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 Universitatea „Constantin Brâncuși” din Tg-Jiu, prin programul de studii Sociologie, 

investighează frecvent procese, evenimente, fapte sociale, atât ca manifestare a lor la un 

moment dat, cât și ca tendință în intervale de timp prestabilite. Dispunând de personal didactic 

de specialitate și studenți merituoși, instituția a investigat, de-a lungul timpului, aspecte 

esențiale ale vieții sociale din regiune, precum: mediul și modul de viață ale cetățenilor, 

performanța școlară, abandonul școlar, depopularea comunităților rurale, pluralismul politic și  

pluripartidismul etc., apelând la tehnici și metode consacrate științific. Cu satisfacție, afirmăm 

că studiile realizate au fost apreciate atât în comunitatea academică din România, cât și de 

profesioniștii din varii domenii de activitate. 

 Universitatea, prin Facultatea de Științe ale Educației și Management Public care 

gestionează și programul de Sociologie, a realizat evaluări în privința opțiunilor electoratului 

pentru toate scrutinele organizate în România începând cu anul 2008, rezultatele investigației 

sociologice nefiind vreodată infirmate de procesul electoral. Asumându-și menirea și 

exercitându-și rolul de actor implicat în viața comunității, Universitatea „Constantin 

Brâncuși” nu-și poate permite să intre în jocuri politicianiste primitive, devalorizând adevărul 

științific. Noi nu confundăm actul gnoseologic cu falsul etic prefabricând rezultate care să 

mulțumească un partid sau altul, un candidat sau altul. O asemenea atitudine ne-ar descalifica 

și ar pune sub semnul întrebării însuși statutul nostru profesional. 

 Atragem atenția politicienilor că nu acceptăm să intrăm în jocurile lor în care știința de 

carte este confundată cu vorbăria demagogică și promisiunile neonorate prin care este 

intoxicată frecvent opinia publică. De asemenea, politicienii trebuie să rețină că nu sondajele 

noastre au alimentat neîncrederea populației în ei, ci însăși lipsa lor de performanțe, 

inconsistența prezenței lor în spațiul public. Electoratul, și nu Universitatea „Constantin 

Brâncuși”, le-a stabilit și nivelul de notorietate, și nivelul scăzut de încredere. Sondajul nostru 

– ca, de altfel, orice sondaj de opinie profesional – nu a făcut altceva decât să măsoare prin 



instrumente și metode științifice opțiunile oamenilor. Faptul că unii sunt nemulțumiți de 

procentele din sondaje nu este problema noastră. Mai mult, Universitatea a oferit acest sondaj 

gratuit, fără a fi „comandat” de vreo grupare politică așa cum încearcă, cu rea credință, doi-

trei politicieni de conjunctură să acrediteze această idee. 

 Rezultatele pe care partidele și persoanele le vor obține în urma procesului electoral 

sunt singurele în măsură să probeze veridicitatea cercetărilor noastre de teren. 
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