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nn Putere politică, stat, birocraţiePutere politică, stat, birocraţie
Lecturi: Lecturi: 
nn * Abrams, Ph. (1988): “Notes on the difficulty of studying the * Abrams, Ph. (1988): “Notes on the difficulty of studying the 

state”, state”, Journal of Historical Sociology, Journal of Historical Sociology, Vol. 1(1), pp. 58Vol. 1(1), pp. 58--90. 90. 
nn * * Weber, M. (1964): Weber, M. (1964): Economy and society. Economy and society. (sellecţii). (sellecţii). 
O introducere utilă în opera lui Max Weber, ce include fragmente comentate O introducere utilă în opera lui Max Weber, ce include fragmente comentate 

din lucrările sale de bază: din lucrările sale de bază: 
nn Lallement, Michel (1997): Lallement, Michel (1997): Istoria ideilor sociologice. Vol I: De la origini Istoria ideilor sociologice. Vol I: De la origini 

până la Weber. până la Weber. Bucureşti: Ed. Antet, pp. 199Bucureşti: Ed. Antet, pp. 199--299. 299. 
nn * * Foucault, M.(1991) 'Governmentality', trans. Rosi Braidotti Foucault, M.(1991) 'Governmentality', trans. Rosi Braidotti 

and revised by Colin Gordon, in Graham Burchell, Colin Gordon and revised by Colin Gordon, in Graham Burchell, Colin Gordon 
and Peter Miller (eds) and Peter Miller (eds) The Foucault Effect: Studies in The Foucault Effect: Studies in and Peter Miller (eds) and Peter Miller (eds) The Foucault Effect: Studies in The Foucault Effect: Studies in 
GovernmentalityGovernmentality, pp. 87, pp. 87––104. Chicago, IL: University of 104. Chicago, IL: University of 
Chicago Press, 1991.Chicago Press, 1991.

Control social, conformitate şi devianţăControl social, conformitate şi devianţă
nn ** Merton, Robert K. (1938): Merton, Robert K. (1938): Social structure and anomie. Social structure and anomie. 
nn ** Giddens, A. (2000): Giddens, A. (2000): Sociologie. Sociologie. Bucureşti: All Expert, Cap. 8: Bucureşti: All Expert, Cap. 8: 

„Devianţă şi delict”, pp. 187„Devianţă şi delict”, pp. 187--229.229.
nn Chriss, J. (2007): Chriss, J. (2007): Social control. An introduction. Social control. An introduction. Cambridege: Polity Cambridege: Polity 

Press (selecţii). Press (selecţii). 



Dominare Dominare şişi pputere la Max Weberutere la Max Weber

nn DominareaDominarea –– o instanţă în care o persoană este gata să se supună o instanţă în care o persoană este gata să se supună 
unui unui ordin cu conţinut determinat.ordin cu conţinut determinat.

nn Dominarea se bazează pe o formă de legitimitate (legitimizare) prin care Dominarea se bazează pe o formă de legitimitate (legitimizare) prin care 
supunerea devine normală (i.e. acceptabilă social în societatea supunerea devine normală (i.e. acceptabilă social în societatea 
respectivă, întrrespectivă, într--un anumit moment istoric). Legitimarea nu se bazează un anumit moment istoric). Legitimarea nu se bazează 
pe criterii “universal valabile”, ci pe pe criterii “universal valabile”, ci pe credinţe despre existenţa unor credinţe despre existenţa unor 
asemenea criterii.  asemenea criterii.  



Stat, putere, birocraţie la Max WeberStat, putere, birocraţie la Max Weber

nn Tipuri de dominare:Tipuri de dominare:
nn Dominarea tradiţionalăDominarea tradiţională

§§ Legitimarea supunerii prin apel la caracterul “sacru” al tradiţieiLegitimarea supunerii prin apel la caracterul “sacru” al tradiţiei
§§ Ex: autoritatea capului de familie, autoritatea patriarhului;Ex: autoritatea capului de familie, autoritatea patriarhului;

nn Dominarea carismaticăDominarea carismatică
§§ Supunerea se bazează pe forţa de convingere, atributele personale Supunerea se bazează pe forţa de convingere, atributele personale 

ale conducătorului (leaderale conducătorului (leader--ului), capacitatea sa de a mobiliza ului), capacitatea sa de a mobiliza 
“masele” făcând apel la emoţie şi propagandă. “masele” făcând apel la emoţie şi propagandă. 

§§ Ex: activişti sociali şi leaderi spirituali precum Gandhi, dar şi dictatori Ex: activişti sociali şi leaderi spirituali precum Gandhi, dar şi dictatori §§ Ex: activişti sociali şi leaderi spirituali precum Gandhi, dar şi dictatori Ex: activişti sociali şi leaderi spirituali precum Gandhi, dar şi dictatori 
precum Hitler; precum Hitler; 

nn Dominarea legală (birocraţia)Dominarea legală (birocraţia)
§§ Legitimarea supunerii prin existenţa unui cod formal de reguli privind Legitimarea supunerii prin existenţa unui cod formal de reguli privind 

buna funcţionare a unei instituţii. Supunerea nu este văzută ca o buna funcţionare a unei instituţii. Supunerea nu este văzută ca o 
relaţie între relaţie între persoane, persoane, ci între ci între funcţii, poziţii sociale funcţii, poziţii sociale îndeplinite de îndeplinite de 
aceste persoane în cadrul unei organizaţii. Supunerea are loc pe aceste persoane în cadrul unei organizaţii. Supunerea are loc pe 
baze baze raţionale, raţionale, este legitimă pentru că este este legitimă pentru că este instrumentală instrumentală în raport în raport 
cu obiectivele instituţiei. cu obiectivele instituţiei. 

§§ Ex: aparatul administrativ al unei instituţiiEx: aparatul administrativ al unei instituţii



Tipul ideal al aparatului birocratic în Tipul ideal al aparatului birocratic în 
abordarea lui Weber:abordarea lui Weber:

nn Administraţia birocratică este tipul ideal al formei de Administraţia birocratică este tipul ideal al formei de 
dominare “legală”, caracterizată prin:dominare “legală”, caracterizată prin:

§§ Exercitarea puterii (autorităţii) se bazează pe “competenţe” Exercitarea puterii (autorităţii) se bazează pe “competenţe” 
(atribuţiile aferente unei funcţii în cadrul instituţiei), NU pe (atribuţiile aferente unei funcţii în cadrul instituţiei), NU pe 
tradiţie sau forţă de persuasiune afectivă;tradiţie sau forţă de persuasiune afectivă;

§§ Funcţionarea este impersonală, adică se exclude arbitrariul, Funcţionarea este impersonală, adică se exclude arbitrariul, 
clientelismul şi deciziile nejustificate (fără justificare legală);clientelismul şi deciziile nejustificate (fără justificare legală);clientelismul şi deciziile nejustificate (fără justificare legală);clientelismul şi deciziile nejustificate (fără justificare legală);

§§ Atribuţiile sunt îndeplinite conform unor funcţii specificate, Atribuţiile sunt îndeplinite conform unor funcţii specificate, 
circumscrise sistematic;circumscrise sistematic;

§§ Cariera în cadrul aparatului birocratic (trecerea individului Cariera în cadrul aparatului birocratic (trecerea individului 
dintrdintr--o funcţie în alta) depinde de criterii obiective: o funcţie în alta) depinde de criterii obiective: 
experienţă, vechime, calificare. experienţă, vechime, calificare. 

nn DAR: Care este utilitatea analitică a tipului ideal de birocraţie, DAR: Care este utilitatea analitică a tipului ideal de birocraţie, 
dezvoltat de Weber? Cât sunt de frecvente instanţele în care dezvoltat de Weber? Cât sunt de frecvente instanţele în care relaţia relaţia 
de autoritatede autoritate se transformă întrse transformă într--o o relaţie de putererelaţie de putere??



Teorii sociologice privind comportamentul deviantTeorii sociologice privind comportamentul deviant

nn Teoria ecologiei sociale, dezvoltată la Şcoala de la ChicagoTeoria ecologiei sociale, dezvoltată la Şcoala de la Chicago: : 
comportamentul deviant se înrădăcinează în socializarea întrcomportamentul deviant se înrădăcinează în socializarea într--un un 
mediu social în care normele au slăbit datorită schimbărilor sociale mediu social în care normele au slăbit datorită schimbărilor sociale 
rapide. Instituţiile responsabile pentru controlul social şirapide. Instituţiile responsabile pentru controlul social şi--au pierdut au pierdut 
puterea, iar reperele au devenit contradictorii sau difuze. (puterea, iar reperele au devenit contradictorii sau difuze. (Robert Robert 
Park, Ernest Burgess). Park, Ernest Burgess). 

nn Anomia Anomia (concept dezvoltat de (concept dezvoltat de E. DurkheimE. Durkheim) ) –– absenţa normelor, absenţa normelor, 
care conduce la dezorganizare socială.care conduce la dezorganizare socială.

nn Teoria etichetăriiTeoria etichetării ((Edwin Lemert şi Howard BeckerEdwin Lemert şi Howard Becker): există o ): există o 
diferenţă importantă între diferenţă importantă între devianţa primarădevianţa primară şi şi devianţa devianţa diferenţă importantă între diferenţă importantă între devianţa primarădevianţa primară şi şi devianţa devianţa 
secundară. secundară. Prin etichetarea ca “devianţi” a persoanelor care au Prin etichetarea ca “devianţi” a persoanelor care au 
comis un act considerat deviant (descoperit şi sancţionat de persoane comis un act considerat deviant (descoperit şi sancţionat de persoane 
semnificative), ei vor fi percepuţi de către ceilalţi prin prisma acestei semnificative), ei vor fi percepuţi de către ceilalţi prin prisma acestei 
etichete şi, până la urmă, îşi vor asuma această etichetă, repetând etichete şi, până la urmă, îşi vor asuma această etichetă, repetând 
comportamentele deviante. Fiind respinşi de societate, vor căuta să comportamentele deviante. Fiind respinşi de societate, vor căuta să 
se asocieze cu persoane aflate în aceeaşi situaţie, formând în timp se asocieze cu persoane aflate în aceeaşi situaţie, formând în timp 
subculturi deviante. Pentru a evita problemele sociale aferente, este subculturi deviante. Pentru a evita problemele sociale aferente, este 
necesar ca societatea să crească toleranţa faţă de persoanele care necesar ca societatea să crească toleranţa faţă de persoanele care 
comit doar acte de devianţă primară şi să preîntâmpine comit doar acte de devianţă primară şi să preîntâmpine 
marginalizarea lor socială. marginalizarea lor socială. 



Teoria lui Teoria lui Robert K. Merton’s Robert K. Merton’s dedesspre devianţăpre devianţă (1938)(1938)

Internalizarea Internalizarea 
scopurilor şi scopurilor şi 
aspiraţiilor aspiraţiilor 

Comportament Comportament 
(mijloacele (mijloacele 
utilizate) utilizate) 

ConforConformaremare DaDa DaDa

R. K. Merton: R. K. Merton: devianţa este un rezultat al modului în care funcţionează devianţa este un rezultat al modului în care funcţionează 
structurile sociale. Atunci când există structurile sociale. Atunci când există o discordanţă între scopurile şi o discordanţă între scopurile şi 
mijloacele aprobate socialmijloacele aprobate social, se produce devianţă, în diferite forme., se produce devianţă, în diferite forme.

DevianDevianţăţă InInovareovare DaDa NuNu

RitualismRitualism NuNu DaDa

RetrRetragere sau agere sau 
RebRebeliuneeliune

NNuu NNuu

Analiza lui Merton evidenţiază un set de adaptări la contradicţia Analiza lui Merton evidenţiază un set de adaptări la contradicţia 
socialmente structurată dintre scopurile culturale şi mijloacele socialmente structurată dintre scopurile culturale şi mijloacele 
accesibile pentru atingerea scopurilor.accesibile pentru atingerea scopurilor.



Gânditori sociali Gânditori sociali 
poststructuralipoststructuralişti şti -- precum precum 
Bourdieu sau Foucault:Bourdieu sau Foucault:

nn Legitimarea dominării înseamnă Legitimarea dominării înseamnă 
ideologie, adică impunerea şi ideologie, adică impunerea şi 
menţinerea unei anumite viziuni menţinerea unei anumite viziuni 
asupra societăţii. asupra societăţii. 

nn Chiar dacă ideologia serveşte Chiar dacă ideologia serveşte 
scopul celor care domină, scopul celor care domină, 
situaţia de dominare este situaţia de dominare este situaţia de dominare este situaţia de dominare este 
întărită prin practici sociale întărită prin practici sociale 
comune atât celor domină, cât comune atât celor domină, cât 
şi celor supuşi dominării. şi celor supuşi dominării. 

nn “Normalizarea” situaţiei de “Normalizarea” situaţiei de 
dominare este efectul violenţei dominare este efectul violenţei 
simbolice prin care este impusă simbolice prin care este impusă 
ideologia. ideologia. 

Photo: Muncitoare într-o croitorie de tip sweatshop.



Politică şi stat în abordarea lui WeberPolitică şi stat în abordarea lui Weber

nn Politică în sensul larg: “... Toate Politică în sensul larg: “... Toate 
genurile de activitate genurile de activitate 
conducătoare autonomă. Se conducătoare autonomă. Se 
vorbeşte despre politica valutară vorbeşte despre politica valutară 
a unei bănci, ... despre politica a unei bănci, ... despre politica 
de sindicat a unei greve, ..., de sindicat a unei greve, ..., 
politica unei femei abile care politica unei femei abile care 
caută să îşi supună soţul”. caută să îşi supună soţul”. 
Politică în sens restrâns: Politică în sens restrâns: nn Politică în sens restrâns: Politică în sens restrâns: 
“conducerea grupării politice pe “conducerea grupării politice pe 
care o vom numi care o vom numi stat stat sau sau 
influenţa exercitată asupra influenţa exercitată asupra 
acestei conduceri”. acestei conduceri”. 

nn (Selecţii reproduse din (Selecţii reproduse din 
traducerea lui Lallement, 1997: traducerea lui Lallement, 1997: 
224). 224). 

Photo: Occupy Wall Street, 
New York, November 2011. 



Politică şi stat în abordarea lui WeberPolitică şi stat în abordarea lui Weber

nn “Trebuie să concepem “Trebuie să concepem statul contemporan statul contemporan 
ca pe o comunitate umanăca pe o comunitate umană care, în limitele care, în limitele 
unui teritoriu determinat (...), unui teritoriu determinat (...), revendică cu revendică cu 
succes în nume propriu succes în nume propriu monopolul monopolul 
violenţei fizice legitimeviolenţei fizice legitime. . Ceea ce Ceea ce 
individualizează epoca noastră este faptul că individualizează epoca noastră este faptul că 
celelalte grupări sau indivizi nu au dreptul de celelalte grupări sau indivizi nu au dreptul de 
a recurge la violenţă decât în măsura în care a recurge la violenţă decât în măsura în care 
statul o tolerează, aşadar statul este unica statul o tolerează, aşadar statul este unica 
sursă a “dreptului” la violenţă. sursă a “dreptului” la violenţă. 

nn În consecinţă, În consecinţă, înţelegem prin politică înţelegem prin politică nn În consecinţă, În consecinţă, înţelegem prin politică înţelegem prin politică 
ansamblul eforturilor care se depun în ansamblul eforturilor care se depun în 
vederea participării la putere sau a vederea participării la putere sau a 
influenţa distribuţia puteriiinfluenţa distribuţia puterii, fie între , fie între 
state, fie între diferite grupuri din interiorul state, fie între diferite grupuri din interiorul 
aceluiaşi stat”. aceluiaşi stat”. 

nn (Selecţie reprodusă din traducerea lui (Selecţie reprodusă din traducerea lui 
Lallement, 1997:224). Lallement, 1997:224). 

nn Exemplu: violenţa domestică este incriminată, Exemplu: violenţa domestică este incriminată, 
ceea ce reduce puterea capului de familie; ceea ce reduce puterea capului de familie; 

nn Manifestările publice pot fi reprimate prin Manifestările publice pot fi reprimate prin 
forţa poliţieiforţa poliţiei



nn DAR: Care este valoarea analitică a acestei definiţii? În ce măsură DAR: Care este valoarea analitică a acestei definiţii? În ce măsură 
ne ajută să înţelegem ne ajută să înţelegem cumcum funcţionează statul?funcţionează statul?

nn Philip Abrams (1977): The Difficulty of Studying the StatePhilip Abrams (1977): The Difficulty of Studying the State
nn “Dificultatea de a studia statul rezultă în parte din natura statului, “Dificultatea de a studia statul rezultă în parte din natura statului, 

dar întrdar într--o măsură la fel de mare din predispoziţiilor celor care o o măsură la fel de mare din predispoziţiilor celor care o 
studiază. (...) poate că ar fi mai bine să studiem ceea ce, în lipsa studiază. (...) poate că ar fi mai bine să studiem ceea ce, în lipsa 
unui termen mai potrivit, voi numi supunere organizată politic unui termen mai potrivit, voi numi supunere organizată politic 
((politically organized subjection). politically organized subjection). Dacă există întrDacă există într--adevăr o realitate adevăr o realitate 
ascunsă a puterii politice, atunci primul pas pentru a o descoperi ascunsă a puterii politice, atunci primul pas pentru a o descoperi 
este să refuzăm legitimarea acesteia prin existenţa statului este să refuzăm legitimarea acesteia prin existenţa statului –– adică adică 
ideea că este “statul”, ceea ce teoreticienii şi actorii politici încearcă ideea că este “statul”, ceea ce teoreticienii şi actorii politici încearcă ideea că este “statul”, ceea ce teoreticienii şi actorii politici încearcă ideea că este “statul”, ceea ce teoreticienii şi actorii politici încearcă 
să ne convingă. (...)să ne convingă. (...)

nn Ideologia deplasează puterea din centrul ei real către o unul Ideologia deplasează puterea din centrul ei real către o unul 
aparent. (...) Ar trebui să admitem că aparent. (...) Ar trebui să admitem că ideaidea de stat implică o putere de stat implică o putere 
ideologică şi acesta ar trebui să fie obiectul nostru de analiză. Dar ideologică şi acesta ar trebui să fie obiectul nostru de analiză. Dar 
motivele care ne îndeamnă să procedăm aşa ne determină să nu motivele care ne îndeamnă să procedăm aşa ne determină să nu 
credem credem în idea de stat, să nu considerăm că statul există, nici măcar în idea de stat, să nu considerăm că statul există, nici măcar 
sub forma unui obiect formalsub forma unui obiect formal--abstract.” (Abrams, 1977: 79). abstract.” (Abrams, 1977: 79). 



Guvernamentalitate la FoucaultGuvernamentalitate la Foucault
nn Un asamblu format din instituţii, proceduri, analize şi reflecţii, Un asamblu format din instituţii, proceduri, analize şi reflecţii, 

calcule şi tactici care permit exerciţiul puteriicalcule şi tactici care permit exerciţiul puterii
nn Tendinţa care a marcat “Vestul” (i.e. cultura occidentală) de a Tendinţa care a marcat “Vestul” (i.e. cultura occidentală) de a 

prioritiza guvernământul, aparatul de guvernământ şi un complex prioritiza guvernământul, aparatul de guvernământ şi un complex 
de cunoştinţe legate de acesta;de cunoştinţe legate de acesta;

nn Procesul sau, mai bine zis, rezultatul acestui proces, prin care Procesul sau, mai bine zis, rezultatul acestui proces, prin care 
statul administrativ devine “guvernamentalizat” statul administrativ devine “guvernamentalizat” 

nn Subiectivarea (subjection) Subiectivarea (subjection) –– procesul prin care indivizii se procesul prin care indivizii se 
constituie, prin tehnici de disciplinare, subiecţi ai statului sau ai constituie, prin tehnici de disciplinare, subiecţi ai statului sau ai constituie, prin tehnici de disciplinare, subiecţi ai statului sau ai constituie, prin tehnici de disciplinare, subiecţi ai statului sau ai 
unei relaţii de dominare instituţionalizate unei relaţii de dominare instituţionalizate 

De expl: cetăţenia, calitatea de membru al unei organizaţii civice sau De expl: cetăţenia, calitatea de membru al unei organizaţii civice sau 
de enoriaş al unui cult religiosde enoriaş al unui cult religios

(Foucault in Gupta et.al., 2006: 142)(Foucault in Gupta et.al., 2006: 142)
nn Etatizarea societăţii Etatizarea societăţii –– guvernamentalizarea statuluiguvernamentalizarea statului



nn Putere politică, stat, birocraţiePutere politică, stat, birocraţie
Lecturi: Lecturi: 
nn * Abrams, Ph. (1988): “Notes on the difficulty of studying the * Abrams, Ph. (1988): “Notes on the difficulty of studying the 

state”, state”, Journal of Historical Sociology, Journal of Historical Sociology, Vol. 1(1), pp. 58Vol. 1(1), pp. 58--90. 90. 
nn * * Weber, M. (1964): Weber, M. (1964): Economy and society. Economy and society. (sellecţii). (sellecţii). 
O introducere utilă în opera lui Max Weber, ce include fragmente comentate O introducere utilă în opera lui Max Weber, ce include fragmente comentate 

din lucrările sale de bază: din lucrările sale de bază: 
nn Lallement, Michel (1997): Lallement, Michel (1997): Istoria ideilor sociologice. Vol I: De la origini Istoria ideilor sociologice. Vol I: De la origini 

până la Weber. până la Weber. Bucureşti: Ed. Antet, pp. 199Bucureşti: Ed. Antet, pp. 199--299. 299. 
nn * * Foucault, M.(1991) 'Governmentality', trans. Rosi Braidotti Foucault, M.(1991) 'Governmentality', trans. Rosi Braidotti 

and revised by Colin Gordon, in Graham Burchell, Colin Gordon and revised by Colin Gordon, in Graham Burchell, Colin Gordon 
and Peter Miller (eds) and Peter Miller (eds) The Foucault Effect: Studies in The Foucault Effect: Studies in and Peter Miller (eds) and Peter Miller (eds) The Foucault Effect: Studies in The Foucault Effect: Studies in 
GovernmentalityGovernmentality, pp. 87, pp. 87––104. Chicago, IL: University of 104. Chicago, IL: University of 
Chicago Press, 1991.Chicago Press, 1991.

Control social, conformitate şi devianţăControl social, conformitate şi devianţă
nn ** Merton, Robert K. (1938): Merton, Robert K. (1938): Social structure and anomie. Social structure and anomie. 
nn ** Giddens, A. (2000): Giddens, A. (2000): Sociologie. Sociologie. Bucureşti: All Expert, Cap. 8: Bucureşti: All Expert, Cap. 8: 

„Devianţă şi delict”, pp. 187„Devianţă şi delict”, pp. 187--229.229.
nn Chriss, J. (2007): Chriss, J. (2007): Social control. An introduction. Social control. An introduction. Cambridege: Polity Cambridege: Polity 

Press (selecţii). Press (selecţii). 



Vă rugăm să ne spuneţi poziţia dumneavoastră pe o 
scală de la 0 la 10 între două alternative opuse: 

Statul ar trebui să îşi asume mai 
multă responsabilite pentru 

Fiecare individ ar trebui să îşi 
asume mai multă responsabilitate multă responsabilite pentru 

bunăstarea fiecăruia.
asume mai multă responsabilitate 

pentru proria bunăstare. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cum aţi definit statul (ce definiţia a fost în mintea 
dumneavoastră), atunci când aţi răspuns la întrebare? 



Aşteptări privind rolul statului în România contemporană, Aşteptări privind rolul statului în România contemporană, 

conform Barometrului de Opinie Publică din Oct. 2006conform Barometrului de Opinie Publică din Oct. 2006

Ce concepţie despre stat au avut în minte respondenţii BOP 2006?



Stat şi cetăţenie Stat şi cetăţenie 
nn T.H. Marshall (1960): T.H. Marshall (1960): dezvoltarea istorică a dimensiunilor dezvoltarea istorică a dimensiunilor 

cetăţeniei cetăţeniei 
nn Cetăţenie civilăCetăţenie civilă (dreptul la libertate, proprietate, justiţie) (dreptul la libertate, proprietate, justiţie) 
nn Cetăţenie politicăCetăţenie politică (dreptul de a vota şi de a fi ales ca reprezentant (dreptul de a vota şi de a fi ales ca reprezentant 

politic)politic)
nn Cetăţenie socialăCetăţenie socială (dreptul la protecţie socială: o serie întreagă de (dreptul la protecţie socială: o serie întreagă de 

drepturi, de la dreptul la bunăstare şi securitate economică medie drepturi, de la dreptul la bunăstare şi securitate economică medie 
până la dreptul de a beneficia de patrimoniul social şi de a trăi o viaţă până la dreptul de a beneficia de patrimoniul social şi de a trăi o viaţă până la dreptul de a beneficia de patrimoniul social şi de a trăi o viaţă până la dreptul de a beneficia de patrimoniul social şi de a trăi o viaţă 
civilizată în conformitate cu standardele societăţii în cauză) civilizată în conformitate cu standardele societăţii în cauză) 

Sursă:Sursă: Marshall, T.H. (1960): „Citizenship and social class”. Reprodus Marshall, T.H. (1960): „Citizenship and social class”. Reprodus 
în Pierson, P. şi Castles, R. (eds.) (2000): în Pierson, P. şi Castles, R. (eds.) (2000): The Welfare State Reader, The Welfare State Reader, 
Cambridge: Polity Press, pp. 18Cambridge: Polity Press, pp. 18--32.32.

Problemă:Problemă: Este această schemă valabilă şi în cazul femeilor? Ele au Este această schemă valabilă şi în cazul femeilor? Ele au 
beneficiat de drepturi sociale, în calitate de văduve sau mame cu beneficiat de drepturi sociale, în calitate de văduve sau mame cu 
copii dependenţi, înainte de a beneficia de drepturi politice. copii dependenţi, înainte de a beneficia de drepturi politice. 



Cetăţenia socială în Constituţia României Cetăţenia socială în Constituţia României --
DrepturiDrepturi

Articolul 32 Articolul 32 -- Dreptul la învăţăturăDreptul la învăţătură
–– (4) Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor şi (4) Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor şi 

tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii. tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii. 
Articolul 34 Articolul 34 -- Dreptul la ocrotirea sănătăţiiDreptul la ocrotirea sănătăţii
–– (1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.(1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.
–– (2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi sănătăţii publice. (2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi sănătăţii publice. 

Art. 41: Munca si protectia sociala a munciiArt. 41: Munca si protectia sociala a muncii
Art. 42: Interzicerea muncii fortateArt. 42: Interzicerea muncii fortate
Art. 43: Dreptul la grevaArt. 43: Dreptul la greva

Articolul 47 Articolul 47 -- Nivelul de traiNivelul de trai
–– (1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să (1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să 

asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.
–– (2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în (2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în 

unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau 
private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii. private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii. 

Art. 49: Protectia copiilor si a tinerilorArt. 49: Protectia copiilor si a tinerilor

Art. 51 Protecţia persoanelor cu dizabilităţiArt. 51 Protecţia persoanelor cu dizabilităţi



Cetăţenia socială în Constituţia României: ObligaţiiCetăţenia socială în Constituţia României: Obligaţii

Capitolul III: Indatoririle fundamentaleCapitolul III: Indatoririle fundamentale
Art. 56: Contributii financiareArt. 56: Contributii financiare

(1) Cetatenii au obligatia sa contribuie, prin impozite si prin (1) Cetatenii au obligatia sa contribuie, prin impozite si prin 
taxe, la cheltuielile publice.taxe, la cheltuielile publice.

(2) Sistemul legal de impuneri trebuie sa asigure asezarea (2) Sistemul legal de impuneri trebuie sa asigure asezarea 
justa a sarcinilor fiscale.justa a sarcinilor fiscale.justa a sarcinilor fiscale.justa a sarcinilor fiscale.

(3) Orice alte prestatii sunt interzise, in afara celor stabilite (3) Orice alte prestatii sunt interzise, in afara celor stabilite 
prin lege, in situatii exceptionale.prin lege, in situatii exceptionale.



nn Drepturi sociale după Revoluţia franceză Drepturi sociale după Revoluţia franceză 

19 Martie 1793: Declaraţia Convenţiei Naţionale: 19 Martie 1793: Declaraţia Convenţiei Naţionale: 
„Toate persoanele au dreptul la subzistenţă prin munca lor, dacă „Toate persoanele au dreptul la subzistenţă prin munca lor, dacă 
sunt apţi de muncă, sau prin prestaţii gratuit, dacă nu pot munci” sunt apţi de muncă, sau prin prestaţii gratuit, dacă nu pot munci” 

nn Articolul 21 al Constituţiei franceze:Articolul 21 al Constituţiei franceze:
„Prestaţiile publice constituie o datorie sfântă. Societatea are datoria „Prestaţiile publice constituie o datorie sfântă. Societatea are datoria 
de a asigura subzistenţa cetăţenilor năpăstuiţi, subzistenţă pe care de a asigura subzistenţa cetăţenilor năpăstuiţi, subzistenţă pe care 
şişi--o procură prin muncă sau, dacă nu sunt apţi de muncă, prin o procură prin muncă sau, dacă nu sunt apţi de muncă, prin 
oferirea mijloacelor necesare subzistenţei”.oferirea mijloacelor necesare subzistenţei”.

Sursă:Sursă: Castel, R. Castel, R. From Manual Workers to Wage Labourers. From Manual Workers to Wage Labourers. London. London. 
Transaction P., 2003 p.165Transaction P., 2003 p.165

„...esenţa statului bunăstării constă în existenţa unor standarde minime „...esenţa statului bunăstării constă în existenţa unor standarde minime 
protejate de guvern în privinţa venitului, nutriţiei, sănătăţii, locuinţei protejate de guvern în privinţa venitului, nutriţiei, sănătăţii, locuinţei 
şi educaţiei, asigurate fiecăriu cetăţean ca drept politic şi nu ca un şi educaţiei, asigurate fiecăriu cetăţean ca drept politic şi nu ca un 
act de caritate” (Wilenski, 1975).act de caritate” (Wilenski, 1975).



Mecanismele redistribuţiei de către statMecanismele redistribuţiei de către stat

nn Reglementează Reglementează 
nn Finanţează şi Finanţează şi 

administrează (prin administrează (prin 
taxe, impozite, taxe, impozite, 
accize, contribuţii accize, contribuţii 

nn Investiţii în bunul publicInvestiţii în bunul public
nn Asigurarea unor Asigurarea unor 

standarde de calitate a standarde de calitate a 
serviilor sociale serviilor sociale 

nn Protecţie împotriva Protecţie împotriva 

STATUL:

accize, contribuţii accize, contribuţii 
sociale)sociale)

nn Prestează anumite Prestează anumite 
servicii sociale servicii sociale 

nn Protecţie împotriva Protecţie împotriva 
riscurilorriscurilor

nn Protecţia persoanelor Protecţia persoanelor 
aflate întraflate într--o situaţie de o situaţie de 
dezavantajdezavantaj



Statul bunăstăriiStatul bunăstării

nn Statul bunăstării (Welfare State)Statul bunăstării (Welfare State) -- se referă la un se referă la un mod de mod de 
organizare a organizare a statului statului care urmcare urmăreşte bunăstarea ăreşte bunăstarea 
cetăţenilor săi.cetăţenilor săi.

nn Definiţiile “statului bunăstării” sunt definiţii Definiţiile “statului bunăstării” sunt definiţii normative, normative, care care 
teoretizează un mod de organizare care asigură protecţia socială, teoretizează un mod de organizare care asigură protecţia socială, 
pe baza unor criterii convenţionale. Acestea pe baza unor criterii convenţionale. Acestea nu descriu nu descriu modul în modul în 
care au loc diferitele procese sociale legate de funcţionarea care au loc diferitele procese sociale legate de funcţionarea per se per se 
a statului bunăstării, a sistemului de protecţie socială. a statului bunăstării, a sistemului de protecţie socială. 

Pentru un inventar al posibilelor definiţii a Pentru un inventar al posibilelor definiţii a statului bunăstării statului bunăstării 
(sistemelor de protecţie socială) (sistemelor de protecţie socială) consultaţi:consultaţi:

Popescu, Livia (2004): Popescu, Livia (2004): Politici sociale în Uniunea Europeană Politici sociale în Uniunea Europeană (ed. a II(ed. a II--a), a), 
Cluj: Presa Universitară Clujeană. Cluj: Presa Universitară Clujeană. 



Statul bunăstăriiStatul bunăstării

nn Statul bunăstării „este un stat în care puterea este folosită în mod Statul bunăstării „este un stat în care puterea este folosită în mod 
deliberat (prin politică şi administraţie) în efortul de a modifica jocul deliberat (prin politică şi administraţie) în efortul de a modifica jocul 
forţelor de piaţă în cel puţin trei direcţii: forţelor de piaţă în cel puţin trei direcţii: 
–– (1) garantarea unui venit minim indivizilor şi familiilor, (1) garantarea unui venit minim indivizilor şi familiilor, 

independent de valoarea de piaţă a muncii sau a proprietăţii lor; independent de valoarea de piaţă a muncii sau a proprietăţii lor; 
–– (2) prin limitarea insecurităţii pe calea sprijinirii indivizilor şi (2) prin limitarea insecurităţii pe calea sprijinirii indivizilor şi 

familiilor pentru a face faţă anumitor „contingenţe sociale” (de ex. familiilor pentru a face faţă anumitor „contingenţe sociale” (de ex. 
boală, bătrâneţe, şomaj) care altfel ar conduce la crize personale boală, bătrâneţe, şomaj) care altfel ar conduce la crize personale 
sau familiale; sau familiale; sau familiale; sau familiale; 

–– (3) garantând tuturor cetăţenilor, fără deosebire de status şi (3) garantând tuturor cetăţenilor, fără deosebire de status şi 
clasă, cele mai înalte standarde existente în cadrul unei game clasă, cele mai înalte standarde existente în cadrul unei game 
acceptate de servicii sociale” (Asa Briggs, 1961). acceptate de servicii sociale” (Asa Briggs, 1961). 

Sursă:Sursă: Briggs, Asa: „The Welfare State in a Historical Perspective” in Briggs, Asa: „The Welfare State in a Historical Perspective” in 
Pierson and Castles, 2000: pp. 18Pierson and Castles, 2000: pp. 18--32.32.



Redistribuţia resurselorRedistribuţia resurselor
Redistribuţie “verticală”Redistribuţie “verticală”: de la cei mai înstăriţi către cei mai săraci : de la cei mai înstăriţi către cei mai săraci 
–– Statul Robin Hood Statul Robin Hood 
–– Ex: din taxele şi impozitele plătite de cei care au venituri din Ex: din taxele şi impozitele plătite de cei care au venituri din 

activităţi economice se finanţează plata ajutorului social pentru activităţi economice se finanţează plata ajutorului social pentru 
persoane nevoiaşe  persoane nevoiaşe  

Redistribuţie “orizontală”Redistribuţie “orizontală” sau “desau “de--a lungul vieţii individului”: a lungul vieţii individului”: 
obligaţia de a contribui atât timp cât individul este apt de muncă, obligaţia de a contribui atât timp cât individul este apt de muncă, 
pentru a beneficia atunci când îşi pierde capacitatea de muncă. pentru a beneficia atunci când îşi pierde capacitatea de muncă. 
–– Ex: persoanele active pe piaţa economică plătesc contribuţii la Ex: persoanele active pe piaţa economică plătesc contribuţii la –– Ex: persoanele active pe piaţa economică plătesc contribuţii la Ex: persoanele active pe piaţa economică plătesc contribuţii la 

fonduri de asigurări sociale (pensii, şomaj, sănătate) pentru a fonduri de asigurări sociale (pensii, şomaj, sănătate) pentru a 
beneficia în situaţii de nevoie beneficia în situaţii de nevoie 

Efectul redistribuţieiEfectul redistribuţiei poate fi:poate fi:
progresivprogresiv (de la cei mai avuţi către cei deprivaţi)(de la cei mai avuţi către cei deprivaţi)
neutru neutru (persoanele contribuie şi beneficiază în acceaşi măsură)(persoanele contribuie şi beneficiază în acceaşi măsură)
regresiv regresiv (de la cei deprivaţi către cei mai avuţi)(de la cei deprivaţi către cei mai avuţi)



Principiile protecţiei sociale:Principiile protecţiei sociale:
Protecţie socială selectivăProtecţie socială selectivă, ţintită către persoanele nevoiaşe pe baza testării , ţintită către persoanele nevoiaşe pe baza testării 
mijloacelor:mijloacelor:
–– “plasa de siguranţă” oferită de stat celor ce nu fac faţă pieţei economice “plasa de siguranţă” oferită de stat celor ce nu fac faţă pieţei economice 
–– Urmăresc amelioarea situaţiei de criză şi satisfacerea nevoilor de bază la un anumit nivel, Urmăresc amelioarea situaţiei de criză şi satisfacerea nevoilor de bază la un anumit nivel, 

stabilit în mod convenţionalstabilit în mod convenţional
–– Prestaţii şi servicii sociale nonPrestaţii şi servicii sociale non--contributivecontributive
–– Exemplu istoric: Legea Săracului din Anglia Elisabetană (1601) Exemplu istoric: Legea Săracului din Anglia Elisabetană (1601) 
–– Azi în RO: ajutorul social, alocaţiile familiale complementare, bursele sociale, ajutoarele pentru Azi în RO: ajutorul social, alocaţiile familiale complementare, bursele sociale, ajutoarele pentru 

încălzirea locuinţeiîncălzirea locuinţei

Protecţia socială pe baza asigurărilorProtecţia socială pe baza asigurărilor, îndreptată către protejarea indivizilor faţă , îndreptată către protejarea indivizilor faţă 
de riscuri inerentele vieţii: de riscuri inerentele vieţii: de riscuri inerentele vieţii: de riscuri inerentele vieţii: 
–– “Centură de siguranţă” în situaţii de risc“Centură de siguranţă” în situaţii de risc
–– Urmăresc menţinerea standardului de viaţă anteriorUrmăresc menţinerea standardului de viaţă anterior
–– Prestaţii şi servicii sociale contributivePrestaţii şi servicii sociale contributive
–– Exemplu istoric: asigurările sociale introduse de Bismarck (1889) Exemplu istoric: asigurările sociale introduse de Bismarck (1889) 
–– Azi în RO: asigurările de şomaj, accidente de muncă, pensii, indemnizaţii de maternitate şi Azi în RO: asigurările de şomaj, accidente de muncă, pensii, indemnizaţii de maternitate şi 

creştere a copilului, asigurările de sănătate creştere a copilului, asigurările de sănătate 

Protecţie socială pe baza principiului universalităţiiProtecţie socială pe baza principiului universalităţii::
-- “umbrela” care îi protejează pe toţi“umbrela” care îi protejează pe toţi
-- au un scop preventiv şi de promovare a integrării sociale au un scop preventiv şi de promovare a integrării sociale 
-- Exemplu istoric: Raportul Beveridge (1942) Exemplu istoric: Raportul Beveridge (1942) 
-- Azi în RO: alocaţiile universale pentru copii, programul naţional de evaluare a sănătăţiiAzi în RO: alocaţiile universale pentru copii, programul naţional de evaluare a sănătăţii



Prestaţii şi servicii sociale selective: Prestaţii şi servicii sociale selective: 

nnpresupun definirea unui prag al nevoii presupun definirea unui prag al nevoii 
(de ex. al sărăciei)(de ex. al sărăciei)
nnpresupun dovedirea situaţiei de presupun dovedirea situaţiei de 
dificultate (dezavantaj) de către dificultate (dezavantaj) de către 
beneficiar, deci solicită anumite cunoştinţe beneficiar, deci solicită anumite cunoştinţe 
şi competenţeşi competenţe
nnpot stigmatiza beneficiarulpot stigmatiza beneficiarul
nnpot conduce la situaţii de conflic între pot conduce la situaţii de conflic între 
cei care finanţează prestaţiile şi beneficiaricei care finanţează prestaţiile şi beneficiari
nneficienţa şi eficacitatea lor depinde de eficienţa şi eficacitatea lor depinde de 
calitatea ţintirii (calitatea ţintirii (targeting) targeting) a categoriilor a categoriilor 

Prestaţii şi servicii sociale universale: Prestaţii şi servicii sociale universale: 

nnnu stigmatizează beneficiarul nu stigmatizează beneficiarul 
nncontribuie la conscontribuie la consoolliidarea solidarităţii darea solidarităţii 
sociale şi a integrării sociale (beneficiază toţi sociale şi a integrării sociale (beneficiază toţi 
cetăţenii)cetăţenii)
nnnecesită o redistribuţie susţinută a necesită o redistribuţie susţinută a 
resurselor prin intervenţia statuluiresurselor prin intervenţia statului
nnajută la prevenirea unor situaţii de ajută la prevenirea unor situaţii de 
dificultate pentru individdificultate pentru individ
nnprotejează resurse umane ale societăţii protejează resurse umane ale societăţii 
(ex: pensiile de bătrâneţe, servicii medicale, (ex: pensiile de bătrâneţe, servicii medicale, 
ajutorul de şomaj, mese gratuite la şcoală ajutorul de şomaj, mese gratuite la şcoală calitatea ţintirii (calitatea ţintirii (targeting) targeting) a categoriilor a categoriilor 

care au nevoie de prestaţii sociale care au nevoie de prestaţii sociale 
nnpresupun un aparat administrativ presupun un aparat administrativ 
complexcomplex
nnnu beneficiază decât cei care pot dovedi nu beneficiază decât cei care pot dovedi 
că se află în situaţie de dificultate, deci nu că se află în situaţie de dificultate, deci nu 
există cheltuieli „în plus” pentru cei care există cheltuieli „în plus” pentru cei care 
nu au neapărat nevoie de servicii gratuite nu au neapărat nevoie de servicii gratuite 
nnprotejează resurse economice protejează resurse economice 
(financiare) ale societăţii, se investeşte (financiare) ale societăţii, se investeşte 
doar în acei oameni care „merită” să fie doar în acei oameni care „merită” să fie 
ajutaţiajutaţi

ajutorul de şomaj, mese gratuite la şcoală ajutorul de şomaj, mese gratuite la şcoală 
etc.), sunt investiţii în oamenietc.), sunt investiţii în oameni
nnsunt mai simple de administrat sunt mai simple de administrat 
nnnu presupun efort în plus pentru nu presupun efort în plus pentru 
beneficiar, nu necesită cunoştinţe şi beneficiar, nu necesită cunoştinţe şi 
competenţe ale acestuiacompetenţe ale acestuia
nnpot beneficia şi persoane care şipot beneficia şi persoane care şi--ar putea ar putea 
acoperi cheltuielile în mod privat (nu au acoperi cheltuielile în mod privat (nu au 
neapărat nevoie de servicii gratuite)neapărat nevoie de servicii gratuite)

După More, Stephen: Social Welfare Alive! Stanley Thornes, Chentelham, 1993.


