

interconnections between order and disorder (chaos), it becomes impetuously necessary 

the problem of the possibility of balance or imbalance, of stability or social instability 

until the establishment of a new social order or the return to the social order until the 

pandemic, including in the Republic of Moldova. All the more so because in the 

Moldovan society the lack of citizens' trust in authorities and institutions determined 



by their functionality and ability to be receptive to citizens' problems. As a result, in the 

more than 30 years of independence, due to the multiple problems they have faced, the 

pandemic conditions and it is not excluded post-pandemic by SARS-CoV-2 through 

the COVID-19 virus to precipitate the processes triggered, exceeding the human 

capacity to become aware of the gravity of the situation and to reorient himself in order 

to ensure personal, social, but also envioremental security. 


