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O introducere în cunoaşterea socialului 

Volumul de faţă se doreşte a fi o introducere în 

cunoaşterea socialului dintr-o perspectivă transdisciplinară. 

Vom aduce în atenţia cititorului în principal o perspectivă 

sociologică şi sociojuridică, asupra unor fenomene precum: 

instituţiile sociale, procesul de socializare, dinamica status-rol, 

grupurile sociale şi calitatea vieţii. Intenţia acestui volum este 

una didactică. În cuprinsul volumului au fost sintetizate o serie 

de prelegeri din domeniul sociologiei generale, sociologiei 

juridice, filosofiei sociale, sociologiei medicale, predate de 

autorul volumului în cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare” din 

Suceava, a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Grigore T. 

Popa” din Iaşi, precum şi a Universităţii “Mihail 

Kogălniceanu”din Iaşi. Au fost de asemenea incluse o serie de 

rezultate ale cercetărilor sociale ale autorului, mai ales partea 

teoretică a acestora, precum şi sinteza unor rezultate 

semnificative ale respectivelor cercetări. Acestea au fost incluse 

atât ca exemple metodologice, cât şi ca susţineri empirice ale 

unor paradigme teoretice prezentate în cuprinsul volumului. 

Fragmentele preluate din publicaţii anterioare ale autorului au 

fost adaptate specificului acestui volum fiind totodată 

menţionată sursa originară a acestora. Volumul este rezultatul 

unei sinteze teoretice desfăşurate pe parcursul ultimilor patru 

ani de zile. 

Publicul ţintă al volumului îl constituie în principal 

studenţii profilurilor şi specializărilor sociale şi umaniste, 

juridice şi medicale. Volumul poate fi de real interes pentru 

orice persoană care abordează problematica câmpului social, 
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atât din perspectiva cunoaşterii socialului, cât şi din cea a 

acţiunii sociale.  

În tratarea tematicii socialului am privilegiat paradigma 

social – construcţionistă şi cea postmodernă, conform cărora, 

realitatea socială aşa cum aceasta apare actorului social, este 

rezultatul unui proces de negociere colectivă între membrii 

comunităţii interpretative a sensului pe care aceştia îl atribuie 

diferitelor aspecte ale relaţiilor sociale1.  

Elemente de sociologie 

Termenul de sociologie îşi are originea în cuvântul 

latinesc „socious“, având sensul de societate şi în cel grecesc 

„logos“ care semnifică ştiinţă. Într-o primă aproximare, 

sociologia este ştiinţa despre social.  

Sociologia face parte dintre ştiinţele comportamentului 

uman, studiind interacţiunile sociale, faptele sociale, acţiunile 

sociale, procesele sociale, şi relaţiile dintre indivizi. Psihologia studiază 

la rândul său, comportamentul uman din perspectiva 

subiectului şi a trăsăturilor sale de personalitate a motivaţiilor 

acestuia, etc. Obiectul de studiu al Sociologiei ca ştiinţă îl 

constituie procesele care au loc în societate şi regulile după care 

se desfăşoară aceste procese sociale. În cadrul analizei 

proceselor sociale sunt evidenţiate interacţiunile dintre indivizi, 

asocierea acestora în grupuri, constituirea şi funcţionarea 

comunităţilor umane, instituţiile sociale şi viaţa socială în 

general.  

                                                      
1 Pentru o clarificare a perspectivei social construcţioniste adoptate de 
autor a se vedea Sandu, A., (2012). Social –Constructionist Epistemology.A 
Transmodern Overview, Editura Lap Lambert, Saarbriicken Germany.   
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Primul care a utilizat şi definit termenul sociologie a 

fost Auguste Compte, în 1922, anterior el utilizând conceptele 

de filosofie pozitivă şi respectiv fizică socială pentru a defini 

viitoarea ştiinţă. 

Max Weber a definit sociologia ca ştiinţă a acţiunii 

sociale.  

Pentru George Gurvitch, obiectul de studiu al 

sociologiei îl constituie fenomenele sociale totale.  

Alte definiri ale sociologiei vizează obiectul acesteia, şi 

anume existenţa socială, structura socială, studiul vieţii sociale, 

a fenomenelor comunicaţionale, etc. Schifirneţ (2012) defineşte 

sociologia ca ştiinţa dedicată explicării şi înţelegerii structurii şi 

funcţionării realităţii sociale. Societatea umană este studiată sub 

diverse aspecte de o serie întreagă de alte ştiinţe denumite 

împreună ştiinţe sociale printre care amintim: psihologia, 

economia, ştiinţele politice, ştiinţele comunicării, ştiinţele 

administrative şi cele juridice. Alături de acestea, în studiul 

socialului intervin cercetările antropologice, culturologice, 

precum şi o serie de ştiinţe umaniste, dintre care cele mai 

apropiate de domeniul socialului sunt ştiinţele istorice şi 

filosofia socială şi politică. Între acestea din urmă şi sociologia 

propriu-zisă există largi zone de convergenţă. Acestea vizează 

obiectul cercetării - societatea în ansamblul ei, şi metodele 

utilizate în special a celor calitative bazate pe hermeneutică.  

Cercetarea socială în zilele noastre are mai curând un 

caracter inter şi transdisciplinar cuprinzând perspective diferite, 

dar convergente asupra realităţii sociale.  

În sens larg, sociologia este privită ca o ştiinţă despre 

social, înţeles ca formă generală de existenţă a vieţii umane. 

Este analizată societatea globală, împreună cu subsistemele 
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acesteia, atât sub aspectul organizării acestora cât şi a dinamicii 

subsistemelor constitutive. În sens restrâns, se afirmă existenţa 

unei distincţii principiale între sociologie şi celelalte ştiinţe 

sociale, conform căreia sociologia studiază formele sociale ale 

activităţii umane, în timp ce conţinuturile acesteia reprezintă 

obiectul diferitelor ştiinţe sociale particulare (Bulgaru, 2003).  

Particularităţile cercetărilor sociologice vizează 

investigarea caracteristicile generale şi abstracte ale 

comportamentului social, sociologia menţinându-se într-un 

nivel de generalizare şi abstractizare cât mai înalt cu putinţă. 

Distincţia teoretic-empiric este în opinia noastră mai degrabă 

relativă, întrucât cunoaşterea teoretică şi cunoaşterea empirică 

nu pot fi total separate în acelaşi grad în care se realizează în 

ştiinţele exacte. Perspectiva teoretică infuzează datele cu 

conţinut de cunoaştere, iar datele restructurează teoria.  

La modul general, vorbim despre o dimensiune 

teoretică, ce vizează construirea unor metamodele bazate pe 

caracteristici abstracte ale socialului precum şi una empirică ce 

vizează descrierea sistematică a realităţii sociale, prin colectarea 

de date cu caracter empiric, referitoare la fenomenul social 

studiat (Bulgaru, 2003). 

Cunoaşterea socialului se realizează într-o manieră 

analitico-empirică, dar şi într-una sintetică, în scopul elaborării 

unor legităţi care să facă posibilă înţelegerea societăţii, a 

instituţiilor şi fenomenelor sociale, cu un grad cât mai înalt de 

generalitate.  

Încă de la fondarea sociologiei ca ştiinţă, aceasta s-a 

dorit a fi infuzată de o serie de principii epistemologice: 

 realismului, conform căruia lumea externă este 

independentă de observaţia noastră; 
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 cognoscibilităţii raţionale, conform căruia lumea socială 

poate fi cunoscută cu ajutorul unor instrumente 

empirico-teoretice; 

 determinismului, conform căruia există o cauzalitate între 

fenomenele lumii sociale şi această cauzalitate poate fi 

identificată. 

Sociologia studiază comportamentul uman colectiv, din 

perspectiva determinanţilor acestuia, a dezvoltării organizaţiilor 

şi instituţiilor sociale. În calitatea sa de ştiinţă socială, sociologia 

investighează critic, atât teoretic cât şi empiric, diversele forme 

ale acţiunii, faptelor sau fenomenelor sociale. Rezultatele 

investigaţiilor sociologice se doresc a fi nu doar o permanentă 

rafinare a cunoştinţelor teoretice cu privire la realitatea socială, 

cât mai ales o fundamentare deopotrivă teoretică şi empirică a 

politicilor sociale, şi a intervenţiei sociale. Aceasta din urmă 

este înţeleasă atât ca asistenţă socială oferită diverselor categorii 

de populaţii vulnerabile, cât şi ca intervenţie în comunitate, în 

organizaţii, etc.  

Distincţia între cunoscător şi obiectul de cunoscut 

fundamentează epistemologia clasică pe baza conceptului de 

obiectivitate şi a axiomei conform căreia, Universul atât cel fizic cât şi 

cel social, este obiectiv, cognoscibil şi independent de cunoscător. 

Substratul cultural al evoluţiei ştiinţei în Europa l-a constituit 

viziunea creştină a omului creat după chipul şi asemănarea lui 

Dumnezeu (Zajonc, 2006). Mintea omului – asemănătoare cu 

aceea a lui Dumnezeu – este raţională şi pe deplin capabilă de a 

înţelege natura exterioară fiinţei umane (Sandu, 2011). Această 

premisă a făcut ca ştiinţa occidentală să se orienteze asupra 

exteriorităţii naturii, pe care să o cerceteze prin observaţie, şi să 

o explice prin modele matematice. Credinţa în existenţa unor 
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legi obiective are ca presupoziţie fondatoare concepţia că există 

o ordine atât în natură, cât şi în societate. Organizaţiile şi 

instituţiile sociale sunt rezultatele interacţiunilor dintre 

modelele mentale ale indivizilor care le compun. Obiectivitatea 

unei organizaţii sau instituţii este dată de corelarea unor realităţi 

subiective (Sandu, 2011). Cercetarea unei organizaţii şi 

schimbarea la nivelul acesteia sunt simultane.  

Realitatea socială poate fi gândită ca un text ce trebuie 

în permanenţă reinterpretat. 

Atunci când membrii unei comunităţi interpretative 

definesc o situaţie ca fiind reală, aceasta devine constrângătoare 

ca o consecinţă a acceptării ei, ca fiind reală. La nivelul realităţii 

sociale harta, adică imaginea noastră despre realitatea socială 

precede teritoriul, adică creează realitatea însăşi (Cojocaru, 

2005).  

Aceasta este înţelegerea construcţionistă a constituirii 

realităţii sociale, sub forma unui pact interpretativ asupra 

semnificaţiilor fenomenelor sociale.  

“Universul – nota profesorul Ştefan Celmare (2006) – 

este un întreg interconectat, în care nici o parte nu este mai 

fundamentală decât alta, încât proprietăţile oricărei părţi sunt 

dependente de cele ale celorlalte” Interconectabilitatea a dus la 

o nouă paradigmă holistă, premisă transformărilor sociale care 

au loc în prezent, caracterizate prin termenul de globalizare. 

Relaţia dintre sociologie şi ştiinţele sociale 

Relaţia dintre filosofia socială şi sociologie este una de 

natură istorică, sociologia însăşi avându-şi originea în gândirea 

socială. Sociologia păstrează de la aceasta, tentaţia universalului, 

aceea de a explica funcţionarea întregului câmp social pe baza 
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unei serii de legităţi ce pot fi cunoscute şi explicate raţional. 

Epistemologia socială, ca largă zonă de reflecţie metateoretică, 

permite transparenţa la cunoaştere a sociologiei şi comunicarea 

vie dintre aceasta şi celelalte sfere ştiinţifice ale cunoaşterii 

socialului. Reflecţia epistemologică este parte atât a sociologiei, 

ca dimensiune metateoretică a acesteia, dar şi din filosofia 

cunoaşterii socialului, zonă care îi garantează convergenţa cu 

celelalte ştiinţe şi forme ale cunoaşterii sociale.  

Larga întrepătrundere între filosofia socială şi 

sociologie nu duce la diluarea epistemică a acesteia, ci mai 

degrabă la o plus - valoare cognitivă de care ambele discipline 

beneficiază. Reflecţia asupra semnificaţiei socialului, a însăşi 

realităţii acestuia, face ca cele două sfere ale cunoaşterii să fie 

transparente una faţă de cealaltă şi astfel perspective 

metateoretice, venind din sfera filosofiei, să infuzeze cercetarea 

empirică şi reciproc datele empirice să ridice câmpuri 

problematice noi în zona reflecţiei teoretice.  

În raport cu ştiinţele economice există de asemenea o 

transparenţă cognitivă. Sociologia nu poate ignora economicul 

ca instanţă de explicitare a comportamentului uman. Motivaţia 

economică rămâne una dintre cele mai importante mecanisme 

de ghidare a comportamentului şi a acţiunii sociale a indivizilor. 

Înţelegerea resorturilor economice nu doar facilitează explicaţia 

socială, ci permite proiectarea acţiunii sociale, latura pragmatică 

a cunoaşterii socialului. Sfera managerială, şi mai ales 

managementul resurselor umane, este o zonă privilegiată de 

interferenţă între domeniul economicului şi cel al socialului în 

studierea comportamentului organizaţional şi leadershipului.  

Cu ştiinţele politice, sociologia se întâlneşte în zona 

explicării comportamentului civic şi politic. Sociologia politică, 
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şi mai ales cea electorală, constituie un instrument puternic de 

programare a acţiunilor politice şi de verificare a impactului 

mesajului politic, etc. Decizia politică în sine are la bază 

evaluarea impactului social al politicilor publice şi nevoii 

sociale, aşa cum rezultă din diversele diagnoze sociale.  

Cu domeniul psihologiei, sociologia împarte aria 

studiului compartamentului. În mod tradiţional, distincţia 

dintre cele două ştiinţe având ca obiect comportamentul uman 

este aceea că în timp ce psihologia vizează în general 

individualul, sociologia privilegiază comportamentul colectiv.  

Profesorul Liviu Druguş (2011) arată că, ar trebui să se 

redefinească sferele ştiinţelor sociale, incluzând sociologia, 

economia, ştiinţele politice şi etice, formulându-se un cadru 

nou de înţelegere şi explicare a acţiunilor umane dintr-o 

perspectivă etică. Etica ar putea fi o astfel de intersecţie între 

politic şi economic, un continuu echilibru între consecinţe şi 

intenţii (Aristotel, 1998). Autorul formulează, citându-l pe Bart 

Engelen, ideea unui continuum între ştiinţele politice, 

economice şi etică. Simultaneitatea între viziunea teleologică şi 

cea instrumentală generează o viziune etică în lipsa căreia apare 

criza şi sărăcia. Distanţându-se de Bart Engelen, Liviu Druguş 

arată că în realitate continuumul nu ar trebui să fie limitat la 

economic, politic şi etic, ci ar trebui mai degrabă gândit un 

continuum al semnificării rezultatelor numit „end means 

continuum”. Liviu Druguş (2011) insistă asupra extinderii 

acestui continuum asupra sferei sociale. Ştiinţele sociale sunt 

venite să înţeleagă fiinţa umană în dimensiunile sale integrale. 

În timp ce Liviu Druguş argumentează ideea continuităţii 

dintre economic, politic şi etic, acesta respinge ca nelegitimă, 

existenţa unui câmp de cercetare particular al psihologiei 
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sociale. În opinia noastră acest continuum transdisciplinar ar 

trebui să conţină referiri la toate sferele cunoaşterii integrative a 

fiinţei umane, incluzând aici sociologia care urmăreşte 

explicitarea acţiunii colective dar şi ştiinţele juridice care descriu 

cadrul particular care limitează acţiunea socială. 

În ceea ce priveşte psihologia socială aceasta se 

circumscrie aceluiaşi referenţial epistemologic ca şi sociologia, 

având acelaşi arsenal metodologic. Diferenţa ar putea consta în 

abordarea dinspre individ spre social, în cazul psihologiei 

sociale, şi dinspre social spre individ, în cazul sociologiei.  

Sociologia contemporană ca şi celelalte ştiinţe sociale, 

nu mai poate explica realitatea socială exclusiv în cadre 

restrânse strict disciplinare. Cercetătorii din toate domeniile 

preocupate de înţelegerea socialului au împrumutat 

metodologii, abordări teoretice şi construcţii paradigmatice din 

celelalte sfere ale cunoaşterii socialului, făcând graniţele dintre 

domeniile de cercetare particulare să fie mai volatile ca 

niciodată. 

Prin volumul “Transdisciplinaritatea” (1999), Basarab 

Nicolescu deschide calea unei construcţii culturale bazate pe 

cooperare în cunoaştere, pe depăşirea frontierelor dintre 

ramurile ştiinţei. Nivelurile de realitate sunt coerente, 

permiţând transferul de informaţii de la un nivel la altul. 

Coerenţa nivelurilor de realitate se opreşte în nivelurile 

extreme. Unificarea lumii se realizează printr-o “zonă de non 

rezistenţă” (Sandu, 2012e). Obiectul cercetărilor 

transdisciplinare este constituit tocmai din „ansamblul 

nivelurilor de realitate şi zona sa complementară de 

nonrezistenţă” (Nicolescu, 2007). Deschiderea sistemică 

propusă de transdisciplinaritate (Sandu, 2012e) porneşte de la 
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ideea dezvoltării integrale a fiinţei umane atât în mod personal, 

cât şi social, cultural şi spiritual.   

Ramuri ale sociologiei 

Sociologia şi-a diversificat în timp obiectul de cercetare, 

apărând ramuri particulare ale acesteia fiind identificate prin 

obiecte de cercetare diferite în funcţie de sfera particulară a 

realităţii sociale.  

Floare Chipea (2006) arată că pe lângă sociologia 

generală, care studiază instituţiile sociale, funcţionează o serie 

de discipline sociologice orientate spre studiul fenomenelor şi 

proceselor intra şi interpersonale, şi a diverselor categorii de 

fenomene sociale. Diferenţierea largă a fenomenelor şi 

proceselor studiate constituie punctul de plecare a diferenţierii 

disciplinelor sociologice (Chipea, 2006).  

În continuare vom prezenta câteva dintre ramurile 

sociologiei din perspectiva instituţiilor şi fenomenelor 

particulare investigate. Obiectul tradiţional de studiu al 

sociologiei vizează fenomene precum: stratificarea socială, 

fenomenele socio-religioase inclusiv cele legate de secularizare 

şi instituţionalizare, fenomenele sociale legate de instituţiile 

juridice, şi fenomenele de devianţă, etc. Alături de subiectele 

tradiţionale ale sociologiei în ultimii ani au apărut preocupări 

referitoare la fenomenele sociale corelate cu starea de sănătate 

şi instituţiile medicale, armata şi instituţiile militare, protecţia 

mediului, dezvoltarea cunoaşterii. 

Antropologia culturală, împreună cu sociologia culturii şi 

studiile culturale, studiază influenţa culturii asupra 

comportamentului şi acţiunii individuale sau sociale. 

Antropologia socială şi culturală privilegiază metodologia 
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calitativă de tip hermeneutic în locul celei cantitativiste. 

Înţelegerea fenomenului social primează în faţa descrierii 

acestuia. Impactul contextului este deosebit de important 

pentru înţelegerea semnificaţiilor comportamentelor colective 

şi a diferitelor artefacte culturale.  

Sociologia educaţiei analizează impactul instituţiilor şi 

practicilor educaţionale asupra structurilor şi fenomenelor 

sociale.  

Sociologia familiei, genului şi sexualităţii, cuprinde o serie de 

ramuri şi subdomenii ale sociologiei ce studiază familia ca 

instituţie socială şi instanţă de socializare. În ultima vreme în 

cadrul sociologiei familiei au apărut preocupări referitoare la 

problematica de gen, la condiţia socială a masculinităţii şi 

feminităţii, diferenţierea de rol dintre bărbat şi femeie, şi 

posibile discriminări datorate acestora. În interiorul sociologiei 

familiei s-au dezvoltat direcţii de cercetare a copilăriei şi a 

fenomenelor sociale conexe cu parentalitatea.  

Sociologia sănătăţii vizează o serie de preocupări 

referitoare la instituţiile sociale din domeniul sănătăţii şi la 

fenomenele sociale generate de medicalizarea vieţii sociale. 

Sociologia calităţii vieţii studiază semnificaţia propriei vieţi 

pentru individ precum şi instrumentele care pot măsura 

bunăstarea percepută a indivizilor.  

Sociologia comunicării vizează înţelegerea fenomenelor 

sociale implicate de extinderea comunicării de masă şi a 

internetului. În această arie de cercetare sunt incluse preocupări 

privind impactul Mass Media asupra consumatorilor, studiul 

audienţelor, dezvoltarea comerţului online şi diversificarea 

mijloacelor de comunicare. Noi preferăm să includem în 

această arie de cercetare o serie de fenomene ce vizează 
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modificarea comportamentului comunicaţional sub influenţa 

globalizării internetului pe care le denumim, virtualizarea 

spaţiului social (Sandu, 2004).  

Sociologia politică vizează comportamentul electoral, 

analiza trendurilor partidelor politice şi a diverşilor politicieni 

intenţiile de vot etc. Cea mai cunoscută cercetare din domeniul 

sociologiei politice îl constituie sondajul la ieşirea de la urne 

Exit Poll care permite prognoza rezultatului alegerilor înainte 

de numărarea efectivă a voturilor.  

Sociologia juridică vizează impactul sistemelor legislative 

asupra societăţii, fenomenelor de enculturaţie juridică dar şi 

studiul fenomenelor deviante a criminalităţii, etc. Sociologia 

juridică trebuie privită împreună cu sociologia devianţei şi 

criminologia ca ştiinţe care analizează cauzele şi posibilităţile de 

control social al activităţilor infracţionale, filosofiile penale, etc. 

Auguste Comte şi geneza sociologiei ca ştiinţă 

Începând2 cu Auguste Comte (1798- 1857) doctrinele 

sociale sunt conturate în paralel cu viziunile sociologice şi 

politice ale diverşilor gânditori. Actul de naştere al sociologiei 

ca ştiinţă este considerată a fi lucrarea lui Auguste Comte 

„Cursul de filosofie pozitivă”. Conform acestuia, dezvoltarea 

ştiinţelor urmează 3 stadii: teologic, metafizic şi pozitiv (Comte, 

apud. Messure, 2009).  

Cercetarea socialului ar trebui să fie „o fizică socială” 

pe care autorul o va numi ulterior în Cursul de filosofie 

pozitivă: sociologie. Comte propune metoda istorică în 

                                                      
2 Temele despre Auguste Comte şi Max Weber au ca punct de plecare 
texte publicate anterior în Sandu Antonio, (2012) Social constructionist 
epistemology. A transmodern overview, Editura Lap Lambert, Germania,  
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cercetarea faptelor sociale. Autonomizarea ştiinţelor sociale faţă 

de cele ale naturii se bazează pe distincţia inductiv-deductiv 

utilizată în cunoaştere (Sandu, 2012a). Ulterior această distincţie 

va fi gândită prin perspectiva distincţiei făcută de Dilthey între 

explicaţie şi înţelegere (Dima, 1994). Odată cu primele lucrări 

sociologice, Comte propune o nouă filosofie politică sub 

denumirea de „politică pozitivă”. 

În domeniul sociologiei dreptului, Comte realizează o 

critică a contractualismului, pe care îl vede ca o explicaţie de 

ordin metafizic (Messure, 2009). 

Tributar unei gândiri organiciste, conform căreia 

organismul social primează în faţa individului, fondatorul 

sociologiei consideră că în etapa pozitivă a dezvoltării ştiinţelor 

sociale, dreptul ar trebui să dispară ca ştiinţă, întrucât drepturile 

individului aşa cum sunt ele înţelese în filosofia dreptului sunt 

în dezacord cu dezvoltarea socială (Messure, 2009). Cu toată 

concepţia reducţionistă asupra dreptului, Comte fondează 

sociologia juridică ca ramură particulară a sociologiei. Legile 

trebuie deduse din dezvoltarea socialului, iar juristul un fin 

sociolog, sesizează raporturile juridice între oameni şi modul în 

care acestea generează fapte sociale. Arbitrarietatea legilor ar 

trebui înlocuită cu abordarea ştiinţifică, iar legiuitorii pe de o 

parte, şi cei care aplică legea pe de altă parte, să fie oameni de 

ştiinţă pentru a se putea vorbi cu adevărat de un drept raţional. 

Filosoful rege platonician este înlocuit cu profesioniştii puterii 

instruiţi în sociologie, politologie, tehnici de comunicare, etc.  

Sociologia comprehensivă  

Max Weber (1864-1920) a fost un economist şi 

sociolog german cu o contribuţie semnificativă în clarificarea 
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domeniului sociologiei şi a ştiinţei politice pe care le tratează 

din perspectiva metodei comprehensive. Fenomenele sociale 

nu sunt o simplă expresie a unor cauze exterioare, interesul 

ştiinţific orientându-se asupra înţelegerii sensului atribuit de 

indivizi activităţilor lor (Sandu, 2012b).  

Acţiunea socială este văzută de Weber ca un produs al 

deciziilor indivizilor în funcţie de sensul pe care aceştia îl dau 

activităţilor lor.  

Weber poate fi considerat o personalitate importantă în 

evoluţia ontologiei sociale prin instituirea categoriilor numite 

„ideal tipuri” în calitate de instrumente conceptuale cu funcţii 

explicative. Weber este influenţat de fenomenologie atunci 

când transferă cercetarea socială de la realitatea constrângătoare 

a faptelor sociale, înţelese pozitivist, către semnificaţia acţiunii 

aşa cum apare ea actorului social. Preocupările sociologului 

german sunt îndreptate înspre cercetarea puterii, dominaţiei şi 

legitimării.  

Weber găseşte sursele legitimării dominaţiei fie în 

modelul patriarhal, statuat de norme cutumiare, fie prin 

dominare carismatică a unui lider acceptat ca atare, a cărui 

legitimare provine din acceptul dominării respectiv în 

dominarea legală în baza puterii conferite de un drept abstract 

care ţine de funcţie şi nu de persoană.  

În volumul Etica protestantă şi spiritul capitalismului, 

Weber (2004) analizează geneza societăţii capitaliste şi 

originarea sa în etica protestantă. Teologia vocaţiei, care 

presupune succesul ca semn al persoanei alese de Dumnezeu, 

creează premisele unei societăţi centrate pe rezultat şi pe 

eficienţă. Această modalitate de centrare în eficienţă va genera 

în plan social modul de producţie capitalist (Sandu, 2012a). 
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Pentru Weber politica se referă la orice activitate de conducere, 

de ocupare a unor posturi cu influenţă, în procesul de decizii 

(Weber, 1992).  

Originea statului este pentru Weber (1992) arogarea 

unui drept asupra unui teritoriu de către o populaţie. Rolul 

politicii este acela de a exercita monopolul constrângerii 

legitime, apărând în viziunea sociologului ca sursă a dreptului. 

Statul şi dreptul legitimează relaţiile de dominare şi 

constrângerile. Transformarea omului politic în politician 

profesionist se bazează pe o convingere pe care politicianul o 

nutreşte în mod conştient, şi în numele căreia acţionează. 

Politicianul care urmăreşte ocuparea posturilor publice, în 

scopul satisfacerii propriei vanităţi, orgolii şi lăcomie, se 

plasează în situaţia luptei pentru aparenţa puterii şi nu pentru 

puterea în sine. 

Weber distinge două tipuri de etică implicată în 

acţiunea politică: şi cea a convingerilor şi cea a 

responsabilităţilor (Momoc, 2009).  

Confruntarea dintre convingere şi responsabilitate se 

realizează în spaţiul acţiunii sociale, prin adaptarea 

convingerilor proprii şi a ideologiei la necesităţile sociale. 

Compromisul politic este un instrument absolut necesar 

politicianului. Puterea este definită de drept posibilitatea unui 

individ sau grup de a-şi impune voinţa în cadrul acţiunii sociale 

indiferent de eventuala rezistenţă a celorlalţi (Momoc, 2009). 

Analizele weberiene asupra politicului sunt subsumate viziunii 

comprehensiviste a sociologului german. Rolul sociologiei şi a 

filosofiei sociale este de a realiza o hermeneutică a faptului 

social, pornind de la semnificaţiile acestuia pentru actorii 

sociali. Semnificaţiile pot fi conştientizate direct, ca în cazul 
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ideologiei, sau pot face parte din contextul cultural în cazul 

determinismului religios. Raţionalitatea şi iraţionalitatea 

acţiunilor sociale au constituit două direcţii de analiză în 

sociologia ultimelor două decenii cu impact major asupra 

gândirii sociale contemporane (Sandu, 2012a).  

Instituţii sociale 

Putem înţelege instituţiile sociale ca o structurare a 

acţiunii umane, pornind de la un set de reguli formale sau 

informale, generatoare de ordine socială. Regulile pe care se 

întemeiază instituţiile sociale reprezintă regulile jocului social. 

Instituţiile sociale sunt structuri sociale stabile create cu scopul 

de a conserva şi dezvolta o serie de scopuri fundamentale ale 

grupurilor şi indivizilor. Instituţiile se caracterizează prin 

stabilitate şi continuitate (Schifirneţ, 2012). 

Pentru North, (2003) instituţiile sunt seturi de reguli 

care structurează interacţiunile sociale în moduri particulare. 

Pentru ca un set de reguli să fie considerate o instituţie socială 

cunoaşterea acestor reguli trebuie să fie împărtăşite de o parte 

relevantă a comunităţii sau societăţii. Instituţiile reprezintă un 

set de reguli, proceduri de înţelegere şi norme de 

comportament moral şi etic desemnate să constrângă 

comportamentul indivizilor cu scopul de a maximiza avuţia sau 

utilitatea principiilor (North, 2003). 

Instituţiile apar sub forma unor structuri 

constrângătoare create de indivizi în cursul interacţiunii dintre 

aceştia, pentru a da formă particulară şi general acceptată 

fenomenelor sociale. 

Pentru Constantin Schifirneţ (2012) instituţiile sociale 

reprezintă: 
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1. un grup sau mai multe grupuri de persoane implicate 

în rezolvarea de probleme pentru întreaga comunitate, 

îndeplinind astfel o serie de funcţii publice (primărie, 

prefectură, minister, etc.); 

2. forma în care este organizată acţiunea exercitată de 

membrii unui grup atunci când acţionează în numele grupului; 

3. ansamblul de tehnici şi de mijloace de acţiune 

utilizate de membrii unui grup în exercitarea unor funcţii 

publice. Acţiunile membrilor grupului sunt reglementate de 

regulile grupului, fiind menite să satisfacă o serie de nevoi ale 

indivizilor în numele cărora instituţia acţionează.  

4. rolurile sociale exercitate de o serie de membri ai 

unor grupuri sociale, deosebit de importante pentru întregul 

grup.  

Instituţiile sociale sunt forme sau instanţe ale 

controlului social. Societatea modernă, democratică, instituie 

respectul faţă de instituţii ca valoare centrală a statului de drept. 

Funcţiile în cadrul instituţiilor sunt formal stabilite, 

rolul exercitat de deţinătorii acestora funcţiilor fiind prescris 

prin reguli. Instituţiile îndeplinesc mai multe funcţii la nivelul 

societăţii, deşi de multe ori una dintre acestea este dominantă. 

Funcţia unui spital este în principal de a asigura accesul 

pacienţilor la tratament şi îngrijire, dar în secundar exercită 

funcţii de socializare, pentru angajaţii săi, funcţii educaţionale, 

pentru medicii stagiari, etc. O funcţie generală a societăţii poate 

fi îndeplinită de mai multe instituţii: apărarea drepturilor 

omului de exemplu se realizează de instituţii juridice, politice, 

educaţionale, etc. 
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Instituţiile pot fi constituite formal –instituţiile publice, 

sau informal – instituţii a căror reguli sunt general acceptate 

fără a fi formalizate în documente scrise. 

Instituţiile nu trebuie confundate cu organizaţiile, care 

sunt de asemenea structuri umane socialmente constituite 

având reguli precise de funcţionare şi propriul sistem de roluri 

şi funcţii. Organizaţiile pot avea scopuri legitime, sau 

nelegitime. Organizaţiile cu scopuri legitime pot funcţiona în 

domenii precum: economic, social, politic sau cultural. 

Organizaţiile ale căror scopuri sunt nelegitime funcţionează în 

general în afara legii fiind reprezentate de organizaţii teroriste, 

structuri organizaţionale mafiote, etc. Termenul de instituţie 

provine din cuvântul latinesc institutio, care desemna întemeiere, 

dar şi obicei, regulă de comportament. Romanii foloseau termenul 

institutiones pentru a desemna lucrările fundamentale în 

domeniul dreptului.  

În mod obişnuit, prin instituţie înţelegem o organizaţie 

efectivă, de obicei prin acest termen ne referim la instituţiile 

publice cum ar fi: guvern, ministere, administraţie publică 

locală, etc. Prin termenul de instituţie sunt desemnate o serie de 

organizaţii internaţionale aparţinând: Naţiunilor Unite, Uniunea 

Europeană, etc. Suprapunerea dintre organizaţii şi instituţii este 

doar parţială, organizaţiile fiind o formă particulară de instituţie 

socială (Pop, 2013). Instituţiile au la bază o serie de valori 

constitutive exprimate prin acţiuni, comportamente şi atitudini 

specifice.  

Instituţiile sociale, ca seturi de norme, constituie cadrele 

de desfăşurare a acţiunilor sociale. Codificarea normelor de 

comportament social reglementează statusurile şi rolurile 

indivizilor în procesul interacţiunii sociale. Sistemul de statusuri 
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şi roluri, precodificate şi repetate o anumită perioadă de timp, 

formează bazele instituţiei sociale. Instituţionalizarea 

presupune dezvoltarea unor sisteme comportamentale 

acceptate în interiorul unui sistem social. Procesul de stabilire a 

normelor de desfăşurare a interacţiunilor sociale, prin definirea 

statusurilor şi rolurilor particulare ale unui compartiment 

instituit în baza unui set de valori comune, se numeşte 

instituţionalizare (Onicov, 2003a). 

Instituţiile sociale au întotdeauna un caracter formal, 

adică se bazează pe norme instituite în timp şi/ sau elaborate 

intenţionat de grupurile şi comunităţile umane, în scopul de a 

asigura eficienţa în procesele de interacţiune socială. O 

instituţie socială se defineşte prin scop adecvat nevoilor şi 

valorilor comune ale grupului, şi printr-un set de funcţii 

constituite din activităţi determinate şi reglementate conform 

unor statusuri şi roluri precise, precum şi existenţa unor 

mijloace de îndeplinire a scopurilor printr-o serie de simboluri 

culturale care să o particularizeze şi prin instituirea unor coduri 

de comportament care să conducă la îndeplinirea rolurilor 

instituţionalizate (Onicov, 2003a). 

Instituţiile sociale pot fi formale şi informale. Cele 

formale sunt acele instituţii constituite prin intermediul unei 

prescripţii juridice care reglementează scopul, obiectivele, 

procedurile de funcţionare, sistemul de statusuri şi roluri. În 

cadrul instituţiilor informale, regulile şi normele sunt superflue, 

şi sistemul de status-roluri este în general personalizat (Onicov, 

2003a). Având în vedere caracterul constrângător şi normativ al 

instituţiilor sociale, acestea gestionează sociabilitatea sub 

aspectul ordinii sociale. Instituţiile diferă prin gradul de 

formalizare de la cele cu mare putere juridică cum ar fi 
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democraţia, statul de drept până la cele reglementate prin 

obiceiuri şi tradiţii cum este de exemplu salutul. Regulile sunt 

scrise şi nescrise, formale sau informale, mandatorii sau 

regulatorii.  

Tipuri de instituţii 

Instituţiile politice sunt create în scopul obţinerii 

exercitării şi extinderii puterii. Grupurile sociale cu interese 

comune se organizează în scopul participării la acte de putere, 

indiferent de nivelul în care această putere se manifestă. Un 

prim exemplu de instituţie politică o reprezintă partidul. 

Partidele politice sunt organizaţii centrate în jurul unor 

ideologii care reprezintă interesele unei clase sociale sau a unor 

grupuri sociale. Scopul manifest al acestora este obţinerea şi 

menţinerea puterii politice, în general prin mecanisme 

democratice şi în contexte pluraliste. Excepţia este reprezentată 

de partidele totalitare, care monopolizează scena politică 

nerecunoscând legitimitatea altor partide sau grupuri politice.  

O altă categorie de instituţii politice sunt cele care 

vizează exercitarea efectivă a puterii politice. Dintre instituţiile 

politice de exercitare a puterii enumerăm : 

 parlamentul care reprezintă puterea legislativă; 

 guvernul ca putere executivă; 

 preşedenţia având atribuţii în reprezentarea statului şi 

garantarea caracterului democratic al ţării.  

La nivel local funcţionează: Consiliul Judeţean cu 

funcţie de reglementare normativă a activităţii administrative, şi 

instituţia prefectului, care funcţionează ca reprezentant al 

guvernului la nivelul judeţului. Prefectul conduce, la nivel local, 

serviciile publice descentralizate şi deconcentrate ale 
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ministerelor, precum şi alte organe ale administraţiei publice 

centrale care funcţionează la nivel teritorial. Prefecţii sunt înalţi 

funcţionari publici, apolitici şi numiţi de guvern din rândul 

înalţilor funcţionari publici. La nivelul comunităţii locale 

funcţionează consiliul cu rol de reglementare a politicilor 

publice locale, şi respectiv primarul, cu rolul de autoritate 

executivă la nivelul localităţii.  

La nivelul Uniunii Europene puterea politică se exercită 

prin Parlamentul European, ales o dată la cinci ani, şi care se 

constituie în Camera Reprezentanţilor cetăţenilor din Uniunea 

Europeană. Consiliul Uniunii Europene, sau Consiliul de 

Miniştri, este o parte a legislativului Uniunii Europene, 

reprezentând statele membre. Legislativul european este de facto 

o structură bicamerală atât parlamentul european, cât şi 

Consiliul Uniunii Europene având funcţie legislativă. Puterea 

executivă, la nivelul Uniunii Europene, este reprezentată de 

Comisia Europeană responsabilă de elaborarea de propuneri 

legislative, şi de implementarea deciziilor Consiliului Europei şi 

a Parlamentului European precum şi a tratatelor constitutive a 

Uniunii.  

Instituţiile puterii judecătoreşti sunt reprezentate în ţara 

noastră de instanţele de judecată începând cu Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, ca instanţă juridică supremă, curţile de apel, 

tribunalele şi respectiv judecătoriile. Puterea judecătorească nu 

are un caracter politic. Democraţia occidentală modernă se 

bazează pe principiul separaţiei puterilor în stat între puterea 

legislativă, executivă şi judecătorească. 

Instituţiile juridice reprezintă un set de norme cu 

caracter juridic având un obiect comun de reglementare care 

persistă în timp, chiar în condiţiile modificării legislaţiei care îl 
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defineşte. Exemple de instituţii juridice: familia, proprietatea, 

posesia, etc. 

Instituţiile economice sunt cele care reglementează 

comportamentul economic în ceea ce priveşte producţia de 

bunuri şi servicii. Cea mai importantă instituţie economică o 

reprezintă contractul care reglementează relaţiile comerciale. 

Contractul este de asemenea instituţia a dreptului civil (North, 

2003) extinsă şi în alte ramuri de drept şi care reglementează 

tranzacţia înţeleasă ca acord de voinţă între părţi. Teoriile 

contractualiste reglementează relaţiile de putere egale, sau 

inegale, sub forma unei tranzacţii. Alte instituţii economice 

semnificative sunt: piaţa, şomajul, banii. Relaţiile economice se 

stabilesc între agenţi economici între agenţi economici şi 

persoane fizice, sau între agenţi economici şi stat. Agentul 

economic funcţionează ca organizaţie socială având un caracter 

instituţional căpătat prin însăşi actul de constituire. Persoana 

fizică, atunci când participă în cadrul unor tranzacţii, 

beneficiază de un cadru normativ care îi delimitează capacitatea 

de acţiune.  

Persoana are, ca atare, caracterul de agent sau de actor 

social iar limitele acestei capacităţi sunt prestabilite prin norme 

de ordin juridic, etic, cutumiar. Fără a putea spune efectiv că 

persoana este o instituţie comportamentul social al acesteia este 

reglementat prin structuri instituţionalizate. Orice formă de 

control social sau de coerciţie poate fi legitimat, atâta vreme cât 

sunt aceptate o serie de norme şi reguli care să încurajeze 

anumite comportamente şi să descurajeze sau să interzică altele.  

Instituţiile de educaţie. Educaţia în sine funcţionează 

în baza unor norme juridice sau practici cutumiare, având deci 

un caracter instituţional. Educaţia primită de copil în familie 
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este din perspectiva sociologică tot o instituţie, întrucât are la 

bază o serie de reguli provenite din tradiţie, sau din experienţa 

membrilor de familie. Educaţia instituţionalizată propriu-zisă se 

realizează prin intermediul şcolii, fiind împărţită pe cicluri 

preprimar, primar, gimnaziu, liceal şi superior. De asemenea 

există formalizate instituţii ale educaţiei permanente pe tot 

parcursul vieţii. Instituţia generică pentru orice formă de 

educaţie poartă denumirea de şcoală.  

Instituţii din domeniul sănătăţii. Îngrijirea sănătăţii 

este o practică instituţionalizată. Sănătatea în sine este o valoare 

principală în jurul căreia s-au constituit o gamă largă de 

instituţii care reglementează şi asigură îngrijirea sănătăţii. 

Organizaţia Mondială a sănătăţii defineşte starea de sănătate ca 

stare de bine din punct de vedere biologic, fizic, mental, social 

şi spiritual. Îngrijirea sănătăţii presupune apelul la o serie de 

instituţii specializate cum ar fi: spitalul, policlinica, sanatoriul, 

cabinetele medicale, etc. Finanţarea sănătăţii este 

instituţionalizată prin intermediul Caselor de Asigurări de 

Sănătate publice sau private. O serie de alte instituţii intervin în 

managementul sănătăţii. Direcţia de Sănătate Publică, 

Ministerul Sănătăţii, etc.  

Instituţiile medicale sunt create pentru desfăşurarea în 

cele mai bune condiţii a practicii medicinei. Clinica reprezintă o 

instituţie medicală condusă de un grup de specialişti din 

domeniul sănătăţii capabili să ofere îngrijire de urgenţă şi/sau 

de lungă durată respectiv reabilitare după boli cronice. 

Instituţii non-formale sunt acele instituţii bazate pe 

reglementări nescrise pe cutume şi tradiţii. Un exemplu de 

astfel de instituţie socială non formală îl constituie salutul, 

atunci când se bazează pe reguli tradiţionale de politeţe.  
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Instituţii sociale totale 

În volumul Aziluri..., Erving Goffman analizează 

situaţia unei instituţii de îngrijire a sănătăţii mentale, 

introducând ideea de instituţie totală (Goffman, 2004). Autorul 

descrie procesul de instituţionalizare ca modalitate de 

resocializare într-un mediu instituţional particular, cel 

spitalicesc bazat pe îngrijire de lungă durată. 

Volumul analizează condiţia cronică în bolile psihice şi 

modul în care se reconstruieşte realitatea socială pentru această 

categorie de pacienţi. Termenul de instituţie totală defineşte 

acea instituţie care reglementează complet comportamentul 

indivizilor care „beneficiază” de serviciile acesteia. Cartea 

reprezintă o contribuţie deosebită în înţelegerea aspectelor 

sociale ale bolii cronice. Volumul construieşte o serie de 

caracteristici ale instituţiei totale şi ale tipurilor de resocializare 

care au loc în acestea, creionând ideea de pacient bun, de 

complianţă terapeutică de lipsa autonomiei, precum şi 

modalităţile de redefinire ale statusurilor şi rolurilor indivizilor 

instituţionalizaţi pentru o lungă durată. Instituţia totală a fost 

definită de Goffman (2004), ca spaţiu de desfăşurare a 

activităţii unor indivizi cu statut social similar şi despărţiţi de 

restul societăţii pe o perioadă semnificativă de timp, care duc 

împreună o viaţă strict reglementată şi delimitată oficial de 

instituţii. Astfel de instituţii totale sunt reprezentate de spitale şi 

mai ales de cele psihiatrice, sanatorii, închisori, şi cazărmi 

militare, mănăstiri, instituţii de ocrotire pentru copii, bătrâni, 

şcoli cu internat, etc. Toate aceste tipuri de instituţii au în 

comun reglementarea strictă a vieţii cotidiene. Participanţii la 

astfel de instituţii totale au grad scăzut de autonomie şi o 

complianţă crescută. 
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Cercetarea lui Gofman s-a realizat în perioada 1955-

1956, la Spitalul Saint Elizabeth din Washington sub forma 

observaţiei participative. Cartea este constituită din patru 

eseuri: „Despre caracteristicile instituţiilor totale”;” Cariera 

morală a pacientului psihiatric” ; „Viaţa clandestină a unei 

instituţii publice”; „Modelul medical şi spitalizarea psihiatrică”. 

Specificul instituţiilor totale îl constituie perturbarea şi 

contaminarea acţiunilor care în societatea civilă permit 

actorului confirmarea unui anumit grad de control asupra lumii 

proprii, capacitatea de agent moral autonom, şi libertatea de 

acţiune (Goffman, 2004). 

Impactul instituţiei totale asupra persoanei 

instituţionalizate nu se face exclusiv prin constrângere, ci mai 

ales prin controlul a ceea ce este permis. Dacă în societatea 

civilă restricţia constituie excepţia, iar ceea ce nu este interzis 

este permis, în instituţia totală este interzis orice nu este permis 

expres. Experienţa instituţiei totale marchează persoana 

instituţionalizată în exercitarea libertăţii la momentul părăsirii 

acestuia. Instituţiile totale diferă între ele după modul de 

internare voluntară – de exemplu în mănăstiri, sau obligatorie – 

în închisori, spitale psihiatrice, etc. Goffman (2004) descrie 

mecanismele de copying şi de adaptare la mediul instituţional, 

duplicitatea şi dublul limbaj. Aceleaşi caracteristici au fost puse 

în evidenţă de subzistenţa în cadrul unui stat totalitar comunist 

sau nazist. Extinderea analizei, de la instituţiile totale la statul 

totalitar, permite să regăsim experienţa controlului absolut şi a 

heteronomiei programatice. Experienţa post-totalitară 

românească a arătat o lipsă de autonomie manifestă la 

majoritatea populaţiei şi o respingere a modelului liberal 

autonomist. La 20 de ani după experienţa totalitară, societatea 
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românească încă nu este liberală în mentalităţi, instituţiile 

publice fiind preferate în faţa iniţiativei private. Orice 

organizaţie privată este suspectată ab-initio de rea intenţie. Acest 

lucru face ca România să cunoască un capitalism de cumetrie, şi 

multe din marile averi private să fie realizate în afaceri cu statul. 

Experienţa unei societăţi civile liberale permit ulterior 

un fundament social al statului bazat pe solidaritate, stat de 

drept şi democraţie.  

Goffman (2004) prezintă aşa zisul model medical ca un 

complex al prestării de servicii. Caracteristica modelului 

medical este oferirea de bună voie a corpului nostru 

prestatorului de servicii medicale pentru a fi depanat. Acest 

model medical se extinde la nivelul social, interacţiunea socială 

restrângându-se la prestarea de servicii.  

Am argumentat în altă parte (Sandu, Caras, 2013) 

existenţa unei deconstrucţii a carităţii în societatea 

postmodernă. Această deconstrucţie vizează trecerea de la 

modelul carităţii bazate pe filantropie la statul asistenţial bazat 

pe solidaritate social instituţionalizată şi obligatorie precum pe 

profesionalizarea asistenţei sociale. 

Puterea 

Modificările paradigmatice dintr-o anumită arie de 

cunoaştere a socialului se răsfrâng automat în corpusul de 

cunoaştere al celorlalte ştiinţe sociale. 

Preocupările cu privire la ordinea socială şi la 

modalităţile de statuare a normelor de convieţuire socială au 

constituit un punct de interes încă din perioada filosofiei 

greceşti antice. Studiul sociabilităţii şi a relaţiilor dintre indivizi 
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are ca temă centrală puterea şi modurile de exercitare ale 

acesteia. Câmpurile de putere sunt evidente în contexte precum 

cel politic, sau juridic, fiind în general estompate sub forma 

influenţei sau manipulării, etc.  

Foucault arată că natura relaţiilor individului cu 

societatea şi mai ales cu instituţiile acesteia o constituie relaţiile 

de putere. Puterea este exercitată prin intermediul instituţiilor 

(Bălan, 2010). Foucault argumentează că ar trebui trecut 

dincolo de ideea de oprimare în înţelegerea puterii, deschizând 

studiul puterii spre analiza formelor de comportament generate 

de acesta.  

Perspectiva foucauldiană şi cea posmodernă în general 

va sta la baza analizei conceptului de putere ca metapovestire3.  

Pornind de la identitatea dintre esenţă şi aparenţă, 

gânditorii postmoderni precum Derrida sau Foucault 

postulează continuitatea dintre cunoaştere şi acţiunea socială.  

A spune devine pentru postmoderni echivalent cu „a 

face” (Creţu, 2004) fiind instituită o nouă formă de acţiune 

socială acţiunea comunicativă (Habermas, 1987). Termenii 

postmodernitate şi postmodernism au apărut în anii ‘70 ai 

secolului trecut desemnând o realitate spirituală, socială şi 

culturală diferită de tot ceea ce cunoscuse omenirea până atunci 

(Sandu, 2012e). Marile curente ale gândirii sociale sunt 

considerate metapovestiri fiind reinvestite ca instrumente 

(etice) de luarea deciziilor, şi ca strategii de revendicare şi/sau 

exercitare a puterii. Specific postmodernităţii este depărtarea de 

                                                      
3 O variantă anterioară a fost publicată în Sandu, A. Appreciative Ethics. 
A Constructionist version of Ethics, Editura Lap Lambert, Germanie în 
limba engleză şi în Sandu, A. Etică şi deontologie profesională, Editura 
Lumen Iaşi.    
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sistematic, de atotcuprinzător. Lyotard vorbeşte despre povestiri, 

despre emancipare, referindu-se la progresul prin cunoaştere 

raţională. Pentru postmoderni, marile sisteme teoretice ale 

modernităţii sunt strategii ale legitimării puterii şi instituirii 

acestuia. Înţelegerea în manieră poststructuralistă şi 

postmodernă a unui fenomen social nu poate fi independentă 

de sistemul de cunoştinţe şi valori culturale care l-a produs 

(Baban, 2010). Nu există un sens unic care să corespundă unui 

adevăr unic, al evenimentelor sociale, ci o pluralitate de sensuri, 

mediate cultural. Deconstrucţia nu implică rejectarea automată 

a tuturor sistemelor de gândire etică, socială sau politică, ci 

respingerea pretenţiei acesteia de a constitui modele care să 

stabilească binele universal.  

„Cotitura lingvistică” generată de naşterea semioticii, 

atât în varianta sa lingvistică, cât mai ales a semioticii sociale, 

transferă interesul epistemic asupra discursului şi capacităţii 

acestuia de construcţie şi reconstrucţie a realităţii. Foucault 

analizează „discursurile” unor ştiinţe cum ar fi: economia, 

biologia sau filologia, urmărind distincţia şi substituţia dintre 

„cuvinte şi lucruri”. Foucault este interesat de puterea generată 

de discurs şi relaţiile de putere produse de acesta (Creţu, 2004). 

Scopul declarat al postmodernilor ne spune Adriana Baban 

(2010) este acela de a elibera intelectualii de constrângerea 

gândirii raţionale şi de axioma raţionalistă a existenţei unei 

realităţi unice cognoscibilă şi având o semnificaţie unică şi 

adevărată. În viziunea deconstructiviştilor, nimeni nu poate 

hotărî care semnificaţie acordată lumii este cea adevărată 

(Sandu, 2012b).A deconstrui are sensul (Baban, 2010) de a 

căuta semnificaţii alternative pentru lucruri, fenomene şi stări.  
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Istoria şi socialul sunt pentru Foucault pretexte pentru 

exercitarea discursului asupra puterii. Modificând radical 

interpretarea, sau mai degrabă contextul interpretării 

modificăm reprezentarea realităţii, care pentru conştiinţă se 

substituie realităţii însăşi. Puterea este interioară şi constitutivă 

discursului (Sandu, 2012b). Utilizarea limbajului nu are sens 

doar în descrierea realităţii, ci şi în construcţia acesteia printr-o 

renegociere, în comunităţi, interpretative a semnificaţiilor 

atribuite realităţii (Sandu, 2012c). Puterea generează discursuri, 

iar acestea produc efecte de putere-încredere (Creţu, 2004). 

Perspectiva construcţionistă de factură postmodernă, nu 

admite o cunoaştere în sine, liberă de orice fundare axiologică, 

afirmând că nu se poate conceptualiza o disjuncţie absolută 

între subiectiv şi obiectiv, care să implice distincţia fără echivoc 

dintre cunoaştere şi realitatea socială (Sandu, 2012e).  

Din punct de vedere al analizei socialului, politicului şi 

juridicului, unul dintre cele mai semnificative texte al lui 

Foucault îl constituie volumul A supraveghea şi a pedepsi, în care 

este tratată problema puterii şi instituirea acesteia în spaţiul 

social. Faţă de marginalitate şi de devianţă, mecanismele 

punitive investesc corpul cu relaţie de putere. Foucault caută să 

identifice o matrice comună între istoria pedepsei şi a penalului, 

şi dezvoltarea socială a umanităţii. Foucault plasează tehnologia 

puterii ca principiu umanizator al penalităţii. Originea 

modernităţii subzistă pentru Foucault în complexul ştiinţifico-

juridic. Justiţia penală devine din instrument coercitiv, 

instrument de diagnoză socială şi formă a pedagogiei sociale. 

Justiţia penală îşi extinde aria de acţiune atât în sfera 

anormalităţii sociale – devianţă, delincvenţă, etc., cât şi în cea a 

normalităţii (Creţu, 2004:215). Puterea punitivă îşi organizează 
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din perspectivă istorică, trei dispozitive de exercitare, fiecare cu 

propriul său discurs. Puterea, din perspectiva dreptului 

monarhic, are rol de reglementare absolută fiind exterioară 

indivizilor. Orice vinovăţie este în primul rând îndreptată 

împotriva suveranului, ca reprezentant al legii, şi abia apoi faţă 

de victimă. În cadrul acestui tip de discurs se face identificarea 

dintre vinovăţia faţă de un individ cu infracţiunea privind 

ordinea publică, statul şi suveranul. Se produce astfel etatizarea 

puterii juridice, şi ia naştere instituţia procurorului ca 

reprezentant al regelui (Creţu, 2004). Supliciul şi tortura nu 

reprezentau expresii ale violenţei „ci tehnici codificate ale 

puterii”, prin care aceasta era întreţinută şi prin care se produce 

adevăr. Dreptul monarhic presupunea adevărul, înţeles în 

forma sa absolută. Cunoaşterea acestuia lua forma anchetei. 

Ancheta înlocuia iniţial procedura probării din dreptul canonic 

medieval, o formă de duel judiciar bazat pe confruntare directă, 

militară între acuzat şi acuzator (Creţu, 2004). Ancheta se 

impune aşadar, ca instrument de cunoaştere şi în acelaşi timp 

ca tehnologie a puterii.  

Contractualismul introduce o reformă a pedepsei, şi 

odată cu aceasta limitarea arbitrariului. Se realizează o înlocuire 

a puterii absolute cu proprietatea absolută. Încălcarea legii nu 

mai este o ofensă adusă suveranului ci societăţii în ansamblu. 

Crima este redefinită sub forma pericolului social. Rolul 

pedepsei este acela de a apăra societatea şi nu de a răzbuna 

suveranul. Pedeapsa fizică este înlocuită treptat de pedeapsa 

simbolică şi de reprezentarea pedepsei. Filosofia penală nu mai 

este direct retributivă, ci este în special preventivă. Această 

filosofie duce la codificarea infracţiunilor şi individualizarea 

pedepsei în funcţie de pericolul social (Creţu, 2004). Sancţiunea 
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se aplică doar în urma unei cercetări ce se realizează în maniera 

unei cunoaşteri ştiinţifice. Această filosofie penală este bazată 

pe umanismul realist. 

O a treia filosofie penală este plasată de Foucault în 

jurul instituţiei închisorii. Scopul instituirii pedepselor este 

controlul asupra faptelor, dar mai ales a posibilităţii şi 

virtualităţii faptei. Introducerea noţiunii de periculozitate şi 

controlul virtualităţii faptei extinde pedeapsa în afara 

controlului legalităţii (Creţu, 2004). Disciplinarea implică mai 

degrabă un control social activ, decât penalitatea faptelor 

(Sandu, 2012e). Instituţia supravegherii având o funcţie 

normalizatoare nu mai controlează efectele sociale ale faptei şi 

nu mai retribuie pedepse ca efecte ale unor acţiuni, ci mai 

degrabă previne posibilitatea infracţiunii. Principiul de 

nevinovat până la proba contrarie se transformă în calculul 

probabilistic al riscului infracţional. Deşi Foucault nu mai 

precizează, din instituţia supravegherii derivă sistemul penal 

restaurativ, o nouă filosofie penală care urmăreşte înlocuirea 

pedepsei înţeleasă ca „retribuţie negativă” a unor fapte 

antisociale cu sancţiuni alternative (la închisoare) care să aibă în 

vedere restaurarea „status quo-ului” anterior săvârşirii faptei 

(Balahur, D., Balaur,P., 2005; Durnescu, 2007).  

Rolul analizei filosofiei penale în ansamblul operei 

foucauldiene este acela de a stabili prioritatea discursului şi 

metadiscursului, a componenţei ideologice, sau a paradigmei 

sociale dominante în procesul de constituire a realităţii sociale 

pentru subiect. Foucault vede societatea modernă ca una a 

supravegherii generalizate, difuzată în întregul corp social. În 

viziunea filosofului nu are loc o transformare a conştiinţei, ci a 

stilurilor puterii, care se transformă din juridică în normativă 
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(Creţu, 2004). Maximizarea eficienţei şi perfecta guvernare sunt 

efecte colaterale ale procesului de „reinventare a societăţii 

(Creţu, 2004).  

Gândirea socială a lui Foucault este una holistă, autorul 

sesizând însă amestecul discursurilor de tip individualist cu cele 

de tip general şi globalizant. Analiza foucauldiană deschide 

drumul înţelegerii realităţii sociale ca pe un construct, ca pe o 

interpretare negociată în care „semnele sunt măşti” cu rolul de 

a impune un interpretant, nu de a stabili un sens. Experienţa 

limbajului este dialogică, discursivă, presupunând aşadar o 

alteritate. Pentru Foucault alteritatea este încărcată de 

eveniment, fiind aşadar obiectivizată. Cunoaşterea este o 

înţelegere a sensului (Creţu, 2004). Hermeneutica ca teorie a 

interpretării se înstăpâneşte nu doar asupra cunoaşterii ci şi a 

existenţei însăşi. Foucault deschide drumul subiectivizării 

realităţii sociale şi a înţelegerii acesteia ca o negociere a 

interpretării în cadrul unei metapovestiri4. 

Construcţia socială a realităţii 

Esenţialismul5, de origine platoniciană, operează cu 

două niveluri ale realităţii, una fiind de natură transcendentă şi 

imuabilă, iar cealaltă având o natură imanentă, imperfectă şi 

discontinuă. Viziunea esenţialistă este tributară presupoziţiei 

independenţei de context a principalelor caracteristici ale 

claselor de obiecte. Caracteristicile esenţiale ale obiectelor sunt 

                                                      
4 Subcapitolul reia parţial articolul Sandu, A. (2013) Democraţie 
deliberativă şi acţiune comunicativă la Jurgen Habermas, Anuarul 
Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi , secţiunea de Drept Ştinţe Politice.  
5 Subcapitolul reia o serie de teme prezentate iniţial în  articolul Sandu, A., 
(2012d). O înţelegere construcţionistă a teoriilor contractului social, Jurnalul de 
Studii Juridice, Supl 3. 2012, pp. 315-346 
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însuşiri inerente ale acestora independente epistemologic de 

subiectul cunoscător. Ştiinţa pozitivă, inclusiv sociologia, este 

tributară acestei viziuni esenţialiste, întemeindu-se pe 

presupoziţia că realitatea socială există şi este exterioară 

subiectului cunoscător. Mai mult decât atât, cunoaşterea socială 

se poate realiza în manieră obiectivă, şi detaşată din punct de 

vedere axiologic. 

Aristotel este cel care conturează teoria adevărului 

corespondenţă, adecvată paradigmei esenţialiste. Primele 

contestări ale esenţialismului au fost corelate cu modelele 

transformaţionale, incluzând aici teoria darwiniană a evoluţiei 

speciilor. Speciile se transformă unele în altele printr-un proces 

evolutiv, care la un moment dat întrerupe conservarea esenţei 

(Sandu, 2012d). Construcţionismul are în Platon pe lângă “un 

adversar de temut” şi un precursor metodologic. Stabilirea 

adevărului se face la Platon ca şi la construcţioniştii 

contemporani, prin modalităţi dialogice. Accederea dialectică la 

adevăr fără a fi o propriuzisă negociere a interpretărilor, îi 

permite lui Socrate şi interlocutorilor acestuia să ajungă la 

consens interpretativ (Sandu, 2012d). 

Construcţionismul social are ca punct de plecare opera 

lui Kennet Gergen din care definitorii pot fi considerate 

articolele:  

 Mişcarea construcţionismului social în psihologia 

modernă (1985),  

 Către o teorie generativă (1987),  

 Afect şi organizare în societatea postmodernă (1990),  

 Invitaţie la construcţionism social (1999),  

 Ştiinţa organizaţiei un construct social (1999),  
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 Potenţialuri postmoderne (2000).  

Construcţionismul social este preocupat de explicarea 

proceselor prin care oamenii ajung să descrie, să explice şi să ia 

act de lumea în care trăiesc şi care-i include (Gergen, 2005,  

pp: 56-86.). Campbell, Coldicott şi Kinsella (1994, p. 18) 

propun un model construcţionist conform căreia realitatea este 

creată în procesul de comunicare, cu instrumentele limbajului, 

fiecare individ influenţând şi modelând răspunsurile celorlalţi.  

În viziunea noastră, modelul social construcţionist este 

unul de tip postmodern, putând fi pusă în legătură teoria 

acţiunii comunicative a lui Habermas (Sandu, 2013c).  

Construcţionismul social se bazează pe relaţii susţinând 

rolul individului în construcţia realităţilor sociale semnificative 

(Cojocaru, 2005). Adevărul capătă caracterul unui construct 

social. Distincţia explicaţie-înţelegere devine limitată la 

modalitatea de aplicare a instrumentelor metodologice a 

cercetării fără a mai fi pe deplin operantă cu privire la 

validitatea rezultatelor cercetării (Sandu, 2012e). 

Apartenenţa unei idei la curentul de opinie majoritar 

generează conformism social.  

O abordare social construcţionistă a teoriei 
contractului social 

Teoriile contractualiste propun un model al realităţii 

sociale, rezultată în urma unei renunţări voluntare din partea 

cetăţenilor la propria libertate în scopul obţinerii sociabilităţii. 

În acord cu metodologia enunţată anterior, vom analiza teoriile 

contractului social înţeles ca practică interpretativă, într-o 

manieră construcţionistă. Constructele sociale, metapovestirile 

în sensul dat de Derrida, rezultate în urma procesului 
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interpretativ asupra teoriilor contractului social sunt: ordinea 

socială, legea, în general normativitatea şi statutul puterii.  

John Searl (1999) identifică o primă dezbatere 

esenţialism versus constructionism, încă din opera lui Platon. 

Platon propune în principal o versiune esenţialistă a ideii de 

contract social. Acesta face apologia obligaţiei cetăţeanului de a 

se supune legii. Odată acceptate, legile trebuiesc apărate cu 

preţul vieţii (Friend, 2004). Socrate refuză argumentele lui 

Glaucon`s cu privire la contractul social. Dreptatea, susţine 

Glaucon, este o convenţie, un contract social, prin care indivizii 

renunţă la a săvârşi nedreptatea, în scopul de a nu primi o 

retribuţie neplăcută. În această viziune, binele este o 

combinaţie dintre putere, plăcere şi bunăstare, pentru care 

indivizii se află în competiţie (Drefcinski, 1998). Socrate arată 

că societatea nu este un artefact rezultat dintr-un contract 

social arbitrar. Teoria platoniciană cu privire la contractul 

social, deşi respinsă ulterior de însăşi autorul acesteia ca 

inconsistentă cu propria teorie esenţialistă asupra sufletului, 

originează teoria contractului social într-o înţelegere de tip 

construcţionist sub forma unui acord interpretativ asupra stării 

de dreptate. 

Starea naturală în care individul săvârşeşte nedreptatea, 

care trebuie abandonată în scopul evitării suferinţei retributive, 

va sta la baza viziunii lui Hobbes cu privire la „războiul tuturor 

împotriva tuturor” (Sandu, 2012d). 

Iluminismul constituie o perioada intensă de clarificări 

conceptuale în ceea ce priveşte statul şi dreptul. În această 

perioadă se rafinează teoria contractului social, şi odată cu 

aceasta, teoriile moderne cu privire la formele de guvernare, 

libertate, drepturile cetăţeneşti, etc.  
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Thomas Hobbes (1588-1679) oferă explicaţii 

raţionalist-empiriste asupra socialului (Ciucă, 1998). Statul este 

sursa păcii sociale. Organizările umane prestatale sunt 

caracterizate de un război al fiecăruia împotriva tuturor. 

Contractul social este în viziunea lui Hobbes o urmare a 

incapacităţii oamenilor de a-şi gira sociabilitatea (Ciucă, 1998). 

Adept al materialismului mecanicist, Hobbes urmăreşte 

explicitarea fenomenelor sociale prin aceleaşi legi ale materiei şi 

mişcării cu care explică mişcarea corpurilor în diverse sisteme 

fizice.  

Pentru Locke, starea naturală este cea de perfectă 

libertate individualistă înafara oricărei influenţe din partea 

celorlalţi. Proprietatea este cea care stă la baza necesităţii 

contractului social (Friend, 2004), întrucât apărarea acesteia 

necesită guvernarea civilă. În starea naturală, etica este una a 

îngrijirii, membrii comunităţii asumându-şi voluntar sarcina 

comună de a îngriji copiii. În opinia noastră, Locke vorbeşte 

practic de două contracte sociale, primul în starea naturală care 

fondează etica îngrijirii, şi cel de al doilea în starea politică, care 

fondează etica retribuţiei (Sandu, 2012b).  

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) identifică originea 

legilor şi implicit a statului într-un contract social. Libertatea 

este o caracteristică a existenţei umane ca individ. Viaţa socială 

şi coexistenţa impun renunţarea voluntară la o anumită parte 

din libertatea absolută a individului în favoarea societăţii. În 

schimbul acestei renunţări ceilalţi membrii ai societăţii îi 

garantează securitatea convieţuirii şi eficienţa funcţionării 

mecanismelor sociale (Herseni, 1982). Guvernarea reprezintă 

un proces de delegare de autoritate, realizată prin transferul 

unor conţinuturi de putere de la nivelul libertăţii individului, la 
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cel al statului sub forma suveranităţii naţionale şi a bunei 

guvernări (Sandu, 2012d). Scopul contractului social este 

tocmai garantarea libertăţii. Suveranitatea reprezintă în fapt 

exercitarea voinţei generale, şi ca atare este inalienabilă. Pentru 

ca guvernarea, chiar cea democratică, să fie în interesul 

poporului, ea trebuie să se bazeze pe principii, precum 

egalitatea în faţa legii, libertatea socială şi politică a tuturor 

cetăţenilor.  

În lucrarea A Theory of Justice (1971), John Rawls 

prefigurează teoretic concepţia de stat a bunăstării generalizate 

(Welfare State), care stă la baza politicilor statului asistenţial. 

Cetăţenii statului democratic acceptă legitimitatea legii care este 

înţeleasă ca fiind rezonabilă (Leif, 2008). John Rawls 

restructurează teoria contractului social, aducând-o din sfera 

reglementării politicului în cea a justificării etice a acţiunii 

(Sandu, 2012e). Viziunea de origine kantiană a raţionalităţii 

prezumate (Silver, Stein, 2006) a tuturor actorilor sociali 

implicaţi în decizia etică şi politică, îi plasează pe aceştia într-o 

poziţie de egalitate şi autonomie. Contractul Social porneşte de 

la o egalitate primordială a indivizilor aflaţi în spatele unui văl al 

ignoranţei (Sandu, 2012e). Din această stare pre-socială, 

indivizii păşesc în faţa contractualistă a societăţii bazate pe 

dreptate. Capacitatea raţională de construcţie a juridicului, ca 

fundament al socialului, este subminată de poziţia dezavantajată 

a persoanelor cu dizabilităţi (Cudd, 2008; Silvers, Stein 2006). 

Cea mai importantă contribuţie a lui Rawls la filosofia politică 

este considerată ideea dreptăţii ca echitate (Rawls, 1971). Rawls 

vizează construcţia unui cadru legitimant pentru instituirea 

puterii politice. Standardul moral maxim de funcţionare a unei 

societăţi îl constituie distribuirea (Leif, 2008) echitabilă a 
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dreptăţii. Structura de bază a societăţii este punctul focar al 

dreptăţii, întrucît instituţiile politice şi sociale precum sistemul 

legislativ, economia, familia, distribuie beneficiul şi dificultăţile 

vieţii sociale (Leif, 2008).  

Cele două principii ale dreptăţii ca echitate sunt: 

 dreptul inalienabil al oricărui cetăţean la un set de 

libertăţi de bază, egal şi compatibil cu libertăţile 

celorlalţi;  

 manifestarea oricăror inechităţi sociale inerente 

dezvoltării societăţii, exclusiv într-un cadru care să 

permită egalitatea de şanse şi maximul de beneficiu 

pentru cei mai dezavantajaţi membrii ai societăţii 

(Rawls, 2003). Acest principiu stă la baza politicilor 

publice de tip afirmativ adresate persoanelor aparţinând 

unor categorii dezavantajate. 

Contractul social oficializează inegalitatea de putere, 

plasând în poziţii privilegiate o clasă de indivizi care îşi asumă 

puterea suverană. Frica este motivul pentru care indivizii îşi 

asumă contractul social. Aflaţi în starea naturală, indivizii 

egoişti, dar raţionali îşi urmăresc propriul interes până la 

anihilarea celorlalţi. Pentru a scăpa din această stare naturală, 

indivizii renunţă de bună voie la o serie dintre propriile drepturi 

naturale în favoarea unui suveran investit să aplice contractul 

social. “Ficţiunea” -în sensul de construct social, artefact 

cultural - numită contract social nu este un contract efectiv, 

istoric obiectivabil în timp, aceasta diferind de la o epocă la 

alta, fondul contractului social diferind de la ţară la ţară şi de 

guvernare la guvernare. Starea naturală nu este una preistorică, 

ci una presemiotică. (Sandu, 2012b). Teoriile contractualiste 

fundamentează ideea de stat şi de putere prin raportare la starea 
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de incertitudine. “Războiul tuturor împotriva tuturor” 

constituie metapovestirea care creează sens puterii politice, 

legitimată de contractul social. Christine Korsgaard (1996) arată 

că obligaţia în sine de a ne supune contractului social nu poate 

proveni din contractul însuşi, ci din internalizarea suveranităţii 

ca metapovestire care conferă legitimitate guvernării şi legilor. 

Constructele sociale sunt realităţi specific umane care 

modelează interpretarea realităţii. Toate viziunile cu caracter 

normativ, prescriptiv au la bază astfel de constructe: dreptate, 

libertate, stat ideal (Sandu, 2012b). Un obiect normativ 

construit va fi apoi utilizat în alte construcţii viitoare (Korsgard, 

1996). Ideea de Constituţie este un astfel de artefact juridic care 

transpune în practică constructul de contract social, fiind chiar 

expresia sa juridică. Rolul Constituţiei este de a stabili 

apartenenţa, exercitarea şi delegarea suveranităţii. Contractul 

social este un monopol asupra violenţei, Corneliu Bîlbă (2011) 

arată că suveranitatea poate fi interpretată ca o consfinţire a 

raporturilor de putere, dar nu ca un instrument de ameliorare a 

condiţiei umane. Contractul social este aşadar nu o instituire a 

istoriei în faţa barbariei, ci un armistiţiu în războiul tuturor 

contra tuturor. Odată construită, realitatea socială devine 

obiectivabilă.  

Contractul social reprezintă un act de instituire a 

sensului. Raporturile de putere pot fi înţelese ca raporturi 

semiotice de instituire a unei voinţe interpretative. Starea 

naturală, stare originală în majoritatea teoriilor Contractului 

Social, nu este doar prepolitică ci şi presemiotică. Afirmarea 

hotarului dintre individ şi alteritate, generează necesitatea 

interpretării. Incapacitatea de a cuprinde structural alteritatea va 

fi compensată prin abilitatea de a o institui ca semnificaţie. 
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Supremaţia legii reprezintă în primul rând un mod de a 

interpreta diferenţa (Sandu, 2012d). Actele care instituie sensul 

nu sunt pure negocieri între actori simbolici egali, ci mai 

degrabă contracte semiotice care garantează convenţia de 

limbaj. 

Normativitatea juridică şi morală. O abordare 
postpozitivistă 

Unul dintre nucleele filosofice ale gândirii juridice îl 

constituie ideea de retribuţie, ca fundament al ideii de dreptate. 

Înfăptuirea justiţiei presupune un proces de armonizare a 

intereselor între justiţiabili, prin distribuirea dreptăţii (Rawls, 

1971). Armonizarea intereselor juridice nu include şi 

armonizarea comportamentelor morale (Cameron, 1998). Ca 

atare, înfăptuirea justiţiei nu este corelată cu normalizarea 

morală. Pe de altă parte, în dimensiunea sa prescriptivă a 

funcţionării societăţii, etica joacă un rol de fundament cultural 

al idealurilor normative. Corelaţia legal-moral este aşadar 

fundamentală în construcţia idealului de justiţie şi a cadrelor 

axiologice ale acesteia cum ar fi ideea de echitate, bună 

credinţă, vinovăţie.  

În aplicarea justiţiei, principiile morale nu ar trebui să 

intervină fiind neesenţiale pentru existenţa şi aplicarea unui 

sistem de drept funcţional. Excesul de reglementare etică a 

funcţionării unor instituţii, cu scopul de a diminua birocraţia şi 

riscul de apariţie a corupţiei, poate duce în extrema opusă la 

crearea premiselor abuzului de drept (Ignătescu, 2013). 
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Alan Cameron6 (1998) analizează relaţia dintre 

normativitatea juridică şi normativitatea morală din perspectiva 

teoriei sociologiei pozitiviste. Se accentuează caracterul 

formalizat al dreptului, încadrând ştiinţele juridice în categoria 

ştiinţelor legate de raţiunea practică. Pozitivismul juridic 

postulează independenţa juridicului de etic. Motivul acestei 

disjuncţii etic-juridic este caracterul prescriptiv al eticului faţă 

de cel imperativ al juridicului. Opinii recente (Dworkin, 1988) 

arată existenţa unei corelaţii interpretative între dreptul natural 

şi moralitate din perspectiva dreptului cutumiar.  

Dooyeweerd construieşte o ontologie regională a 

juridicului, pornind de la ideea că realitatea cotidiană este 

guvernată de cadre ordonatoare cu caracter normativ, 

independente de subiectivitatea umană, şi care pot fi înţelese ca 

modaliăţi funcţionale care circumscriu realitatea, (Cameron, 

1998). Realitatea este văzută ca fiind obiectivă, iar juridicul, 

normativul în genere, circumscrie cadrele în care această 

realitate funcţionează.  

Legea poate fi înţeleasă ca un sistem formal de 

impunere a ordinii convieţuirii şi particularizării opresiunii 

(Alexy, 2000). Preocuparea pentru corectitudinea legilor 

provine din necesitatea caracterului moral al acestora. Alexy 

(2000) arată caracterul contradictoriu al alăturării injusteţii cu 

                                                      
6 O tratare mai amplă a tematicii raportului dintre etică şi drept se poate 
consulta în volumele Sandu A. (2011) Etică şi deontologie profesională, Editura 
Lumen, şi Sandu A. (2012) Appreciative ethics. A constructionist version of ethics. 
Editura Lap Lambert Germania. Parţial materialele pe tema relaţiei etic-
juridic cuprinse în volumele menţionate au stat la baza realizării acestui 
capitol, la care au fost adăugate rezultatele cercetărilor ulterioare în 
domeniu ale autorului, şi s-a ţinut cont de particularităţile sociologice ale 
abordării. 
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onestitatea. Este imposibil de conceput, la momentul istoric 

actual, o teorie politică care să afirme caracterul drept al 

opresiunii unei categorii sociale. Nediscriminarea, dintr-un 

principiu etic al dreptăţii sociale, devine un principiu juridic şi 

politic fundamental al societăţilor moderne. Această afirmaţie a 

caracterului drept, a sistemului juridic şi politic al unei ţări, 

postulează directa dependenţă a juridicului de etic. Sistemele 

etice sunt cele care variază în funcţie de morala şi moralitatea 

dominantă într-o societate, iar sistemele juridice iau forma 

prescrisă de această moralitate. Între prescrierea etică a 

caracterului just al unui sistem normativ, sau a unei politici 

publice în sine şi înfăptuirea efectivă a dreptăţii există o serie de 

paliere de netransparenţă etică. 

Sclavia este o formă de dependenţă absolută a unui 

individ faţă de un alt individ. Stăpânul deţine şi exercită puteri 

absolute şi discreţionare asupra sclavului. Sclavia contravine 

flagrant eticii moderne bazate pe dreptate socială autonomia 

morală a individului. A deţine o altă persoană în proprietate şi a 

dispune de viaţa acesteia reprezintă nu doar o faptă imorală, ci 

şi una complet ilegală în toate ţările lumii. Totuşi sclavia a fost 

de-a lungul istoriei acceptată moral în sisteme etice bazate pe 

superioritatea de grup, clasă, rasă etc.  

Neincluderea unei categorii de persoane în castele sau 

grupurile sociale considerate moralmente acceptabile justificau 

tratarea acestora discreţionar şi luarea acestora în proprietate. 

Etica superiorităţii de rasă, castă sau grup social nu a dispărut 

odată cu abolirea sclaviei şi condamnarea sistemului sclavagist. 

Secolul XX a fost plin de exemple de aplicare a unei etici a 

supremaţiei de grup, rasă, clasă, etc., pentru justificarea 

dominaţiei. Germania nazistă a organizat sistemul 
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concentraţional care a dus la holocaustul împotriva persoanelor 

aparţinând comunităţilor evreieşti. Naziştii îi catalogau pe evrei 

ca aparţinând unei rase inferioare, justificându-şi astfel dreptul 

de a-i ucide sau tortura. Ura rasială a adus în Statele Unite la 

apariţia şi dezvoltarea rasismului şi persecuţiilor împotriva 

persoanelor de culoare.  

În Uniunea Sovietică lupta de clasă a fost însoţită de 

distrugerea fizică a categoriilor sociale indezirabile dictatorilor 

comunişti. Gulagul siberian este expresia lipsei de umanism a 

eticii superiorităţii de clasă. Etica apartenenţei la structuri 

dominante şi a dispreţului faţă de alteritate este sursa majorităţii 

discriminărilor pe criterii etnice, de rasă, vârstă, sex, orientare 

politică, sexuală, etc.  

După părerea noastră, aceeaşi viziune etică a 

superiorităţii de grup stă la baza tuturor fenomenelor de 

discriminare de la cele majore, care generează crime împotriva 

umanităţii, până la cele încă acceptate de societatea 

contemporană, şi manifestate sub formă de intoleranţă, 

abuzuri, etc. Sistemul legislativ corectează politicile în 

consonanţă cu evoluţia morală a umanităţii, interzicând sclavia, 

nazismul, blamând crimele comuniste, şi combătând 

discriminarea. Toate acestea sunt o evoluţie graduală în 

înlăturarea efectelor politice şi sociale ale eticilor apartenenţei şi 

supremaţiei. Etica dreptăţii sociale nu este în mod necesar 

disjunctă faţă de etica apartenenţei la grupuri superioare. 

Echitatea contractualistă are sens în grupuri sociale în indivizii 

care se recunosc ca egali. Contractualismul hobbesian acceptă 

legitimitatea suveranităţii. Indivizii ţinuţi de pactul social sunt 

dominaţi de suveranii aflaţi în starea naturală. Inegalitatea 

socială este astfel consimţită şi justificată moral. Curentele 
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republicane de tip liberal au înlocuit din teoria socială, 

inegalitatea generată de existenţa unor poziţii dominante în 

contractul social cu inegalitate de şanse. Dezvoltarea eticii şi a 

politicilor sociale a mers în sensul dezvoltării curentelor 

egalitarismului de şanse (luck egalitarianism). Dezvoltarea 

eticilor egalitarianiste şi prioritarianiste a dus la crearea unor 

politici de promovare a egalităţii de şanse. Dezvoltarea eticii 

din ultima perioadă a dus la dezvoltarea unui domeniu 

important al juridicului, al normativului în general, generat de 

controlul judiciar sau extrajudiciar al incompatibilităţilor. 

Rejectarea incompatibilităţii în ocuparea funcţiilor, a poziţiilor, 

etc., şi de asemenea rejectarea nepotismului, se originează în 

succesul unei etici a distributivităţii dreptăţii pe care noi o 

vedem originată în ideea de dreptate ca echitate a lui Rawls. 
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Societatea 

Structuralismul 

Ansamblul interacţiunilor sociale nu este o serie 

aleatorie de evenimente sociale. Evenimentele colective care 

structurează viaţa socială au în mare măsură un caracter 

intenţional şi structurat. Comportamentele umane au în mare 

măsură un scop, ele urmărind obţinerea unor efecte în planul 

social. Desigur, înafara efectelor dorite, dezirabile, 

comportamentele umane au şi o serie de efecte nedorite, 

neplanificate.  

Structuralismului este o orientare teoretică şi 

metodologică în ştiinţele sociale şi umane în anii 1960-1980 în 

domenii precum lingvistică, sociologie şi antropologie, etc., la a 

cărei dezvoltare şi-au adus contribuţia autori precum Ferdinand 

de Saussure, Naum Chomsky, Claude Levi-Strauss.Pornind de 

la analiza structurilor lingvistice realizată de Ferdinand de 

Saussure (1857-1913), Claude Levi-Strauss propune termenul 

de structuralism ca paradigmă sociologică dezvoltând şi analiza 

structuralistă în cercetarea unor fenomene sociale legate de 

viaţa religioasă şi spirituală, de viaţa de familie, şi relaţiile de 

rudenie, pe baza unor cercetări realizate în general, în societăţi 

neindustrializate, chiar în comunităţi tribale –fondând 

antropologia socială structuralistă. 

Modelul structuralismului în ştiinţele sociale se 

originează în semiotica şi lingvistica structuralistă a lui 

Ferdinand de Saussure (1857-1913). Pentru acesta, sensul 

cuvintelor derivă din structurile limbajului mai degrabă din 

obiectele la care se referă. Analiza structurilor logice ale 
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limbajului generează regulile care stau la baza discursului 

(Schifirneţ, 2012). Interacţiunile sociale pot, în viziunea 

structuraliştilor, să fie analizate asemeni unui text, adică 

identificându-se structurile inerente societăţii în maniera unei 

gramatici a interacţiunii sociale. 

Structuralismul analizează structura sistemelor sociale, 

relaţiile specifice şi semnificative dintre instituţiile şi procesele 

sociale. Acesta se centrează asupra totalităţii ca structură socială 

şi a relaţiilor de interdependenţă ce se stabilesc între elementele 

componente ale sistemelor sociale. Giddens pune în legătură 

conceptul de structură socială cu cel de acţiune socială 

(Schifirneţ, 2012). Relaţiile dintre elementele componente ale 

unui sistem social sunt privite în integralitatea lor, postulându-

se ireductibilitatea întregului la suma părţilor. Din perspectivă 

metodologică, structuralismul constă în cercetarea structurii 

sociale a oricărui feonomen sau proces social. Metoda poartă 

denumirea de analiza structurală, putându-se aplica modelelor de 

realitate socială şi nu realităţii însăşi (Schifirneţ, 2012). Analiza 

structurală vizează relaţiile şi formele pe care realitatea socială 

le îmbracă.  

Societatea este alcătuită din părţi componente aflate în 

interacţiune. Interacţiunea dintre subsistemele societăţii este 

departe de a fi aleatorie. Faptele sociale se corelează între ele 

generând modele sau structuri de relaţie. Acestea pot fi modele 

de cooperare sau de conflict.  

Marx identifică lupta de clasă ca motor al dezvoltării 

sociale. Clasele sociale, în special burghezia şi proletariatul se 

află în relaţii antagonice. Burghezia a devenit clasă dominantă, 

inpunându-se în faţa aristocraţiei de tip feudal. La rândul său, 

proletariatul ar fi trebuit să se impună în viziunea lui Marx 
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drept clasă dominantă înlăturând burghezia. Din păcate, teoria 

luptei de clasă a inspirat dictaturile comuniste în săvârşirea 

unor crime împotriva umanităţii, întemniţând deopotrivă 

opozanţi politici şi persoane a căror unică vină era deţinerea 

unei averi chiar minimale. Nu contestăm valoarea teoretică a 

marxismului în explicitarea fenomenelor sociale şi a 

raporturilor dintre clase la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul 

secolului al XX-lea. Marxismul a inspirat o întreagă tradiţie 

intelectuală de stânga în ţări cu economie de piaţă precum 

Franţa. Sub influenţa marxistă au fost elaborate teorii ale 

echităţii sociale şi au fost raţionalizate raporturile de muncă.  

Pentru Giddens relaţiile sociale sunt structurante 

pentru acţiunile agenţilor sociali. La rândul lor, aceste acţiuni 

structurează sistemele sociale (Schifirneţ, 2012). Fenomenele 

sociale sunt supuse unor legităţi structurante care fac realitatea 

socială să fie comprehensibilă.  

Structuri sociale 

Structurarea societăţii se datorează în principal 

diviziunii sociale a muncii. Aceasta ia forma stratificării sau 

împărţirii în grupuri aflate în relaţii de subordonare. Criteriile 

de stratificare au diferit de la o etapă istorică la alta, fiind totuşi 

în general legate de deţinerea şi exercitarea puterii. Astfel au 

existat clase dominante care şi-au însuşit şi exercitat puterea 

asupra claselor dominate. Alte criterii asociate diferenţierii de 

clasă pot fi: averea, prestigiul, şi mai nou ocupaţia şi nivelul de 

instrucţie. De-a lungul istoriei, structura de clase a cunoscut o 

evoluţie în strânsă legătură cu modul de producţie dominant. 

Societatea sclavagistă, de exemplu cea romană, 

cunoştea două clase sociale principale, cea a stăpânilor de sclavi 
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şi cea a sclavilor, cărora li se ataşa categoria oamenilor liberi.  

O categorie particulară de cetăţeni liberi o constituiau militarii. 

Membrii legiunilor romane, la încetarea serviciului militar erau 

împroprietăriţi cu pământ în provinciile cucerite, asigurând 

astfel romanizarea acestora. Foştii militari împroprietăriţi au 

generat categoria socială a ţărănimii libere din Evul Mediu. 

Modul de producţie sclavagist se baza în principal pe munca 

sclavilor, ce proveneau din rândul populaţiilor cucerite în 

războaie. Oamenii liberi desfăşurau o producţie de subzistenţă. 

Pe măsura dezvoltării Imperiului Roman, a apărut o nouă forţă 

de muncă, mai mare decât cea a sclavilor şi anume cea a 

ţăranilor liberi care locuiau pe latifundiile în care fuseseră 

împărţite teritoriile cucerite de Imperiu. Cum nu toată 

populaţia Europei cucerite a fost transformată în sclavi de 

Imperiu, locuitorii provinciilor romane în special populaţiile 

rurale au aderat la relaţii de muncă dependentă în schimbul 

subsitenţei faţă de aristocraţi. Evul Mediu transformă ţărănimea 

liberă în iobagi, apărând astfel instituţia legării de glie. Sclavia 

nu a fost oficial abolită decât la sfârşitul secolului al XIX-lea. 

Sclavia a jucat un rol minor în Evul Mediu, robii provenind din 

războaie, fiind mai ales în subordinea directă a nobililor. Clasele 

sociale medievale au fost împărţite pe cele trei stări. Prima 

dintre acestea a fost reprezentată de clerici împărţiţi în ordine 

monahale. Apariţia acestei stări (clase sociale) arată puterea 

deosebită a bisericii, în mod special a bisericii catolice. În 

preajma Revoluţiei Franceze, Biserica Catolică devenise cel mai 

mare proprietar funciar din ţară. Privilegiile clericale depăşeau 

cu mult privilegiile nobiliare. Cea de a doua clasă socială (stare) 

este reprezentată de nobilime. Aceştia stăpâneau în general 

feudale, moşii ce cuprindeau mai multe sate. Principala 
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ocupaţie a nobililor în Evul Mediu îl constituie războiul, ei fiind 

clasa războinică. Cea de a treia stare a fost iniţial reprezentată 

de ţărănimea legată de pământ şi cunoscută sub denumirea de 

iobagi. Treptat, în starea a treia, au început să se dezvolte 

categoriile de târgoveţi, locuitori ai oraşelor medievale, 

negustori şi meşteşugari, care au pus bazele viitoarei clase 

sociale a burgheziei. Sistemul de producţie feudal s-a bazat pe 

munca liberă dar dependentă a ţăranilor. 

Capitalismul premodern de la începutul secolului al 

XX-lea s-a bazat pe două clase antagonice principale, burghezia 

şi prletariatul, la care se adaugă cele două clase ale aristocraţiei 

şi ţărănimii care rămăseseră din Evul Mediu. Revoluţia 

industrială a produs o schimbare a relaţiilor de producţie, 

acestea devenind în principal urbane. Munca salariată ia locul 

muncii dependente. Toate clasele sociale sunt constituite din 

oameni liberi sclavia fiind în cele din urmă abolită. Aceasta era 

structura socială a perioadei în care Marx şi-a definitivat 

Capitalul, volum în care a expus teoria luptei de clasă. 

Perioada comunistă chiar dacă şi-a propus abolirea 

claselor sociale, s-a caracterizat printr-o structurare foarte 

puternică a acestora pe o axă dată de apartenenţa la Partidul 

Comunist şi structurilor de putere a acestuia. Oficial în 

perioada comunistă au existat doar două clase sociale clasa 

muncitoare şi ţărănimea aflate în relaţii de colaborare. Această 

structură a fost doar un element de propagandă comunistă. În 

realitate cele două erau clase sociale dominate de o categorie de 

privilegiaţi ai Partidului Comunist cunoscută ulterior sub 

denumirea de nomenklatură.  

Societatea actuală cunoscută sub denumirea de 

societate bazată pe cunoaştere, trece printr-un proces de o 
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reaşezare a categoriilor sociale în funcţie de nivelul veniturilor. 

Apariţia „gulerelor albe” în anii 1971-1980 în societatea 

americană a marcat dispariţia claselor antagoniste. Gulerele albe 

reprezintă funcţionarii, în general cei cu „muncă de birou”, din 

domeniul serviciilor şi industriilor creative. Aceştia depăşesc 

numeric muncitorii din industria tradiţională numiţi gulerele 

albastre. Gulerele albe sunt în general o categorie socială 

educată cu studii superioare, cu motivaţii individualiste dar nu 

egoiste cum ar spune marxiştii. Gulerele albe sunt profesionişti 

apăruţi din necesitatea de hiperspecializare şi 

hipertehnologizare.  

Transformarea fermelor în complexe industriale 

agricole duce în ţările industrializate la dispariţia ţărănimii ca şi 

clasă socială. Tehnologiarea extremă a industriei, terţiarizarea 

economiei şi apariţia economiei bazate pe cunoaştere duce la 

transformarea clasei muncitoare de tip proletar într-o clasă de 

mijloc.  

Clasa de mijloc este o structură socială specifică 

capitalismului postmodern, care cuprinde indivizii cu niveluri 

de venit suficiente pentru un nivel de trai decent. Aceştia pot fi 

mici întreprinzători, gulere albe adică sau chiar reprezentanţi ai 

gulerelor albastre a căror nivel de venituri se află în media 

veniturilor naţionale permiţându-le un trai decent. Clasa 

mijlocie este în general apolitică sau sau aderă la o poziţie 

politică de centru, fiind preocupată de ecologie de propriul stil 

de viaţă de îngrijirea sănătăţii. Din rândul clasei mijlocii se 

distinge o categorie numită cultural –creativii (cultural 

creatives) cu puternice preocupări umaniste, etice, ecologice, 

ştiinţifice consideraţi de Ray (2011), ca originea viitoarei clase 

dominante a societăţii transmoderne. Am dezbătut în altă parte, 
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faptul că noi identificăm societatea transmodernă aşa cum este 

înţeleasă de Ray, cu societatea bazată pe cunoaştere 

distingându-o de cea postmodernă identificată cu cea de 

hiperconsum.  

Considerăm că societatea bazată pe cunoaştere este mai 

degrabă o extensie a culturii transmoderne, decât a celei 

postmoderne de hiperconsum. Atât societatea postmodernă de 

hiperconsum, cât şi cea transmodernă bazată pe reţea şi pe 

economia cunoaşterii coexistă temporar în perioada actuală, 

ambele cu structuri sociale fiind bine definite şi transparente 

una faţă de cealaltă.  

Celelalte trei clase sociale contemporane din 

perspectiva nivelului de trai sunt: upermiddle class, undermiddle 

class, middle class. Upermiddle class (clasa avută) conţine indivizii a 

căror venituri depăşesc cu mult media naţională, putând fi 

considerată o clasă bogată. Averea poate fi dobândită din 

activităţi economice, din deţinerea de acţiuni la diverse 

companii, din activităţi independente, din activităţi intelectuale 

şi consultanţă, din antreprenoriat, din speculaţii imobiliare, din 

sport, etc. Din păcate, o mare parte a celor aparţinând unor 

clase superioare în România, şi-au făcut averea în afaceri cu 

statul, mai mult sau mai puţin etice, şi chiar mai mult sau mai 

puţin legale. Ei au fost denumiţi peiorativ „băieţi deştepţi” fiind 

campioni ai capitalismului de cumetrie românesc. Clasa săracă 

(pauperă) este constituită din şomeri, persoane fără venituri, 

sau chiar persoane salariate a căror venituri nu asigură o 

subzistenţă decentă. Din păcate, societatea românească este 

foarte polarizată între clasa superioară şi clasa de săraci. Clasa 

mijlocie este puţin definită, ceea ce face ca dezvoltarea 

României să nu fie sustenabilă.  
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O altă structurare a societăţii contemporane are în 

vedere categoriile socio-profesionale. Am putea pune în evidenţă 

profesiunile medicale, juridice, politice, inginereşti, categoria 

pensionarilor, etc. Categoriile socio-profesionale structurează 

viaţa socială prin dinamica specifică status-rol. Apartenenţa la o 

categorie socio-–profesională aduce după sine un anumit 

status. Socializarea anticipativă pentru rolul generat de un 

anumit status generează dinamică socială. Poziţiile de status 

sunt în fapt poziţii de putere, iar rolurile corespondente 

gestionează exprimarea puterii. Fenomenele de solidaritate 

socială sunt forme de exprimare ale coeziunii sociale în 

interiorul unui grup social. Structurile de rudenie au fost puse la 

baza explicării modelului solidarităţii mecanice. Solidaritatea 

organică este generată de o structură diferenţiată pe categorii 

socio-profesionale distincte şi rezultate în procesul diviziunii 

sociale a muncii. 

Dinamica status-rol 

Statusul actorului social este definit prin totalitatea 

drepturilor şi îndatoririlor care îi revin în cadrul unui grup de 

apartenenţă. Statusul defineşte poziţia unui individ în cadrul 

unui grup, sau a unui grup în cadrul altor grupuri (Onicov, 

2003b). Statusul, în societatea actuală, este în general asociat 

unei poziţii socio-profesionale. Vorbim despre statusul de 

profesor, decan, medic, etc. Statusul apare ca un ansamblu de 

relaţii ierarhice şi de putere între individ şi ceilalţi indivizi ai 

grupului din care face parte.  

Statusul unui individ poate fi prescris, deţinut de 

individ, indiferent de calităţile sale şi de eforturile pe care le 

face. El este dobândit prin naştere şi nu poate fi pierdut sau se 
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pierde foarte greu. Un astfel de status prescris este statusul de 

gen care este dobândit prin naştere. Cetăţenia este un exemplu 

de status în general prescris, care se poate obţine sau pierde 

prin naturalizare. 

Statusul dobândit este acela la care se accede prin 

eforturi personale şi în general prin competiţie. Statusurile 

dobândite pot fi profesionale, ştiinţifice, manageriale, calitatea 

de membru, etc. (Onicov, 2003b).  

Dobândirea statusurilor prin competiţie asigură 

egalitatea de şanse, fiind o componentă a democraţiei actuale 

de tip liberal. În cadrul altor forme istorice de organizare 

socială au predominat statusurile prescrise prin apartenenţa la o 

clasă socială, sau castă.  

În societatea democratică actuală transmiterea 

intergeneraţională a statusului este legitimă în cazul averii care 

se poate moşteni şi a titlurilor nobiliare simbolice în statele care 

mai există astfel de titluri. Există însă o practică curentă 

moştenită din perioada în care existau şi aveau impact breslele, 

copiii să urmeze aceeaşi profesie ca şi părinţii. Această situaţie 

este mai pregnantă în cadrul profesiunilor intelectuale cum sunt 

cele medicale şi juridice. Este legitimă dorinţa copilului de a 

urma exemplul părintelui în construcţia carierei profesionale. 

Nu sunt considerate legitime situaţiile de nepotism şi accederea 

la funcţie şi implicit la statusul profesional prin influenţa 

exercitată de rude. Accesul la statusurile profesionale ar trebui 

să fie deschis şi guvernat de principiul egalităţii de şanse. 

Exprimarea comportamentului în funcţie de statusul pe care 

individul îl are poartă denumirea de rol social. Procesul de 

învăţare a rolurilor sociale în funcţie de diversele statusuri ale 

individului se numeşte socializare. Majoritatea statusurilor sociale 
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sunt dobândite de indivizi prin interacţiuni sociale (Onicov, 

2003b) şi se bazează pe procese de socializare. Obţinerea unui 

status are la bază o opţiune individuală şi o competiţie cu alţi 

doritori ai aceluiaşi status. Deţinerea unui status social poate 

implica mobilitatea socială şi geografică, schimbarea atitudinilor 

preferinţelor a cercului de prieteni şi de cunoscuţi şi a raportării 

faţă de aceştia. Statusul profesional este definit printr-o serie de 

atribute: prestigiu, interes, autonomie şi salariu. Fiecare din 

aceste atribute variază în general concomitent şi constituie 

motivaţii ale muncii (Onicov, 2003b). 

Rolul este înţeles ca un set de prescripţii ce definesc 

comportamentul pe care trebuie să-l îndeplinească individul în 

cadrul grupului de apartenenţă, în funcţie de poziţia pe care o 

deţine în acel grup. Rolul social este aşadar un model structurat 

de răspuns al individului la particularităţile statusului -locului- pe 

care îl ocupă în interiorul unui grup, organizaţie, comunitate, 

etc. (Dorofte, 1997). Rolul jucat de actorul social este asociat 

cu statusul ocupat în interiorul sistemului social de referinţă. 

Poziţia pe care un individ o ocupă în cadrul unui grup sau 

organizaţie, defineşte automat o serie de aşteptări –atât de la 

membrii grupului, cât şi de la sine însuşi - pe care ocupantul 

acelei poziţii trebuie să le îndeplinească. Paternurile 

comportamentale generate de îndeplinirea obligaţiilor, ce derivă 

din propriile aşteptări, precum şi din aşteptările celorlalţi, 

constituie rolul sau rolurile sociale ale individului, corelate cu 

statusurile acestuia. Tatiana Dorofte (1997) atrage atenţia 

asupra faptului că indivizii continuă să joace o serie de roluri 

preînvăţate, chiar dacă acestea nu se mai potrivesc cu statusul său 

actual. Aşa se explică comportamentul centrat pe eşec, prin 

jucarea unui rol de ţap ispăşitor. Individul care la un moment dat 
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în procesul de socializare nu a reuşit să performeze la nivelul 

aşteptărilor membrilor grupului de apartenenţă/referinţă, îşi 

asumă acest rol devenind un individ marginal, sau respins. 

Situaţia de stres datorată acestui rol achiziţionat, va duce la 

conflicte de rol ulterioare, şi la imposibilitatea performării unor 

roluri de succes. În anumite situaţii datorită persistenţei în 

performarea unui anumit rol, individul nu mai este capabil să-şi 

însuşească caracteristicile unui alt rol. Rolurile jucate 

organizează comportamentul, unele dintre acestea ajungând să 

contribuie la structurarea personalităţii, devenind parte 

componentă a eului, a imaginii de sine a individului (Dorofte, 

1997).  

Distanţarea faţă de rolurile sociale jucate poate fi 

benefică pentru dezvoltarea personalităţii individului, şi pentru 

capacitatea acestuia de performare simultană în mai multe 

roluri corespondente diferitelor statusuri sociale. De exemplu, 

o persoană poate juca simultan rolul de manager pentru echipa 

pe care o coordonează, de subaltern faţă de managementul 

general al organizaţiei, de parinte faţă de proprii copii, de copil, 

faţă de părinţi, de soţ/soţie faţă de partenerul de viaţă, dar şi de 

pasionat de sport, membru de partid, etc. Lipsa de distanţare 

faţă de rolurile jucate poate duce la confuzia rolurilor. 

Îndeplinirea unui rol social se realizează în funcţie de 

aşteptările percepute ale celorlalţi, şi incorporate practic în propriile 

aşteptări faţă de sine şi de propriul comportament. 

Internalizarea rolurilor sociale constituie un proces de socializare 

faţă de status-rolul corespunzător, în cadrul grupului de 

referinţă. Lindgren (Dorofte, 1997) arată că pe măsura 

identificării individului cu un anumit rol social, el va avea 

intenţia să îl performeze şi înafara statusului care a generat rolul 
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respectiv. O persoană socializată în rolul de manager autoritar, 

va fi predispus la o conduită autoritară şi în relaţiile extra-

profesionale. Modelul paternalist de abordare a inegalităţilor de 

poziţie socială, corespunde unei astfel de internalizări a rolului 

generat de un status de putere, ce presupune responsabilitate 

faţă de celălalt. Modelul presupune ideea implicită a diferenţei 

de status exprimată ca putere, şi ca solicitare a obedienţei. 

Relaţia dintre indivizi se realizează printr-un proces de 

tranzacţionare a puterii şi resimetrizarea rolurilor. Relaţia medic-

pacient este nesimetrică –medicul fiind expertul care pune 

diagnosticul şi propune tratamentul, iar pacientul este (sau nu 

compliant), urmând tratamentul. Această nesimetrie generează 

relaţia de tip paternalist. Relaţia se simetrizează în general prin 

modele bazate pe acţiune comunicativă (Habermas, 1987, 

2000). Modelul pacientului expert –pacientul care este expert în 

ceea ce priveşte propria viaţă, propriile aşteptări legate de 

calitatea vieţii- simetrizează relaţia de putere medic-pacient, 

ambii parteneri fiind investitţi cu expertiză şi capacitate de co-

creere a stării de sănătate. Medicina apreciativă (Sandu, Ciuchi, 

2010) vizează tocmai o astfel de simetrizare a relaţiei medic-

pacient, ambii făcând o alianţă terapeutică în gestionarea stării 

de sănătate şi a calităţii vieţii individului. 

O astfel de simetrizare a raporturilor de putere ar trebui 

să aibă loc prin poziţionarea la nivel egal în sala de judecată a 

procurorului, cu cea a apărătorului. Acest fapt pune în evidenţă 

egalitatea efectivă a părţilor în procesul penal. Reprezentantul 

statului este poziţionat într-un raport nesimetric faţă de cel al 

apărătorilor inculpaţilor, sau chiar al părţilor vătămate. 

Statul român adoptă în fapt un model de poziţii de 

putere nesimetrică în mai multe situaţii ale vieţii sociale. În ceea 
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ce priveşte executarea hotărârilor judecătoreşti, care obligau 

statul la plata unor restanţe salariale, au existat amânări ale 

acestora pe cale legislativă sau administrativă. În ceea ce 

priveşte operatorii privaţi, aceştia sunt imediat puşi în executare 

silită pentru neplata la timp a TVA-ului, de exemplu. Cu toate 

acestea, statul român a întârziat în multe situaţii rambursări de 

TVA: la achiziţii realizate în programe comunitare de către 

ONG-uri sau Universităţi punând în pericol derularea 

programului, existenţa ONG-ului şi gradul de absorbţie a 

fondurilor europene. 

Socializarea anticipativă reprezintă tocmai procesul de 

asimilare a rolurilor, şi odată cu acestea a paternurilor 

comportamentale şi comunicaţionale care le definesc. Un 

exemplu de socializare anticipativă este procesul formării 

profesionale, în care ucenicul sau studentul învaţă 

competenţele necesare performării în rolul profesional pentru 

care se pregăteşte, dar şi cerinţele particulare date de un statut 

social ataşat profesiei (Dorofte, 1997). Studenţii care se 

pregătesc să devină avocaţi sau medici, de exemplu, 

internalizează şi prestigiul social al acestor profesii, şi o anumită 

atitudine comunicativă specifică profesioniştilor din domeniu. 

Socializarea profesională nu cuprinde doar competenţele 

transmise instituţional, ci şi cele însuşite prin practică efectivă şi 

prin imitaţie a comportamentui celor care deja performează într-

un rol profesional similar.  

Ralph Linton (1968) consideră că rolul este constituit 

din suma modelelor culturale asociate unui status. Rolul social 

se află la intersecţia dintre stabilitatea normelor şi cerinţelor 

sociale congruente cu un anumit status şi factorii de 

personalitate a individului. Exercitarea rolului se face numai în 
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procese de interacţiune socială cu alţi indivizi care-şi asumă o 

serie de roluri similare sau diferite de cel propriu. Exercitarea 

rolului de avocat este posibilă în interacţiunea socială cu 

clientul, judecătorii, procurorii, martorii, etc. În spatele fiecărei 

persoane care joacă astfel de roluri, se află, desigur persoane 

particulare cu propriile trăsături de caracter, cu propriile 

aspiraţii şi habitusuri. În instanţă doi avocaţi pot juca rolul de 

apărători ai părţilor adverse dintr-un proces. La ieşirea din 

instanţă, cei doi se pot întâlni în rolul de prieteni. Confuzia şi 

conflictul de rol poate duce la exprimarea unor informaţii 

confidenţiale obţinute în rolul de avocat în timpul exercitării 

rolului de prieten. Confuzia rolurilor poate impieta etica 

profesională.  

Persoana care joacă un rol sau un set de roluri în 

conformitate cu statusurile dobândite are calitatea de actor 

social. Denumirea de actor social defineşte atât aspectul de 

persoană, care joacă un rol social, cât şi calitatea de participant 

la o acţiune socială. Calitatea de agent (agency) reprezintă 

capacitatea de a acţiona în mediul social, de a avea autonomie 

relaţională şi eficienţă socială (self eficacy). 

Talcott Parsons (2007) identifică o serie de criterii 

esenţiale în exercitarea rolurilor: 

 reţinerea sau exprimarea sentimentelor; 

 existenţa unor roluri atribuite derivate din statusul 

social: rolul de părinte de copil, şi respectiv roluri 

dobândite bazate pe decizie personală şi competiţie: 

manager, medic, avocat, magistrat etc. 

 roluri bine delimitate: avocat, magistrat, şi difuze care 

implică o largă serie de responsabilităţi şi foarte puţine 

norme prescriptive: rolul de părinte, copil; 
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 -roluri care cer relaţii formalizate, în general roluri care 

derivă din statusul profesional şi roluri care necesită 

relaţii nonformale şi personale: prieten, soţ, copil, 

părinte (Onicov, 2003b). 

Un actor social poate să nu accepte identificarea cu un 

anumit status social, faţă de care să se distanţeaze. Individul nu 

îşi asumă rolul derivat, şi comportamentul instituit pentru rolul 

respectiv (Dorofte, 1997). 

În procesul de performare a rolurilor sociale, indivizii 

identifică şi îşi însuşesc o serie nouă de valori, comportamente 

şi chiar concepţii despre sine. În contextul schimbării 

atitudinale şi valorice, odată cu modificarea sistemelor de 

status-rol, personalitatea îşi menţine stabilitatea, integritatea şi 

echilibrul psihologic (Dorofte, 1997). Aceasta coerenţă cu sine 

este denumită autenticitate, şi constituie un model de înţelegere 

a autonomiei actorului social. 

Relativa consecvenţă atitudinală şi constanţă 

comportamentală stă la baza respingerii sociale - a infractorilor, 

de exemplu. Se consideră în general că un infractor condamnat 

are mai mare şanse de recidivă, decât o persoană care nu a 

săvârşit anterior nici o faptă penală şi nu a suferit condamnări. 

Ca atare, foşii deţinuţi, chiar reabilitaţi sunt mai predispuşi la 

marginalizare socială şi la eşecul integrării sociale postpenale. 

Marginalizarea în sine accentuează sentimentul de eşec social şi 

tentaţia accesului la resurse prin mijloace nelegitime. Astfel că 

se creează practic un cerc vicios, ce îi vulnerabilizează pe foştii 

deţinuţi. 

Tatiana Dorofte (1997) arată că există o determinare 

ereditară a temperamentului şi a unor trăsături de personalitate, 

ceea ce explică o relativă constanţă a personalităţii în ceea ce 
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priveşte aspectele formale ale acesteia. Cu toate acestea, 

modificările comportamentale, date de schimbări ale 

trăsăturilor de personalitate şi caracterului, nu sunt imposibile, 

acestea putând surveni în situaţii catastrofice, sau în cazul 

convertirii religioase, pierderea unor persoane apropiate, 

experienţelor la limită, etc. În construcţia personalităţii pe lângă 

ereditate, o importanţă deosebită o are mediul social în care 

individul se dezvoltă şi acţionează şi educaţia. 

Au existat, din păcate, experienţe care vizau obţinerea 

modificărilor de personalitate prin deprivare senzorială, 

deprivare de somn, supunerea la tratamente degradante, 

corecţii fizice, atmosferă de teroare fizică, etc. Aceste 

experienţe au fost realizate în medii carcerale, de sisteme 

totalitare, ca în exemplul lagărelor naziste, a Gulagului sovietic, 

dar şi a închisorilor comuniste din România şi din alte state 

excomuniste. Din păcate, supunerea deţinuţilor la astfel de 

tratamente, deşi interzisă prin convenţii internaţionale, este încă 

practicată în anumite state cu pretenţii de democraţie bine 

stabilită. Trebuie să dăm exemplul utilizării torturii în Statelor 

Unite, în închisori precum Guantanamo Bay, Abu Graib, unde 

au fost deţinuţi şi torturaţi prizoniei presupuşi ca aparţinând 

unor organizaţii teroriste, în lipsa unor mandate de arestare, şi 

fără a beneficia de un proces echitabil. România a fost şi ea 

implicată, în calitate de ţară gazdă a unor închisori secrete ale 

CIA,în torturarea prizonierilor din războiul antiterorist.  

Funcţii sociale  

În matematică, o funcţie este o relaţie care asociază 

fiecărui element dintr-o mulţime (domeniul), un singur element 

dintr-o altă (posibil din aceeaşi) mulţime (codomeniul). În 
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aceeaşi măsură fiecărei părţi componente ale unui sistem social 

îi corespunde o serie de funcţii sociale.Funcţionalismul este o 

teorie a ordinii stabilităţii şi echilibrului social: conceptul de 

stabilitate reprezintă o caracteristică definitorie a structurii şi 

defineşte activităţi care sunt necesare/ vitale pentru 

supravieţuirea sistemului.  

Termenul de funcţie este corelativ cu cel de structură, 

fiind un concept de referinţă pentru cadrul de analiză al 

relaţiilor dintre oricare sistem viu şi mediul său. Îndeplinirea 

funcţiilor unui sistem social este realizată de o combinaţie între 

structurile componente ale acestuia şi procesele care au loc 

între sistemele şi subsistemele componente. Analiza 

funcţionalistă pleacă de la stabilirea elementelor sistemelor 

sociale investite cu funcţii particulare şi determinante pentru 

stabilitatea şi evoluţia sistemului. Se are în vedere analiza 

rolurilor sociale şi corelaţia dintre acestea. Actorii sociali 

investesc acţiunile şi comportamentele proprii, dar şi a celorlalţi 

parteneri la actele comunicaţionale, cu semnificaţii. Analiza 

funcţională, ne spune Lazăr Vlăsceanu (2008) nu se limitează la 

investigarea dispoziţiilor subiective, întrucât finalitatea 

constituirii faptelor sociale nu este căutată în subiectivitatea 

actorilor, ci în consecinţele obiective ale elementelor sau 

fenomenelor sociale. 

Funcţiile sociale asigură adaptarea unui sistem dat; iar 

eşuarea în îndeplinirea funcţiilor poartă denumirea de disfuncţii. 

Funcţiile sau disfuncţiile sunt manifeste sau latente, fiind 

rezultatul intenţionalităţii actorilor sociali (Vlăsceanu, 2008). 

Fiecare dintre structurile societăţii deţine o anumită 

funcţie, adică este destinată satisfacerii unei nevoi umane. 

Constantin Schifirneţ ( 2012) arată că societatea din perspectivă 
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funcţionalistă reprezintă un ansamblu de elemente sociale 

corelate între ele sunt grupate în sisteme complexe şi stabile. 

Astfel fiecare instituţie socială îndeplineşte funcţii sociale clare 

şi bine determinate. Echilibrul sistemului este realizat atunci 

când acesta este capabil să facă faţă forţelor contrare externe. 

Organizarea societăţii în sisteme şi subsisteme previne entropia 

socială  

Merton (1938) consideră că funcţiile, sociale sunt cele 

care permit sistemului autoreglarea. Instituţiile sociale devin 

astfel sisteme funcţionale sau dimpotrivă aflate în disfuncţie. 

Merton (1938) atrage de asemenea atenţia asupra dublei naturi 

a funcţiilor sociale, acea manifestă, cunoscută şi intenţionată, şi 

respectiv cea latentă, care apare ca o consecinţă 

neconştientizată a funcţionării sistemului social. 

Teoriile funcţionaliste pot fi văzute în 

complementaritate cu cele conflictualiste. Dacă pentru 

funcţionalişti consensul social vizând normele şi valorile 

societăţii este esenţial (Schifirneţ, 2012), pentru conflictualişti, 

relaţiile dintre indivizi sunt marcate de dinamică iar originea 

acestei dinamici este conflictual. 

Încrederea şi societatea de risc 

Afirmaţia7 că societatea dezvoltată este societate de risc 

(O'Neill, 2001), nu semnifică faptul că gradul de risc este mai 

                                                      
7 Material privind încrederea în societatea de risc, are la baza analiza 
teoretică şi cercetarea de teren vizând încrederea în relaţia medic –pacient. O 
parte dintre analizele teoretice care urmează au fost preluate anterior, în 
contextul încrederii în relaţia medic pacient, şi a încrederii în sistemul 
medical, în volumul colectiv Liviu Oprea, Cristina Gavrilovici, Mihaela 
Vicol, Vasile Astărăstoaie (editori), Relaţia medic pacient, Editura Polirom, 
Iaşi, 2013. 
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crescut pentru cetăţenii acesteia decât pentru cei a societăţilor 

tradiţionale, ci faptul că riscul este perceput ca atare, societatea 

raportându-se la acesta în programarea procesului de 

dezvoltare durabilă. În opinia noastră, problema încrederii 

contrapusă gestiunii riscului este rezultatul laicizării moderne a 

societăţii care transferă îndoiala din presupoziţie a întemeierii 

cunoaşterii, în poziţionare axiologică faţă de lume. Anxietatea 

societăţii contemporane este în general produsul avansului 

tehnologic în domenii de vârf precum tehnologia nucleară, 

tehnologiile medicale, tehnologia informaţiei, etc. Acelaşi avans 

tehnologic responsabil de anxietatea populaţiei şi de stresul 

generat de societatea modernă a permis în ultimul secol o 

creştere fără precedent a speranţei de viaţă şi o calitate 

superioară a vieţii (Sztompka, 1999). 

Gestiunea riscului conştientizat se face prin intermediul 

încrederii care este acordată diverselor categorii profesionale 

responsabile de nivelul calităţii vieţii subiecţilor. Încrederea este 

necesară pentru a permite decidentului să acţioneze în numele 

celui pentru care a luat decizia (Manea et al., 2013).  

Investirea încrederii sau a neîncrederii gestionează, din 

punct de vedere etic, acţiunea socială. Pentru ca acţiunea 

socială să fie eficientă este necesară cooperarea mai multor 

indivizi (O'Neill, 2001). Procesul de cooperare are la bază 

oferirea unui capital de încredere partenerului. În lipsa 

capacităţii de a oferi încredere, şi tratarea celorlalţi, ca fiind 

apriori persoane de neîncredere, generează arbitrarietate în 

procesul de decizie (Cojocaru, Sandu, Oprea, 2013). Încrederea 

(trust) nu este rezultatul unei certitudini asupra 

comportamentului moral al celuilalt, ea fiind mai degrabă 

rezultatul incertitudinii cu privire la acţiunea persoanei. De 
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aceea încrederea este în general acordată pentru un set limitat 

de acţiuni sociale.  

Un medic poate fi de încredere ca profesionist, 

pacientul acceptând că acesta va lucra în interesul său 

pacientului dându-i cel mai bun tratament posibil, dar în acelaşi 

timp considerându-l de neîncredere în alte privinţe. (O'Neill, 

2001). Încrederea se bazează pe acceptarea faptului că persoana 

de încredere are un minim de bunăvoinţă faţă de persoana care 

acordă încrederea, şi că între cele două persoane există cel 

puţin un set minimal de valori şi interese comune (Cojocaru, 

Sandu, Oprea, 2013). Această abordare spune O` Neill este 

specifică încrederii între relaţiile interpersonale (O'Neill, 2001).  

Încrederea instituţională ţine cont de creditarea 

instituţiei respective, cu privire la respectarea unui set minimal 

de norme, reguli standarde şi proceduri. În limite rezonabile, 

simpatia sau antipatia în relaţiile interpersonale nu ar trebui să 

afecteze semnificativ calitatea actului profesional. Încrederea 

este unul dintre elementele principale a oricărei relaţii, întrucât 

este un element de atribuire care permite transformarea unui 

fapt subiectiv individual într-o relaţie interpersonală. În lipsa 

creditării partenerului de discuţie cu un minim de bunăvoinţă, 

relaţia profesională ca relaţie interpersonală se bazează pe 

credibilitatea indivizilor în lumina experienţelor anterioare. 

Performanţele anterioare îl califică pe actorul social ca fiind de 

încredere (reliable). Experienţele anterioare şi credibilitatea nu 

este singurul criteriu de acordare a încrederii (O'Neill, 2001). 

Intervine în general o notă de subiectivitate în raţiunea morală, 

care nu se mai bazează exclusiv pe evidenţe. Încrederea este 

oferită unei persoane în lipsa unei credibilităţi evidente, şi chiar în 
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cazul unor dovezi că persoana este nedemnă de încredere 

(O'Neill, 2001).  

Decizia cu privire la acordarea sau neacordarea 

încrederii este un act a subiectului, în calitatea sa de agent 

moral autonom. Decizia autonomă de alocare sau nealocare a 

încrederii are la bază o judecată morală care nu este o raţiune în 

baza evidenţei în sens strict kantian. Ea ţine cont de motivaţii 

precum: simpatia, sentimentul de încredere, dorinţa de a avea 

încredere, credinţă, etc. (Sandu, Cojocaru, Oprea, 2013).  

Mainous şi colaboratorii identifică strategiile utilizate de 

profesionişti (autorul se referă în principal la profesioniştii din 

domeniul îngrijirii) pentru a câştiga, menţine şi creşte 

încrederea clienţilor (Mainous, Kerse, Brock, Hughes, & Pruitt, 

2003). O relaţie de încredere se bazează pe onestitate. 

Construcţia încrederii reciproce îi conferă profesionistului, 

accesul la informaţii particulare despre client şi despre intenţiile 

acestuia, nevoile cu care se confruntă şi în general poziţia 

clientului faţă de situaţia sa. Încrederea are la bază o relaţie bine 

stabilită şi de durată fiind aşadar un proces cu dezvoltare 

continuă. Continuitatea relaţiei permite personalizarea acesteia 

şi crearea unei legături de încredere la nivel interuman, care 

depăşeşte simpla credibilitate profesională (Mainous, et al., 

2003). Un element cheie al relaţiei de încredere îl reprezintă 

cunoaşterea particularităţilor culturale ale subiectului, a 

universului de valori şi de credinţe ale acestuia (Mainous, et al., 

2003). Cunoaşterea particularităţilor culturale, dar şi a stării 

sociale a subiectului permite construcţia unei relaţii 

interpersonale. Relaţia de încredere plasează persoana care 

oferă încrederea, într-o situaţie în care rezultatul acţiunii este 

înafara propriului control şi ca atare este necesară credinţa, că 
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persoana în care se investeşte încredere este o persoană care 

merită această încredere, o interesează situaţia, şi-i pasă de 

rezultatele acţiunii sale faţă de persoana care-i oferă încrederea, 

acţionând cu integritate şi competenţă (Cojocaru, Sandu, 

Oprea, 2013). Încrederea (trust) este definită ca fiind o relaţie 

biunivocă, între cei doi parteneri, în care cel care are încredere 

este dispus să accepte propria vulnerabilitate în faţa 

comportamentului celui în care investeşte încrederea.  

Acceptarea se bazează pe permisiunea acordată celui în 

care este investită încrederea de a realiza o acţiune extrem de 

importană pentru cel care investeşte încrederea, şi care se 

aşteaptă să obţină un răspuns pozitiv de la cel în care-şi 

investeşte încrederea, chiar dacă controlul, sau comportamentul 

persoanei de încredere este dificil, sau imposibil (Mayer, Davis, 

& Schoorman, 1995). Încrederea (trust) rezultă din evidenţierea 

comportamentului credibil şi binevoitor pe care-l recunoaştem 

la persoana în care investim încredere (Doney & Cannon, 

1997). Nivelul de extindere al încrederii este corelat cu cel de 

dependenţă a clientului faţă de ofertantul de servicii. (De Wulf, 

Odekerken-Schröder, & Iacobucci, 2001).Angajamentul este 

definit ca o dorinţă de lungă durată de a menţine o relaţie care 

este considerată importantă, apreciată şi valorizată (Moorman, 

Zaltman, & Deshpande, 1992).  

Pentru ca o relaţie să fie considerată valoroasă 

partenerii implicaţi trebuie să o considere importantă şi să-şi 

dorească s-o menţină pe o perioadă nedefinită, fiind dispuşi să 

lucreze la menţinerea acesteia, sau să acţioneze în sensul acesta. 

Morgan şi Hunt (1994) consideră angajamentul ca fiind 

elementul central al relaţiilor dintre consumatori şi ofertantul 

de servicii.  
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Grija faţă de interesele părţii celeilalte, ca o 

componentă a încrederii, generează în viziunea lui, eficienţă 

colectivă şi eficacitate instituţională a grupului sau a organizaţiei 

în care se manifestă relaţii interpersonale bazate pe încredere. 

Încrederea şi capacitatea de a accepta că rezultatele propriei 

acţiuni, şi îndeplinirea propriilor obiective sunt dependente de 

rezultatele acţiunii unei sau unor alte persoane, constituie un 

element cheie a lucrului în echipă (Cojocaru, Sandu, Oprea, 

2013). 

Suki Mohd (Suki Mohd & Suki Mohd, 2011) arată că 

există o corelaţie pozitivă între satisfacţia clienţilor şi 

încrederea, implicarea şi loialitatea acestora în relaţia cu un 

anume brand. Satisfacţia este de asemenea afectată de reputaţia 

brandului. Loialitatea este văzută ca un angajament faţă de 

serviciile oferite de un brand, care generează consecvenţă, 

constanţă în selecţia serviciilor oferite de acesta, în ciuda 

influenţelor situaţionale sau de marketing care acţionează în 

sensul schimbării ofertantului de servicii. Un client loial are 

tendinţa de a promova serviciile brandului, atrăgând alţi clienţi 

şi motivându-i să consume produse sau servicii ale aceluiaşi 

ofertant. Loialitatea reprezintă o atitudine pozitivă faţă de 

brand şi este generată printr-un proces de durată, în care sunt 

cristalizate experienţele de succes şi satisfacţie în relaţia cu 

ofertantul de servicii respectiv. Reputaţia brandului este 

considerată un element cheie în generarea şi menţinerea 

loialităţii clientului (Torres, Vasquez-Parraga, & Barra, 2009; 

Oliver, 1999).  
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Procesul de socializare 

Socializarea este definită de Anthony Giddens (2001) ca 

procesul prin care individul devine conştient de sine, 

integrându-se în cultura în care s-a născut. Prin procesul de 

socializare se realizează transmiterea intergeneraţională a 

normelor sociale, obiceiurilor, valorilor, şi mentalităţilor 

(Dorofte, 2001). Socializarea este un proces de adaptare a 

personalităţii la mediul social, şi în acelaşi timp de construcţie a 

identităţii sale sociale. Este vorba de constituirea Eului social, şi 

a identităţii individului (Dorofte, 2001:8). Socializarea 

armonizează conduita individului cu modelele, normele şi 

valorile comunităţii şi grupurilor din care individul face parte, 

fiind o parte a procesului de constituire a personalităţii sociale a 

individului, ceea ce-l face să fie înzestrat cu originalitate şi 

unicitate (Ponea, Sandu, 2011). Construcţia socială a 

personalităţii are loc prin intermediul interacţiunilor sociale la 

care acesta participă, şi care îi permit să se exprime social şi în 

acelaşi timp să se autocunoască. 

Gergen (2005) subliniază că paradigma modernă 

consideră implicită existenţa unui fundal raţional al cunoaşterii, 

şi deci al socializării. Terapiile construcţioniste, de factură 

postmodernă,  pornesc de la ideea contextualizării procesului 

de socializare în funcţie de diversele grupuri de apartenenţă în 

care individul se socializează, şi prin prisma cărora 

reconstruieşte interpretativ realitatea. Ca atare putem vorbi de 

o serie simultană şi succesivă de procese socializante, în funcţie 

de grupurile de apartenenţă sau de referinţă pentru care 

realizăm interpretarea realităţii sociale (Ponea, Sandu, 2011). 

Neexistând o interpretare unică a realităţii, conştiinţa, are 
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tendinţa de a interpreta „pluralitatea realităţilor sociale”, în 

funcţie de contextul socializant.  

Adrian Neculau (2007) arată că procesul de socializare 

generează similitudini şi diferenţe între membrii unui 

comunităţi sau a unui grup, făcând ca individul să se afle într-o 

continuă schimbare şi dezvoltare a abilităţilor şi capacităţilor 

sociale şi personale. 

Socializarea reprezintă învăţarea continuă, prin 

interacţiune socială, în structuri coerente, a unor paternuri de 

conduită socială, a unor seturi de norme, reguli, valori, etc. 

Adrian Neculau (2007) identifică o serie de caracteristici ale 

procesului de socializare precum: continuitatea procesului, 

interiorizarea achiziţiilor, constituirea propriilor paternuri 

comportamentale. Prin procesul de socializare, individul îşi 

interiorizează maniera de a percepe şi interpreta lumea şi 

înţelegerea modului de funcţionare a sistemului social.  

Socializarea îmbracă două forme principale: primară şi 

secundară.  

Socializarea primară se realizează în principal în familie, 

în perioada copilăriei, în timp ce cea secundară se realizează în 

perioada adolescenţei şi a vârstei adulte prin intermediul 

grupurilor de referinţă, de tipul şcoli, organizaţii, sau a unor 

factori socializanţi difuzi precum Mass-Media, literatura, 

sistemul cultural (Dorofte, 2001; Giddens, 2001; Schifirneţ, 

2002). În calitate de proces continuu, odată cu aderarea la un 

nou grup, are loc un proces de resocializare, prin înlocuirea sau 

extinderea setului de valori şi credinţe ale individului, precum şi 

al concepţiilor despre sine, în conformitate cu normele, valorile 

şi ideologia grupului de referinţă. De obicei, procesul se 

realizează prin interacţiuni în grup mic foarte intense, în care 
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mediul fizic şi simbolic sunt controlate de către agenţii 

socializării (– Dumitrescu, 2010). 

Tatiana Dorofte (1997) defineşte socializarea ca fiind 

un proces de antrenare a indivizilor în procesul de asimilare a 

normelor, cunoştinţelor, valorilor şi credinţelor specifice 

comunităţii respective, în scopul de a obţine conformitatea 

socială a viitorilor săi membri. Din perspectiva societăţii, 

socializarea constituie drumul individului spre cultură, procesul 

prin care omul îşi construieşte un sens al propriei vieţi, în 

funcţie de influenţele sociale la care este supus. Din perspectiva 

individului, socializarea permite realizarea potenţialităţilor de 

creştere, şi construcţia propriei personalităţi (Dorofte 1997). 

Socializarea, cel puţin cea primară, dar parţial şi cea secundară, 

se desfăşoară paralel cu maturizarea biologică, şi psihologică a 

individului. 

Ereditatea ca premisă a proceselor socializante  

Potenţialităţile de dezvoltare ale fiinţei umane din 

perspectivă biologică sunt transmise de la o generaţie la alta în 

mod ereditar. Aceste caracteristici sunt simple virtualităţi care 

predispun către o anumită dezvoltare a persoanei. Bagajul 

ereditar va fi valorificat numai prin interacţiune socială, prin 

intermediul procesului de socializare. Cel mai important 

element ereditar care permite individului să participe la viaţa 

socială îl reprezintă capacitatea de utilizare a limbajului. 

Capacitatea de exercitare a limbajului articulat este strâns 

corelată cu gândirea. Gândirea se poate desfăşura doar în 

cadrele de referinţă ale limbajului. În lipsa achiziţionării unui 

limbaj nu se pot dezvolta procesele psihice superioare. Încă de 

pe vremea lui Platon şi Aristotel a existat o permanentă dispută 
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cu privire la însăşi natura lumii şicapacitatea umană de a o 

cunoaşte. Perspectiva esenţialistă susţinută de Platon şi 

Aristotel afirmă existenţa unei cauze superioare a lucrurilor, 

care nu sunt altceva decât simple reflexii a unei condiţii 

metafizici superioare numită lumea ideilor. 

Esenţialismul platonician operează cu două niveluri ale 

realităţii una fiind transcendentă, imuabilă şi unică, iar cea de a 

doua cea în care fiinţăm noi este imperfectă şi discontinuă dar 

are capacitatea de a o reflecta pe cea dintâi. Ideile sau esenţele 

sunt aşadar transcendente, iar capacitatea de a le cunoaşte este 

înnăscută.  

Aristotel formulează principiile logicii şi prefigurează 

modelul cunoaşterii raţionale de tip esenţialist. Toate lucrurile 

care au o formă participă la categoria formei rămâne esenţei 

formei permite categorizarea obiectelor. Filosofiile esenţialiste, 

epistemologiile admit presupoziţia independenţei faţă de 

context a unor caracteristici ale unor clase de obiecte. 

Caracteristicile esenţialiste ale obiectelor sunt însuşiri inerente 

ale acestora, fiind independente din punct de vedere 

epistemologic faţă de subiectul cunoscător. Constructivismul 

susţine dependenţa de context a oricărei cunoaşteri şi implicit 

rolul limbajului în calitatea sa de categorie formatoare a 

gândirii,în structurarea oricărei cunoaşteri. 

O altă distincţie este cea dintre raţionalism, conform 

căreia cunoaşterea este bazată strict pe raţiune şi empirism, 

conform căreia cunoaşterea se bazează pe datele senzoriale 

numite şi date empirice.  

În ceea ce priveşte fundamentele dezvoltării 

personalităţii disputa se desfăşoară între inneism şi 

constructivism. Adepţii inneismului, printre care cel mai 
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important este Naom Chomsky, susţine ipoteza unei gramatici 

universale bazată pe un ansamblu de structuri şi mecanisme 

biologice înnăscute şi caracteristici specifice umane capabile să 

genereze gramaticile particulare ale limbajelor naturale (Flonta, 

1995). Chomsky ajunge la această ipoteză studiind achiziţia 

limbajului de către un vorbitor. Contribuţia individului la 

structurarea limbajului se bazează pe un fond înnăscut, fiind o 

particularitate a speciei umane, numită gramatica generativă sau 

gramatica universală (Chomsky, 1986). Specia homo sapiens 

sapiens apare conform lui Chomsky. Opus teoriei lui Chomsky, 

Piaget explică devoltarea psihosocială a fiinţei umane printr-un 

proces multi stadial prin care trece copilul pe parcursul 

maturităţii sale biologice. Structurile cognitive nu sunt 

înnăscute, predeterminate, ci ele sunt performate ca mecanisme 

de autoreglare în cursul procesului de socializare (Dorofte, 

1997). 

O serie de alte teorii vizează predispoziţiile latente spre 

un anumit tip de comportament de exemplu de tip criminogen 

(Lombroso, 1895). Teoria lui Lombroso sugerează existenţa 

unei distincţii de natură biologică a persoanelor cu predispoziţii 

criminale. Lombroso era convins că o persoană este înnăscută 

cu tendinţe criminale şi că acest instinct este de natură 

patogenă. Decriptarea genomului uman nu a putut pune în 

evidenţă o malformaţie congenitală care să poată fi făcută 

responsabilă de comportamentul antisocial. Totuşi se consideră 

că anumite trăsături de personalitate sunt într -adevăr 

înnăscute, dar că ele devin active în urma experienţelor sociale. 

În mod cert există o serie de particularităţi biologice printre 

care inteligenţa – atât inteligenţa generală cât şi cea socială sau 

emoţională – posibile tulburări psihice, etc. care să determine 
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dezvoltarea personalităţii. Astăzi există studii de genetica 

comportamentului uman, care analizează trăsăturile înnăscute 

ale comportamentului uman şi bazele genetice ale acestuia. 

Pentru a se reliefa sursele genetice ale unui comportament se 

studiază apariţia comportamentului presupus ca moştenit, în 

familiile adoptatoare. O trăsătură presupusă ca fiind dobândită 

de exemplu, predispoziţia pentru violenţă, se studiază 

prevalenţa acesteia la copiii adoptaţi în familii cu antecedente 

violente şi respectiv în familii fără antecedente violente. 

Existenţa unui rezultat semnificativ statistic ar arăta 

posibilitatea unei cauzalităţi genetice a comportamentului 

violent fără a demonstra în mod evident necesitatea acestei 

legături. Comportamentul violent ar putea avea desigur cauze 

extragenetice.  

Nu am întâlnit în literatura de specialitate rezultate 

semnificative care să susţină cu grad mare de probabilitate o 

astfel de legătură cauzală. Personal, consider admisibilă o 

determinare genetică a unui comportament concurenţial şi 

implicit agresiv, ca bază a instinctului de supravieţuire. Acest 

instinct există în lumea animală, agresivitatea fiind o condiţie a 

supravieţuirii. Tot ca ipoteză, consider că acest instinct este 

legat de mecanismul genetic al producerii adrenalinei şi implicit 

stării subiective de curaj, sau a reflexului de panică. Există de 

asemenea maladii ereditare cu transmisie genetică care pot 

afecta sistemul nervos şi implicit capacităţile verbale, cognitive, 

expresive şi chiar a retardului mental. Mecanismele hormonale 

influenţate genetic sunt şi ele responsabile de stări cognitive de 

tip melancolie, frustrare sau dimpotrivă veselie, predispoziţii 

care se vor accentua în medii sociale favorizante. Îmbunătăţirea 

fiinţei umane prin inginerie genetică (Săvulescu, 2002, 2006, 
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2007), denumită şi eliberare biologică este înţeleasă ca depăşire 

evolutivă a constrângerii speciei umane. Evoluţia naturală, 

argumentează Săvulescu, a adaptat biologic specia umană la 

necesităţile unei perioade istorice, când sursele de hrană nu 

erau atât de abundente şi diversificate. Noile condiţii istorice 

generate de industrializarea agriculturii ar justifica modificarea 

funcţionării biologice printr-o intervenţie conştientă asupra 

determinanţilor biologici a existenţei umane (Săvulescu, 2006). 

Autorul susţine proiectul îmbunătăţirii condiţiei umane, atât la 

nivel individual, cât şi la cel de specie. Principiul binefacerii 

procreative care presupune selectarea embrionilor care vor 

genera copii, cu cât mai puţine predispoziţii genetice maladive 

este considerată o obligaţie morală a părinţilor. O astfel de 

perspectivă ridică probleme referitoare la noi forme de 

discriminare şi inegalitate socială, inclusiv prin posibilitatea 

manipulării genetice a instinctului de conservare şi creearea 

unor „soldaţi universali,” respectiv a capacităţii de iniţiativă şi 

creearea unor populaţii umane predispuse genetic la servitute.  

În lumea animală, o serie de paternuri 

comportamentale sunt transmise ereditar prin intermediul 

instinctului. O serie de activităţi complexe sunt realizate prin 

instinct, de către animale. În lipsa unor determinări ereditare 

stricte a comportamentului uman, omul este obligat să 

achiziţioneze cunoştinţe prin învăţare. Instinctele umane ar fi 

mai degrabă impulsuri de foame, sete, sau în termeni freudieni, 

impulsul erotic şi cel tanatic sunt cele existente în regnul 

animalier. Există o capacitate limitată de învăţare în rândul 

animalelor. Primatele superioare îşi pot însuşi structuri 

sintactice şi chiar rudimente din limbaj gestual. Până acum nu 

s-a putut pune în evidenţă utilizarea semantică a limbajului de 
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către animale, nici măcar în condiţii de laborator, deşi aparatul 

fonator al unor primate ar permite limbajul articulat. Noi 

opinăm că lipsa instinctelor la specia homo sapiens este o 

trăsătură adaptativă a acestora. Structurile înnăscute ale 

gramaticii generative despre care vorbeşte Chomsky pot fi 

considerate astfel de instincte, iar comunicabilitatea o trăsătură 

instinctuală particulară a speciei umane.  

Jocul este un instrument de socializare anticipativă 

pentru diferite roluri care îi vor reveni ulterior subiectului. În 

lumea animală există manifestări cărora le atribuim un sens 

ludic, dar care au scopul de pregătire pentru viaţa adultă 

independentă. Instictul ludic este transformat de om în cultură, 

sport, ştiinţă dar şi război. Existenţa unui instinct ludic o putem 

presupune, datorită universalităţii practicii jocului la copii 

indiferent de cultura din care fac parte, dar şi din impulsul 

realizării unor acţiuni pentru simpla plăcere ludică fără o altă 

motivaţie materială sau cognitivă. 

Socializarea primară 

Socializarea primară sau socializarea iniţială se realizează 

în perioada copilăriei, în principal în mediul familial. 

Socializarea secundară începe odată cu vârsta 

adolescenţei şi continuă pe toată perioada adultă şi se realizează 

atât prin şcoală cât şi grupuri de muncă, grupuri de prieteni, 

organizaţii, Mass Media. Socializarea primară în mediul familial 

pune copilul pentru prima dată într-o relaţie cu alteritatea, 

constituind astfel un fundament implicit al inserţiei socio-

culturale a individului (Dorofte, 1997). Socializarea primară va 

transmite copilului codurile culturale constând în obiceiuri, 

reguli, credinţe, valori ale mediului social şi al culturii din care 
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va face parte. Aceste coduri culturale primare sunt transmise 

indirect prin răspunsurile părinţilor şi membrilor familiei la 

solicitările şi nevoile copilului. Îngrijirea copilului de către 

părinţi conţine implicit codurile culturale de bază ale societăţii 

în care copilul va intra. Îngrijirea copilului nu este acţiune 

unidirecţională de la părinte la copil. Ea implică interacţiune 

dintre părinţi şi copil, dar şi relaţii cu alţi membri semnificativi 

ai familiei, bunici, fraţi, unchi, veri şi cu instituţii ale 

comunităţii. Prima interacţiune părinţi-copil, şi implicit primele 

experienţe sociale ale copilului (Dorofte, 1997) sunt centrate în 

jurul actului alimentaţiei. Hrănirea este aşadar, un cod cultural 

de maximă importanţă pentru individ deoarece a fost 

înregistrat ca prim semnal cultural primit de copil de la părinţi. 

Alăptarea, hrănirea cu biberonul şi trecerea treptată spre hrana 

solidă instituie unul dintre cele mai importante coduri culturale 

şi anume relaţia cu alteritatea, sub forma unei relaţii de îngrijire. 

Mama este cea care oferă îngrijirea şi hrănirea. Toate 

culturile investesc maternitatea cu funcţia grijii. Termenul de 

grijă îmbracă mai multe sensuri: acela de purtarea de grijă sau 

îngrijire, dar şi acela de angoasă (Sandu, Cojocaru, Oprea,2013).  

Nel Noddings (1984; 1993) identifică două surse de 

acţiuni etice, în răspunsul afectiv natural ce apare sub forma de 

grijă, şi respectiv în memoria îngrijirii primite în perioada 

propriei formări a socializării primare şi a construcţiei propriul 

sine ideal. Nel Noddings vorbeşte despre simpatie ca 

împărtăşire afectivă şi simţire împreună, ce devine o stare 

proprie îngrijirii atrăgând atenţia afectivă în procesul îngrijirii. 

Experienţa îngrijirii şi respectiv a alterităţii sunt, aşa cum 

exprimam anterior, primele coduri culturale cu care se 

confruntă copilul în perioada propriei îngrijiri. Noddings (1984) 
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atrage atenţia asupra două tipuri diferite de socializare primară, 

bazate pe diferenţa de gen şi care vor determina ulterior două 

forme diferite de răspuns moral şi implicit de conformism de 

gen. Socializarea feminină va genera o moralitate a cărei valoare 

centrală este grija, în timp ce socializarea masculină va întemeia 

moralitatea pe dreptate şi drepturi. Idealul moral masculin va fi 

de tip deontic bazat pe impunerea restricţiilor şi pe relaţia de 

tensiune cu alteritatea. Această tensiune va genera 

competitivitate şi spirit de competiţie. Socializarea feminină se 

bazează pe comuniune cu alteritatea şi pe cooperare. Etica 

dreptăţii construieşte sociabilitatea instituind contractul social, 

în timp ce etica grijii contextualizează socialul. Ne detaşăm de 

Noddings, criticând ideea că socializarea este centrată pe 

gender. Noi considerăm că socializarea primară normală 

transmite copilului, atât experienţa echităţii, cât şi pe cea a grijii. 

Experienţa echităţii este transmisă prin diversele forme de 

limitare la care copilul este supus. Înţărcatul, limitarea strictă a 

raţiilor, experienţele simultane şi succesive de comunicare cu 

ambii părinţi, şi mai ales experienţa comunicării şi îngrijirii 

colective, împreună cu fraţii, constituie fundamentul exprimării 

echităţii, în timp ce actul hrănirii, a legănatului, mângâiatului, 

constituie experienţa îngrijirii. Nu negăm faptul că încă din 

prima perioadă a socializării apar elemente distincte în funcţie 

de statusul de gen. Ele se vor amplifica în perioada socializării 

secundare ducând la o performare în rolurile de gen. Contextul 

social actual de emancipare a femeii permite uneori o confuzie 

de roluri de gen. Socializarea de gen este mai difuză, atât 

elementele de competitivitate, cât şi cele de cooperare, fiind 

prezente aproape egal în socializare feminină şi masculină.  
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Experienţa socializării primare va impregna 

personalitatea copilului cu sentimente de încredere în sine şi în 

ceilalţi, respectiv neîncredere, suspiciune şi teamă. Cele două 

modele vor creea premisele unei abordări a experienţei 

comunicative, bazată pe succes şi cooperare, respectiv pe 

insucces şi neîncredere. Cea mai importantă sarcină din 

perioada socializării primare este aceea a formării experienţei 

comunicative. Experienţa comunicativă este în primul rând de 

factură nonverbală afectivă şi urmată de însuşirea limbajului 

articulat. Mesajele primite de copil de la părinţi şi de la familie 

nu sunt neutre cultural, ele conţin imagini, coduri culturale ce 

corespund experienţei sociale a părinţilor şi implicit a mediului 

social în care socializarea se produce. Experienţa primirii 

mesajelor şi bogăţia de coduri culturale, cuprinse în acestea, va 

permite copilului constituirea propriilor mesaje deschizându-i 

poarta către lumea socială. Tot în cadrul socializării primare, 

are loc o primă socializare morală. Copilul învaţă ideea de copil 

bun sub forma obedienţei sau pedepsei respectiv a răsplăţii. 

Învăţarea virtuţii desemnată prin ideea de copil bun este 

asociată cu cea de a fi pe plac părinţilor, iar cea de copil rău cu 

disconfortul creat părinţilor. Sancţiunea şi răsplata instituie 

pentru copil experienţa primară a controlului social, care va sta 

la baza oricărei relaţii de putere pe care individul o va 

experimenta ulterior. Obedienţa, complianţa aderenţa, sau 

dimpotrivă diversele forme ale devianţei sunt raportări la 

relaţiile de putere inegale şi tot atâtea modalităţi de simetrizare 

a lor.  
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Socializarea secundară 

Socializarea secundară se desfăşoară începând cu perioada 

preadolescenţei şi până la vârstele adulte înaintate, sub forma 

unor procese continue de socializare de rol. Socializarea 

secundară permite însuşirea de către individ a normelor şi 

valorilor specifice fiecărui status pe care-l dobândeşte şi a 

comportamentului de rol dezirabil. Socializarea secundară are 

loc prin intermediul grupurilor de formare sau informare. 

Socializarea secundară instituţionalizată se numeşte educaţie. 

Educaţia familială 

În timp ce în perioada socializării primare predomina 

îngrijirea ca act simbolic, treptat, pe măsură ce copilul 

înaintează în vârstă, educaţia ca act socializant intenţionat 

începe să devină din ce în ce mai importantă în relaţiile familie 

copil. Odată cu achiziţionarea limbajului, educaţia în familie 

devine instituţionalizată în sensul că este o acţiune programată 

de transmitere intergeneraţională a unor valori mai ales a celor 

constitutive pentru comunitatea din care familia face parte, a 

unor norme şi reguli considerate fundamentale pentru 

dezvoltarea sociabilităţii şi respectiv a unor paternuri 

comportamentale.  

Educaţia primită în familie va transmite conduitele de 

rol specifice structurii sociale din care copilul face parte. Un 

copil educat într-o familie rurală modestă va primi o altă 

educaţie familială decât copilul crescut într-o familie înstărită 

din clasa de mijloc, şi respectiv într-o familie, extrem de bogată 

din clasa superioară. Educaţia primită în familie, alături de 

inegalităţile de acces la resursele educaţionale, constituie un 

punct de plecare pentru viitoarele inegalităţi de şanse.  

How to cite: @ Sandu, A. (2016).Introducere in sociologie. Iasi, Romania: Lumen.



Introducere în sociologie 

87 

Modelul paternalist a fost dominant în societatea 

patriarhală a ruralului românesc tradiţional. La origine stă 

modelul familiei romane în care pater familiae avea drepturi 

absolute asupra oricărui membru şi asupra averii întregii familii. 

El era răspunzător de bună administrare a averii familiei. 

Modelul paternalist patriarhal impune o puternică separare de 

gen. Rolurile masculine şi cele feminine sunt clar diferenţiate, 

femeile având în general obligaţia de supunere faţă de membrii 

de sex masculin ai familiei, dar şi faţă de cei mai în vârstă. 

Familia patriarhală este multigeneraţională, bărbatul cel mai în 

vârstă având şi rolul de pater-familiae. Solidaritatea socială 

tradiţională este una mecanică.  

Solidaritatea ca şi concept sociologic reprezintă modul 

de raportare unul la celălalt al membrilor unui club, sau clase 

sociale pe baza unei comunităţi de interese, obiective şi 

standarde. Termenul de solidaritate socială a fost introdus de 

Emile Durkheim în teza sa de doctorat „Diviziunea muncii 

sociale”, susţinută în 1893. Acesta (Durkheim, 2008) consideră 

că solidaritatea socială defineşte legăturile care unesc indivizii 

dintr-o societate. 

Solidaritatea mecanică funcţionează în societăţi 

tradiţionale de mici dimensiuni, de exemplu cele tribale, în baza 

reţelelor de rudenie. 

Solidaritatea organică apare în cadrul societăţilor 

moderne, industrializate, pe baza diviziunii sociale a muncii, a 

specializării complexe a activităţilor şi interdependenţei dintre 

oameni.  

Familia patriarhală este în general extinsă, fiind numită 

şi familie lărgită, sau familie compusă. Pe lângă nucleul familial, 

ea cuprinde şi părinţii, bunicii, unchii şi mătuşile copiilor, verii 
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primari şi uneori chiar străbunicii. În familiile extinse trăiesc şi 

se gospodăresc împreună cel puţin trei generaţii. Modelul de 

socializare specific acestei familii se bazează pe respect faţă de 

generaţiile mai în vârstă şi obedienţă. De multe ori ia forma 

unei socializări represive, orice formă de devianţă fiind în 

general sancţionată. 

Socializarea participativă are loc de regulă în familiile 

urbane de tip nuclear. Familia nucleară este compusă din 

părinţi şi copii care locuiesc împreună. Modelul de familie 

urbană mai cuprinde de asemenea şi familia monoparentală 

rezultată de pe urma divorţului sau decesului unuia dintre 

părinţi.  

Socializarea participativă se bazează pe afecţiune 

parentală, atitudine pozitivă de apropiere dintre părinţi şi copil. 

Afectivitatea parentală facilitează socializarea participativă 

bazată pe comunicare şi dialog părinte copil. 

Socializarea represivă se bazează pe pedeapsa fizică ca 

formă de corecţie a comportamentelor indezirabile. 

Socializarea democratică şi participativă se bazează pe un 

echilibru între exprimarea afectivă şi controlul parental 

(Dorofte, 1997). Nu negăm că în societăţile tradiţionale există 

afecţiune între părinţi şi copii, dar ea este exprimată altfel decât 

în familiile moderne. Noi punem această diferenţă pe seama 

unui model cultural diferit. Modelul cultural tradiţional avea la 

bază o etică comutariană, comunitatea, familia fiind 

semnificativ mai importantă decât individul. Familia urbană 

modernă se bazează pe un model cultural individualist, având 

ca valoare fundamentală autonomia individului. Cele două 

forme de socializare sunt particularizări ale modelului cultural 
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dominant, fiind infuzate implicit de valorile constitutive ale 

acestuia. 

Modelul conflictual este generat în familiile în care 

predomină conflicte între soţi. El nu mai reprezintă un model 

propriu-zis, ci un patern al comportamentului socializant 

specific în familiile în disfuncţie.  

Din punct de vedere sociologic o familie normală trebuie 

să îndeplinească o serie de funcţii sociale şi biologice 

(Stănciulescu, 1997, 1998) 

 funcţia de socializare sau de educare a copiilor; 

 funcţia economică, asigurarea suportului material 

pentru membrii familiei; 

 funcţia politică de a asigura legitimitate în societatea 

extinsă şi a crea sentimentul apartenenţei; 

 funcţia religioasă de a asigura cadrul desfăşurării 

practicilor religioase a membrilor familiei şi respectiv de 

a transmite valorile religioase generaţiilor viitoare.  

Şcoala 

Şcoala reprezintă instituţia educaţională care asigură 

cadrul formativ, formal al socializării. Educaţia primită în 

şcoală este mai formalizată din perspectiva prezenţei unui 

curriculum şi a unei intenţii educative.  

Politicile educaţionale transpun viziunea publică asupra 

educaţiei în instrumente formative. Socializarea prin 

intermediul şcolii este în principal orientată spre competenţe şi 

către performare de rol. Educaţia în şcoală nu neglijează 

componenta morală sau cea afectivă dar acestea sunt tratate din 

perspectivă instituţională şi competitivă. Educaţia în şcoală 
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favorizează dezvoltarea gândirii dar şi a abilităţilor de 

relaţionare, într-un context mai puţin protectiv decât cel 

individual. Performanţa şcolară necesită efort individual şi 

exersarea diverselor forme de inteligenţă, atât cea generală cât 

şi cea emoţională.  

Grupurile de egali 

O componentă importantă a socializării secundare o 

constituie socializarea în grupul de egali (peer groups) 

Dinamica de grup structurează personalitatea individului 

obligându-l să-şi asume responsabilităţi de rol. Grupurile de 

egali pot fi folosite instituţional, sub forma clasei de elevi, 

grupe de studenţi, implicându-le în activităţi de cunoaştere 

colaborativă şi învăţare de grup. Grupurile sociale pot fi de 

asemenea utile în practica schimbării sociale sub forma 

grupului de antrenament, grupului de socializare, grupului 

terapeutic. Munca în echipă eficientizează activitatea printr-un 

proces colaborativ şi prin structurarea exactă a rolurilor din 

interiorul grupului. 

Grupurile de egali pot juca de asemenea roluri 

contrasocializante, de favorizare a devianţei. Menţionăm aici 

găştile de cartier, structurile mafiote, ca exemple extreme ale 

utilizării grupului pentru practici deviante sau delicvente.  
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Elemente de sociologia grupurilor 

Originea8 termenului „grup” se regăseşte –conform lui 

Adrian Neculau, (2007) în artele plastice unde acesta 

desemnează mai mulţi indivizi pictaţi sau sculptaţi care 

formează un subiect. Constituirea unui grup are la bază 

reuniunea unor valori comune şi instituirea unui set de roluri 

diferite, dar relativ constante. Sunt constituite ierarhii şi norme 

de autoritate, precum şi roluri individuale oferindu-se totodată, 

posibilitatea de a se crea noi roluri pe măsură ce grupul 

evoluează (Neculau, 2007). 

Constantin Schifirneţ (2002) identifică o serie de 

motivaţii care favorizează asocierea în grupuri: 

 atracţia pentru activităţile grupului; 

 simpatia pentru membrii grupului; 

 nevoile membrilor. 

Dintre caracteristicile grupului ca sistem social 

enumerăm: 

 dezvoltarea unui sistem de interacţiuni directe şi 

imediate între membri, 

 constituirea unui sentiment al apartenenţei şi crearea 

unei identităţi sociale, pornind de la recunoaşterea 

apartenenţei, 

 profundă dinamică a relaţiilor interpersonale,  

 set propriu de reguli formale şi / sau informale 

generate de (co)existenţa în grup; 

                                                      
8 Teoria grupurilor sociale şi utilizarea acestora în procesul de intervenţie 
are ca punct de plecare volumul Ponea S., Sandu, A. (2011) Grupul de 
socializare apreciativ, Editura Lumen. 
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 constituirea unor structuri formale şi / sau informale 

prin asumarea de statusuri şi roluri şi acceptarea

 sau inacceptarea acestora de către membrii 

grupului (Ponea, Sandu, 2011). 

Din perspectiva procesului de socializare, identificăm 

două tipuri fundamentale de grupuri:  

 grupuri de apartenenţă în care individul a fost socializat, 

şi la ale cărui norme şi valori aderă.  

 grupuri de referinţă a cărui norme şi valori individul 

urmăreşte să şi le însuşească. Grupul de referinţă este 

ţinta procesului de socializare anticipativă. Un astfel de 

proces de socializare anticipativă şi de resocializare 

apare de exemplu, în situaţia migranţilor. Socializarea 

anticipativă poate explica anumite comportamente de 

neacceptare ale valorilor grupului de origine, de 

exemplu în cazul migraţiei de revenire (Ionescu, 1993; 

Dorofte, 1991, 1997; Neculau, 2007). 

Raimond Boudon (1997) identifică următoarele 

categorii de grup: 

 nominal – sau categorie socială – format din indivizi cu 

aceeaşi caracteristică socială comună, de exemplu 

vârstă, sex, ocupaţie, religie, interese, etc.; 

 latent – bazat pe interese comune; 

 organizat – bazat pe structură comună şi bine definită şi 

cu mecanisme de decizie colectivă; 

 semi-organizat – de exemplu organizaţii profesionale, 

persoane care reprezintă interesele altora, etc. (Boudon, 

1997; Miftode, 2003a,b; Dâncu, 2010). 
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Grupul funcţionează ca un spaţiu al învăţării sociale, şi 

de formare a personalităţii (Dorofte, 1991). Termenul dinamică 

de grup (Neculau, 2007) înglobează activităţi deosebite, cum ar fi 

dirijarea reuniunilor, munca în echipă, creativitatea în grup, 

dezvoltarea personală, antrenamentul în direcţia comunicării, 

sensibilizarea faţă de relaţiile interpersonale, toate pornind de la 

grup şi activitatea în cadrul acestuia. În practica socială 

metodele de grup sunt eficiente acolo unde se urmăreşte 

efectul de contagiune şi de răspuns colectiv (Ponea, Sandu, 

2011). 

Grupul terapeutic este orientat atât spre terapia grupului 

ca întreg, cât şi a individului în grup (Dorofte, 1991). Fiind un 

grup de inspiraţie psihanalistă, în cadrul grupurilor terapeutice, 

se vor utiliza o serie de tehnici precum interpretarea viselor, 

asociaţia liberă, analiza rezistenţelor şi transferului, forţelor 

interactive declanşate în grup, descoperirea conflictelor 

inconştiente, etc. (Ponea, Sandu, 2011). 

Terapia de grup behavioristă are în vedere perspectiva 

individului în grup. Tehnicile utilizate sunt de tipul: 

desensibilizarea sistematică, terapie implozivă, condiţionarea 

operantă, metode de aversiune, urmărind să înlăture 

comportamente disfuncţionale (Dorofte,1991). 

Grupul de întâlnire – este un model de practică de grup 

derivată din intervenţia centrată pe client fondată de Karl 

Rogers (Ponea, Sandu, 2011). În dicţionarul medical Mosby, 

găsim următoarea definiţie a grupului de întâlnire: „un mic grup 

de oameni care îndeplinesc anumite condiţii, care să ajute la 

creşterea de auto-conştientizare, de promovare şi de creştere 

personală, şi de îmbunătăţire a comunicării interpersonale” 

(Mosby's Medical Dictionary, 2009). 
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T – Grup (Grupul de antrenament) se bazează pe obţinerea 

feed-back-ului de grup, între participanţi în vederea unui proces 

de empowerment reciproc. T-grupul stă la baza 

antrenamentului pentru lucru în echipă. Kurt Lewin (1935) 

atrage atenţia asupra importanţei competenţelor 

interpersonale, deprinderii acestora, prin intermediul dinamicii 

de grup (Ponea, Sandu, 2011).  

Grupuri recreative - Conform Deniziei Gal (2007) 

obiectivele acestui tip de grup se realizează prin intermediul 

activităţilor, care sunt efectuate cu plăcere, şi au efecte 

recreative (Ponea, Sandu, 2011). 

Grupuri educative şi de formare de abilităţi – au ca scop 

achiziţionarea de cunoştinţe şi deprinderi utilizându-se 

particularităţile dinamicii de grup (Gal, 2007).  

Grupuri de decizie şi rezolvare de probleme - acest tip de 

grup se utilizează pentru implicarea beneficiarilor în procesele 

decizionale (Gal, 2007).  

Grupurile nominale - sunt utilizate în identificarea 

problemelor şi luarea deciziilor. Specificul acestui tip de grup 

este dat de faptul că indivizii lucrează în prezenţa celorlalţi, fără 

a interacţiona verbal cu aceştia (Ponea, Sandu, 2011).  

Grupuri de auto-ajutorare – denumite şi grupuri de 

suport, reprezintă grupuri de persoane susţinute de un 

moderator, un lider sau un terapeut implicaţi în furnizarea 

reciprocă de sprijin moral, de informaţii şi sfaturi cu privire la 

problemele şi experienţele comune (Houghton, 2001). În 

anumite grupuri de într-ajutorare, mai ales în cele constituite în 

cadrul unor programe sociale comunitare, membrii îşi acordă 

reciproc, atât susţinere emoţională cât şi materială. Grupurile 

de auto-ajutorare pot fi constituite în scopul apărării unei cauze 
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comune, având caracterul unui grup de reflexie, sau a unui grup 

de iniţiativă civică, politică, etc. Prin intermediul valorilor 

comune, ca de exemplu aparteneţa la o minoritate sexuală sau 

de conştiinţă, membrii îşi pot defini şi afirma mai clar 

identitatea (Ponea, Sandu, 2011). Dintre grupurile de auto-

ajutorare se pot identifica grupuri orientate către schimbarea 

socială şi dezvoltarea personală -Alcoolicii Anonimi, grupurile 

de recuperare a persoanelor cu disabilităţi, etc., grupurile de 

acţiune civică şi advocacy - grupuri care militează pentru 

schimbarea legislaţiei, crearea unor noi servicii, modificarea 

unei anumite politici sectoriale. În ultima perioada astfel de 

grupuri s-au constituit în domeniul apărării drepturilor omului, 

a problemelor de mediu, etc. O categorie aparte de grupuri de 

acţiune socială îl constituie grupurile care promovează stilurile 

şi modalităţile de viaţă alternativă, de exemplu comunităţile gay. 

Grupul de egali -  este un grup social informal alcătuit 

din indivizi care sunt, şi se recunosc ca egali din diferite 

perspective, precum vârsta, educaţia sau clasa socială (Ponea, 

Sandu, 2011).  

Grupuri de socializare - sunt acele grupuri prin 

intermediul cărora se urmăreşte dezvoltarea abilităţilor sociale, 

creşterea încrederii în sine, ca şi planificarea unor scopuri 

emergente. 
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Elemente de sociologia devianţei şi marginalizare 

Marginalizare şi excludere 

Funcţionalitatea societăţii este până la un punct 

avantajată de existenţa unei periferii sociale, întrucât aceasta 

răspunde necesităţii raportării la „altul” ca justificare a „răului 

social”. O politică de identificare a alterităţii, şi în special a 

marginalilor -ca sursă a disfuncţiilor sociale, a fost adoptată de 

multe ori în scopul obţinerii consensului social. 

Coeziunea de grup poate fi obţinută cu mai multă 

uşurinţă, atunci când este identificat un pericol extern care 

ameninţă în mod egal pe fiecare din membrii grupului dar şi 

grupul în ansamblul său. În faţa primejdiei comune grupul se 

sudează, eliminându-se disensiunile care eventual existau în 

interiorul grupului. Leaderul, de obicei charismatic, reuşeşte să 

asigure adeziunea membrilor grupului în faţa primejdiei 

eminente. Modelul construcţiei identitare prin respingerea 

alterităţii a fost o constantă a civilizaţiei occidentale. Polisurile 

greceşti şi Roma imperială au fost întemeiate din necesitatea de 

a feri lumea civilizată de barbarie. Prin barbari se înţelegea orice 

populaţie neromană chiar dacă reprezentanţii respectivei culturi 

erau ajunşi la un grad de civilizaţie comparabil cu cel roman. 

Termenul de barbar provine de la purtător de barbă care în 

viziunea romanilor reprezentau un semn de lipsă de civilizaţie. 

Opera civilizatoare a Imperiului consta în construcţia de 

thermale, temple şi circuri. Odată cu elementele de civilizaţie, 

Imperiul introducea infrastructura, mai ales drumurile, şi 

organizarea politică specifică. Pax Romana, pacificarea forţată a 

How to cite: @ Sandu, A. (2016).Introducere in sociologie. Iasi, Romania: Lumen.



Antonio SANDU 

98 

populaţiei învinse, făcea de asemenea parte din cultura 

învingătorilor. 

Civilizaţia creştină aduce cu sine interdicţia alterităţii. 

Această interdicţie este justificată pe baza Decalogului şi a 

poruncii „să nu ai alţi Dumnezei afară de mine.” Interpretată 

ad literam, sintagma biblică nu neagă existenţa altor Dumnezei, 

ci interzice relaţiile credincioşilor cu aceştia. Biserica primelor 

secole creştine a fost cea care şi-a asumat rolul transformării 

zeilor concurenţi Dumnezeului creştin – zei aparţinând 

celorlalte popoare din Imperiu - în demoni. Practica 

demonizării este şi astăzi o practică cunoscută de respingerea 

alterităţii, altul neprietenul, este în mod necesar duşmanul, fiind 

categorisit ca viclean, care vine asupra noastră cu gânduri 

ascunse. Astfel de demonizare a străinului are loc în conflictele 

interetnice, în războaie, dar şi în misiunile de export de 

civilizaţie. Distrugerea culturii amerindiene a fost un astfel de 

export de civilizaţie. La fel şi holocaustul a fost justificat prin 

rolul civilizator a rasei ariene.  

Dictatorul Ceauşescu a acuzat „agenturili străine”9 

pentru mişcările revoluţionare de la Timişoara din Decembrie 

1989. La rândul său, Frontul Salvării Naţionale s-a folosit de 

„mitologia politică a străinului” pentru a câştiga alegerile din 

1990. Reprezentanţii opoziţiei de la acea vreme Ioan Raţiu, 

Corneliu Coposu, etc., reprezentau străinii, fiindcă făceau parte 

din diaspora românească şi „n-au mâncat salam cu soia”.  

Un alt mecanism de obţinerea consensului la nivelul 

grupului este acela de excludere a marginalilor. Marginalul este 

un alter semnificativ, este chiar alteritatea imediată. El este 

                                                      
9 Sintagmă citată din discursul public a lui Nicolae Ceauşescu, în data de 
16 decembrie 1989. 
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parte din grupul de apartenenţă. Ne aflăm într-o perspectivă a 

identificării ţapului ispăşitor,” a vinovatului de serviciu”. 

Marginalii sunt de vină pentru disfuncţiile grupului. Aceştia iau 

locul străinului ameninţător din modelul barbarului, devenind 

străinul de lângă noi, cu atât mai demn de dispreţ şi de ură. 

Marginalii eşuează în a-şi asuma statusurile din grup, şi în a 

performa în rolurile pe care grupul li-l atribuie. Exercitarea 

controlului social implică instituirea vinovăţiei. Judiciarizarea 

vinovăţiei a fost primul pas către înlăturarea arbitrarietăţii din 

conduita socială, faţă de marginal şi deviant. 

Grija pentru minoritari, apare ca liniştitoare pentru 

majoritari, întrucât apare posibilă controlarea acestora 

Societatea este obligată să se ocupe de marginali, tocmai 

datorită creării imaginii acestora de sursă a disfuncţiilor (Sandu, 

2013b). Tocmai ceea ce este respins apare ca obiect dominant 

al interesului social, pe de o parte pentru justificarea îndeplinirii 

funcţiei protective a societăţii faţă de membrii săi conformişti, 

şi pe de altă parte, datorită pericolului real ce îl constituie 

modurile de viaţă alternative pentru conservarea societăţii. 

(Pierson, 2009).  

Societatea postmodernă trece de la o politică a 

reprimării alterităţii la una a complementarităţii în care străinul, 

altul, cel diferit este complementar nouă şi nu opus. Acţiunea 

comunicativă înlocuieşte acţiunea strategică (Habermas, 1984). 

Consensul ia locul păcii romane, dialogul înlocuieşte 

înfruntarea. Puterea se transformă în putere soft (Nye, 2004). 

Marginalii devin o formă de alteritate protejată, societatea 

devenind interesată nu doar de integrarea lor socială, ca în 

modelul normalizării alterităţii, ci mai degrabă a constituirii 

culturii diferenţei. Populaţiile minoritare de natură etnică, 
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religioasă, sexuală, etc., beneficiază de drepturi afirmative 

pentru a-şi putea exercita stilul particular de viaţă şi cultura 

proprie. Problematica integrării sociale este înlocuită treptat în 

discursul public cu pluralismul cultural. Câtă vreme cultura 

însăşi este un construct social, nu avem un fundament pentru a 

afirma supremaţia modelelor culturale majoritare în faţa celor 

minoritare. Recent s-a afirmat necesitatea renunţării la 

„imperialismul cultural european” (Le Biez, 2013). Se afirmă 

chiar că promovarea valorilor europene, ca fiind universal 

valabile, pare în ochii unor reprezentanţi ai altor culturi, ca 

arogantă sau naivă. Prin valori europene, liderul Uniunii pentru 

Mişcare Populară (Le Biez, 2013) înţelege universalismul şi 

progresismul. Tocmai aceleaşi valori sunt contestate de 

reprezentanţii postmodernismului care propun deconstrucţia 

acestora, prin înţelegerea jocurilor de limbaj care le-au dat 

naştere. Pe lângă universalism şi progresism, modelul cultural 

european include şi alte valori specifice printre care: 

democraţia, statul de drept, separarea religiei de politică, 

egalitatea în drepturi, dreptate socială, demnitatea umană. 

În opinia noastră, modelul universalismului progresist 

este o aplicare la dezvoltarea socială a modelului cartezian-

newtonian de înţelegere a lumii pornind de la fizică. Fizica 

newtoniană ca şi modelul universalist- progresist asupra 

societăţii sunt produse ale iluminismului, deci tributare 

paradigmei care domina cunoaşterea în perioada respectivă. În 

fizică, spaţiul şi timpul erau văzute ca infinite. În fizica socială, 

spaţiul cultural este universal, deci valorile culturale sunt 

universalizabile, iar timpul măsoară infinitul progres al 

societăţii. Schimbarea de paradigmă ştiinţifică dată de teoria 

relativităţii şi mecanica cuantică face ca timpul şi spaţiul social 
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să fie la rândul lor relativizate. Spaţiul relativizat generează 

ideea pluralităţii culturale, iar timpul relativizat anulează mitul 

progresului. Suplimentar, paradigma ştiinţifică actuală aduce 

ideea inseparabilităţii între obiectul şi subiectul cunoscător. Din 

perspectiva socială se generează alterităţile complementare în 

locul alterităţii disjuncte. 

Apartenenţa la societatea globală este imposibilă în 

lipsa participării la grupurile şi categoriile sociale deja existente 

la nivelul societăţii. Apartenenţa la grupuri şi reţele locale, de 

vecinătate, de egali, grupuri profesionale, creează un status. 

Agregarea statusurilor particulare generează un status compus, 

al individului în societate. Fiecare grup sau categorie deţine 

propria subcultură, mai mult sau mai puţin conformă normelor 

şi valorilor culturii societăţii globale. Multipla apartenenţă, şi 

multiplele roluri pe care indivizii le joacă, generează o premisă 

de devianţă, prin confuzie de roluri. Preocuparea societăţii 

pentru problemele marginalilor reduce riscul pe care actorii 

sociali îl resimt de a fi ei înşişi marginalizaţi (Sandu, 2013b). 

Tratamentul inegal la care sunt supuşi indivizii 

marginali poate face ca aceştia să reacţioneze, accentuând 

distanţa socială care îi desparte de societatea din care fac parte 

(Miftode et al, 2004). Persoana intrând într-o astfel de lume din 

periferia socială resimte frustrantă respingerea la care este 

supusă, şi va avea tendinţa de a respinge la rândul său pe cei 

neasemeni. Respingerea va genera procese deviante ce îşi au ca 

scop „impunerea modului de viaţă alternativ” (Sandu, 2013a). 

Perceperea diferită a normelor şi valorilor sociale de către 

individul marginal face ca nevoile şi trebuinţele acestuia să 

difere de cele ale „majorităţii” şi astfel să apară o definiţie 

aparte a calităţii vieţii pentru individul marginal. Calitatea vieţii 
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apare astfel ca acordul dintre nevoile subiectiv exprimate şi 

resursele la care individul poate accede (Preoteasa, 2009).  

În zona marginală, accesul la resurse nu se face exclusiv 

pe căi legale (Sandu, 2013a). Întrucât o serie numeroasă de 

categorii intră în sfera marginalităţii, este necesară stratificarea 

acestei zone astfel:  

 marginalitate cauzată de devianţă (Bădescu, 2005); 

 marginalitate produsă de apartenenţa la o categorie 

socială discriminată (Miftode et al, 2004);  

 marginalizare datorată incapacităţii persoanei de a face 

faţă diferitelor cerinţe sociale (Ponea, 2009);  

 persoană autoexclusă, automarginalizată, care nu 

acceptă normele şi valorile societăţii (Miftode, 2010);  

 persoană exclusă, marginalizată, pentru că nu este 

capabilă să se conformeze normelor şi valorilor 

societăţii (Miftode, 2002). Persoanele şi grupurile 

marginale tind să accentueze izolarea şi respingerea 

reciproc instituită cu „majoritarii”, accentuând astfel 

excluderea (Sandu, 2013a). Izolarea socială provine din 

restrângerea voluntară sau involuntară a relaţiilor dintre 

individul sau grupul marginal şi societate.  

Devianţa 

Devianţa este fenomenul social opus conformismului. 

Fenomenele deviante constituie obiect de studiu atât pentru 

sociologia devianţei şi criminalităţii, cât şi pentru alte domenii 

din sfera socio-juridicului, a psihologiei sociale, a criminologiei, 

şi nu în ultimul rând, a sociologiei juridice.  
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Comportamentul deviant reprezintă abaterea de la 

normele şi valorile sociale acceptate în grupul de apartenenţă. 

Acesta poate lua forme minore, printre care comportamentul 

excentric sau dezordonat, impoliteţea, lipsa de bună cuviinţă, 

comportamentul verbal, neadecvat, etc. Formele majore ale 

comportamentului deviant sunt în general codificate în codul 

penal sau în legi speciale şi constituie infracţiuni. Devianţa cu 

caracter moderat este codificată juridic ca abatere sau 

contravenţie. Respectarea normelor este în general supusă 

controlului social (Rădulescu, 1998, 1999). 

Formele controlului social tradiţional sunt: bârfa, 

reproşul, mustrarea, ce se aplică unor devianţe minore care 

vizează în general abateri de la reguli morale sau de conduită. 

Rolul actelor de control social este dublu: pe de o parte 

sancţiune pentru cel care încalcă norma, şi pe de altă parte, 

întărirea coeziunii sociale prin reafirmarea aderenţei colective la 

normele sociale.  

Abaterile grave, care vizează încălcarea unei norme 

juridice, poartă denumirea de delicvenţă, iar controlul social 

devine instituţionalizat, fiind în seama organelor de cercetare şi 

urmărire penală. Stabilirea vinovăţiei este exclusiv de 

competenţa instanţelor de judecată pentru faptele care necesită 

sancţiune penală. 

Sistemul de drept anglo- saxon consideră că stabilirea 

vinovăţiei ar trebui lăsată în seama reprezentanţilor comunităţii 

constituiţi în juraţi. Comunitatea fiind cea lezată prin săvârşirea 

infracţiunii, ei îi revine obligaţia stabilirii vinovăţiei şi uneori şi a 

măsurilor reparatorii. 

Din perspectiva relaţiilor de status vorbim despre două 

feluri de devianţă: 
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 devianţă negativă ca transgresare propriu-zisă a 

normelor sociale prin nerespectarea acestora cu bună 

ştiinţă, în scopul accesului nelegitim la resurse sau 

avantaje. În rândul devianţei negative includem 

fenomenele antisociale, comportamenul aberant, 

delicvenţa, etc. Faptele deviante negative se 

caracterizează printr-un comportament de respingere 

voluntară mai mult sau mai puţin conştientizată a 

normei.  

 devianţa pozitivă, manifestată prin contestarea 

normelor şi a valorilor inclusiv prin nerespectarea 

normelor contestate. Devianţa pozitivă are la bază un 

proces de socializare alternativă şi anticipativă. 

Devianţa pozitivă este sursa schimbării sociale stând la 

baza oricărei mişcări contestatare de la nesupunere 

civică şi protest până la revoluţie. 

Schimbarea socială are la bază, în opinia noastră, o 

modificare a valorilor constitutive percepute ale sistemului 

social. Modificarea sistemului de valori care stă la baza 

acordului interpretativ care a dus la constituirea grupului face 

ca acest acord să devină nul. În lipsa acordului interpretativ 

asupra valorilor constitutive ale grupului, normele, care sunt 

convenţii sociale generate în urma acordului interpretativ, îşi 

pierd forţa constrângătoare şi capacitatea de a genera consens. 

Devianţa pozitivă este aşadar motorul dezvoltării sociale prin 

punerea la îndoială a status quo-ului.  

Prezentăm pe scurt teoria lui Kuhn (1997) cu privire la 

structura revoluţiei ştiinţifice, care în viziunea noastră poate 

explica la fel de bine schimbarea modelelor paradigmatice din 

domeniul ştiinţei cât şi din domeniul social. Conceptul de 
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paradigmă reprezintă din perspectiva lui Kuhn (1997) 

fundamentul oricărei forme de cunoaştere. Adevărul ştiinţific 

este exprimat şi se subsumează unor teorii coerente, datorită 

preexistenţei unui set de noţiuni, având o conotaţie predefinită. 

Orice cunoaştere comună sau teoretică are la bază un datum 

original, ca set de axiome şi cunoştinţe apriori, cadre 

conceptuale, care jalonează gândirea. În opinia noastră acest 

datum original poate fi înţeles ca set de valori constitutive ale 

respectivului sistem de cunoaştere. Axioma, spre exemplu, este 

o valoare de tip teoretic, în timp ce norma este o valoare de tip 

pragmatic. Datumul originar asigură validitatea formală a 

cunoaşterii respective.  

Din perspectiva noastră, teoria lui Kuhn poate fi 

utilizată ca teorie a schimbării sociale, întrucât aşa cum 

spuneam, datumul originar este un sistem de valori, norme şi 

reguli care au căpătat acordul interpretativ al comunităţii. Din 

perspectiva semioticii sociale acest datum reprezintă nivelul 

sintactic adică a regulilor interioare ale funcţionării sistemului 

social. Sistemul social reprezintă aşadar o formă colectivă a 

acţiunii comunicative. Kuhn (1997) ne spune în continuare că 

alături de acest datum originar există un set de reguli, o sintaxă 

a comunicării particulare în cadrul paradigmei respective. 

Aceste reguli constituie, din punctul nostru de vedere, sistemul 

de valori operaţionale care necesită şi ele un acord interpretativ 

de ordin secund. Ele reprezintă pragmatica sistemului social. 

Setul de concepte, axiome, şabloane ale gândirii, standarde, 

proceduri şi criterii de validare reprezintă structura internă a 

unei paradigme. Kuhn (1997) arată că semnificaţia noţiunilor 

este strâns legată de contextul cultural şi ştiinţific şi de modelul 

paradigmatic adoptat. Mutatis-mutandis, valorile constitutive şi 
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cele operaţionale ale oricărui grup sunt dependente de 

contextul social în care grupul acţionează. Pentru Kuhn, teoriile 

ştiinţifice se dezvoltă în interiorul unei paradigme, şi constituie 

mainstream-ul acelei paradigme.  

Dezvoltarea cunoaşterii este liniară în interiorul 

paradigmei, atâta timp cât mainstream-ul rămâne incontestabil. 

În acelaşi mod, funcţionarea unui grup şi dezvoltarea lui socială 

este liniară, sau poate chiar exponenţială, dar se face în cadrul 

acordului interpretativ al grupului. Dezvoltarea grupului cu 

toate creşterile sale cantitative şi calitative constituie semantica 

grupului respectiv. Grupul se îmbogăţeşte cu sensuri noi, cu 

valori noi, cu modele noi, toate însă în acord cu valorile 

constitutive ale grupului. Rolul valorilor constitutive este aşadar 

acela de a jalona conformitatea. Valorile operaţionale sunt cele 

care realizează controlul social şi asigură conformarea la 

valorile constitutive. Modificarea unei paradigme se face, în 

viziunea lui Kuhn (1997), prin contestarea axiomelor care stau 

la baza paradigmei. În acest sens, este dat exemplul teoriei 

relativităţii lui Einstein, care contesta caracterul absolut al 

spaţiului şi timpului, elemente cu valoare axiomatică în fizica 

newtoniană. În modelul social pe care-l expunem, contestarea 

vechii paradigme sau a sintaxei grupului de apartenenţă 

reprezintă fenomenul de devianţă pozitivă. El destructurează 

acordul interpretativ, acţiunea comunicativă la nivelul grupului 

rămânând fără obiect. Devianţa pozitivă implică în mod 

automat o socializare anticipativă, corelată cu normele şi 

valorile unui grup de referinţă în jurul căruia se va reconstitui 

acţiunea comunicativă. Grupul de referinţă reprezintă 

echivalentul unei noi paradigme din teoria lui Kuhn.  
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Prin conduitele neconforme, Raimond Boudon (1997) 

înţelege diversele manifestări excentrice printre care: ţinută 

indecentă, expresii vulgare, gesturi neconforme, acte imorale, 

acte antisociale şi acte asociale. Datorită relativismului moral şi 

a generalizării unor practici considerate anterior imorale aceste 

practici devin treptat acceptate social putând ajunge ulterior 

normă. Ca exemplificare putem arăta elementele de distincţie 

socială practicate de iubitorii muzicii rock, care au fost 

considerate profund deviante în anii ‘60, dar care acum sunt 

acceptate, făcând obiectul unor mode culturale. Expresiile în 

jargon precum şi cele vulgare, considerate multă vreme 

improprii exprimării publice, au ajuns treptat să fie incluse în 

opere de artă cinematografică cu largă audienţă generală. În 

ceea ce priveşte actele antisociale propriu-zise, conţinutul 

acestora a suferit şi aici o mutaţie culturală, de exemplu prin 

dezincriminarea homosexualităţii. O altă tendinţă în ceea ce 

priveşte controlul represiv al unor comportamente deviante 

este dată de legalizarea şi liberalizarea prostituţiei în majoritatea 

statelor europene. 

Delincvenţa 

Mihaela Tomiţă (2008) face o distincţie între: 

- comportamentul deviant al unei persoane, care în 

esenţă este nondeviantă; şi 

- rolul deviant dat de comportamente-deviante rezultate 

în urma unui proces de socializare alternativ, şi devianţa 

generată de apartenenţa la o subcultură deviantă. Putem face 

distincţia între comportamentul deviant propriu-zis, ce are la 

bază o deliberare, şi comportamentul anormal, dat de situaţia 

psihică particulară a subiectului (Tomiţă, 2008). 
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Sorin Rădulescu (1998) defineşte criminalitatea ca 

ansamblu de manifestări antisociale care transgresează normele 

de drept şi atrag coerciţie din partea statului. Explicaţia 

comportamentului criminogen a fost pus pe seama trăsăturilor 

biologice ereditare a patologiei personalităţii, imaturităţii 

sociale, etc. (Tomiţă, 2008). Explicaţiile psihologice se 

centrează asupra capacităţii intelectuale, afective şi volitive a 

individului implicat în actul antisocial (Turliuc, 2007; Tomiţă, 

2008). Aceste teorii pun criminalitatea în relaţie cu procesele 

psihice, cognitive şi cu deficitul de socializare (Tomiţă, 2008). 

Teorii explicative ale comportamentului deviant  

Modelul subculturilor deviante 

Fiecărui grup social îşi defineşte propriile seturi de 

norme şi valori, instituind propria reţea de status-roluri. 

Accederea indivizilor la statusurile şi rolurile din cadrul 

grupurilor se face prin procese socializante, de tipul socializării 

anticipative şi ale resocializării. Diversele grupuri oferă 

oportunităţi inegale de acces la resurse. Odată cu acestea, 

grupul solicită stiluri de viaţă adecvate, care sunt incluse în 

performanţa de rol. În interiorul grupului, relaţiile sociale sunt 

gestionate prin practici instituţionalizate care impun obedienţă 

şi generează control social (Tomiţă, 2008). Subculturile sunt 

generate tocmai de diferenţele specifice dintre cultura societăţii 

şi cultura particulară a grupului. Dintr-un anumit punct de 

vedere, elementele de identitate socială a grupului, constituie o 

minimă devianţă tolerată în societate. În lipsa acestor elemente 

de identitate de grup, societatea ar fi amorfă şi lipsită de 

dinamism. Idealul utopic al societăţii comuniste cuprindea, 
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printre altele, nivelarea oricărei diferenţe identitare şi de status 

dintre indivizi. În lipsa diferenţelor culturale, dialogul, ca 

acţiune comunicativă fundamentală, devine imposibil. 

Consensul este unul fals propagandistic.  

În situaţia în care diferenţele dintre cultura particulară a 

unui grup şi cultura societăţii în care-şi desfăşoară activitatea 

devin semnificative, discutăm de subcultură deviantă. Acele 

subculturi deviante bazate pe valori ilicite generează o 

socializare anticipativă criminogenă. Participarea la aceste 

grupuri va putea duce până la urmă la acte de delicvenţă. 

Aceste grupuri pot fi: găşti de cartier, bande de tâlhari, grup 

infracţional constituit, sau organizaţie teroristă, etc. 

Apartenenţa la un astfel de grup îl „legitimează” pe membru să 

comită fapte antisociale, tocmai prin sentimentul de 

conformitate la normele şi valorile grupului de referinţă.  

Teoria rezistenţei la frustrare (Containment Theory) 

Structura internă a individului este în opoziţie cu 

structura socială externă, compusă din grupurile de apartenenţă 

ale individului. Structura internă este matricea care asigură 

individului conştiinţa identităţii şi imaginii de sine în raport cu 

mediul extern generând toleranţă la frustrare (Tomiţă, 2008). 

Dezechilibru produs între structura internă şi cea externă poate 

genera premisa comportamentului deviant. Comportamentele 

deviante şi delicvente pot fi explicate în corelaţie cu 

incapacitatea de a face faţă la frustrare. O serie de mecanisme 

psihologice printre care anxietatea, tensiune afectivă, 

agresivitatea, duc în final la comportamente deviante.  
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Teoria asocierilor diferenţiale 

Teoria asocierilor diferenţiale pune accentul pe 

învăţarea socială, imitaţie şi interpretările favorabile sau 

defavorabile ale normelor (Tomiţă, 2008). Normele sociale 

aparţinând diverselor grupuri intră în concurs, individul fiind 

pus în situaţia de alegere din perspectiva valorilor asociate 

normelor. 

Teoria dezorganizării sociale  

Teoria dezorganizării sociale arată că multe din 

fenomenele infracţionale ale societăţii actuale se datorează 

industrializării şi destructurării reţelelor sociale tradiţionale şi 

ineficienţei solidarităţii sociale.  

Alte teorii semnificative în domeniul genezei 

comportamentului deviant pot fi: teoria etichetării sociale 

(Mitrofan, Zdrenghea, Butoi, 1994) conform căreia etichetarea 

unui individ sau grup ca deviant va genera devianţă ca răspuns 

din partea acestora, teoria anomiei sociale ca incompatibilitate 

dintre scopurile şi mijloacele solicitate şi respectiv existente la 

nivelul societăţii (Merton, 1938, Tomiţă, 2008). Teoria 

controlului social afirmă că deficitul de socializare determină 

inadaptare, devianţă şi marginalitate (Tomiţă, 2008). Teoria 

oportunităţii diferenţiale pune comportamentul deviant pe 

seama inechităţii în accesul la resurse şi la succes social, ceea ce 

determină o aderare la mijloace nelegitime de îndeplinirea unor 

scopuri care pot fi legitime în sine.  
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Sancţiunea 

La ora actuală există patru modele teoretice de 

interpretare a semnificaţiei şi rolului sancţiunii, în funcţie de 

viziunea cu privire la necesitatea şi utilitatea sancţiunii (Groza, 

2006, 16).  

Dreptatea (Justiţia) retributivă (Von Hirsh, 1976) Este 

paradigma clasică a înţelegerii pedepsei, având originea în legea 

talionului, care formulează reciprocitatea ca element ce 

guvernează relaţiile interumane (Sandu, 2012c; Sandu, Damian, 

2012). Pedepsa vizează în acelaşi timp făptuitorul şi fapta. Se 

urmăreşte stabilirea costului social al infracţiunii, individualizarea 

pedepsei făcându-se în funcţie de gravitatea faptei şi 

circumstanţele săvârşirii infracţiunii (Ashwoorth, 1989; 

Hudson, 1996). Scopul pedepsei este retribuirea făptuitorului 

pentru acţiunea săvârşită, sau în anumite situaţii, pentru 

inacţiunea sa. Justiţia retributivă are în vedere distribuţia dreptăţii. 

Sistemele penale moderne au înlocuit retribuţia talionică de tip 

„ochi pentru ochi” şi „dinte pentru dinte” cu pedepse 

simbolice în general privative de libertate. Principiile justiţiei 

retributive ţin cont exclusiv de fapta săvârşită, sentinţa având 

rolul unei denunţări a faptei (Groza, 2006). Teoria justiţiei 

retributive rezidă în eticile distributive, şi mai ales în cea a lui 

John Rawls. Dreptatea ca echitate este transpusă în cazul de 

faţă ca pedeapsă echitabilă pentru fapta săvârşită. 

Circumstanţele săvârşirii faptei, şi mai ales intenţionalitatea 

acesteia, (Groza, 2006) ar trebui cântărite în individualizarea 

pedepsei. Estimarea pericolului social nu poate constitui obiect 

al sancţiunii într-o teorie pur distributivă, întrucât analiza ar fi 

de tip consecvenţionalist şi nu intenţionalist. Principiile 

dreptăţii distributive sancţionează mai ales intenţia înfăptuită, 
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sau neglijarea ce putea fi prevăzută. Sistemele penale moderne 

ţin cont de consecinţe în individualizarea pedepsei într-o 

manieră care diferă de la o ţară la alta, şi de la practica unei 

instanţe la alta. Intenţia unui furt şi manifestarea ei infracţională 

este aceeaşi, indiferent dacă făptuitorul a putut sustrage 10 lei 

sau 1 milion de lei. Deci pedeapsa ar trebui să fie similară. În 

practică o serie de alţi factori, printre care pericolul social al 

faptei, riscul de recidivă, recuperarea prejudiciului, sunt luaţi în 

calcul în individualizarea pedepsei. Dalina Groza (2006) atrage 

atenţia că aplicarea principiului echităţii în justiţia retributivă 

vizează un echilibru între avantajele nelegitime obţinute prin 

săvârşirea infracţiunii şi dezavantajul creat de pedeapsă. 

Echitatea însă se manifestă exclusiv la nivelul făptuitorului, nu 

şi la nivelul victimei care nu este recompensată pentru 

pierderea suferită. În fapt recuperarea prejudiciului este dispusă 

de instanţă în actul de condamnare, şi constituie un element de 

individualizare a pedepsei. Riscul cu privire la neacoperirea 

prejudiciului, mai ales în cazul infracţiunilor în care nu este 

vizată proprietatea revin în sarcina victimei (Groza, 2006). 

Dreptatea (Justiţia) orientată spre drepturile omului îşi are 

originea în viziunea conform căreia statul, societatea în genere 

este coresponsabilă împreună cu infractorul, de perturbarea 

relaţiilor sociale prin actul infracţional (Sandu, 2012c; Sandu, 

Damian, 2012). Justiţia orientată spre drepturile omului preia 

principiul proporţionalităţii din paradigma justiţiei retributive, 

adăugând elementele referitoare la persoana infractorului. De 

asemenea, este introdus principiul reabilitării de factură 

utilitaristă. Acest principiu obligă statul să contribuie la 

reabilitarea infractorului (Groza, 2006). Statului nu-i revine 
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doar dreptul de a pedepsi, ci şi obligaţii cu privire la caracterul 

pedepsei şi limitele executării acesteia: 

 de a-i retrage o serie de drepturi persoanei condamnate; 

 de a proteja persoana condamnată împotriva 

tratamentelor inumane şi degradante (Groza, 2006) 

Demnitatea umană este intrinsecă oricărei persoane 

umane, indiferent de virtuţile sale morale personale. Dreptul 

societăţii de a pedepsi poate viza exclusiv restrângerea unor 

libertăţi sociale ale individului şi nu poate atenta în nici un caz 

la securitatea şi integritatea sa fizică. Normele internaţionale cu 

privire la drepturile omului sunt de drept preluate în legislaţia 

internă având astfel putere de lege. Cu toate acestea, un număr 

suficient de mare de condamnări ale României la CEDO, 

privind tratamente inumane în închisori, arată că încă justiţia 

bazată pe drepturile omului mai poate suferi îmbunătăţiri din 

prisma aplicării ei în practică. Nu putem să nu menţionăm că 

viziunile centrate pe drepturile omului sunt de dată relativ 

recentă. Secolul al XIX -lea a adus abolirea sclaviei, secolul al 

XX-lea a adus drepturi civile pentru femei şi persoane de 

culoare. Secolul XX a cunoscut o serie de crime abominabile 

împotriva umanităţii. Lagărele de exterminare naziste, 

deopotrivă cu închisorile comuniste, au excelat în inumanitate 

arătând, necesitatea unui sistem de drept internaţional care să 

garanteze drepturile omului, dar şi constituirea unor viziuni 

teoretice şi unor filosofii profund umaniste, care să modifice 

mentalităţile colective în sensul respectului profund pentru 

condiţia umană. 

Dreptatea (Justiţia) utilitaristă. Scopul sancţiunii este cel de 

a preveni săvârşirea de noi infracţiuni. Realizând o sinteză a 

literaturii de specialitate în special a celei americane, Dalina 
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Groza, (2006) identifică o serie de principii ale justiţiei 

utilitariste. 

 Principiul descurajării (disuasiunii). Sancţiunea trebuie 

să descurajeze săvârşirea pe viitor de noi infracţiuni, 

atât de făptuitorul în cauză, cât şi de alte persoane. 

Rolul sancţiunii privative de libertate nu este atât de a-l 

extrage pe individ din colectivitate şi de a-i limita astfel 

cariera infracţională, ci mai ales acela de a-l descuraja 

să-şi continue cariera infracţională în perioada post 

penală. Desigur această teorie nu se aplică pentru 

condamnaţii la moarte şi respectiv la detenţie pe viaţă, 

pentru care cel puţin teoretic nu există o carieră 

postcarcerală.  

 Principiul severităţii (exemplarităţii). Severitatea 

pedepsei descurajează comportamentul infracţional 

viitor. Fiind o teorie utilitaristă se porneşte de la 

premisa că individul dezvoltă un comportament de 

maximizare a efectelor benefice şi minimizare a celor 

negative. Cu cât sancţiunea prevăzută pentru o faptă 

este mai severă, cu atât riscul pedepsei va contribui mai 

mult în bilanţul ce stă la baza deciziei pentru 

comportamentul delincvent. Trebuie ţinut cont de 

caracterul iraţional a faptului social, şi de faptul că mulţi 

dintre posibilii făptuitori nu vor fi descurajaţi de 

severitatea pedepsei, întrucât pentru o parte a acestora 

frica de pedeapsă nu mai constituie un element de 

descurajare. 

 Principiul proporţionalităţii (gradualităţii). Acest 

principiu porneşte de la prezumţia raţionalităţii 

infractorului, anticiparea pedepsei fiind un motiv de 
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descurajare a comportamentului infracţional, dar şi de 

echitate între avantajele subiective procurate prin 

săvârşirea infracţiunii şi disatisfacţiile oferite de 

pedeapsă. Aplicarea principiului elimină riscul 

arbitrarietăţii pedepsei şi comportamentului 

discreţionar în înfăptuirea justiţiei. 

Dreptatea (Justiţia) restaurativă. Rolul pedepsei este cel de 

a facilita reabilitarea, statul fiind coresponsabil de reabilitare. 

Justiţia restaurativă pune problema medierii relaţiei infractor-

victimă. Scopul pedepsei este restaurarea drepturilor victimei 

prin procesul medierii infractor-victimă (Sandu, 2012c; Sandu, 

Damian, 2012). Justiţia restaurativă are ca element central situaţia 

victimei şi compensaţia pagubelor pe care aceasta le-a avut de 

suferit din acţiunea infracţională. Modelul se bazează pe 

activităţi reparatorii active (Groza, 2006) şi pe conştientizarea 

infractorului cu privire la impactul infracţiunii asupra victimei. 

Justiţia restaurativă se îndreaptă mai degrabă înspre mediere 

între infractor şi victimă, şi implicit spre depenalizarea 

sancţiunii. Se elimină parţial riscul de recidivă dat de cariera 

penitenciară şi de discriminarea la care foştii deţinuţi sunt 

supuşi. Este maximizat rolul educativ al sancţiunii în 

detrimentul rolului său punitiv. Modelul poate fi adecvat, cel 

puţin pentru acele infracţiuni săvârşite de făptuitorii aflaţi la 

prima abatere, mai ales minori, de persoane care regretă fapta şi 

care sunt dispuse la medierea cu victima şi recuperarea integrală 

a prejudiciului. Justiţia restaurativă este considerată o modalitate 

alternativă de soluţionare a conflictelor dintre victimă şi 

infractor (James, 2005), modificându-se sensul termenului de 

răspundere penală. Aceasta nu mai este exclusiv faţă de 

societate, ci mai ales faţă de victimă. Accentul restaurativ se 
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pune pe înţelegerea de către infractor a răului produs, şi pe 

acceptarea răspunderii pentru repararea pagubei (Toroipan, 

Oancea, 2002: 2). Implementarea justiţiei restaurative se 

realizează prin accentuarea dimensiunii sociale a răspunderii 

penale (Daly, 2000; Damian et al, 2010). 

Principiile justiţiei restaurative sunt: 

 Conştientizarea sprijinului; 

 Evitarea reproşului în timpul medierii; 

 Implicarea activă a făptuitorului în restaurarea situaţiei 

victimei; 

 Acceptarea ambiguităţii rolurilor; 

 Delimitarea faptei de făptuitor; 

 Valorificarea situaţiei infracţionale ca oportunitate de 

învăţare (Toroipan, Oancea 2002). 

Pedepsele neprivative de libertate acordate în acest 

moment sunt amenzile penale şi suspendarea executării 

pedepsei (Durnescu, 2006; Martin, 2008). Justiţia restaurativă 

este văzută de Doina Balahur ca o paradigmă - cadru 

conceptual a pedepselor neprivative de libertate (Balahur, 

2004). Cu toate acestea, o serie de alte măsuri neprivative de 

libertate, cum ar fi munca neremunerată în folosul comunităţii, 

obligarea la participarea în programe de reabilitare, sunt deja 

prevăzute ca soluţii posibile de legislaţia în vigoare (Abraham, 

Szabo, 2006). 

Doina Balahur (2008) arată că există două sensuri ale 

termenului probaţiune: 

 acela de strategii care limitează contactul făptuitorului 

cu sistemul formal al justiţiei penale,  

 alternativă la sancţiunile privative de libertate.  
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Este urmărită nu doar depenalizarea sancţiunii, ci 

reconstrucţia reţelelor reciprocităţii organizate şi a ”solidarităţii 

civice” (Balahur, 2008).  

Argumentele (Balahur, 2008) în favoare măsurilor 

comunitare neprivative de libertate:  

 este evitată încarcerarea; 

 este evitată discriminarea la care sunt supuşi foştii 

deţinuţi, şi traumele mediului carceral, sunt mai 

potrivite pentru anumite tipuri de infracţiuni şi 

infractori; 

  este facilitat procesul de reintegrarea în comunitate şi 

reabilitare; 

 sunt mai umane; 

 sunt mai puţin costisitoare; 

 se evită supraaglomerarea închisorilor; 

 sunt realizate programe educaţionale mai eficiente şi de 

calitate, pentru preîntâmpinarea riscului de recidivă. 

Probaţiunea reprezintă aşadar, (Balahur, 2008) metodă 

de pedepsire cu pronunţat caracter socio-pedagogic, fiind 

îmbinate supravegherea cu asistenţa. 

Justiţia tranzacţională. Faţă de cele patru modele 

identificate (Groza, 2006) noi luăm în considerare existenţa 

încă a unui model de înfăptuire a justiţiei şi anume justiţia 

tranzacţională. Înfăptuirea justiţiei tranzacţionale este 

extrajudiciară şi are loc atunci când înţelegerea părţilor 

suspendă sau anulează procesul penal. Legislaţia românească 

prevede instituţia medierii penale doar în puţine situaţii, în 

general de fapte fără violenţă sau cu violenţă uşoară, şi cu 

prejudiciu redus. Modelul american de justiţie tranzacţională 
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permite înţelegerea între făptuitori şi procuror, fapt ce exclude 

procesul penal. În contextul românesc, în care medierea este o 

instituţie relativ nouă, salutăm iniţiativele de introducere a 

medierii în cazul unor fapte penale.  

În opinia noastră atât justiţia tranzacţională cât şi 

justiţia restaurativă nu vor fi eficiente în lipsa unui sistem bine 

pus la punct de probaţiune şi supraveghere în comunitate. În 

ceea ce priveşte probaţiunea, reintegrarea socială a 

făptuitorului, dar şi situaţia victimei, învaţământul juridic 

românesc nu-i pregăteşte suficient pe viitorii jurişti pentru 

înţelegerea semnificaţiei particulare a alternativelor neprivative 

de libertate.  
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Calitatea vieţii şi construcţia politicilor publice 

Studiile sociologice privind calitatea vieţii au reunit o 

serie de cercetări din domenii aparent separate, pe baza unor 

coerenţe gnoseologice. 

Politicilor publice şi calitatea vieţii 

Cătălin Baba (2003) arată că cercetarea politologică de 

orientare post-behavioristă se centrează asupra analizei 

politicilor publice, a explicării cauzelor şi consecinţelor 

activităţilor guvernamentale (Dye, 1995), Abordarea vizează 

înţelegerea conţinutului politicii publice, din perspectiva forţele 

sociale, economice şi politice implicate în construcţia şi 

implementarea politicilor publice. Cercetarea politicilor publice 

vizează impactul şi consecinţele acestora asupra societăţii, 

bazându-se pe o o abordare interdisciplinară, care foloseşte 

concepte, tehnici şi metode din sociologie, economie, ştiinţe 

administrative, management, etc. (Baba, 2003). Cercetarea 

politicilor publice (Zamfir, Vlăsceanu, 1998) –policy research- 

are ca scop eficientizarea politicilor sectoriale, fiind din punctul 

de vdere al lui Baba, o aplicare a metodologiei specifice de 

cercetare socială în studiul unor fenomene cu relevanţă directă 

asupra vieţii cotidiene a cetăţenilor (Baba, 2003) Spre deosebire 

de cercetarea socială academică, cercetarea politicilor publice 

este o cercetare practică, aplicativă, obiectivul principal nefiind 

producerea cunoaşterii teoretice, ci a unei cunoaşteri cu 

caracter practic, aplicabil într-o situaţie particulară. Sunt 

analizate problemele sociale curente ale unei anumite populaţii 

fiind elaborate modele de politici publice generale sau 

sectoriale. Policy research –cercetarea politicilor publice este o 
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cunoaştere aplicată, cu scop eminamente practic. Rezultatele 

evaluării politicilor publice ar trebui să permită crearea unei 

bune guvernanţe la nivel particular şi/sau a bunei guvernări la nivelul 

statal.  

Calitatea vieţii şi bunăstarea subiectivă 

Studiul "calităţii vieţii" începe ca o analiză a realităţii 

sociale ca un câmp unitar de forţe care interacţionează, un loc 

important ocupând dimensiunea economică alături de 

dezvoltarea şi funcţionalitatea personalităţii sociale a individului 

grupului sau comunităţii. Acestea formează latura subiectivă a 

calităţii vieţii, în timp ce raporturile sale cu resursele constituie 

latura obiectivă. Conceptul de calitate a vieţii derivă din 

conceptul general de bunăstare (welfare). Termenul calitatea vieţii, 

legată de sănătate, se referă la gradul în care aspectele 

semnificative ale vieţii personale sunt influenţate de starea de 

sănătate şi de intervenţiile legate de aceasta. Calitatea vieţii 

(Lauer, Lauer, 2010), corelată cu starea de sănătate, analizează 

gradul în care aceasta împreună cu procesele terapeutice 

influenţează bunăstarea, sau cel puţin menţinerea, în limite de o 

relativă normalitate, a acesteia. Studiile privind calitatea vieţii 

sunt utilizate în evaluarea programelor sociale şi de de sănătate, 

în construcţia politicilor publice cum ar fi politicile sociale, de 

sănătate, educaţionale, etc., dar şi în practica socială sau clinică 

curentă. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii corelează calitatea 

vieţii cu modul în care indivizii percep statutul lor social, 

raportul la valorile culturale, la standarde şi aspiraţii. În general, 

calitatea vieţii este un concept menit să obiectiveze experienţa 

subiectivă a bunăstării şi fericirii (Karner- Huţuleac, 2013). 

How to cite: @ Sandu, A. (2016).Introducere in sociologie. Iasi, Romania: Lumen.



Introducere în sociologie 

121 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHOQOL) identifică 6 

domenii cu 24 de dimensiuni ale calităţii vieţii, propunând 100 

de indicatori pentru a analiza calitatea vieţii corelată cu 

sănătatea. 

Analiza unui set de indicatori privind calitatea vieţii 

diferitelor categorii de beneficiari ai politicilor şi programelor 

sociale sau de sănătate, permite factorilor de decizie:  

 să crească precizia în analiza cost-beneficiu;  

 să proiecteze politici de sănătate privind terapiile care 

permit prelungirea vieţii / creşterea calităţii vieţii;  

 să evalueze necesităţile de finanţare în domeniul 

asistenţei sociale sau al sănătăţii; 

 să stabilească protocoale terapeutice noi, modele noi de 

intervenţie în spaţiul social, etc. 

Dimensiunile de analiză a calităţii vieţii legate de starea 

de sănătate sunt: 

 starea de sănătate fizică în ceea ce priveşte starea de 

vigoare, de oboseală, durere sau disconfort, somn sau 

odihnă; 

 stima de sine, încrederea în propriile forţe şi capacităţi 

cognitive: gândire, învăţare, memorare şi focalizare. 

Aderenţa la tratament pare să fie corelată cu starea 

afectivă pozitivă; 

 gradul de autonomie (independenţă) analizat sub 

aspectul disponibilităţii la mobilitate fizică, îndeplinirea 

activităţilor de zi cu zi; 

 gradul de dependenţă faţă de medicamente şi 

dispozitive medicale; 
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 starea de sănătate socială văzută sub aspectul relaţiilor 

inter-personale şi de suport social, pe care individul le 

dezvoltă. 

Ca indicator al calităţii vieţii, mediul de viaţă al individului 

este privit sub aspectul: 

 resurselor financiare;  

 libertatea de mişcare; 

 satisfacţia muncii;  

 accesibilităţii şi calitatăţii serviciilor medicale şi de 

îngrijire socială,  

 educaţiei şi accesul la formare profesională; 

 calitatăţii vieţii spirituale, înţeleasă ca apartenenţă 

religioasă precum şi calitatea practicilor religioase în 

funcţie de preferinţele proprii (Lupu, Zanc, 2004). 

Determinanţi sociali ai calităţii vieţii 

Studiile privind determinanţii sociali ai stării de sănătate 

debutează încă din secolul al XIX-lea, incluzând şi observaţiile 

de referinţă privind relaţia dintre nivelul de trai şi starea de 

sănătate a populaţiei. Durkheim (2005) consideră suicidul o 

problemă mai curând socială decât individuală. F. Engels 

(1844) arată că sărăcia şi şomajul reprezintă indicatori ai 

nivelului scăzut de sănătate. 

La mijlocul anilor ‘80 o serie de studii de referinţă 

asupra funcţionarilor publici: au evidenţiat relaţia graduală între 

nivelul ocupaţional şi starea de sănătate existentă la toate 

nivelurile ierarhiei ocupaţionale, subliniind efectul diferenţei de 

clasă socială asupra sănătăţii şi a ratelor de morbiditate şi 

mortalitate (Marmot. et al., 1991).  
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După 1950 a fost evidenţiată influenţa deprivării 

materiale asupra ratelor de morbiditate şi mortalitate. 

G. Engel (1978) realizează “modelul bio-psiho-social” 

prin care factorii patogeni de ordin psihosocial influenţează 

starea de sănătate şi riscul de îmbolnăvire. 

Studii empirice asupra relaţiei dintre venit, gradul de 

educaţie şi rata mortalităţii (Kitagawa, Hauser, 1973), arată că 

legătura dintre aceste variabile, este mai puternică pentru adulţii 

cu vârste între 25 şi 64 ani.  

Au existat de asemenea o serie de cercetări privind 

relaţia dintre gradul de sănătate şi apartenenţa rasială. 

Sunt acceptate două modele teoretice privind cauzele 

inegalităţile în sănătate: 

 Influenţa statutului socio-economic (SES) 

 Influenţa mediului social. 

Poziţia socială reprezintă un factor complex care 

contribuie la starea de sănătate a populaţiei prin componentele 

sale: vârstă, gen, statut socio-economic, nivel educaţional, 

ocupaţie, venit. Componentele poziţiei sociale constituie factori 

importanţi în determinarea stării de sănătate, influenţând în 

mod direct condiţiile de viaţă şi de muncă, şi oportunitatea 

alegerii unui stil de viaţă sănătos şi a unor servicii medicale de 

calitate. 

Venitul reprezintă un factor universal în determinarea 

inegalităţilor în sănătate, atât la nivel individual, cât şi la nivel 

societal (Anderson et al, 2009). Bogdan Voicu (2005) 

evidenţiază inter-relaţionarea dintre bunăstarea materială şi 

starea de sănătate, arătând rolul sănătăţii ca resursă importantă 

pentru dezvoltarea individuală, permiţând participarea pe piaţa 

forţei de muncă şi asigurarea veniturilor necesare. Avem de a 
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face cu o relaţie circulară între ocupare şi stare de sănătate.O 

stare precară de sănătate are impact în ceea ce priveşte 

posibilităţile de angajare. În acelaşi timp şi neocuparea şi 

şomajul mai ales cel de lungă durată, contribuie la o stare de 

sănătate precară.” (European Commission, 2003, apud 

Anderson, 2004). 

Educaţia ca determinant social al stării de sănătate 

Nivelul educaţional influenţează strategiile de viaţă 

dezvoltate de indivizi pentru a avea o viaţă bună, implicit 

pentru menţinerea unei stări bune de sănătate (Anderson, 2004; 

Precupeţu, 2008). 

Prezenţa unei resurse umane bine educate şi cu o stare 

de sănătate mai bună, determină o productivitate ridicată a 

muncii şi o mai bună organizare a activităţii economice. Un 

nivel ridicat al producţiei permite noi investiţii în educaţie şi 

sănătate, determinând existenţa unei resurse umane mai bine 

educate şi mai sănătoase. Pe de altă parte, indivizii mai sănătoşi 

vor avea posibilităţi mai mari de a se educa, în timp ce indivizii 

mai educaţi vor fi mai capabili şi mai dispuşi să prevină bolile şi 

să-şi îngrijească corespunzător sănătatea (Voicu, 2005). 

Vârsta este un determinant social al stării de sănătate. 

Odată cu înaintarea în vârstă are loc o depreciere graduală a 

stării de sănătate. Genul introduce o serie de determinanţi 

particulari ai stării de sănătate: 

 femeile au, în general, o speranţă de viaţă mai ridicată 

decât bărbaţii, dar în acelaşi timp sunt mai predispuse la 

boli. 

 bărbaţii sunt mai predispuşi la boli cardiovasculare 

(Vander Zanden, 1988/1990). 
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 inegalităţile de gen în ceea ce priveşte starea de sănătate 

provin atât din diferenţele fiziologice, cât şi din cele 

care ţin de stilul de viaţă (Vander Zanden, 1988/1990).  

Stilul de viaţă adoptat de către o persoană are un 

impact important asupra stării sale de sănătate:  

 prin comportamentele de risc (consumul de alcool, 

tutun, droguri, etc.), caracteristicile alimentaţiei, 

practicarea exerciţiilor fizice, modul de petrecere a 

timpului liber limitarea stresului, comportamente de 

prevenire a bolilor, etc.  

 valorile şi atitudinile relaţionate sănătăţii, acestea 

influenţând comportamentele legate de starea de 

sănătate (Precupeţu, 2008).  

 atitudinile, valorile şi comportamentele corelate cu 

starea de sănătate au o componentă importantă socio-

culturală, o mare parte dintre acestea fiind determinate 

cultural (Vander Zanden, 1988/1990). 

Vulnerabilitatea socială şi calitatea vieţii 

Din perspectiva determinanţilor sociali, un individ nu 

este intrinsec vulnerabil, ci vulnerabilizat de factori adiţionali 

precum: sărăcia, locuire neadecvată, calitatea scăzută a 

serviciilor reglementări legale dezavantajoase, manifestări ale 

puterii şi inegalitãţii la nivelul familiei, a societăţii - incluzând 

instituţii, structuri, ierarhii, politici, măsuri.  

Vulnerabilitatea poate conduce la stiluri de viaţă 

dependentă şi respectiv: stigmatizare, marginalizare şi excludere 

socială.  
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Din punct de vedere social, situaţiile de risc şi starea de 

vulnerabilitate pot fi prevăzute, prevenite sau, limitate. 

Persoana respectivă va fi sprijinită în reintegrarea ei socială, 

prin activarea resurselor proprii, prin identificarea modalităţilor 

optime de a face faţã problemelor. Acţiunile de intervenţie se 

înscriu, pe de o parte, în sistemul asigurărilor sociale, iar pe de 

alta, în cel al asistenţei sociale (Ştefăroi, 2009). Obiectivele 

generale ale serviciilor şi activităţilor de asistenţă comunitară au 

în vedere: 

 implicarea comunităţii în identificarea problemelor 

medico-sociale ale acesteia;  

 definirea şi caracterizarea problemelor medico-sociale 

ale comunităţii;  

 dezvoltarea programelor de intervenţie privind asistenţa 

medicală comunitară, adaptate nevoilor comunităţii;  

 monitorizarea şi evaluarea serviciilor şi activităţilor de 

asistenţă medicală comunitară;  

 asigurarea eficacităţii acţiunilor şi a eficienţei utilizării 

resurselor.  

Termenul bunăstare socială (social welfare) are în 

literatura de specialitate două accepţiuni: aceea de instituţii 

specializate în oferirea serviciilor de protecţie socială, cât şi 

aceea de disciplină academică care cercetează calitatea vieţii 

amintite anterior (Johnson, Schwartz, Tate, 1996). Scopul 

programelor serviciilor sociale este de a contribui la prevenirea, 

rezolvarea sau ameliorarea problemelor sociale majore. Definit 

ca un set de programe oferite de diverse agenţii în scopul 

creşterii „bunăstării individuale sau sociale”, termenul se 
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suprapune semantic peste cel de asistenţă socială (Sandu, 

2013a).  

Calitatea vieţii trebuie privită într-o perspectivă mai 

largă decât aceea de produs direct al creşterii economice. Pe 

lângă bunurile şi serviciile economice, calitatea vieţii este 

influenţată de o gamă largă de alte componente: calitatea 

mediului natural şi urban, condiţiile sociale şi umane, calitatea 

vieţii sociale şi a relaţiilor interpersonale, posibilităţi de 

informare, de perfecţionare intelectuală şi participare la cultură 

(Rebedeu, Zamfir, 1982, Zamfir, 1999). 

Sfera serviciilor sociale în domeniul creşterii calităţii 

vieţii nu include doar asistenţa socială. Intervenţii utile pot şi 

trebuie să rezulte din cooperarea interdisciplinară a unor 

domenii precum: sociologia, psihologia, politicile sociale, 

antropologia culturală, ştiinţele juridice, medicina socială, şi 

ştiinţele comunicării (Husband, 2010). 

Vom prezenta în continuare un model ca posibilă 

paradigmă a interconexiunii dintre diferitele componente ale 

cunoaşterii şi acţiunii sociale îm cadrul sistemelor de protecţie 

socială (Zastrow, 1987) 

Sociologia, pornind de la studiul organismului social, 

instituţiilor sociale, faptelor sociale şi comportamentului 

actorilor sociali, diagnostichează şi prognozează disfuncţiile 

care ar putea apărea. Studiile venite să pună în evidenţă variaţia 

unor indicatori ai calităţii vieţii, vor evidenţia zonele prioritare 

pentru intervenţie precum şi efectele globale realizate de 

intervenţiile strategice prin programe ample asupra unor 

categorii defavorizate. 

Psihologia, prin studiul proceselor psihice, poate da un 

model coerent de analiză a comportamentului uman, al 
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dezvoltării personalităţii sociale a individului, putând propune 

strategii terapeutice şi de intervenţie. 

Psihiatria, prin studiul aspectelor patologice ale 

comportamentului uman diagnostichează şi intervine terapeutic 

în maladiile psihice de care eventual ar suferi clienţii serviciilor 

sociale. 

Ştiinţele politice, prin studiul doctrinelor şi programelor 

politice şi al siguranţei, prin cercetarea politicilor sociale 

existente sau promovarea unora noi, contribuie la predicţia 

nevoilor sociale şi terapeutice a acestora prin actul decizional. 

Economia, prin studiul producţiei, distribuţiei şi 

consumului evidenţiază nevoile populaţiei în planul concret 

material, putându-se propune strategii macro sau micro de 

redistribuire a unei părţi a venitului şi orientarea acesteia spre 

categoriile de populaţie defavorizate. 

Antropologia culturală, prin metode proprii de analiză 

provenite din psihologie şi sociologie, cercetează specificul 

diferitelor culturi sau subculturi, populaţii şi zone, punând în 

evidenţă nevoile şi resursele specifice (Sandu, 2013a). 

Considerăm domeniul „bunăstării sociale” ca pe o zonă 

interdisciplinară de activitate profesională, legată direct de 

creşterea calităţii vieţii indivizilor.  

Instrumente de măsurare a calităţii vieţii 

Unul din instrumentele standardizate cu privire la 

analiza calităţii vieţii, corelată cu starea de sănătate, îl reprezintă 

chestionarul SF 36. Acesta implică evaluarea unor dimensiuni 

bio-psiho-sociale cu privire la calitatea vieţii: 

 funcţionalitatea fizică; 
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 limitele în exercitarea rolurilor sociale datorate unor 

probleme de sănătate; 

 existenţa durerilor; 

 starea de sănătate mentală, corelată cu stresul 

psihologic şi bunăstarea din punct de vedere psiho-

social; 

 limitări ale exercitării rolurilor sociale din cauza unor 

probleme emoţionale; 

 starea de vitalitate exprimată în energie sau oboseala şi 

percepţia generală asupra stării de sănătate (Ware, 

2004). 

În ţara noastră, instrumentul a fost aplicat la pacienţii 

cu transplant hemodialysic, anefric cu insuficienţă renală 

(Sinescu et al., 2008), în studiul calităţii vieţii pacientului în stare 

post-operatorie (Hartog et al, 2009), etc. Sinescu şi 

colaboratorii săi (2008) arată că instrumentul SF 36 poate fi cu 

succes utilizat în monitorizarea pacienţilor cu diferite condiţii 

patologice, şi compararea valorilor obţinute de aceştia la 

principalii indicatori de calitate a vieţii, cu cele obţinute prin 

aplicarea instrumentului la majoritatea populaţiei. Se poate 

obţine astfel un raport al calităţii vieţii unei populaţii 

particulare, faţă de calitatea vieţii populaţiei majoritare dintr-un 

anumit teritoriu.Profilul Duke Health este un alt instrument 

utilizat frecvent în măsurarea calităţii vieţii subiecţilor. Acest 

instrument ia în calcul: 

 sănătatea fizică (ex., dificultatea în urcarea scărilor, 

propria reflecţie a subiectului faţă de fatigabilitatea de 

care dă dovadă, etc.); 

How to cite: @ Sandu, A. (2016).Introducere in sociologie. Iasi, Romania: Lumen.



Antonio SANDU 

130 

 sănătatea mentală / psihică (autoapreciere, locus of 

control, self eficacy, şi reflecţia asupra auto-eficacităţii 

pe care subiectul o oferă); 

 durerea (senzaţiile de durere şi experienţa durerii); 

 sănătatea percepută (auto-aprecierea stării de sănătate, 

condiţiile în care o persoană se declară sănătoasă, şi 

aprecierea calităţii generale a stării de sănătate); 

 incapacitatea (auto-aprecierea asupra propriilor 

incapacităţi, de exemplu dacă subiectul consideră că 

este greu să se concentreze, etc.); 

 stima de sine (ex: modul în care subiectul se consideră 

o persoană dificilă, capricioasă, irascibilă; sau se declară 

mulţumit(ă) de viaţa de familie de locul de muncă), etc.  

 anxietatea (ex: existenţa unor probleme serioase cu 

somnul; starea de tensiune, agitaţie, nervozitate, etc.);  

 depresia (ex: subiectul se consideră sau nu o persoană 

tristă sau deprimată);  

 sănătatea socială (ex: vizează satisfacţia vieţii de familie, 

a vieţii de muncă, a relaţiilor interpersonale).  

Scorurile ridicate obţinute de subiecţi la chestionarul 

Duke Health Profile indică o stare proastă auto-percepută a 

calităţii vieţii pacienţilor. 

Un alt instrument de evaluare a calităţii vieţii îl 

constituie– World Health Organization Quality of Life 

(WHOQOL–100 chestionarul OMS pentru evaluarea calităţii 

vieţii), cu 100 de itemi, 6 domenii şi 24 de dimensiuni, de 

referinţă:  

 sănătatea fizică; vigoare şi oboseală, durere şi 

disconfort, somn şi odihnă;  
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 sănătatea psihică, stările afective pozitive şi negative, 

stima de sine sau încrederea în forţele proprii şi 

capacităţile cognitive.  

 gradul de independenţă: mobilitate fizică, îndeplinirea 

activităţilor cotidiene, dependenţa de medicamente şi 

dispozitive medicale, capacitatea de muncă;  

 sănătatea socială sau calitatea vieţii în relaţiile sociale, 

relaţiile interpersonale, suportul social şi activitatea 

sexuală;  

 mediul de viaţă, resursele financiare, libertatea de 

mişcare fizică, şi securitatea muncii, accesibilitatea şi 

calitatea serviciilor medicale şi de asistenţă socială, 

locuinţa, accesul la pregătirea personală şi la informaţii, 

participarea la activităţi în timpul liber, calitatea 

mediului fizic ambiant;  

 calitatea vieţii spirituale, la aderenţa la o organizaţie 

religioasă, la credinţele şi convingerile proprii. 

Construcţia politicilor publice 

Politicile publice reprezintă strategii şi principii care 

ghidează acţiunile administrative ale statului în diversele 

categorii de probleme, ce apar în actul guvernării. O definiţie a 

politicilor publice ar fi aceea că ele reprezintă strategii 

guvernamentale, publice în general de răspuns la problemele 

comunităţii. Prin problemă publică, se înţelege o situaţie 

general percepută ca inacceptabilă şi care necesită intervenţie 

(Kraft, Furlong, 2013). 

Pe agenda publică figurează o gamă variată de 

probleme, fiecare necesitând o abordare particulară în 
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consonanţă cu o viziune politică şi o strategie de guvernare. 

Printre politicile publice se pot enumera: politicile bugetare, 

politicile de mediu, politicile de sănătate, politicile în educaţie 

politicile sociale. Responsabilitatea pentru politicile publice 

revine în general statului prin administraţia sa centrală, susţinut 

de administraţiile publice locale. 

Viziunea modernă bazată pe impactul comunităţilor 

locale asupra politicilor publice implică atragerea iniţiativei 

private în implementarea acestora, (Kraft, Furlong, 2013) prin 

iniţiative de responsabilitate socială corporatistă, parteneriat 

public privat, etc. Autorii menţionaţi disting între rezultatele 

politicilor publice (policy outputs) şi efectele acestora (Policy 

outcomes). Implementarea politicilor publice se realiează prin 

intermediul programelor derulate de instituţii şi agenţii 

guvernamentale sau private (Kraft, Furlong, 2013). 

Scopul declarat al politicilor publice este binele general 

– public good- şi promovarea bunăstării publice - public`s welfare. 

Conceptul de bine public nu este unanim acceptat el reflectând 

diversele valori şi opinii divergente existente la nivelul societăţii 

(Kraft, Furlong, 2013). Buna guvernare implică obţinerea 

minimului consens asupra binelui public, generat pe de-o parte 

prin sistemele decizionale specifice democraţiei reprezentative, 

susţinut şi legitimat prin instrumentele democraţiei deliberative. 

O componentă majoră a bunăstării sociale, de care ar trebui să 

se ţină cont în construcţia politicilor publice cu precădere 

asupra celor sociale şi de sănătate, educaţionale, o reprezintă 

bunăstarea subiectivă sau percepută care stă la baza conceptului 

de calitatea vieţii.  

Construcţia politicilor publice a celor de sănătate în 

particular poate fi analizată din perspectiva triadei, context 
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conţinut şi proces (Buse, Mays, 2012). Acţionând concomitent 

asupra celor trei laturi ale triunghiului acţiunii publice: actorii 

sociali individuali, grupali sau organizaţionali construiesc 

politicile publice printr-o permanentă ajustare a celor trei 

componente. Conţinutul politicilor publice îl reprezintă binele 

public, sau cu alte cuvinte, calitatea obiectivă şi subiectivă a 

vieţii. Contextul este reprezentat de particularităţile culturale ale 

societăţii în care se aplică politica publică precum şi de 

indicatorii de calitate a vieţii, deja existenţi la momentul 

implementării acesteia. Procesul vizează o variaţie pozitivă a 

indicatorilor generali de stare ai calităţii vieţii precum şi în 

măsura posibilităţilor, a indicatorilor subiectivi, particulari ai 

beneficiarilor respectivei politici publice. Modelul politicilor 

publice bazate pe calitatea vieţii poate fi gândit într-o 

perspectivă utilitariană ca maximizare a beneficiilor pentru cât 

mai multe persoane, şi /sau minimizarea gradului de 

disatisfacţie. Aceasta s-ar traduce prin obţinerea celei mai mari 

medii ponderate posibile ale indicatorilor de stare ai calităţii 

vieţii respectiv a celei mai mici variaţii negative a indicatorilor 

subiectivi ai calităţii vieţii. Prin evaluarea politicilor publice se 

înţelege măsurarea impactului acţiunilor guvernamentale sau 

locale care vizează structura investiţiilor şi a finanţărilor 

publice, nivelul şi strategia de impozitare, fiscalitatea şi mai ales 

impactul unor taxe particulare (Dasgupta, 2000) de exemplu a 

coplăţii în sistemul sanitar, etc. Măsurarea politicilor publice 

vizează atât comparaţia dintre situaţia dinainte de 

implementare, cât şi după implementarea acestora, compararea 

cu rezultatele similare obţinute în alte ţări, şi identificarea 

consecinţelor directe ale politicii publice în cauză. Toate acestea 
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necesită măsurători de calitatea vieţii pentru corecta stabilire a 

reperelor comparative (Dasgupta, 2000). 

Introducerea unei modificări a echilibrului sistemelor 

sociale prin intermediul politicilor publice, poate genera 

dezvoltare sustenabilă sau agravarea inechităţilor sociale. 

Implementarea unei politici publice ar trebui să aibă la bază o 

serie de raţiuni sociale şi economice şi nu doar simple 

considerente politice. 

Implementarea politicilor publice cu precădere a celor 

sociale şi de sănătate, pornind de la calitatea vieţii măsurată prin 

indicatori obiectivi şi subiectivi se poate realiza prin trecerea de 

la politicile publice impregnate ideologic la cele bazate pe 

consens democratic. 

Susţinem caracterul subiectiv al calităţii vieţii ca 

expresie a fericirii şi bunăstării individului. Tocmai pornind de 

la acest caracter subiectiv, politicile publice pot fi aşezate pe un 

fundament democratic deliberativ. Zorondo-Rodriguez şi 

colaboratorii (2012) atrag atenţia asupra importanţei 

contextului local în definirea indicatorilor calităţii vieţii, şi 

implicit în utilizarea calităţii vieţii în măsurarea eficienţei 

politicilor publice. Richard Young (2008) arată că indicatorii 

calităţii vieţii pot sta la baza proiectării politicilor publice, şi nu 

doar la măsurarea eficienţei acestora. Identificarea elementelor 

subiective cu privire la calitatea vieţii şi a disatisfacţiei 

percepute, poate fi utilizată inductiv în scopul evidenţierii 

acelor probleme cuprinse în agenda publică care întrunesc cele 

mai multe solicitări de modificare din partea cetăţenilor. Cu alte 

cuvinte, acele seturi globale de indicatori ai calităţii vieţii, care 

arată cea mai mare preocupare publică dintr-un anumit sector, 

ar trebui operaţionalizaţi ca obiective a politicilor publice. Deşi 
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aceste aspecte aparţin domeniului cunoaşterii comune, 

Dasgupta (2000) arată că în practică, decizia politică şi 

administrativă este rareori bazată pe studii temeinice de 

calitatea vieţii. 
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Elemente de metodologia cercetării sociale 

Orice cercetare sociologică10 urmăreşte un design 

metodologic ce constă într-o o serie de etape distincte:  

 construirea ipotezelor şi întrebărilor cercetării ;  

 explicarea şi operaţionalizarea cadrelor teoretice şi 

coordonate cu cea a ipotezelor cercetării; 

 stabilirea metodelor, tehnicilor şi instrumentele 

utilizate.  

În realizarea oricărei cercetări sociologice se pleacă de 

la analiza unor teorii de referinţă în domeniul ce urmează a fi 

investigat (Sandu, 2012a).Septimiu Chelcea (2007) consideră că 

într-o investigaţie de tip socio-uman trebuie urmate 

următoarele etape (Traşă, 2010):  

Determinarea obiectului cercetării – reprezintă o etapă de 

clarificare teoretică, vizând obiectivul cercetării. În cadrul 

acestei etape se va realiza documentarea cercetării vizând 

gradul de cunoaştere a domeniului, aşa cum este conturat în 

literatura de specialitate.  

Preancheta - presupune evaluarea în teren a întinderii 

fenomenului studiat, în scopul corectei identificări a 

obiectivelor cercetării, a metodologiilor direcţiilor în care 

cercetarea se va desfăşura. Se vor realiza observaţii preliminare, 

interviuri nestructurate cu personaje cheie, etc. 

                                                      
10 În cadrul subcapitolului au fost reluate o serie de abordări cuprinse în  
Sandu Antonio, (2013). Social Work Practice: Research Techniques and 
intervention models. From problem solving to appreciative inquiry, Lap Lambert 
Academic Publishing Germany.   
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Stabilirea obiectivelor şi formularea ipotezelor cercetării 

Obiectivele unei cercetări vizează cunoaşterea unui fenomen 

social sub o serie de aspecte particulare ale acestuia. Ipotezele 

provin, în general din teoria unui anumit domeniu, ca teze cu 

caracter general a cărei validare practică se caută.  

Stabilirea universului anchetei. Se urmăreşte contextul 

particular al cercetării sub aspectul spaţiului social unde va fi 

angrenată cercetarea, întinderea acesteia, cadrele particulare ale 

cercetării etc.  

Alcătuirea eşantionului. Cercetarea se va limita la analiza 

unei părţi din populaţia totală numită eşantion. 

Reprezentativitatea eşantionului poate fi de natură statistică, caz în 

care vorbim de validitatea cercetării, sau de natură teoretică, 

situaţie când vorbim de saturarea eşantionului atunci când nu se mai 

obţin răspunsuri semnificativ diferite.  

Alegerea tehnicilor de cercetare. Pornind de la metodologia 

propusă se are în vedere particularizarea unui set de tehnici 

cantitative sau calitative care să poată identifica, descrie sau 

evalua fenomenele studiate. Vasile Miftode (2003b) arată 

necesitatea transpunerii temelor de cercetare în indici şi 

indicatori capabili de a fi măsuraţi constituindu-se astfel 

instrumente de cercetare: ghiduri de interviu, chestionar, 

observaţii etc.  

Pretestarea instrumentelor de cercetare. Mai ales în cazul 

cercetărilor cantitative după construcţia efectivă a 

instrumentelor, urmează o etapă de (Miftode, 2003b) în care pe 

un grup restrâns, sunt aplicate instrumentele, în scopul de a se 

verifica validitatea şi fidelitatea acestora.  

Definitivarea instrumentelor de cercetare În urma pretestării 

efectuate instrumentele de cercetare sunt definitivate sub forma 
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ghidului de interviu, formulare de chestionar, etc. (Miftode, 

2003b; Chelcea, 2004). 

Aplicarea în teren a instrumentelor de cercetare În această 

etapă se vor aplica efectiv în teren tehnicile de investigare 

selectate. Etapa vizează colectarea datelor ce vor fi ulterior 

analizate cantitativ sau calitativ. Aplicarea instrumentelor se va 

realiza fie de cercetătorii înşişi fie de operatori instruiţi.  

 Prelucrarea datelor şi informaţiile obţinute. Prelucrarea 

datelor cantitative se face prin mijloace statistice, 

analizându-se frecvenţa apariţiei unui fenomen, 

relevanţa acestuia, corelaţiile dintre indicatorii avuţi în 

vedere etc. Este pusă în evidenţă validarea sau 

invalidarea ipotezelor. Prelucrarea datelor calitative 

vizează identificarea semnificaţiilor oferite de subiecţi 

unor fenomene, instituţii, etc. Sunt construite categorii 

structurale de răspunsuri, modalităţi particulare de 

interpretare, corelaţii între răspunsurile provenite de la 

diverşi subiecţi (Denzin, Lincoln, 2000; 2003).  

 Analiza rezultatelor obţinute din etapele anterioare ale 

investigaţiei. Este o continuare directă a etapei de 

prelucrare a datelor şi vizează analiza rezultatelor şi 

semnificaţiilor concrete ale acestora, validarea 

modelului teoretic, sau construcţia unui model teoretic 

în cazul cercetărilor exploratorii. Sunt operate 

generalizări sau particularizări, analize şi sinteze 

pornind de la datele existente şi corelarea acestora cu 

literatura de specialitate. Concluziile formulate vor avea 

în vedere răspunsurile la întrebările de cercetare şi 

evidenţierea rezultatelor semnificative. 
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 Redactarea raportului de cercetare. Raportul de cercetare 

presupune prezentarea în extenso a rezultatelor şi 

modalităţilor de obţinere a acestora, discuţii cu privire 

la validitatea rezultatelor şi concordanţei dintre acestea 

şi obiectivele cercetării Raportul de cercetare poate fi 

pus la dispoziţia beneficiarilor şi/sau utilizat pentru 

diseminarea rezultatelor sub forma publicării în articole 

în jurnale ştiinţifice, ca monografii, sau sub forma 

prezentărilor la conferinţe de specialitate. 

Metodologia cantitativă în ştiinţele sociale 

Ancheta prin chestionar 

Este metoda cea mai utilizată în cercetarea socială, fiind 

cea mai cunoscută, uneori identificată cu cercetarea sociologică 

însăşi (Hatos, 2002).  

Literatura de specialitate cuprinde numeroase încercări 

de definire a acestei metode.  

Ancheta este – o metodă de interogare asupra faptelor 

sociale precum şi a opiniilor, atitudinilor, motivaţiilor existente 

la nivelul grupurilor umane, mai mici sau mai mari, de analiză 

cuantificabilă a datelor în vederea descrierii şi explicării lor ( 

Hatos, 2002). 

Roger Mucchielli, considera chestionarul o listă de 

întrebări. Earl Babbie, spune că prin chestionar se înţelege „o 

metodă de colectare a datelor prin (1) întrebările puse 

persoanelor sau (2) prin chestionarea acestora dacă sunt în 

acord sau în dezacord cu enunţurile care reprezintă diferite 

puncte de vedere” (Traşă, 2010). 
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Proiectarea chestionarelor. Consideraţii generale despre 

chestionarul sociologic 

Elaborarea instrumentului se bazează pe etapa, 

anterioară a operaţionalizării. În această etapă se construiesc 

procedeele de măsurare a diferitelor concepte care intervin în 

cercetare de exemplu: coeziunea grupului, participarea la 

activităţile grupului de elevi, motivaţia pentru participarea la 

orele de educaţie fizică, bugetul de timp liber, bugetul de timp 

alocat pentru activităţi fizice, etc. Finalitatea acestei etape este 

asigurarea unei cât mai bune validităţi şi fidelităţi a măsurărilor 

noastre.  

Întrebările corespund indicatorilor identificaţi pentru 

conceptele pe care dorim să le măsurăm. De exemplu, 

conceptului de satisfacţie faţă de orele de educaţie fizică poate 

să fie cuprinse în unul sau mai mulţi indicatori: 

Cât de mulţumit sunteţi de orele de educaţie fizică? 

4. foarte mulţumit   3. mulţumit   2. nemulţumit    

1. foarte nemulţumit       9. nu ştiu/ NR 

Orice întrebare din chestionar în mod normal, derivă 

dintr-un set de ipoteze referitoare la fenomenul cercetat. 

Adeseori, ipotezele nu sunt explicitate, dar ele au orientat, chiar 

dacă nu sistematic şi conştient, construcţia instrumentului. 

Trebuie menţionat (Hatos, 2008) că regulile de 

formulare a întrebărilor din chestionar se aplică atât în 

anchetele indirecte cât şi în cele directe. Să mai menţionăm că 

regulile de formulare a întrebărilor din chestionar se aplică atât 

în anchetele indirecte cât şi în cele directe. În construcţia 

întrebărilor trebuie să se ţină cont de o serie de criterii: 
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 relevanţa – conţinutul întrebărilor trebuie să fie corelat 

cu tema şi să aibă relevanţă pentru obiectivele 

cercetării; 

 simetria – fiecare întrebare trebuie să se refere la un 

anumit aspect particular şi unic al cercetării; 

 claritatea şi simplitatea – întrebările trebuie să fie clare, 

simple, precise şi să reflecte într-o manieră consistentă 

sensul itemului la care se face referire; 

 adaptarea limbajului – care trebuie să fie înţeles de către 

persoanele supuse anchetei (Traşă, 2010). 

Pretestarea chestionarului şi studiul pilot 

Un moment care nu poate să lipsească din elaborarea 

instrumentului unei anchete este pretestarea chestionarului. 

După elaborarea chestionarului într-o primă formă, acesta este 

aplicat unui lot de subiecţi selectat din populaţia cercetării. 

Analiza rezultatelor acestei aplicări poate aduce mai multe 

contribuţii valoroase la producerea, în final, a unui chestionar 

cât mai bun: 

 Identificarea întrebărilor care produc multe non-

răspunsuri sau răspunsuri evazive; 

 Identificarea erorilor de formulare a întrebărilor sau a 

variantelor de răspuns; 

 Stabilirea variantelor de răspuns la întrebările închise 

prin înregistrarea acestora prin întrebări deschise în 

pretestare; 

 Indentificarea unor întrebări necesare dar ignorate 

iniţial; 

 Aprecierea validităţii şi fidelităţii unor instrumente de 

măsurare complexe (Hatos, 2002). 
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Tipuri de întrebări: 

 după conţinut: 

Factuale- prin care se înregistrează stări şi acţiuni ale 

indivizilor sau ale comunităţilor în care trăiesc. Se referă la date 

despre care preferăm să-i întrebăm direct pe subiecţi (Hatos, 

2002). 

De opinie- prin care se înregistrează tendinţe, date 

referitoare la universul interior al subiectului, adică păreri, 

opinii, atitudini, motivaţii, credinţe. Acestea nu pot fi obţinute 

prin observaţie directă, fiind nevoie de interogarea subiecţilor. 

Interesul pentru opinii este justificat de presupoziţia că 

universul „interior” al persoanei explică în mare parte 

comportamentul acesteia. Măsurări valide şi fidele ale 

atitudinilor presupun utilizarea scalelor, adică a mai multor 

întrebări care să acopere extensiunea conceptului atitudinal şi 

să elimine erorile sistematice (Hatos, 2002).  

Cunoştinţe- care pot fi utilizate pentru a evalua gradul în 

care subiecţii cunosc anumite subiecte, pentru a evidenţia 

preocupările intelectuale ale subiecţilor, ori pentru a verifica 

onestitatea sau doar simpla tendinţă a subiecţilor de a oferi 

răspunsuri dezirabile din punct de vedere social (Hatos, 2002).  

 după forma de înregistrare 

Închise (precodificate) – care au variante de răspuns 

prestabilite; 

Deschise (postcodificate) – care nu au variantele de 

răspuns prestabilite.  

Pe lângă acestea apar destul de des, variantetele desemi-

deschise (sau semi-închise) când alături de variantele 

prestabilite apare şi o variantă deschisă (Hatos, 2002). 
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Experimentul în domeniul ştiinţelor sociale 

Experimentul este o formă de observaţie structurată, 

realizată într-un cadru artificial (Chelcea, 2001). Experimentul 

poate avea o valoare deosebită în procesul de verificare 

(cantitativă) a ipotezelor cauzale (Chelcea, 2001). Psihologia 

experimentală ca ramură a ştiinţei urmăreşte validarea unor 

ipoteze prin variaţia controlabilă a unei singure variabile în 

condiţiile menţinerii constante a tuturor celorlalte. În ceea ce 

urmează ne vom referi la experimentul clinic aleatoriu ca formă 

de experiment social.  

Experimentul clinic  

Procesul de design al unui experiment de tipul trial 

randomizat poate fi conceptualizat în 5 întrebări (Green, 2002) 

CE? - A conduce un trial randomizat implică 

comparaţia a două sau mai multe grupuri de intervenţie în ceea 

ce priveşte rezultatul aşteptat. O primă întrebare se referă la ce 

anume se compară. Structura unui experiment poate cuprinde 

o varietate largă de situaţii de comparaţie, printre care: 

 o intervenţie nouă versus o condiţie de „ne-

intervenţie”; 

 o intervenţie experimentală nouă versus placebo; 

 o intervenţie versus o altă intervenţie; 

 o intervenţie versus aceeaşi intervenţie la care se adaugă 

un element în plus (Vlasă, 2011).  

CARE? - Ceea ce face un experiment (trial randomizat) 

să fie etic este prezenţa incertitudinii, şi anume nu se ştie care 

dintre cele două alternative de intervenţie este mai eficientă. Un 

experiment asigură o evaluare imparţială a consecinţelor alegerii 

unei intervenţii şi nu alteia (Vlasă, 2011). 
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DE CE? - Obiectivele unui experiment trebuie să fie 

clar definite. De asemenea, este necesar ca un experiment clinic 

să aibă o metodă adecvată de măsurare a rezultatelor. (Vlasă, 

2011).  

CINE? - Este esenţial să fie definit criteriul de 

eligibilitate pentru experiment. Capacitatea de a recruta un 

număr mai mare de participanţi pentru experiment poate spori 

rezultatele statistice, furnizând un nivel mai mare de 

generalizare.  

CÂŢI? - Un aspect esenţial în design-ul unui 

experiment este determinarea mărimii eşantionului şi a duratei 

de intervenţie. Numărul de participanţi la experiment trebuie să 

fie adecvat pentru a produce efecte particulare ale intervenţiei. 

Prin mărirea numărului de participanţi creşte gradul de precizie 

al efectelor intervenţiei (Vlasă, 2011).  

Cercetarea experimentală urmăreşte obţinerea unor 

rezultate repetabile ca să certifice aplicabilitatea acestora în 

orice situaţie reală, care să corespundă cel puţin parţial situaţiei 

experimentale. În practică, cel mai adesea se stabileşte un grup 

martor şi un grup experimental, care îndeplinesc aceleaşi 

condiţii fiind considerate omogene şi relativ simetrice. 

Grupului experimental i se aplică o variabilă independentă prin 

măsurarea căreia se pot trage concluzii referitoare la ipotezele 

propuse. În psihologia experimentală sunt testate experimental, 

reacţii ale subiecţilor, putând fi verificate ipoteze cu privire la 

specificităţi comportamentale. Experimentul social implică o 

serie de limite de natură etică. În ceea ce priveşte practica 

experimentală sunt formulate o serie de coduri etice care 

trebuiesc riguros urmărite (Astărăstoae, Loue, Ioan, 2009). 

Codul de la Nuremberg prevede:  
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 caracterul obligatoriu al consimţământului voluntar al 

participanţilor;  

 caracterul benefic pentru societate al rezultatelor şi 

imposibilitatea de a obţine rezultate prin alte metode;  

 fundamentarea studiului pe rezultate anterioare, 

obţinute înafara experimentelor pe subiecţi umani, care 

să presupună anticiparea unor rezultate ale 

experimentului de faţă;  

 trebuie evitată lezarea fizică sau psihică inutilă;  

 renunţarea la efectuarea oricărui experiment, dacă 

există indicii că lezarea subiecţilor este semnificativă;  

 experimentele trebuie conduse de către persoane cu 

calificare ştiinţifică corespunzătoare;  

 subiecţii trebuie să se poată retrage oricând din 

cercetare, chiar dacă aceasta ar afecta buna funcţionare 

a cercetării şi rezultatele acesteia;  

 cercetătorul trebuie să fie gata să întrerupă sau să 

încheie experimentul atunci când consideră că 

desfăşurarea acestuia afectează participanţii în 

continuare. 

Principiile eticii cercetătorilor pe subiecţi umani, şi 

anume: respectul pentru persoană, principiul beneficiului şi cel 

al dreptăţii (Astărăstoae, Loue, Ioan, 2009), sunt aplicabile în 

orice fel de cercetare inclusiv în cea socială. 

Cercetarea experimentală este considerată din acest 

punct de vedere de unii cercetători, (Miftode, 2003b; Chelcea, 

2001) ca având cele mai serioase implicaţii etice. De aceea, în 

ceea ce priveşte experimentul pe populaţii numeroase, unde 

este imposibil de obţinut consimţământul informat, este de 
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obicei înlocuit de cercetarea participatorie şi metoda 

participantului observator, prin care observatorul participă 

direct la viaţa comunităţii studiate, ceea ce se presupune că o 

afectează cel mai puţin. O altă metodă experimentală este aşa 

zisul Experimentul Ex. post facto, şi anume analiza unui 

eveniment deja petrecut, ca şi cum ar fi avut caracterul unui 

experiment, identificându-se variabile aleatorii.  

Metodologia cercetării calitative 

Cercetarea calitativă este înţeleasă ca fiind un proces de 

concentrare a mai multor metode (Chelcea, 2007) implicând o 

abordare interpretativă şi naturalistă a subiectului. 

Petre Iluţ (1997) consideră că sunt trei accepţiuni 

principale în care este utilizată analiza calitativă în cercetare: 

 cea de multi- inter- sau chiar transparadigmatică;  

 cea de paradigmă majoră, care include unele paradigme 

particulare, dar nu pe cea pozitivistă; 

 cea de strategie metodologică concretă (metode şi 

practici de cercetări empirice) şi de finalizare şi 

prezentare a rezultatelor, care poate avea un caracter 

aparadigmatic. 

Petru Iluţ (1997) consideră cercetarea calitativă un 

domeniu de investigaţie de sine stătător. El transcende 

discipline, domenii şi subiecte tematice. O complexă şi 

interconectată familie de termeni, concepte şi asumpţii 

înconjoară termenul “cercetări calitative”. Acestea includ 

tradiţii asociate postpozitivismului, poststructuralismului, şi 

multe perspective de cercetare calitativă, sau metode conectate 

studiilor culturale şi interpretative. 
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Fiind vorba de o metodologie interpretativă, în care 

implicaţiile opiniilor, viziunilor şi valorilor cercetătorului sunt 

majore, se impune identificarea unor elemente metodologice 

care să asigure relevanţa datelor, dacă nu validitatea lor după un 

model similar celui din cercetarea cantitativă. 

În literatura de specialitate, se vorbeşte despre patru 

tipuri de triangulare: a datelor, a cercetătorului, teoretică şi 

metodologică (Hurubean, 2007). Triangularea datelor (a 

surselor) presupune culegerea datelor din mai multe surse 

(persoane, grupuri, contexte sociale). De exemplu, cercetarea 

fenomenului abandonului şcolar la adolescenţi poate fi studiat 

în şcoli din mediul rural sau urban, în şcoli publice comparativ 

cu şcolile particulare. Triangularea cercetătorului se referă la 

situaţia în care mai mulţi cercetători vor participa la cercetare 

sau traseul investigării realizat de un cercetător va fi reluat de 

un alt cercetător (pentru verificarea/ validarea rezultatelor) 

(Caras, 2011). 

 

Mixarea metodologică şi metisarea teoriilor 

Ştefan Cojocaru defineşte procesul de metisare a 

teoriilor ca fiind o formă de descoperire, construcţie şi 

argumentare a noi teorii pornind de la elementele unor 

paradigme diferite (2010). Mixarea metodelor este văzută de 

Ştefan Cojocaru ca o utilizare a unor metode combinate în 

cercetarea socială ce vizează descrierea cât mai exactă şi fidelă a 

complexităţii realităţii sociale. Mixarea metodologică are 

avantajul diminuării erorilor inerente aplicării oricăror 

metodologii, pe de o parte, şi de generare înţelesuri mai 

profunde şi mai largi, pe de cealaltă parte (Cojocaru, 2010). 
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Mixarea metodologică este aşadar un proces clarificator şi 

generator de profunzime în procesul evaluării realităţii sociale, 

în timp ce metisarea generează inovaţie socială prin caracterul 

transparadigmatic.  

Mixarea metodelor priveşte combinarea diverselor 

metode de cercetare atât cantitative cât şi calitative şi 

contextualizarea acestora. 

Interviul 

Interviul apare ca o tehnică de investigaţie 

ştiinţifică care prin intermediul procesului comunicării 

verbale ajută la culegerea de date relevante cu scopul urmărit 

(Pinto, Grawitz, 1964). 

Tehnica interviului, consideră Vasile Miftode 

(2003), are menirea de a ne furniza date suplimentare şi 

complementare cu privire la tema studiată, care vor fi 

ulterior combinate cu datele obţinute prin alte tehnici de 

investigaţie în vederea formulării unor concluzii cu privire la 

universul cercetat   

În cadrul interviului se utilizează în general 

întrebări deschise care să permită intervievatului o cât mai 

largă exprimare a opiniilor sale, o descriere exactă a 

problemelor cu care se confruntă, aşa cum el o percepe 

(Sandu, 2002).  

În Tratatul de psihologie socială, Roger Daval şi 

colaboratorii (1967) fac distincţiile cuvenite între situaţia de 

interviu şi fenomenele psiho-sociologice asociate: 

 Interviul presupune întrevederea, dar nu se confundă 

cu aceasta. Nu există interviu fără convorbire, dar nu 
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orice conversaţie constituie un interviu. Interviul 

reprezintă mai mult decât un dialog.  

 Interviul nu poate fi confundat cu interogatoriul, deşi, 

şi într-un caz şi în celălalt, există o persoană care pune 

întrebări, care dirijează discuţia. Obţinerea informaţiilor 

prin interogatoriu evocă obligaţia de a răspunde, 

constrângerea exterioară. Din contră, interviul 

presupune libertatea de expresie a personalităţii, chiar 

bucuria oamenilor de a-şi expune opiniile, de a-şi face 

publice opiniile (Burlacu, 2010). 

În interviul comprehensiv, calitativ, anchetatorul se 

angajează puternic în formularea întrebărilor pentru a provoca 

angajarea respondentului. Analiza datelor calitative obţinute se 

face în colaborare cu cel intervievat. “De ce?”, “Cum?” sunt 

întrebări care se pun în cazul în care informaţiile necesită 

clarificări. Astfel, interpretările capătă un plus de obiectivitate, 

rezultatele fiind mai realiste (Burlacu, 2010). 

Clasificări ale interviului după structură 

În funcţie de gradul de structurare avem 3 forme de 

interviu: structurat, semistructurat şi nestructurat.  

Interviul structurat (Miftode, 2003a) - se bazează 

peîntrebări formulate rigid, într-o ordine şi succesiune 

prestabilită. Vizează uniformizarea tipurilor de informaţie 

primite de la respondenţi şi o aplecare relativ uniformă de către 

toţi operatorii. 

Interviul semistructurat - se bazează pe un ghid cu întrebări 

precis formulate, dar care lasă succesiunea întrebărilor şi uneori 

modalitatea de formulare a acestora la latitudinea 

intervievatorului.  
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Interviul nestructurat- vizează aplicarea unor întrebări la 

latitudinea intervievatorului. Ghidul de interviu vizează axele 

tematice ce vor fi atinse. Intervievatorul poate omite întrebări 

sau introduce întrebări noi, în funcţie de cum evoluează efectiv 

interviul.  

Focus grupul 

Focus grupul reprezintă un interviu de grup, focalizat 

pe o anumită temă, strict delimitată. Acesta face parte din 

categoria tehnicilor calitative de culegere a datelor pentru 

analiza percepţiilor, motivaţiilor, sentimentelor, nevoilor şi 

opiniilor oamenilor (Cojocaru S., 2005).  

Richard Krueger şi Mary Casey (2005) definesc focus 

grupul ca un tip de grup special din punct de vedere al 

scopului, mărimii a alcătuirii şi procedeelor folosite. Aceasta 

reprezintă o modalitate de a înţelege mai bine cum se simt 

oamenii sau ce părere au faţă de o anumită problemă, faţă de 

un produs sau un serviciu. 

Adrian Hatos (2011) consideră că focus grupul este o 

tehnică care poate fi folosită în cercetarea/ evaluarea unei 

situaţii, probleme prin prisma interpretărilor pe care le dau 

oamenii acestora, a sentimentelor faţă de un anumit eveniment, 

fenomen, a opiniilor faţă de un program, produs, servicii, idei, 

etc. Practic, el poate fi aplicat în toate domeniile vieţii sociale, 

atunci când se urmăreşte obţinerea unor informaţii în mod 

nemijlocit de la persoane. Tehnica focus grupului este una 

calitativă, dar care nu exclude tehnicile de tip cantitativ.  

Interviul de tip focus grup se diferenţiază de interviul 

individual prin aceea că “focus grupul smulge o multiplicitate 

de perspective şi procese emoţionale într-un context de grup” 
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(Cojocaru D., 2003) care produc date datorită interacţiunilor 

dintre indivizii participanţi, dar care nu încurajează discuţiile 

interactive dintre participanţi. Prin intermediul focus grupului 

se obţin date calitative care surprind comportamente ale 

indivizilor, percepţii şi opinii şi nu informaţii cantitative de tip 

cifric (Cojocaru S., 2005; Sandu, Ponea, 2011).  

 

Organizarea focus grupului 
La focus grup participă între 6 şi 10 persoane în funcţie 

de criteriile vizate, de tema de cercetare şi implicaţia 

moderatorului (Cojocaru Şt., 2005). Etapele unui focus grup 

sunt următoarele:  

 stabilirea temei de discuţie;  

 stabilirea structurii grupului şi a modalităţilor de 

selectare a participanţilor;  

 elaborarea şi testarea ghidului de interviu;  

 stabilirea datei, locului şi pregătirea acestuia pentru 

întâlnire;  

 pregătirea moderatorului, a asistentului moderator;  

 derularea focus grupului (Cojocaru D., 2003; Cojocaru 

Şt., 2005; Hatos, 2011). 

Simona Branc (2008) evidenţiază trei categorii de limite 

ale focus grupului, şi anume: 

 primă categorie derivă din natura calitativă a 

investigaţiei şi e legată de relevanţa statistică slabă; 

 a doua categorie de limite derivă din faptul că 

moderarea acestor interviuri este extrem de complexă, 

iar rezultatele depind într-o mult mai mare măsură de 
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activitatea moderatorului decât în cazul unor interviuri 

obişnuite;  

 a treia categorie de limite este şi cea mai importantă, 

referindu-se la diverse fenomene de grup- efecte de 

polarizare (exagerarea opiniilor şi atitudinilor exprimate, 

ca efect al presiunii grupurilor); efectul de turmă - 

conformarea la normele grupului, contagiunea grupului, 

etc. 

Cercetarea participativă şi practicile discursive  

Cercetarea participativă porneşte de la specificul 

studiilor persoanelor marginale, aparţinând grupurilor 

minoritare, sau excluse privilegiind teme predilecte: dominaţia, 

opresiunea, înstrăinarea şi autoritatea.  

Postmodernismul ar trebui văzut ca o familie de teorii 

şi perspective, care au în comun raportarea la condiţiile lumii 

de astăzi, din multiple perspective, de rasă, sex şi afilieri de 

grup. Sunt puse în evidenţă problematicile ierarhii sociale şi 

controlului indivizilor în sistemele ierarhice, sensurile multiple 

ale limbajului, importanţa marginalilor şi a alterităţii şi prezenţa 

unor metanaraţiuni luate ca atare, indiferent de condiţiile 

sociale (Creswell, 2007). Cercetarea participativă îşi doreşte să 

determine o schimbare în viaţa subiecţilor investigaţi, şi ca atare 

cercetătorii deţin o agendă de lucru (Creswell, 2007). Ea constă 

într-un proces de empowerment pentru creşterea gradului de 

autodeterminare şi autodezvoltare.  

Participanţii la cercetare devin co-cercetători şi experţi 

în problemele legate de propria lor viaţă (Cornwall, Jewkes, 

1995). Cercetarea participatorie este utilizată în domeniul 

sănătăţii publice, mai ales în studiul persoanelor cu disabilităţi, 
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boli cronice, vârstnici, comunităţi gay, dar şi comunităţi rurale 

sărace aparţinând unor minorităţi, toate fiind grupuri şi 

populaţii a căror voce este puţin sau deloc auzită în societate. 

Cercetătorul este implicat de multe ori, devenind el însuşi o 

voce în arena publică în favoarea grupurilor vulnerabile. 

Propunându-şi să “dea voce” în sensul de a face cunoscut şi 

analizat punctul de vedere a persoanelor şi grupurilor 

vulnerabile, cercetarea participativă va analiza în acelaşi timp o 

modificare a sistemului de valori şi practici a persoanelor 

aparţinând acestor grupuri. 

Derivată din cercetarea participativă, o formă bazată pe 

implicarea cercetătorului ăn schimbarea socială este cercetarea 

acţiune. 

Cercetarea11 acţiune tradiţională, a fost definită 

metodologic în volumul Action Research and Minority Problems 

(1946). Teoriile sale pornesc de la conceptul de analiză a 

câmpului de forţe, ce constituie un cadru constructiv a 

identificării unor factori şi forţe ce influenţează o situaţie 

socială (Sandu, 2009). Cercetarea acţiune este descrisă ca o 

cercetare comparativă asupra condiţiilor şi efectelor diferitelor 

forme de acţiune socială şi a cercetărilor ce conduc spre acţiune 

socială. Metoda utilizează o spirală de paşi, fiecare compus 

dintr-un circuit de tipul planificare, acţiune, identificare a 

faptelor sociale şi a rezultatelor acţiunii (Lewin, 1946).  

Cercetarea acţiune este o anchetă interactivă care pune 

în acţiune simultan procesul rezolvării de probleme cu cel de 

analiză colaborativă a datelor în scopul înţelegerii funcţionării şi 

                                                      
11 O prima variantă a acestui text a apărut în volumul Dimensiuni etice ale 
comunicării în post modernitate, Editura Lumen, 2009. 
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implementării schimbărilor la nivelul organizaţiei sau 

comunităţii (Reason, Bradbury, 2006).  

O taxonomie a cercetării acţiune, cu referire la studiile 

vizând comunităţile multiculturale, o propun cercetătorii 

Cassell, Buehring, Symon şi Johnson (2006):  

 Cercetarea acţiune ca experiment social: fiind cea utilizată 

originar de Kurt Lewin, fundamentându-se pe o 

epistemologie obiectivistă în cadrul monismului 

metodologic, şi pornind de la o presupoziţie ontologică 

realistă: realitatea socială există cu adevărat, şi poate fi 

cercetată în mod obiectiv, rezultatele putând fi obţinute 

prin aplicarea unei metodologii corecte, şi descriind în 

mod exact realitatea socială (Cassell et al., 2006).  

 Cercetarea acţiune inductivă: este de asemenea de orientare 

pozitivistă, urmărind accesul în mod inductiv a 

cercetătorilor la contextul cultural în starea sa naturală. 

Grounded Theory este considerată modalitatea 

privilegiată de investigare calitativă a socialului, care 

presupune construcţia categoriilor şi ipotezelor 

cercetării printr-un proces de interpretare a datelor 

colectate, mai degrabă decât utilizarea cercetării sociale 

pentru validarea unor ipoteze cu caracter teoretic 

propuse apriori de cercetător şi supuse validării 

(O'Connor, Netting, Thomas, (2008).  

 Cercetarea acţiune participativă: porneşte de la două 

presupoziţii diferite. O primă presupoziţie este cea 

conform căreia, membrii comunităţii cercetate participă 

activ la întreaga cercetare din etapa de design a 

cercetării până în cea de diagnosticare şi adoptarea unor 

strategii de acţiune, rolul cercetătorului fiind acela de 
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facilitator (O'Connor, Netting, Thomas, 2008). O a 

doua perspectivă se adresează întregii comunităţi, 

analizându-se „nevoia de schimbare” apărută la nivelul 

comunităţii în proprii săi termeni. Cercetarea se bazează 

pe interviuri şi focus grupuri, având menirea de a putea 

genera o planificare strategică ulterioară, şi de a da 

feedback membrilor comunităţii cu privire la 

transformarea problemelor cu care aceştia se confruntă 

într-o agendă organizaţională.  

 

Cercetarea acţiunii - Intervenţia 

 Intervenţia - cercetare participatorie: Vizează participarea 

indivizilor comunităţii la procesele politice, cum ar fi 

cel de democratizare. Modelul pleacă de la teoria critică 

asupra proceselor de democratizare a practicilor sociale. 

Habermas aduce în atenţia epistemologilor, modificarea 

experienţelor senzorial-perceptive sub influenţa 

experienţei culturale, justificând astfel critica 

epistemologiilor de tip pozitivist (O'Connor, Netting, 

Thomas, 2008).  

 Cercetarea acţiune deconstructivă: caracterizată de 

presupoziţia că limbajul- cu referire la orice tip de 

metanaraţiune- nu poate reda realitatea (O'Connor, 

Netting, Thomas, 2008). Cercetarea acţiune 

deconstructivistă are postmodernismul ca paradigmă 

constitutivă. O altă versiune de cercetare acţiune 

deconstructivă este, în viziunea lui O'Connor, 

construcţionismul promovat de Gergen. Se aduce în 

discuţie anihilarea unor semnificaţii prin „acordul 

How to cite: @ Sandu, A. (2016).Introducere in sociologie. Iasi, Romania: Lumen.



Introducere în sociologie 

157 

democratic” asupra interpretării unui discurs (O'Connor, 

Netting, Thomas, 2008).  

O altă taxonomie evidenţiată în literatura de specialitate 

defineşte la rândul său următoarele tipuri majore ale cercetării 

acţiune: 

 Ştiinţa acţiunii îşi propune studierea designului atitudinal 

a persoanelor aflate în dificultate. Argyris consideră că 

acţiunile umane sunt programate să atingă consecinţele 

dorite fiind guvernate de o serie de variabile din mediu 

(Argyris, Putnam, Smith, 1985).  

 Cercetarea colaborativă. Modelul porneşte de la ideea că, 

toţi participanţii activi la cercetarea acţiune sunt de fapt 

pe deplin implicaţi în aceasta, în calitate de 

cocercetători (Heron, 1996).  

 Cercetarea acţiune participatorie. Acest model implică toate 

părţile relevante în examinarea comună a acţiunilor 

curente văzute ca problematice în scopul de a le 

schimba sau îmbunătăţi. Metoda se bazează pe o 

reflecţie critică asupra contextului istoric, politic, 

cultural, economic în care acţiunea se produce 

(Wadsworth, 1998).  

 Ancheta dezvoltare–acţiune – se bazează pe auto-

transformarea acţiunilor la nivelul organizaţiei într-o 

manieră mai activă şi mai durabilă. 
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Interpretarea datelor calitative 

Literatura12 de specialitate defineşte teoria 

fundamentată pe date (Grounded Theory) (Creswell, 2007; 

Goulding, 1999), ca fiind o abordare inductivă, ce porneşte de 

la observaţii generale, şi care pe parcursul procesului analitic 

creează categorii conceptuale care explică tema cercetată 

(Sarker, Lau, Sahay, 2001; Allan, 2003). Se insistă asupra rolului 

teoriei de a manageria datele în cadrul cercetării pentru a 

furniza moduri de conceptualizare a descrierilor şi explicaţiilor 

(Branc, 2008).  

În opinia Simonei Branc (2008), una din metodele cele 

mai potrivite analizei datelor calitative este teorie centrate pe 

date Grounded Theory, aceasta presupunând un proces de 

generare sistematică a conceptelor şi teoriilor pe baza datelor 

colectate. Simona Branc (2008) identifică următoarele etape ale 

unei cercetări bazate pe Grounded Theory: 

 colectarea şi analiza simultană a datelor; 

 evidenţierea temelor emergente din analiza timpurie a 

datelor; 

 descoperirea principalelor procese sociale revelate de 

datele colectate; 

 construcţia inductivă a unor categorii abstracte care 

explică şi sintetizează aceste procese; 

                                                      
12 Acest capitol reuneşte modelele metodologice referitoare la 
interpretarea datelor calitative publicate anterior împreună cu Simona 
Ponea, atât în volumul Grupul de socializare apreciativ, Editura Lumen, 2011, 
cât şi în extenso în articolul Sandu Antonio, Simona Ponea, Elena 
Unguru, (2010). Metodologii calitative în analiza fenomenelor educaţionale, 
publicat în volumul Simpozionului Internaţional Şcoala Europeană-Şcoală 
a viitorului, Editura Lumen, Iaşi, pp: 13-38. 
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 eşantionare în scopul îmbunătăţirii categoriilor printr-

un proces comparativ; 

 integrarea categoriilor într-un cadru teoretic care 

precizează cauzele, condiţiile şi consecinţele proceselor 

studiate (Sandu, Ponea, Unguru, 2010; Sandu, Ponea, 

2011). 

Codarea datelor urmează două faze: codarea iniţială şi 

codarea selectivă/ focalizată (Denzin, Lincoln, 2000). Codarea 

iniţială are ca scop cercetarea datelor în scopul descoperirii 

temelor sau categoriilor semnificative. Aceasta este urmată de o 

codare focalizată, ce presupune o categorizare a datelor mai 

apropiată de teorie.Sharan consideră categoriile drept elemente 

conceptuale care acoperă mai multe exemple individuale sau 

unităţi de date, marea provocare a analizei calitative fiind aceea 

de a găsi exact acele regularităţi şi paternuri care derivă din 

datele cercetării de tip Grounded Theory (Sandu, Ponea, Vlasă, 

2010).  

Procesul de codare a datelor obţinute, începe cu citirea 

transcrierii interviului/ focus grupului etc., însoţit de note pe 

marginea transcrierii. Acest proces de notare a ceea ce apare ca 

potenţial relevant, care vă poate răspunde întrebărilor 

cercetării, poartă numele de codare.  

Primă codare se numeşte codare deschisă – open coding. O a 

doua etapă în cadrul procesului de analize de date este codarea 

axială, propusă de Corbin şi Strauss (2008). Codarea analitică 

reprezintă o reflectare asupra sensului celor spuse de 

interlocutori. Pe parcursul acestei etape se stabilesc o serie de 

itemi de referinţă care se compară cu cei din analiza transcrierii 

(codare deschisă). Listele care rezultă în urma acestui proces 

trebuie reunite într-una singură, care constituie lista primară a 
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sistemului de clasificare şi de analiză a regularităţilor şi 

paternurilor.  

Procesul trebuie să se încheie într-un număr finit de 

paşi prin identificarea unor categorii de maximă generalizare. În 

versiunea obiectivă a „Grounded Theory”, înţelesul e ceva ce 

trebuie „descoperit” din cadrul datelor. 

 

Interpretări calitative a datelor şi studiul tendinţelor 
În cadrul aşa numitelor studii asupra tendinţei, 

consideră Stănciugelu (2011), se face o comparaţie a mesajelor 

pe care acelaşi emitent le-a transmis în diferite momente. O 

temă predilectă pentru un studiu de tendinţă, o formează 

modificările de program politic din evoluţia unui partid de-a 

lungul anilor. Analiza tendinţei porneşte de la analiza 

frecvenţelor, urmărind să pună în evidenţă în cadrul 

comunicării orientarea (atitudinea) pozitivă, neutră sau negativă 

a emiţătorului faţă de o persoană, o idee, un fapt social, un 

eveniment. Se începe prin identificarea temelor, fiecare temă 

fiind clasificată după poziţia pozitivă, neutră sau negativă 

exprimată. Din conţinutul total sunt reperate unităţile 

conţinutului în legătură cu tema selectată şi se trece la 

clasificarea lor după cum atitudinea este neutră, pozitivă sau 

negativă (Stănciugelu, 2011). 
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