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I.1. Introducere în sociologie
I.1.1. Sociologia - definiţie
Termenul de sociologie îşi are originea în cuvântul
latinesc „socius“ cu sensul de societate şi termenul
grecesc „logos“, care semnifică ştiinţă. Ca atare, întro primă aproximare, sociologia este ştiinţa despre social1.
Sociologia este ştiinţa care studiază socialul sub aspectul
proceselor care au loc în societate, şi a regulilor după care aceste
procese sociale se desfăşoară. Procesele sociale implică atât
interacţiunile dintre indivizi, cât şi asocierea acestora în grupuri
şi instituţii sociale, comunităţi umane şi societatea în general.
Ca atare, sociologia este ştiinţa care studiază viaţa socială.
Primul care a utilizat şi definit termenul sociologie a fost
Auguste Comte (2005), anterior, el utilizând conceptele de
“filosofie pozitivă” şi respectiv “fizică socială” pentru a defini
viitoarea ştiinţă.
Max Weber (1992) a definit la rândul său sociologia ca
ştiinţă a acţiunii sociale.
Pentru George Gurvitch (2007), obiectul de studiu al
sociologiei îl constituie fenomenele sociale totale.
Alte definiţii 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.
În acest capitol au fost integrate parţial şi unele teme tratate anterior în
Sandu, A. (2014a). Elemente de sociologie. Sociologie generală, Sociologie juridică,
Metodologia cercetării sociale. Bucureşti, România: Editura Tritonic, pp. 7-19.
1
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Sarcină de învăţare 1: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a sociologiei ca
ştiinţă, invităm studenţii să lectureze capitolul “Relaţia dintre
sociologie şi ştiinţele sociale”, din Sandu, A. (2014a). Elemente de
sociologie. Sociologie generală, Sociologie juridică, Metodologia cercetării
sociale. Bucureşti, România: Editura Tritonic, pp. 13-16.
Sarcină de învăţare 2: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a sociologiei ca ştiinţă, invităm
studenţii să lectureze capitolul “Ramuri ale sociologiei”, din
Sandu, A. (2014a). Elemente de sociologie. Sociologie generală,
Sociologie juridică, Metodologia cercetării sociale. Bucureşti, România:
Editura Tritonic, pp. 16-19.
Definiţiile anterior menţionate au fost preluate din
volumul Ce este sociologia? 101 definiţii ale sociologiei
(2010), a autorului Sergiu Lucian Raiu, care a
efectuat o sinteză din peste 100 de definiţii ale sociologiei
existente în literatura de specialitate. Referinţele bibliografice
menţionate de autor vizează în special bibliografie sociologică
românească accesibilă studenţilor.
Sarcină de învăţare 3: Lectură suplimentară
Pentru o cât mai amplă înţelegere a sociologiei ca ştiinţă, invităm
studenţii să lectureze Raiu, S. L. (2010). Ce este sociologia? 101
definiţii ale sociologiei. Timişoara, România: Editura Universităţii
de Vest, pp. 1-83.
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Sarcină de lucru 1:
Realizaţi un eseu cu titlul: Sociologia: încercări de
definire, pornind de la definiţiile menţionate în
suportul de curs şi respectiv în volumul Sergiu Lucian Raiu
(2010). Ce este sociologia? 101 definiţii ale sociologiei. Timişoara,
România: Editura Universităţii de Vest. Disponibilă online la
adresa:
https://www.academia.edu/1472195/Ce_este_sociologia

I.1.2. Instituţii sociale
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).
Putem2 înţelege instituţiile sociale ca o structurare a
acţiunii umane, pornind de la un set de reguli formale, informale,
generatoare de ordine socială. Regulile pe care se întemeiază
instituţiile sociale “reprezintă” regulile jocului “social”.
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 împărtăşită 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).
În acest capitol au fost integrate parţial şi unele teme tratate anterior în
Sandu, A. (2014a). Elemente de sociologie. Sociologie generală, Sociologie juridică,
Metodologia cercetării sociale. Bucureşti, România: Editura Tritonic, pp. 22-33.
2
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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:
 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.);
 forma în care este organizată acţiunea exercitată de
membrii unui grup atunci când acţionează în numele grupului;
 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.
 rolurile sociale exercitate de o serie de membri ai unor
grupuri sociale, deosebit de importante pentru întregul grup
(Schifirneţ, 2012).
Funcţiile în cadrul instituţiilor sunt formal stabilite, rolul
exercitat de deţinătorii acestor funcţii 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.
Instituţiile pot fi constituite formal – instituţiile publice,
sau informal – instituţii a căror reguli sunt general acceptate fără
a fi formalizate în documente scrise.
10
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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.
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,
2003). 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 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.
Instituţie (Institution). Din lat. institutio-instituire,
metodă, învăţătură. Termen polisemantic, folosit de jurişti (M.
Hauriou, G. Renard), economişti (şcoala Public Choice-ului; J.
Buchanan, G. Tullock) şi sociologi (în special Durkheim şi
Parsons). Ansamblu de reguli care organizează societatea sau
unele din instanţele acesteia. Distincţie (potrivit lui Kardiner)
între instituţii primare şi înstituţii secundare. O triplă funcţie:
socializare, control şi reglare. Noţiuni de cod, constrângere şi
11
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sancţiune. Este prezentată şi o componentă simbolică sau
imaginară (cf. lucrărilor lui C. Castoriadis) (Ferréol, et.al. 1998).
Instituţionalism (Institutionnalisme). Să luăm ca punct de
plecare schema:
CURENT INSTITUTIONALIST

Sfil'9itul secolului
al XIX-Iea
inceputul secolului XX

1940 -1950

Sfil'9itul
anilor'60

Fondatori (T. Veblen, J. Commons,
W. Mitchell)

Adoua

Economi~ti
"radicali"
(D. Gordon,
M. Reich,
R. Edwards ... )

genera(ie (C. Kerr, J. Dunlop,
L. Reynolds)

~coala regliirii
(R. Boyzer,
M. Aglietta ... )

Teeria
conventiilor
(0. Favereau,
R. Salais ... )

Analize neeclasice ale contractului de

muncs
(C. Azariadis,
J. Stiglitz ... )

(Sursa: FERREOL G., DEUBEL P., Economie du travail, Paris, A. Colin, 1990, p.69)

(Ferréol et.al. 1998).
Să explicăm fiecare dintre aceste filiaţii. De la crearea sa,
curentul instituţionalist încearcă să promoveze o viziune
pluridisciplinară a fenomenelor economice. Aportul istoriei,
sociologiei şi ştiinţelor juridice permite astfel o mai bună
percepere a mecanismelor de alocare, sau de redistribuire a
bogăţiilor. Accentul este pus pe negocierile colective, pe
12
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practicile de acordare a indemnizaţiilor, pe gestiunea resurselor
umane... în anii ‘40, rolul organizaţiilor sindicale este specificat
mai clar: nu se mai vorbeşte de monopol, ci de voice: prezenţa
delegaţilor sau reprezentanţilor reduce arbitrariul şi oferă o
protecţie eficace. (Ferréol et.al. 1998).
Această insistenţă asupra ierarhiilor şi sistemelor de
valori a dat naştere, ulterior, unor numeroase interpretări.
Regrupaţi în jurul URPE (Union for Radical Political Economy),
radicalii americani văd în compartimentarea pieţei un semn al
dominaţiei capitaliste. Deţinătorii mijloacelor de producţie
"divizează pentru a guverna mai bine" prin intermediul
controlului şi supravegherii mâinii de lucru. Pe de altă parte,
şcoala reglării îşi plasează unele din preocupări într-o perspectivă
mai globală, cea a "raportului salarial". Pentru "convenţionalişti",
"obiectul" studiat devine mai complex, nu mai este o marfă, ci
un ansamblu de angajamente mutuale. Evoluţia regulilor şi
codificărilor trebuie astfel integrată în raţionament (teoria
contractelor implicite şi salariilor de eficienţă) (Ferréol et.al.
1998).
Instituţiile politice3 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
În acest capitol au fost integrate parţial şi unele teme tratate anterior în
Sandu, A. (2014a). Elemente de sociologie. Sociologie generală, Sociologie juridică,
Metodologia cercetării sociale. Bucureşti, România: Editura Tritonic, pp. 26-30.
3
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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 ministerelor, precum
şi alte organe ale administraţiei publice centrale care
funcţionează la nivel teritorial. Prefecţii sunt înalţi funcţionari
publici, apolitici şi numiţi de govern, 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
14
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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
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 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 şi persoane fizice, sau între
agenţi economici şi stat. Agentul economic funcţionează ca
organizaţie socială având un caracter instituţional, căpătat prin
însuşi actul de constituire. Persoana fizică, atunci când participă
în cadrul unor tranzacţii, beneficiază de un cadru normativ care îi
delimitează capacitatea de acţiune.
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