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Digital Society Podcast is a bilingual knowledge and information platform, developed at the 

Social Fabrics Research Lab at West University of Timisoara, focused on the impact, problems 

and opportunities digital media present to all of us. The project addresses a pressing need and 

a big civic gap: empowering citizens through science and digital technologies to contribute to 

positive social change. To accomplish this mission, the podcast has a unique format: it is 

bilingual, multi-national and adopts a glocal perspective on the promise and peril of digital 

media in our daily lives. 

 

Stories From A Natural Experiment 

Health & Tech 

 

Main episode 

• Richard Dawkins, The Selfish Gene, Oxford University Press, 1976 (40th 

edition); “Gena Egosită”, editura Publica, 2013 

• Asociația Mișcarea Sinergistă – președinte 

• Robin Dunbar, antropolog britanic și psiholog evoluționist specializat în 

comportamentul primatelor (în medie ne pasă doar de aprox. 250 de oameni, 

paradoxul cifrelor mari) 

• Serialul Cernobil  

• Grupul AntiCovidTM 

• Raportul zilnic al Grupului de Comunicare Strategică (vizual si la minutul 

00:58:02) 

• graphs.ro (singurul grup care calculează numărul R0 - rata de reproducere a 

virusului - din România) 

• PISA test  

• TedEd 

 

 

 

https://www.amazon.com/Selfish-Gene-Anniversary-Landmark-Science-ebook/dp/B01GI5F2FS
https://www.amazon.com/Selfish-Gene-Anniversary-Landmark-Science-ebook/dp/B01GI5F2FS
https://www.amazon.com/Gena-egoista-Romanian-Richard-Dawkins/dp/606836075X
https://miscarea-sinergista.ro/
https://en.wikipedia.org/wiki/Robin_Dunbar
https://www.hbo.com/chernobyl
https://anticovidtm.ro/despre-noi/
https://www.mai.gov.ro/?s=Grupul+de+Comunicare+Strategic%C4%83
http://graphs.ro/
https://ed.ted.com/


Show Notes  S01EP03 
 

Page 2 of 2 

Add-on episode 

• Tabloul sintetic este actualizat zilnic și poate fi consultat online pe pagina 

Ghidul Medical, aici 

• Hărțile se găsesc online aici 

• Tabelul complet se poate consulta aici (în legendă se află pe scurt definiția 

indicatorilor) 

• Aici a discutat mai pe larg indicatorii 

o parametrii - AP5 (alerta procentuală) adaptat din zona bursei (indice 

relativ nu absolut), care măsoară creșterea medie pe o perioadă de 5-7 

zile; DM3 (media de cazuri noi/1 mil. de locuitori/3 zile), NRK14 

(notification rate = rata de incidență în 14 zile raportată la 100k de 

locuitori) 

• Indicatorul adoptat de Ministerul Sănătății, "Analiza epidemiologică pe județe 

pentru începerea anului școlar," e discutat aici, imediat după adoptare, când 

nu era clar definit.  

• Indicatorul NRK14 sau "incidența cumulata la 14 zile per 100.000 locuitori" e 

acum standardul european și în multe state din SUA și se urmărește pe site-ul 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) aici. Tot aici se 

urmărește și incidența de decese "14-day cumulative number of COVID-19 

deaths per 100 000" de care se tot vorbește în ultima vreme pentru că indică o 

rată de infecție mult mai mare decât cea raportată de autorități 

Takeaways   

• Perspectivă: metode cantitative aplicate la date despre pandemie 

• Patru indicatori esențiali pentru monitorizarea epidemiei: numărul de teste, 

numărul de cazuri depistate, numărul de decese și numărul de internări la 

ATI 

• Știința și tehnologia în scopul educării publicului și celor care iau decizii; 

sistemul academic trebuie să fie mai implicat în societate; colaborarea trans-

sectorială este necesară 

• Societate sănătoasă - sinergie: contribuția la bunăstarea resurselor comune 

ajută la bunăstarea intereselor individuale; votul este singurul instrument 

viabil pentru asigurarea 

http://www.ghidulmedical.com/ro/tm/
http://www.ghidulmedical.com/ro/tm/
http://www.ghidulmedical.com/covid19/COVID19-romania-2020-09-tablou-sintetic.php
http://www.ghidulmedical.com/covid19/COVID19-romania-2020-09-map.php
http://www.ghidulmedical.com/covid19/COVID19-romania-2020-09-tabel.php
https://www.patreon.com/posts/covid-19-de-ce-39933023
http://www.ms.ro/analiza-epidemiologica-pe-judete-pentru-inceperea-anului-scolar/
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2020/09/Analiza-epidemiologica-pe-judete-pentru-inceperea-anului-scolar.pdf
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2020/09/Analiza-epidemiologica-pe-judete-pentru-inceperea-anului-scolar.pdf
https://www.patreon.com/posts/ce-este-la-1000-39669647
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
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