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Desfăşurarea oricărei activităţi economice, precum şi creşterea eficienţei 
sale, implică nu numai aspectele tehnico-economice, dar şi pe cele sociale, 
culturale, politice, religioase etc., toate acestea devenind premise esenţiale ale 
dezvoltării de ansamblu a unei economii şi a fiecărei activităţi economice. 

Dacă interesul general al anilor ’60 –’70 s-a concentrat mai mult asupra 
economicului, datorită constrângerilor determinate de diversificarea nevoilor, dar şi 
atracţiei pentru problematica creşterii economice şi realizarea echilibrului 
economic, astăzi, accentul s-a mutat asupra laturii sociale, ca mijloc fundamental 
de realizare a economicului, datorită manifestării sărăciei ca fenomen 
multidimensional şi ca mod de viaţă, adâncirii inegalităţilor apărute în nivelele de 
dezvoltare al ţărilor, a diferenţierilor tot mai evidente a claselor sociale, etc.  

Orice activitate economică se desfăşoară cu ajutorul omului şi pentru om. 
Omul este o fiinţă creatoare care prin muncă acţionează în cadrul activităţii 
economice asupra resurselor pentru a obţine bunuri şi servicii necesare satisfacerii 
nevoilor. Acţiunea individului în cadrul unei economii este foarte importantă, şi de 
aceea abordarea socială a problemelor este importantă pentru concilierea diverselor 
interese ale numeroaselor categorii şi grupuri sociale, în vederea realizării 
progresului general. 

 
 

1.1 Componenta socială a activităţii economice 
 

De ce economia este şi socială? În ce sens economicul are o 
componentă socială? Economicul implică socialul pentru că în orice activitate 
participă omul prin muncă, iar pentru a munci trebuie să se asigure condiţiile 
existenţei normale a omului nu numai în afara muncii ci şi în cadrul ei. Omul intră 
în muncă cu tot ce-i este propriu, plăcere, durere, nevoia de comunicare, de 
sănătate, de securitate, sentimente, asociere, justiţie, etc., astfel activitatea 
economică este influenţată de componenta socială. 

Din punct de vedere economic individul este perceput într-o anume 
structură a grupului şi anume în structura muncii, unde conform diviziunii muncii, 
intră în relaţii de cooperare cu ceilalţi pentru a-şi putea îndeplini sarcinile de 
muncă. Din punct de vedere social, grupul de muncă nu este privit doar ca o 
structură a muncii ci ca o polistructură, deoarece orice grup de muncă este format 
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din indivizi, iar aceştia vin cu o anumită structură a puterii (autorităţii), a 
comunicărilor, o structură afectiv preferenţială etc., iar grupul ca întreg este suma 
dinamică a multiplelor sale structuri. Interacţiunea dintre aceste structuri oferă 
posibilitatea determinării rezultantei eficienţei economico-sociale a grupului.  
Altfel spus, este de neconceput eficienţa economică în absenţa eficienţei  
socio-umane a grupului. 

În sens restrâns, socialul include condiţiile care se referă la dezvoltarea 
intelectuală, morală şi materială a indivizilor, iar în acest sens se poate vorbi de 
problema socială. În sens larg, abordarea socială  a problemelor priveşte studiul  
„condiţiilor de viaţă ale indivizilor şi ale grupurilor, precum şi a raporturilor pe 
care le întreţin”1. 

Latura socială apare şi se manifestă în toate sferele vieţii umane: în familie, 
în grupul de muncă, grupul de prieteni, în activitatea economică, religioasă, 
culturală, la nivelul societăţii globale, etc. şi presupune un sistem de 
comportamente, de acţiuni, astfel organizat şi orientat încât să realizeze o finalitate 
la nivel social. 

În cadrul oricărei activităţi funcţia economică nu este singura funcţie a 
firmei, ci alături de aceasta, un accent tot mai mare îl au funcţiile sociale şi 
umane2. Factorul uman este foarte important, pentru că aduce o contribuţie 
esenţială la creşterea eficienţei de ansamblu a economiei, iar dacă este neglijat 
poate deveni o frână în calea dezvoltării si progresului economic şi social. Evident 
că, între funcţiile economice şi cele sociale trebuie să există o relaţie de 
interdependenţă, însă fără a accentua importanţa uneia mai mult decât a celeilalte. 

Participarea individului la activitatea economică are influenţe profunde 
asupra participării la celelalte sfere ale vieţii sociale şi mai mult îi asigură protecţie 
şi securitate socială. Putem spune că activitatea economică nu produce numai 
bunuri şi servicii, ci poate să producă şi oameni, pentru că poate reda societăţii 
oameni capabili să-şi asume responsabilităţi, cu un înalt grad de satisfacţie 
profesională, cu capacităţi fizice, intelectuale şi morale dezvoltate, conştienţi de 
contribuţia lor socială, sau dimpotrivă, oameni bolnavi fizic şi psihic, alienaţi de 
munca lor, cu sentimentul nerealizării sociale şi profesionale, căutând compensaţii 
exterioare, care uneori pot duce la degradarea fiinţei umane. Astfel, firma trebuie 
să contribuie la creare unei vieţi echilibrate şi să nu sacrifice omul, viaţa socială, 
mediul natural de dragul profitului economic. 

Se ştie că unul dintre obiectivele prioritare ale unei firme este acela de a 
produce în mod rentabil şi eficient bunuri şi servicii, aceasta depinzând în mare 

                                                 
1 Fournier şi Questiaux, preluat din Dicţionar economic şi social, J. Bremond  
şi A. Geledan, Bucureşti Editura Expert, 1995 

2  H. Cazacu, Funcţiile uzinei în socialism în Sociologia şi ştiinţa conducerii, Bucureşti, 
Editura Academiei, 1972, p. 108 
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măsură de sistemul tehnologic, dar în ultimele decenii numeroase studii au scos în 
evidenţă faptul că între caracteristicile sociale şi umane ale întreprinderii şi 
performanţele sale economice există o corelaţie semnificativă. S-a constat că în 
condiţii tehnice similare două întreprinderi pot fi caracterizate prin rezultate 
economice diferite, în funcţie de starea sistemelor lor sociale. R. Likert în lucrarea 
sa3, sugerează lărgirea criteriilor de evaluare a activităţii economice a unei 
întreprinderi şi propune ca pe lângă valoarea tehnologiei şi a tuturor premiselor 
materiale să se ia în considerare „prestigiul social al întreprinderii, capacitatea 
profesională a participanţilor, atitudinea lor faţă de muncă, capacităţile lor de a 
colabora eficient, calitatea tehnică şi social-umană a conducerii, într-un cuvânt, 
starea sistemului social al acestuia”. 

Elementul de profunzime cel mai important care ne va permite înţelegerea 
abordării sociale a grupului este perspectiva relaţiilor interumane (Şcoala relaţiilor 
umane a fost iniţiată în 1930 de o serie de celebre cercetări efectuate în SUA, de un 
grup condus de sociologul american Elton Mayo). Este vorba de o cercetare de 
rutină care a avut loc într-o uzină de lângă Chicago şi în care inginerii şi 
economiştii de acolo şi-au propus să măsoare raportul între variaţia factorilor 
mediului fizic (iluminat, căldură, program de muncă, etc.) şi productivitatea 
muncii. 

Economiştii şi inginerii au observat că între productivitatea muncii şi 
calitatea mediului fizic există o relaţie direct proporţională, adică productivitatea va 
creşte proporţional când condiţiile mediului fizic sunt favorabile şi va descreşte în 
condiţii de disconfort. În acel moment a apărut un fenomen cu totul neaşteptat 
(surprinzător), un paradox şi anume, după un timp comportamentul productivităţii 
muncitorilor nu a mai reacţionat simetric la oscilaţiile mediului fizic, ba chiar 
influenţa acestuia a contat tot mai puţin, muncitorii ameliorându-şi constant nivelul 
de productivitate, indiferent de oscilaţiile mediului fizic. Acest paradox nu a putut 
fi explicat şi s-a apelat la sociologul american Elton Mayo, care după îndelungi 
experienţe pe care le-a efectuat mai bine de 8 ani (1924-1932), a găsit explicaţia 
fenomenului, care în acelaşi timp este şi una dintre marile descoperiri ale 
sociologiei şi anume descoperirea relaţiilor interumane. Elton Mayo a descoperit 
că în afara relaţiilor de muncă (singurele cunoscute până atunci), între muncitori s-
au stabilit treptat noi tipuri de relaţii şi anume relaţii interumane de tip cognitiv, 
perceptuale, afectiv preferenţiale, etc., care au făcut să se nască grupul informal. 
Altfel spus, dacă pentru ingineri şi economişti grupul constituia doar o structură 
formală în care accentul cădea pe regulamente şi în care grupul era privit ca o sumă 
aritmetică de indivizi care au doar scopuri productive, E. Mayo a descoperit că 
indivizii nu răspund ca simple individualităţi izolate la comenzile oficiale, ci că 
                                                 
3 R. Likert, The Human Organization: Its Management and Value, New Zork,  

Mc Graw-Hill Book, Comp, 1967 



Economie şi politici sociale 

legăturile dintre ei sunt mult mai ample, spontane şi care creează climatul vieţii de 
grup, climat ce poate fi favorabil sau potrivnic dispoziţiilor oficiale. Deci, relaţiile 
dintre membrii grupului de muncă sunt importante pentru că pot influenţa 
productivitatea muncii şi mai mult, dacă membrii grupului de muncă nu sunt 
apreciaţi, nu sunt remuneraţi pe măsura capacităţi şi pregătirii lor profesionale, 
dacă nu au condiţii corespunzătoare de muncă, dacă nu sunt protejaţi, etc., atunci 
aceste nemulţumiri se vor repercuta asupra productivităţii şi activităţii economice 
în general. 

În orice activitate economică se întrepătrund două sisteme: unul tehnic şi 
unul social. Sistemul tehnic reprezintă procesul de producţie prin care se produc 
bunuri şi servicii, iar sistemul social reprezintă oamenii şi relaţiile dintre oameni, 
care dau viaţă sistemului tehnic. Astfel, între cele două sisteme se creează o relaţie 
de interdependenţă, iar aceasta este subliniată de utilizarea termenului de sistem 
socio-tehnic.  

Sistemul social este foarte complex şi poate fi influenţat de o serie de 
factori biologici şi psihologici, de posibilităţile lor naturale şi culturale de acţiune 
şi de aspiraţiile si exigenţele lor. Omul are o particularitate distinctivă faţă de 
ceilalţi factori ai producţiei prin faptul că poate să facă parte în mod simultan din 
mai multe sisteme sociale (membru al unei familii, al unui grup de muncă, membru 
al unei organizaţii etc.), iar fiecare sistem din care iese îşi pune amprenta asupra 
personalităţii şi modului de viaţă al fiecăruia, vine din celelalte sisteme cu o 
anumită pregătire profesională, cu o anumită cultură, cu anumite interese şi 
exigenţe, aspiraţii şi valori. În acest sens, omul însuşi este un sistem, cu propriile 
sale necesităţi şi aspiraţii care încearcă să se adapteze mediului economic, dar şi 
acesta trebuie să ia în consideraţie nevoile şi aspiraţiile sale, realizându-se o 
modelare reciprocă: om – firmă. Sistemul economic (firma) trebuie să acorde 
fiecărui individ, atât şansa de a se adapta, cât şi cea de a promova, în funcţie de 
posibilităţile şi aspiraţiile fiecăruia, în vederea obţinerii progresului economic dar 
şi social. 

Cercetările au demonstrat că factorul uman reprezintă o sursă foarte 
importantă de creştere a productivităţii muncii. O serie de caracteristici ale 
activităţii întreprinderii sunt în funcţie de starea sistemului social: productivitatea 
muncii, flexibilitatea şi creativitatea întreprinderii în ansamblul ei, capacitatea 
de a se adapta la noile condiţii de mediu economic şi tehnologic, etc. Procese 
precum: ridicarea nivelului de trai al întregii populaţii, ridicarea nivelului 
profesional şi cultural, modificări în sistemul de valori au avut ca rezultat o 
creştere rapidă a exigenţelor oamenilor faţă de munca lor, de condiţiile acesteia, de 
locul şi rolul său în organizaţii. Nu este întâmplător că în ultimii ani se pune tot mai 
mult accentul pe dezvoltarea funcţiei social-umane a întreprinderii, iar creşterea 
calităţii umane a muncii, umanizarea muncii sunt imperative ale noii mentalităţi. 
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De-a lungul timpului, latura social-umană a căpătat o semnificaţie 
deosebită, trecând prin anumite etape ale evoluţiei ei. La început întreprinderile 
capitaliste s-au dezvoltat pe baza sistemului productiv meşteşugăresc, apoi, 
revoluţia industrială a marcat un amplu proces de mecanizare, automatizare  
şi robotizare, de înlocuire a uneltelor meşteşugăreşti cu maşini şi utilaje noi, 
modificând structural întregul sistem al întreprinderii. 

O dată cu această modificare tehnică a avut de suferit şi sistemul social. S-a 
accentuat prăpastia dintre clasele sociale, dintre capitalist şi muncitor, generând 
condiţii mizere de viaţă, condiţii de muncă degradante fizic şi psihic pentru clasa 
muncitoare, în raport cu creşterea rapidă a nivelului de trai al burgheziei. În plan 
social acestea au generat un antagonism puternic între interesele capitalului şi ale 
muncii. Scopul principal al întreprinderii era obţinerea de profit, bazat în 
exclusivitate pe factorii tehnici şi tehnologici, latura socială fiind practic ignorată, 
iar valoarea atribuită fiinţei umane fiind foarte scăzută. Dar, această situaţie nu 
avea să persiste, în primul rând, datorită nemulţumirilor clasei muncitoare  pentru 
condiţii grele de muncă şi de viaţă, iar în al doilea rând, capitalistul a început să 
conştientizeze că numai dacă va asigura clasei muncitoare condiţii minime de trai 
va putea obţine o dezvoltare rapidă a eficienţei sistemului productiv.  

În acest sens, în anii ’20 Taylor formulează principiile ştiinţifice ale 
organizării muncii, reuşind să realizeze parţial raţionalizarea factorului uman, dar 
numai la nivelul activităţii fizice, motivată numai de stimulentele economice, de 
care sistemul economic capitalist începuse să dispună într-o măsură din ce în ce 
mai mare. 

Modelul Taylor nu a reprezentat un model absolut de organizare raţională 
a muncii, pentru că un nou element al sistemului devine critic: atitudinea 
muncitorului faţă de procesul muncii. În anii ’30 au fost descoperite „relaţiile 
umane”, punându-se problema de a se înlocui atmosfera umană şi socială dură cu o 
atmosferă umană şi socială mai destinsă. Astfel, un climat social motivator pentru 
participare şi performanţă devine un obiectiv important al sistemului productiv 
capitalist.  

Patronatul are o atitudine mai receptivă faţă de necesităţile personale ale 
clasei muncitoare, punându-se în acelaşi timp si problema perfecţionării stilului de 
conducere la toate nivelurile, de la un stil tradiţional-autoritar la un stil de 
conducere democrat - participativ. Dar şi această nouă formă de conducere avea 
limitele ei. Muncitorii nu participau la deciziile importante, fundamentale ale 
organizaţiilor, ci doar la deciziile de la nivelurile care afectează exclusiv, direct şi 
tehnic munca lor. 

Treptat „munca în sine” a început să devină din ce în ce mai greu de 
acceptat. În acest sens, s-a încercat îmbogăţirea muncii prin recompunerea unor 
activităţi mai variate, cât şi prin împletirea activităţilor de execuţie cu cea de 
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decizie, organizare, coordonare şi de control, mergându-se pe înlocuirea muncilor 
strict individuale cu munci colective, de grup. Apoi, în ultimii ani, s-a conturat o 
orientare mai globală şi anume „calitatea umană a muncii”, în care individul are 
un rol foarte important. Munca trebuie să devină un loc al afirmării şi a progresului 
uman, trebuie privită ca ceva plăcut în care omul trebuie să se perfecţioneze, să 
înveţe, să cunoască tainele meseriei lui şi nu trebuie să fie o povară greu de 
suportat. Dacă munceşti cu pasiune, cu dăruire, acest lucru nu poate avea decât 
efecte pozitive atât asupra individului, dar şi asupra societăţii în ansamblul ei. 
Astfel, trebuie întotdeauna îmbinate plăcutul cu utilul pentru a obţine un progres 
economic şi social general. 

Finalitatea oricărei activităţi economice trebuie să vizeze asigurarea unui 
nivel de trai decent, iar aceasta nu se poate realiza fără o economie puternică şi 
stabilă. Dacă oamenii nu îşi găsesc de lucru, suferă de foame sau de lipsa unui 
adăpost şi sunt lipsiţi de speranţă, cel mai rapid refugiu va fi în droguri, alcool şi 
violenţă, ducând în timp la dezordine socială. Şi aşa cum sublinia  
John K. Galbraith în lucrarea sa4: „Într-o societate perfectă, nimeni nu poate fi 
lăsat deoparte, nimeni nu poate fi apriori condamnat la înfometare, lipsit 
conştient de un adăpost de posibilitatea unui tratament medical sau pradă altor 
privaţiuni. O economie şi o strategie politică sănătoasă nu pot tolera aceste 
lucruri”. El mai subliniază că trebuie sprijinite anumite grupuri sociale cărora 
economia nu le asigură venituri cum ar fi: mamele singure cu copii minori, 
handicapaţii fizic sau psihic, cei cu slujbe temporare, etc. şi că „a beneficia de 
asistenţă nu trebuie să reprezinte o traumă socială, pentru că ei suferă suficient 
de mult şi fără a fi arătaţi cu degetul”5. 

Pornind de la această idee au apărut o serie de păreri controversate, 
anumite categorii sociale, în special cei care au un puternic ataşament faţă de 
muncă, refuză să suporte inactivitatea celor care sunt în conflict cu etica muncii şi 
nu doresc să muncească datorită unei conduite sociale nesănătoase adânc 
înrădăcinată şi nu datorită unor conjuncturi nefavorabile economice, psihice sau 
biologice. Alţii acceptă „inactivitatea” din punct de vedere social, doar în cazul 
celor care au câştigat dreptul de a avea mai mult timp liber şi anume a celor bogaţi 
şi care au un venit suficient pentru a renunţa la muncă în favoarea timpului liber. 
Totuşi, chiar dacă unii nu doresc să muncească, trebuie să existe o preocupare 
pentru protecţia socială a tuturor (pentru că a lăsa pe cineva să moară de foame nu 

                                                 
4 John K.Galbraith – Societatea perfectă, Bucureşti, Editura Eurosong & Book, 1997, p.30 
5 John K.Galbraith – Societatea perfectă, Bucureşti, Editura Eurosong & Book, 1997, p.31 
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poate fi considerată o sancţiune tolerantă, în special pentru cei care nu pot sau nu 
reuşesc să se descurce). 

Unii membrii ai societăţii noastre nu conştientizează importanta protecţiei 
sociale (asigurărilor şi asistenţei sociale), iar efectele ignoranţei apar atunci când 
avem probleme de sănătate, atunci când pierdem capacitatea fizică sau intelectuală 
şi nu mai putem să muncim, atunci când atingem vârsta legală de pensionare şi nu 
putem beneficia de anumite drepturi sociale, etc. Din această cauză trebuie să ne 
gândim nu numai la ziua de azi şi de mâine, dar şi la ziua de poimâine, trebuie să 
agonisim în zilele bune pentru zile mai puţin bune, trebuie să ne gândim la 
bătrâneţe şi la pensie, la posibilele accidente şi riscuri care ne pândesc la tot pasul 
(riscul de a deveni şomer, accidente de muncă, boli profesionale, etc.) şi care ne 
pun în imposibilitatea acumulării de rezerve pentru viitor. Dar, pentru toate acestea 
individul trebuie să dorească să muncească, iar societatea să fie capabilă să asigure 
locuri de muncă şi o şansă de mai bine pentru toţi. 

 
Acţiunea economică şi politica socială 

 
În cadrul activităţii economice omul îşi concentrează potenţialul său creativ 

şi dovedeşte capacitatea sa de construire a unei realităţi, cea economică, diferită de 
cea naturală. În timp, prin tehnici şi mijloace moderne, omul a ajuns să producă 
orice produs, pe care apoi să-l utilizeze în edificarea altor bunuri, toate acestea 
ducând la o creştere şi dezvoltare economică şi umană. Dar, în ultimele decenii, 
creşterea economică în ţările industrializate a înregistrat o tendinţă ascendentă, în 
cadrul adâncirii diviziunii internaţionale a muncii, al intensificării circuitului 
economic internaţional, amplificându-se influenţele pieţei mondiale asupra 
dezvoltării economice. În acelaşi timp se adâncesc decalajele dintre ţările 
dezvoltate şi ţările din lumea a treia, se produc mari dezechilibre între populaţie şi 
resursele naturale, în mediile de viaţă socială, în atitudinea faţă de muncă şi 
degradarea mediului înconjurător cu implicaţii majore pentru specia umană.  

O dată cu dezvoltarea şi creşterea economică s-au accentuat o serie de 
probleme sociale, dintre care unele negative (sărăcie, marginalizare şi excluziune 
socială, delicvenţă, risc social, violenţă socială, creştere urbană haotică, lipsă de 
locuinţe, alienare, şomaj etc.), dar şi unele pozitive (creşterea coeziunii sociale, 
asigurarea educaţiei, a sănătăţii, sprijinul familiilor  cu copii, dezvoltarea culturală, 
dezvoltarea ştiinţei etc.). 

În acest context s-au dezvoltat politicile sociale având în vedere atitudinile, 
programele şi acţiunile îndreptate spre rezolvarea diferitelor probleme sociale. 
Astfel, în realizarea politicilor sociale se pot implica autorităţile publice, 
organizaţiile nonguvernamentale, personale, individuale (reunind sectorul public, 
privat şi voluntar). 
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Astfel, politicile sociale6 reprezintă ansamblul de măsuri, programe şi 
prevederi legislative prin care statul şi colectivităţile locale intervin în diferitele 
domenii ale activităţilor sociale în scopul asigurării protecţiei necesare a 
persoanelor şi grupurilor de persoane contra riscurilor sociale, a marginalizării 
şi a excluderii sociale. 

În literatura de specialitate există o multitudine de definiţii date 
conceputului de politică socială, dintre care amintim câteva: 

„Politica socială reprezintă intervenţia statului în configuraţia proceselor 
sociale caracteristice unei colectivităţi, în scopul modificării lor într-o direcţie 
considerată de către actorii politici a fi dezirabil. Se încearcă astfel, prin 
mecanisme proprii de distribuire a resurselor existente în comunitate la un 
moment dat, realizarea unei bunăstări colective”7. 

„Ansamblul mijloacelor folosite de stat şi de colectivităţile locale pentru a 
corecta disparităţile sociale considerate inacceptabile din punct de vedere social 
şi pentru a asigura tuturor accesul la bunuri apreciate a fi primordiale. 
Principalele domenii ale politicii sociale sunt educaţia, sănătatea, prestaţiile 
pentru familii, pensiile, alocaţiile pentru şomaj, dar politica socială înglobează, 
de asemenea, legislaţia cu privire la durata şi condiţiile de muncă, legile privind 
urbanismul”8. 

„Ansamblul mijloacelor întrebuinţate de stat şi colectivităţile locale 
pentru corijarea inegalităţilor sociale, considerate ca inacceptabile din punct de 
vedere al justiţiei sociale şi, în acelaşi timp, pentru a asigura accesul 
marginalizaţilor societăţii la bunurile indispensabile”9. 

 Deşi toate aceste definiţii sunt complexe, în ansamblul său se poate 
remarca un element comun tuturor, acela că statul sau autoritatea publică este 
omniprezentă, în care statul trebuie să ia măsuri, să caute mijloacele necesare 
pentru a asigura un nivel de trai compatibil cu demnitatea umană pentru toţi şi în 
special pentru categoriile defavorizate. 

Principalele domenii vizate de politicile sociale sunt: securitatea (protecţia 
socială) cu cele două componente de bază: asigurările şi asistenţa socială; 
serviciile sociale publice şi personale; sănătatea; educaţia; locuinţa; delincvenţa 
şi violenţa; stresul social; participarea şi distribuţia puterii; mediul înconjurător; 
securitatea personală, etc.  

                                                 
6  Nicolina Racoceanu, Politicile familiale, Bucureşti, Editura Instant Autotip, 2003, p.9 
7  Cătălin Zamfir şi Elena Zamfir, Politici sociale. România în context european, Bucureşti, 

Editura Alternative, 1995, p. 22 
8 Janine Bremond şi Alain Geledan, Dicţionnaire economique et social, Paris, Hatler, 1990, 

p. 334 
9

 Sergiu Tamaş, Dicţionar politic. Instituţiile democraţiei şi cultura civică, Bucureşti, 
Editura Academiei Române, 1993, p. 208 
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Este dificil să facem o delimitare strictă a politicilor sociale în raport cu 
alte politici (economice, de exemplu), pentru că între politica socială şi politica 
economică, există multiple interferenţe şi intercondiţionări, iar de cele mai multe 
ori mijloacele de realizare a unei politici sociale sunt de natură economică. Astfel, 
politica socială şi politica economică constituie un tot organic, în cadrul căruia ele 
se completează reciproc, dar se şi constrâng una pe cealaltă. Politica socială nu se 
poate construi decât cu ajutorul unei politici economice performante, iar pe de altă 
parte, eficienţa economică este o condiţie necesară unei politici sociale eficace. 

De-a lungul timpului diferite modele de politică socială se asociază cu 
anumite concepţii, putându-se distinge trei mari orientări, respectiv: orientarea de 
dreapta, de stânga şi centrul politic10. 

Orientarea de dreapta se sprijină pe concepţia „laissez-faire”, punând 
accent pe maximizarea bunăstării ca efect al libertăţii. Distribuţia veniturilor, a 
educaţiei şi a serviciilor medicale şi sociale depinde de sistemul productiv şi 
puterea individuală de negociere în relaţiile de piaţă. 

Statul intervine, numai în situaţii critice, pentru a-i ajuta pe cei nevoiaşi 
doar atunci când nivelul de trai se situează sub nivelul de subzistenţă sau este 
ameninţată societatea. 

Potrivit concepţiilor de dreapta nu există o bază morală pentru sacrificarea 
distribuţiei ce rezultă din mecanismul pieţei. De asemenea, poziţia unui individ pe 
piaţă este reflectată de productivitatea lui, iar politica socială este coercitivă. 
Distribuţia bunăstării nu se poate realiza din perspectiva morală, deoarece aceasta 
ar fi neproductivă şi afectează drepturile şi libertăţile individuale. Or, în concepţia 
lor, o bună societatea trebuie să fie productivă şi liberă. De pe această poziţie se 
poate argumenta necesitatea dimensionării la minim a cheltuielilor sociale, 
reducerea importanţei sectorului public, inclusiv în domeniul social, impozite mici 
şi neprogresive. 

Orientarea de stânga accentuează valorile egalităţii şi drepturile tuturor 
cetăţenilor de a lua parte la activităţile politice, economice şi sociale, ceea ce nu 
este posibil pentru cineva aflat în stare de sărăcie. În acord cu aceste orientări, 
statul este răspunzător pentru organizarea relaţiilor sociale, economice şi politice 
pentru a-i permite fiecăruia să acceadă la un nivel de trai în acord cu demnitatea 
umană. Politica socială cuprinzătoare nu este atât un element de generozitate cât 
unul al bunei funcţionări a sistemului social, factor de menţinere a păcii sociale şi 
cadrul activităţii economice. Aşa zisa orientare de stânga reuneşte modele diferite 
de politică socială, uneori aflate în opoziţie, dacă avem în vedere concepţiile 
socialiste, social-democratice sau creştin sociale. 

                                                 
10 Cătălin Zamfir şi Lazăr Vlăsceanu, Dicţionar de sociologie, Bucureşti, Editura Babel, 

1993, p. 438  
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Orientarea de centru acordă importanţă atât libertăţii individului, cât şi 
pieţei ca mijloc de distribuţie socială. Responsabilitatea guvernului (statului) trece 
însă dincolo de a asigura doar nivelul de subzistenţă. Se are în vedere asigurarea 
unui minim social de trai, care să permită implicarea activă a individului în 
societate. 

Politicile sociale au evoluat în timp, de la iniţiative caritabile izolate la 
programe sociale complexe, iar sursele care au alimentat dezvoltarea acestora sunt 
de natură umanitară şi pragmatică în încercarea de rezolvare a problemelor 
existente şi a asigura pacea în societate. Din punct de vedere istoric, se 
înregistrează o evoluţie a politicilor sociale de la modelul individualismului 
represiv, la modelul individualismului liberal şi apoi la modelul universalist al 
statului bunăstării sociale, susţinut de sindicate, social democraţie, social 
creştinism, liberalismul moderat, alte forţe sociale şi politice.11

Modelul individualismului represiv este caracteristic începuturilor 
industrialismului, reluat într-o anumită măsură de noua dreaptă, acest model pune 
accent pe libertatea de acţiune a individului şi pe faptul că trebuie să îşi asume 
responsabilitatea faptelor şi deciziilor sale, să fie capabil să îşi satisfacă cât mai 
bine nevoile şi trebuinţele. Astfel, sărăcia este considerată un păcat şi un act 
delincvent ce trebuie pedepsit (Legea săracilor din Marea Britanie, 1934). 

Modelul individualismului liberal creează primele elemente ale statului 
bunăstării sociale. Sistemul de piaţă este considerat calea morală şi justă de 
obţinere a prosperităţii, dar apar şi victime ale jocului pieţei, ceea ce face necesară 
asigurarea împotriva unor riscuri cum ar fi accidente, şomaj, boală, pensii, etc. 

Modelul universalist are în vedere o viziune largă asupra nevoilor umane, 
care sunt gândite la nivelul prosperităţii. Statul este răspunzător de bunăstarea 
cetăţenilor săi, ceea ce impune o politică amplă de redistribuire a veniturilor. Acest 
model a fost aspru criticat în anii ’80, datorită lipsei de performanţă, eficienţa 
scăzută a programelor sociale, risipa de resurse, abuzul de protecţie şi beneficierea 
de ajutoare nemeritate, critici făcute de pe poziţiile liberalismului conservator, 
promotor al unui model rezidual de politică socială, potrivit căruia cheltuielile 
sociale trebuie menţinute la un nivel scăzut pentru a încuraja efortul individual 
pentru asigurarea veniturilor sau a condiţiei sociale normale. Distincţia dintre 
modelul rezidual şi universalist se face în ultimă instanţă prin ponderea 
cheltuielilor sociale în PIB. Pentru modelul rezidual valoarea relativă a cheltuielilor 
se situează în jur de 20%, iar pentru modelul universalist se depăşeşte 30%. Nu 
trebuie uitat că modelul universalist de politică socială a fost adoptat în perioade de 
criză (aşa a fost cazul modelului suedez al anilor ’30 al celui britanic din timpul 
războiului – 1942, sau al celui german, cu economia socială de piaţă din anii ’50)  
                                                 
11 Cătălin Zamfir şi Lazăr Vlăsceanu Dicţionar de sociologie,, Bucureşti, Editura Babel, 

1993 
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şi ulterior s-a generalizat din intenţia de a asigura o calitate a vieţii înaltă pentru 
întreaga populaţie, ca efect al dezvoltării economice la care au ajuns ţările 
occidentale. 

În ceea ce priveşte politica socială în ţările foste comuniste, dintre care şi 
România, se pune problema adoptării unui model de politică socială care să fie în 
acord cu noile caracteristici ale societăţii într-o nouă etapă, de trecere la economia 
de piaţă. 

 
 

1.2 Economia socială – ştiinţă derivată 
 
Economia socială s-a format ca ştiinţă  în decursul unui lung proces 

istoric, oferind un cadru adecvat combatanţilor în dorinţa lor de a reintroduce omul 
ca finalitate a economiei.  

Economia socială este o abordare mai umană a problemelor şi faptelor 
economice şi constituie un tip aparte de economie care împleteşte în mod original, 
dar în  acelaşi timp şi eficient, libertatea pieţei cu normalitatea socială, în beneficiul 
întregii societăţi.  

Economia socială are  ca ţel principal asigurarea unei existenţe demne, 
onorabile, pentru fiecare membru al societăţii, fie că el este apt de muncă sau nu, fie că 
este tânăr sau bătrân, fie că este sănătos sau bolnav. În acest sens, Franz Bohm dă o 
definire a laturii sociale a economiei: „numim social un asemenea sistem economic 
care este în stare să asigure maselor largi ale populaţiei – inclusiv celor incapabili de 
muncă, copiilor, bătrânilor, bolnavilor şi invalizilor – o existenţă omenească demnă şi 
tuturor celor capabili de muncă posibilităţi corespunzătoare de activitate în condiţii 
onorabile pentru om”12. 

În mod descriptiv, economia socială cuprinde lumea asociaţiilor, 
cooperativelor şi societăţile de ajutor reciproc, iar în mod teoretic, combină o stare 
de spirit, în care întreprinderile economiei sociale funcţionează în mod democratic, 
ca ansamblul de forme şi statute juridice, speciale fiecărui tip de întreprindere a 
economiei sociale (vezi schema 1).  

Asociaţiile şi societăţile de ajutor reciproc sunt regrupări de persoane 
(membri) al căror angajament se traduce financiar printr-o cotizaţie, dar poate să ia 
şi alte forme (aport de competenţe, de timp de muncă). Cooperativele sunt societăţi 
de capitaluri constituite prin reuniunea părţilor sociale sau ale acţiunilor deţinute de 
asociaţi şi reunite într-un capital social. 

 
 

                                                 
12 F. Bohm, Der Wettbewerb als Instrument Staatlicher Wirtschaftslenkung în Schritten  

der Akademie fur deutsches Recht, 1942 
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Asociaţia 
 
Asociaţia este o convenţie prin care două sau mai multe persoane pun în 

comun într-un mod permanent cunoştinţele sau activitatea lor într-un alt scop decât 
acela de a-şi împărţi beneficiile . 

Grupare organizată, constituită voluntar, de mai multe persoane, care 
urmăreşte atingerea unor scopuri comune13. 

Asociaţia are un statut, care defineşte scopurile, obiectivele, programele ce 
şi le-a asumat, precum şi drepturile şi îndatoririle membrilor. Existenţa asociaţiei 
nu depinde, în general, de fluctuaţia membrilor lor, funcţionarea ei fiind asigurată 
de ideea centrală în jurul căreia ea s-a constituit, de relativa constanţă 
organizaţională şi, implicit, de eficienţa pe care o atinge. Deşi asociaţia nu este 
instituţie statală, ea are o influenţă marcantă în planul economic, ştiinţific şi 
cultural (de exemplu Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă). 

Uneori termenul a fost utilizat pentru a diferenţia societăţile complexe, 
moderne, a căror funcţionare e bazată pe organizaţii contractualiste, de societăţile 
mai simple, tradiţionale, în centrul cărora se situează spiritul şi conduita 
comunitară, informală. Astăzi asociaţia este un termen foarte apropiat de cel de 
instituţie, organizaţie şi uniune. 

Schema 1 - Economia socială 

 

 

ECONOMIE 
SOCIALĂ 

2 
 

Economie socială 
instituţională 

 

Economie 
socială 

subterană 

 

Economie autonomă (producţie  
de valoare de întrebuinţare  

de către un individ o familie) 

 

Economii 
comunitare 

Mutuale
- asigurări 
- bancă de credit  

cooperativ 
- sănătate, etc. 
- de consum

• Servitori 
• Bricolaj privat 
• Grădinărit etc. 

• Creşe familiale 
• Asociaţii nedeclarate etc. 
• Atelier de cartier nedeclarat 

Cooperative 
- agricole 
- muncitoreşti 

de producţie 
- de consum 

Asociaţii 

Sursa: Dicţionar economic şi social, J. Bremo, A. Geledan, Editura Expert, 
Bucureşti, 1995 

 
                                                 
13 coord. Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu, Dicţionar de sociologie, Bucureşti, Editura Babel, 1993 
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Cooperativele  
 
Cooperativele sunt întreprinderi socio-economice formate prin asocierea 

liber consimţită a unui grup de persoane (mici producători, meseriaşi, 
consumatori), care concentrează mijloacele de producţie şi forţa de muncă, pentru 
producerea, cumpărarea, desfacerea în comun a unor produse, pentru acordarea de 
credite sau pentru munca în comun14. 

Cooperativele sunt societăţi ale căror obiective esenţiale sunt: să reducă în 
beneficiul membrilor lor şi prin efortul acestora preţul de cost şi după caz preţul de 
vânzare al anumitor produse sau al anumitor servicii, asigurând funcţiile de 
antreprenori sau intermediari a căror remuneraţie ar greva acest preţ de cost; să 
amelioreze calitatea comercială a produselor furnizate membrilor lor sau a celor 
produse de aceştia din urmă şi livrate consumatorilor . 

Cooperativele pot să fie deosebite conform identităţilor acţionarilor şi 
naturii activităţii lor: 

- cooperative de utilizatori în comun şi credit; 
- cooperative de salariaţi (SCOP); 
- cooperative de antreprenori individuali în agricultură, comerţul cu 

amănuntul, artizanat, transport rutier sau pescuit; 
- cooperative de parteneriat cu uniuni de economie socială  în cercetare, 

locuinţe sociale etc. 
 

Societăţile de ajutor reciproc 
 

Pornind de la faptul că un individ singur nu se poate asigura împotriva 
tuturor riscurilor care îl ameninţă, s-a născut a între membrii societăţii de ajutor 
reciproc, problema societăţii (sănătate sau asigurare) fiind desigur ajustarea 
cotizaţiilor şi prestărilor. Societăţile de ajutor reciproc sunt grupări cu scop 
nelucrativ care îşi propun să ducă în interiorul acestora sau al familiilor lor, în 
principal prin intermediul cotizaţiei membrilor săi, o acţiune de prevedere şi  
într-ajutorare. Societăţile de asigurare reciprocă garantează acţionarilor prin 
intermediul (vărsarea) unei cotizaţii fixe sau variabile, lichidarea integrală a 
angajamentului lor în caz de realizare a riscurilor pe care şi le-au asumat. Se poate 
face apoi distincţie între societăţile de ajutor reciproc de sănătate şi de prevedere. 
Se pot distinge printre acestea cele care regrupează funcţionari, salariaţi ai 
întreprinderilor sau locuitorii unui teritoriu particular. Printre societăţile mutuale de 
asigurare sunt cele care dezvoltă activităţile lor fără intermediari şi cele care 
folosesc curtieri (mijlocitori) de asigurări. 

 
                                                 
14 Dicţionar al limbii române, Editura ARSR, 1984 
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Economia socială şi / sau solidară? 
 
De câţiva ani, se pune problema în mod special, de economie solidară. 

Acest concept s-a dezvoltat iniţial plecând de la noţiunea de servicii de înrudire15, 
”servicii furnizate persoanelor pentru a ameliora calitatea vieţii sau a 
mediului local şi corespondent alteori a funcţiilor completate de sfera familială 
lărgită”.  

Economia solidară a fost formalizată de economişti şi sociologi printre care: 
Guz Roustang, Jean-Louis Laville şi Bernard Eme, pentru a desemna un ansamblu de 
iniţiative bazate pe implicarea utilizatorilor şi combinând resursele marfare, non-marfare 
(donaţii şi subvenţii publice) şi ne-monetare (benevole) - vezi schema 2. 

 
Schema 2 - Economia solidară 

 

 

ECONOMIA NE-MONETARĂ 
RECIPROCITATE 

 

Construcţie strâns legată de ofertă 
şi cerere în spaţiile publice de înrudire 

 

Vânzări de servicii şi 
contractări cu parteneri privaţi

Democratizate prin impuls 
reciproc şi hibridarea între 

economii 

Stabilirea convenţiilor  
de obiective cu instituţii  
publice şi para-publice 

PIAŢA 
ECONOMIA 
MARFARĂ 

REDISTRIBUŢIA 
ECONOMIA 

NE-MARFARĂ 

Sursa: Jean-Louis Laville, în Traverses, nr. 107, mars 1996 
 
 
 

                                                 
15 G. Cette, Pierre Heritier, V. Singer, Services de proximite et nouvelle croissance,  

în Derenirs, Nr. 23-24, 1996 
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ECONOMIE SOLIDARĂ 
 

Dezbaterile au fost numeroase şi încă nu sunt închise, pentru a determina 
prin ce se diferenţiază economia solidară faţă de economia socială. 

După Guz Roustang16, „economia solidară reactualizează proiectul 
iniţial al economiei sociale, şi mărturiseşte despre voinţa de a răspunde la noi 
cereri luptând contra izolării şi excluderii, revalorizând viaţa cotidiană şi 
reţelele locale”. 

După Maurice Parodi17, „modelul de economie socială se distinge de cel 
al economiei solidare, cel puţin sub trei aspecte: vizează grupuri sociale şi 
categorii socio-profesionale mai vaste şi mai diversificate; nu încalcă decât 
foarte slab sectoarele economiei informale; două din componentele sale, 
cooperarea şi ajutorul reciproc funcţionează în mod autonom prin raportul la 
sfera publică”. 

Pe plan conceptual e sigur că, economia solidară întâlneşte în medii 
universitare un ecou mai larg decât acela de economie socială, pretinzând că 
reprezintă un ansamblu mai restrâns şi mult mai direct orientat spre problemele 
actuale cum sunt: coeziunea socială, lupta contra excluderii şi crearea de locuri de 
muncă, etc. 

Alţi economişti analizează rolul politicilor sociale şi al instituţiilor 
economiei sociale18 constatând că cele din urmă sunt „simplificate” fie în  
„sub-ansamble ale pieţei”, fie în „sub-ansamble ale distribuţiei publice” şi nu 
ţin cont de noile nevoi sociale ale populaţiei marginalizate. De aici ideea încheierii 
unui contract social pentru a include activităţile economice în relaţiile de apropiere 
în scopul atingerii unei noi solidarităţi. Tocmai acest scop justifică susţinerea 
dezvoltării activităţilor sociale, satisfacerea nevoilor populaţiei marginalizată, 
împreună fiind asimilate noţiunii de „servicii de apropiere”19, formând 
„economia solidară”: autoproducţia, întreprinderi de integrare, restaurante 
asociative, regii de cartier, servicii de ajutor la domiciliu, etc. „Recompunerea 
raporturilor între economie şi social”20 propusă pentru acest proiect de economie 
solidară trece prin dezvoltarea activităţilor sub „impulsul reciprocităţii”, datorită 
amestecului de resurse: umane (salariat şi voluntariat) şi financiare (subvenţii 
publice, contribuţii şi donaţii, vânzări de servicii). Această abordare în termeni  
                                                 
16 Guz Roustang, Emploi, croissance, société, Rapport du Commissariat general au Plan, 

La Documentation française, 1991 
17 preluat din Eric Bidet, L ′économie sociale, Paris, Le Monde, 1997 
18 Jean-Louis Laville, L’economie solidaire, une perspective internationale, Paris, Desclee 

de Brouwer, 1994 
19 Jean-Louis Laville, Les Services de proximite en Europe, Syros, 1992; et Economie 

des services de proximité, CRIDA-ISCI, Paris, 1995 
20 Jean-Louis Laville, op. cit., p.74 
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de economie solidară evidenţiază necesitatea reconstruirii bazelor sociabilităţii şi 
activităţii care alimentează relaţiile interpersonale, astfel încât mondializarea să 
distingă raporturile marfare. Totuşi, insistând asupra acestor legături de apropiere, 
autorii riscă să întărească raporturile salariale globale, să alimenteze „sinuozităţile 
locale” şi să legitimeze o nouă instrumentalizare a iniţiativelor socio-economice 
prin puterile publice ajutate de dinamica aplicării soluţiilor microlocale la 
problemele globale. 

Astfel, conceptul nu a avut o evoluţie contrară, radicală la adresa 
instituţiilor economice existente, ci una complementară. Ea reuneşte intervenţia 
agenţilor asociativi, cooperativi sau mutualişti care, în cazul crizei economice, 
caută să reactualizeze proiectul lor – dezvoltare pură, precizat în istoria economiei 
sociale după premisele secolului al XIX-lea. 

Pe de altă parte, distincţia dintre agenţii economiei sociale şi solidare 
prezintă dezavantaje pentru modalităţile democraţiei (participativă, reprezentativă) 
şi solidarităţii, care definesc amploarea acţiunii asupra diferenţelor fundamentale 
obiective. Solidaritatea obligatorie naţională (securitatea socială şi Bugetul de stat) 
nu este decât o formă instituţionalizată şi globală, în timp ce solidaritatea 
internaţională este revendicată astăzi sub forme mult mai personalizate (ONG-uri, 
comerţul echitabil, etc.). 

De-a lungul timpului s-au difuzat numeroase abordări teoretice (în ultimii 
30 de ani în Franţa) cu privire la economia socială şi solidară, astfel încât, putem să 
ne întrebăm în ce măsură sunt ele complementare sau contradictorii? 

Formele de solidaritate economică voluntară 
 

                        Economie familială 
            Vecinătate – Economie informală 
                          Asociaţii locale 
              Asociaţii prestatoare de servicii 
                          Fonduri mutuale 
                             Cooperative 

 
Sursa: Daniele Demoustier - L’economie sociale et solidaire. S’associer pour entreprendre 

autrement, Ed. La Decouverte et Syros, Paris, 2001, p. 121 
 
În ceea ce priveşte prezentarea formelor de mai sus este vorba despre 

formele întreprinderilor luând în considerare, diferite analize care se verifică: 
- abordarea sectorului nelucrativ favorizează activităţile non-marfă 

(monetare sau nu), deci asociaţiile, excluzând cooperativele; 
- aceea a economiei solidare ce tratează combinarea resurselor şi 

întăreşte legăturile sociale interpersonale în micile organizaţii locale; 
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- aceea a economiei sociale regrupate, pornind de la modelul 
cooperativ, activităţile marfare şi non-marfare, bazate pe reciprocitatea 
resurselor şi pe democraţia economică. 

 
Verificarea câmpurilor economiei sociale, ale sectorului nelucrativ 

şi ale economiei solidare 

Societăţi 
mutuale 
de asigurări 

Întreprinderi 
multinaţionale 

Întreprinderi 
naţionale  
lucrative 

Asociaţii
marfare 

Grupuri non-marfare 
Întreprinderi nelucrative 

Întreprinderi marfare 
Întreprinderi lucrative 

 

ECONOMIE 
SOLIDARĂ 

 

SSBL (Societăţi 
nelucrative) 

Asociaţii din afara                 Asociaţii non-marfare
Economiei 

 

 

Fonduri mutuale  
de sănătate 

Schi taremburi non-mone

Artizanat Cooperative 

 
Sursa: Daniele Demoustier - L’economie sociale et solidaire. S’associer pour entreprendre 

autrement, La Decouverte et Syros, Paris 2001, p. 121 
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Din punct de vedere al organizaţiilor, aceste teorii pot fi văzute 
complementare în dinamică. Mai mulţi autori (Albert Meister pentru asociaţii, 
Claude Vienney pentru cooperative) au arătat cum comportamentele colective lasă 
locul, progresiv, comportamentelor individualizate, mai ales în momentul 
schimbării utilizatorilor, prin pierderea simţului democraţiei şi al educaţiei. Cele 
mai vechi întreprinderi se transformă şi devin emergente („noua economie 
socială”) când concurenţa devine puternică şi când cooperarea internă slăbeşte iar 
mişcarea lasă locul sectorului când funcţia critică şi prospectivă se schimbă din 
punctul de vedere al gestiunii cotidiene. 

Dacă vorbim despre logica economiei globale, abordările teoretice sunt 
contradictorii asupra a două puncte fundamentale: 

- concepţia comportamentului economic, care este redusă la 
individualismul utilitarist (preferinţa consumatorului) prin 
abordarea anglo-saxonă, fondată pe singurele motivaţii altruiste şi 
organizarea colectivă a abordărilor franceze; 

- concepţia sistemului economic de ansamblu: simpla juxtapunere 
a sectoarelor economice distincte şi reglate în mod autonom prin 
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viziunea economiei plurale, sau dominaţia logicii capitaliste care 
supune celelalte logici socio-economice, care caută totuşi să se 
emancipeze de sub această dominaţie. 
 

Subiecţii economiei şi politicilor sociale  
 
Explicarea proceselor complexe ce au loc în sistemele economice, sociale, 

politice, etc., presupune luarea în considerare a faptului că aceste sisteme sunt 
realizate de către agenţi fie ei economici, sociali sau politici, ale căror acţiuni şi 
interacţiuni dau sens întregii vieţi economice şi sociale. Aceştia îndeplinesc 
anumite roluri specifice, conform statusurilor deţinute în cadrul diferitelor grupuri, 
în vederea realizării unor obiective economico-sociale comune. De asemenea, unii 
agenţi-persoane, instituţii sunt şi economici şi sociali şi politici, având multiple 
poziţii şi roluri. 

La nivelul activităţii economice agenţii economici sunt grupaţi după 
preponderenţa actelor pe care le realizează şi care le conturează o anumită funcţie.  

Agenţii economici producători împreună cu cei consumatori, constituie 
categoria agenţilor non-financiari (întreprinderile, menajele – populaţia), iar a 
doua categorie este cea a agenţilor financiari (băncile, instituţiile financiare şi de 
credit, societăţile de asigurări). Un alt agent, de sine stătător îl reprezintă 
administraţiile, care pot fi publice sau private şi care furnizează bunuri şi servicii 
de utilitate publică (învăţământ, sănătate, cultură, securitate, etc.), prin colectare şi 
redistribuire de resurse conform interesului public. Exteriorul (restul lumii), alt 
agent, reprezintă generic corespondentul extern al agenţilor economici naţionali 
implicaţi în relaţii cu străinătatea. 

Aceşti agenţi acţionează în cadrul unei economii, fie în interes individual, 
fie în interes colectiv, la nivel economic, social sau politic. La nivelul politicii 
sociale actorii implicaţi sunt cetăţenii, patronatul, sindicatul, guvernul, 
organizaţiile nonguvernamentale, cooperativele, fondurile mutuale, asociaţiile, 
etc. Aceştia îşi asumă responsabilitatea deciziilor şi vizează 3 nivele: 

a) cel al responsabilităţii fiecărui individ pentru propria sa condiţie 
socială. În România sistemul de asigurări fiind obligatoriu şi public, o importanţă 
deosebită în vederea protecţiei o are ocuparea unui loc de muncă legal, care îi 
asigură individului un venit şi pe această bază este în mod automat asigurat, prin 
contribuţia la Fondul de asigurări sociale sau poate să contribuie la un fond privat 
pentru a se asigura împotriva unor riscuri; 

b) cel al parteneriatului între cetăţeni, agenţi economici şi stat, în această 
situaţie responsabilităţile se împart:  

- opţiunea şi responsabilitatea privind gradul de participare sunt ale 
individului; 



Universul economiei sociale 

- pentru unele riscuri responsabilitatea este a întreprinderii (este 
cazul sistemului de asigurare); 

- responsabilitatea pentru crearea cadrului favorabil funcţionării şi 
gestionării capitalului social revine statului. 

c) cel al responsabilităţii statului în legătură cu crearea şanselor egale de 
acces al tuturor cetăţenilor la servicii de învăţământ, sănătate, locuinţă, etc., şi pe 
baza solidarităţii să se asigure un nivel de trai decent pentru toţi cei care au nevoie 
de sprijin, prin politici de susţinere, a familiilor şi de asistenţă socială. 

Cetăţenii sunt actorii cei mai importanţi în desfăşurarea oricărei activităţi, 
sunt cei care îşi asumă responsabilitatea în asigurarea unui nivel de trai decent, prin 
participarea la viaţa economică, socială, culturală, religioasă, politică, etc., dar care 
se bucură şi de drepturi civile şi politice, conform statusurilor şi rolurilor pe care le 
au în societate. 

Patronatul reprezintă totalitatea patronilor, a proprietarilor de 
întreprinderi, bănci, firme, companii, ferme agricole care folosesc muncă 
salariată21. 

Patronatele sunt organizaţii ale patronilor, autonome, fără caracter politic, 
înfiinţate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial. De asemenea, 
patronatele se pot constitui în uniuni, federaţii, confederaţii patronale sau în alte 
structuri asociative (Art. 231 (1))22. 

Patronatele reprezintă, susţin şi apără interesele membrilor lor în relaţiile 
cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, în raport 
cu obiectul şi scopul lor de activitate, potrivit propriilor statute şi în acord cu 
prevederile legii. La cererea membrilor lor, patronatele îi pot reprezenta pe aceştia 
în cazul conflictelor de drepturi (Art. 232-(1)şi(2)). 

Patronatele sunt parteneri sociali în relaţiile colective de muncă, 
participând, prin reprezentanţi proprii, la negocierea şi încheierea contractelor 
colective de muncă, la tratative şi acorduri cu autorităţile publice şi cu sindicatele, 
precum şi în structurile specifice dialogului social (Art. 234). Constituirea şi 
funcţionarea asociaţiilor patronale, precum şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor 
acestora sunt reglementate prin lege (Art. 235.(1)). 

Sindicatele sunt persoane juridice independente, fără scop patrimonial, 
constituite în scopul apărării şi promovării drepturilor colective şi individuale, 
precum şi a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale 
membrilor lor. Organizaţiile sindicale au dreptul de a-şi reglementa prin statutele 
proprii modul de organizare, asociere şi gestiune, cu condiţia ca statutele să fie 
adoptate printr-o procedură democratică, în condiţiile legii (Art.217)23. 

                                                 
21 coord. Niţă Dobrotă, Dicţionar de economie Bucureşti, Editura Economică, 2000 
22 Codul Muncii, Bucureşti, Regia autonomă Monitorul Oficial, 2003 
23 Codul Muncii, Bucureşti, Regia autonomă Monitorul Oficial, 2003 
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Sindicatele participă prin reprezentanţii proprii, în condiţiile legii, la 
negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, la tratative sau acorduri 
cu autorităţile publice şi cu patronatele, precum şi în structurile specifice dialogului 
social (Art.218). 

Este interzisă orice intervenţie a autorităţilor publice de natură a limita 
drepturile sindicale sau a le împiedica exercitarea lor legală. Este interzis, de 
asemenea, orice act de ingerinţă al patronilor sau al organizaţiilor patronale, fie 
direct, fie prin reprezentanţii sau membrii lor, în constituirea organizaţiilor 
sindicale sau în exercitarea drepturilor lor (Art.221). 

Guvernul este organul suprem al administraţiei de stat, constituit de 
puterea supremă în stat şi având puterea executivă. De foarte multe ori guvernul 
este cel care trebuie să medieze conflictele dintre sindicate şi patronate, pentru a 
evita accentuarea fenomenelor sociale şi economice la nivel naţional, de asemenea 
elaborează o serie de programe cu caracter economic şi social, în vederea 
îmbunătăţirii nivelului de trai şi a progresului general. 

Organizaţiile nonguvernamentale sunt unităţi economice instituţionalizate 
(fără scop lucrativ), care au ca funcţie principală prestarea de servicii nonmarfare 
pentru anumite categorii specifice de persoane sau colectivităţi. Resursele 
financiare ale acestora provin, în principal, din contribuţii voluntare, cotizaţii, 
venituri pe proprietăţi, etc. 

Organizaţiile nonguvernamentale ajută voluntar (în bani sau în natură) 
categoriile defavorizate ale societăţii, pe de o parte prin asigurarea veniturilor 
necesare unui nivel de trai decent, iar pe de altă parte prin ajutoare constând în 
alimente, îmbrăcăminte, locuinţă temporară, plata unor servicii (medicale, 
educaţionale, etc.), etc. 

De asemenea în iniţierea şi promovarea politicii sociale sunt implicate 
câteva instituţii: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (MMSSF), 
Minsiterul Sănătăţii (MS), Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de 
Asigurări Sociale (CNPAS), Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), şi alte 
instituţii cum ar fi Comitetul român pentru adopţii, Consiliul naţional al 
persoanelor în vârstă, Departamentul pentru Administraţie Publică Locală. 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (MMSSF) – 
principala instituţie guvernamentală care elaborează, verifică aplicarea şi 
coordonează implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul muncii, protecţiei 
sociale şi al solidarităţii sociale; corp specializat al administraţiei publice centrale. 
Ministerul muncii elaborează politica şi strategia de securitate socială şi de 
asistenţă socială, punând la punct planuri naţionale, programe şi legi. MMSSF 
dezvoltă parteneriate cu instituţii străine şi asigură plata beneficiilor familiale şi 
sociale prin cadrul reţelei teritoriale 



Universul economiei sociale 

Ministerul Sănătăţii (MS) – este autoritatea publică centrală în domeniul 
securităţii, promovării şi protecţiei sănătăţii populaţiei. MS creează, organizează, 
coordonează şi implementează programele publice naţionale de sănătate, aprobă 
finanţarea, organizarea, coorganizează şi supervizează activităţile sociale prestate 
în domeniul sănătăţii publice, ajutoarelor destinate familiilor sărace şi categoriilor 
de populaţie dezavantajate. Anual, alături de Casa Naţională a Asigurărilor de 
Sănătate şi cu acordul Colegiului Medicilor din România şi Colegiul Farmaciştilor 
din România, alcătuieşte o listă de medicamente pentru Catalogul naţional al 
medicamentelor de uz uman. 

Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale 
(CNPAS) – este o instituţie publică autonomă de interes naţional care gestionează 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Printre 
responsabilităţile CNPAS se numără: monitorizarea colectării veniturilor bugetului 
asigurărilor sociale de stat, organizarea, îndrumarea şi controlul activităţii de 
recuperare a datoriilor financiare faţă de bugetul asigurărilor sociale, aplicarea 
acordurilor internaţionale de asigurări sociale la care România este parte. 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) – este o instituţie 
publică autonomă, de interes naţional, cu rolul de a urmări respectarea cadrului 
legal şi aplicarea lui într-un mod unitar, la nivelul întregii ţări. Principalele funcţii 
ale CNAS sunt colectarea şi administrarea fondurilor, precum şi cumpărarea 
serviciilor medicale necesare asiguraţilor. 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) – este 
o instituţie de interes naţional, un corp al administraţiei publice centrale care 
gestionează sistemul de asigurări de şomaj, conform legii. ANOFM organizează, 
prestează şi finanţează, în condiţiile legii, servicii de formare profesională pentru 
persoanele neîncadrate în muncă, orientează aceste persoane şi mediază între 
acestea şi angajatorii din ţară, în vederea realizării echilibrului dintre cerere şi 
ofertă pe piaţa internă a forţei de muncă, propune Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei proiecte de acte normative în domeniul ocupării şi formării 
profesionale şi al protecţiei sociale a persoanelor neîncadrate în muncă, 
organizează serviciile de stabilire, plata şi evidenţa ajutoarelor, alocaţiilor şi 
indemnizaţiilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. 

Toţi subiecţii economiei şi politicii sociale, concură la desfăşurarea vieţii 
economice, sociale şi politice de ansamblu, fiecare asumându-şi anumite 
responsabilităţi în funcţie de rolul şi statusul pe care îl au în societate.  
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Concepte de bază 
 

• Economie socială • Organizaţii nonguvernamentale 
• Economie solidară • Politica socială 
• Relaţiile umane • Actori sociali 
• Sistemul social • Stat 
• Asociaţii • Patronat 
• Cooperative • Sindicat 
• Societăţi mutuale • Guvern 
• Fundaţii  

 
 
Întrebări 
 
1. În ce constă componenta socială a activităţii economice? 
2. Ce importanţă au relaţiile umane în cadrul unui grup de muncă? 
3. Ce relaţie ar trebui să existe între sistemul tehnic şi sistemul  

social din cadrul activităţii economice? 
4. Ce este economia socială? 
5. Ce sunt asociaţiile, cooperativele şi societăţile mutuale? 
6. Economia socială şi/sau solidară? 
7. Care sunt formele de solidaritate economică voluntară? 
8. Ce este politica socială şi care sunt principalele domenii  

vizate de aceasta? 
9. Comparaţi cele trei modele ale politicilor sociale: modelul 

individualismului represiv, modelul individualismului liberal  
şi modelul universalist. 

10. Care sunt subiecţii politicilor sociale? 
11. Ce rol au instituţiile politicilor sociale? 
 
 
Texte de analizat şi de comentat 

 
♦ „Nevoia omului constituie motorul întregii activităţi economice şi 

punctul de plecare al oricărei ştiinţe economice. Şi aceasta pentru că orice nevoie, 
atâta timp cât nu-i satisfăcută, provoacă la fiinţa vie o excitaţie care îşi caută obiect. 
Această dorinţă generează, la rândul său, străduinţa necesară pentru procurarea 
obiectivului specific satisfacerii (trebuinţei - n. n.). Nevoia este de natură 
fiziologică şi exprimă senzaţia că organismului îi lipseşte ceva, tânjind după acel 
ceva care lipseşte. Dar nevoia rămâne fără obiectul determinat atâta timp cât 
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instinctul sau inventivitatea nu identifică acel obiect menit s-o satisfacă. Atunci 
nevoia devine dorinţă, şi aceasta este de ordin psihologic. Astfel, nevoia de a 
mânca există dintotdeauna, dar dorinţa de pâine a apărut atunci când a fost 
descoperit grâul”. (Charles Gide, „Curs de Economie Politică”, vol. 1, Ediţia II-a, 
Tipografiile Române Mixte, 1921, pag. 58-59) 

 
♦  „Obiectivul unui sistem economic ar trebui să iasă în evidenţă de la 

prima vedere şi de regulă aşa se întâmplă. Menirea lui e să procure bunurile şi să 
presteze serviciile de care au nevoie oamenii. Fără un astfel de sistem - care să 
producă hrana, s-o prelucreze, s-o ambaleze şi s-o distribuie, care să construiască 
case şi să le mobileze, să asigure serviciile medicale şi de învăţământ, să legifereze 
şi să menţină ordinea, să pregătească apărarea colectivităţii - viaţa ar fi grea. Iată 
deci funcţiile lui. Sistemul economic optim este acela care furnizează maximum 
din ceea ce au nevoie oamenii”. (John Kenneth Galbraith, „Ştiinţa economică şi 
interesul public” Bucureşti, Editura Politică 1982, p.11) 

 
♦  „Totdeauna vor exista inegalităţi care vor părea nedrepte celor care 

suferă de pe urma lor, eşecuri care vor părea nemeritate şi întorsături necuvenite ale 
destinului.” (Hayek „Drumul către servitute”, Editura Economică, 1999, 
Bucureşti ) 

 
♦  „Politicul, cu toată trufia pe care i-o dă faptul că este expresia 

intereselor celor mai generale ale societăţii, se va întoarce ruşinat din drum ori de 
câte ori, în graba sa, a uitat în urmă economicul. Acolo unde pe masa de lucru a 
Guvernului, alături de Constituţie, nu stă şi Economics-ul, trenul societăţii va 
consuma aburul mai mult pe sirenă decât pentru deplasarea spre un viitor 
rezonabil”. (Paul Bran, „Economica valorii”, Bucureşti, Editura Economică, 
1995, pag.7)  
 

♦  „John Maynard Keynes a propus, odată, un toast, pentru economişti. 
„deţinătorii posibilităţii civilizaţiei”. Posibilitatea civilizaţiei şi atât. Alocarea 
eficientă a resurselor măreşte domeniul posibilităţii, dar nu garantează progresul 
civilizaţiei. O funcţionare lină şi bine coordonată a societăţii conferă indivizilor 
mai multe şanse de a alege; ea nu garantează că ei vor alege bine. Modul economic 
de gândire, în special în democraţie, este o importantă măsură pregătitoare şi nimic 
altceva.” (Paul Hayne, „Modul economic de gândire”, Bucureşti, Editura 
Didactică şi Pedagogică, 1991, pag. 475-476)      
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Titluri de referate şi lucrări complexe 
 

1. Aspectele sociale ale economiei de piaţă. 
2. Importanţa şi rolul unei politici sociale eficiente într-o ţară în tranziţie 
3. Actorii politicilor sociale – decizii şi influenţe. 
4. Componenta socială a activităţii economice. 
5. Construcţia instituţională a noului sistem de politică socială. 
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