
 
 

VI. ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI MANAGEMENT 
SOCIAL 

 
 

VI.1. Dimensiunea managerială a societăţii 
 

Istoria societăţii include printre sistemele şi subsistemele ei administraţia 
şi ceea ce am putea numi „managementul social“. Pentru cunoaşterea şi 
definirea acestora este necesară identificarea morfologiei sociale şi stabilită 
evoluţia acesteia de-a lungul epocilor istorice. A vorbi despre sistemul 
administrativ înseamnă a vorbi despre stat, despre structuri oficiale (formale), 
despre învăţământ, cultură, justiţie, poliţie, finanţe, servicii publice, sectoare 
private sau particulare, despre societate civilă – cu un statut total diferit, situată, 
în esenţă, în opoziţie (dar tocmai de aceea foarte importantă) – despre 
funcţionarii de stat sau „înalţi funcţionari“ şi în fine despre birocraţie 
funcţională, mai puţin funcţională sau disfuncţională. Morfologia socială se 
raportează în mod obiectiv la fiziologia socială, la raporturile şi 
interdependenţele dintre diferitele segmente sau domenii ale vieţii sociale. 

Realitatea socială cea mai puternică şi cu istoria cea mai incitantă în 
existenţa umană o constituie statul sau, altfel spus, ansamblul componentelor 
aparatului de stat – fie el represiv (despotic, tiranic, absolutist, dictatorial etc.), 
fie democratic sau participativ. Dacă în primul caz, statul se prezintă ca „cel mai 
rece dintre monştrii reci“ – cum spune Nietzsche –punând accentul pe instituţii   
şi organisme represive (închisori, tribunale, cazărmi militare, servicii secrete, 
stabilimente „speciale“, lagăre etc.), în al doilea caz statul ne apare „mai uman“ 
sau chiar ca un prieten al omului, punând accentul pe serviciile sociale (de 
sănătate, de securitate şi protecţie socială, de învăţământ şi cultură, de 
comunicaţie tv, radio, privind dezvoltarea mass-media în general, a sistemelor de 
circulaţie şi transport public etc.) şi pe dezvoltarea societăţii civile (în condiţii de 
complementaritate funcţională). 

Din perspectiva domeniului nostru de referinţă – asistenţa socială – este 
important să identificăm factorii democratizării sistemului administrativ şi 
ai societăţii în ansamblul ei. Printre aceşti factori se află şi următorii: 

Creşterea numărului de funcţionari de stat şi actori sociali (în sistemul 
serviciilor publice); 

Formarea unei clientele tot mai numeroase pentru serviciile sociale sau 
publice, de stat sau particulare; 
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Creşterea cotei-parte luate de stat din produsul social şi venitul naţional 
(pentru finanţarea serviciilor publice şi a altor procese de „democratizare 
socială“).1 

O dată cu constituirea societăţilor moderne s-a impus treptat un nou 
termen birocraţia – fără de care nu se mai poate elabora un studiu legitim 
asupra societăţii. În ceea ce priveşte delimitarea şi definirea lui putem menţiona, 
cu valoare ipotetică, trei ipostaze ale birocraţiei: 

- mod de administraţie publică; 
- formă de manifestare a puterii (politice, economice etc.); 
- mecanism de intervenţie (dominaţie) a experţilor (sau „administraţie 

controlată de experţi“, tehnocraţi). 
Max Weber (1864-1920) este cel care a introdus conceptul de birocraţie 

în „vocabularul tehnic al sociologiei“, dându-i însă numai o accepţiune restrânsă, 
în ciuda conotaţiilor destul de variate pe care le-a primit încă de la început. De la 
Alexis de Tocqueville (1805-1859) la Michel Crozier (1922-) s-au făcut 
încercări de a găsi în experienţa istorică şi în tradiţia culturală originea interesului 
unor ţări pentru modelul birocratic de organizare a administraţiei publice şi chiar 
a unor servicii particulare.2 

Cea mai importantă concepţie despre birocraţie este – prin semnificaţie 
şi răspândire – cea formulată de sociologul german menţionat mai sus. Tipul 
birocratic weberian se caracterizează prin câteva elemente sistematic rânduite, 
care, cu timpul, s-au impus la toate nivelurile organizaţionale (formale) atât ale 
societăţii, cât şi ale subsistemelor componente. Sistemul teoretic al birocraţiei 
weberiene cuprinde, în esenţă, următoarele idei şi exigenţe: 

- fiecare funcţionar îşi exercită atribuţiile într-o „ierarhie de status“ social 
sau organizaţional; 

- coordonata activităţii administrative este imperativ asigurată „prin 
controlul pe care-l exercită asupra funcţionarilor superiorii lor“; 

- funcţionarul îndeplineşte atribuţii „în raport cu dubla sa competenţă 
tehnică şi jurisdicţională“;3 

- statutul funcţionarului cuprinde „un pachet de drepturi şi obligaţii“ (în 
raport cu instituţia, cu societatea şi cu diferitele „trepte ierarhice“ de la 
bază la vârf); 

- recrutarea şi angajarea funcţionarului au loc „potrivit unor criterii 
universale“ (independente de „interese subiective“, de factori extra-
profesionali sau extra-organizaţionali etc.); 

- funcţionarul este selectat pe bază de „concurs sau de titluri“ (probe de 
examen sau dosar de concurs, diplome, referinţe etc.) – condiţii care 
trebuie făcute publice prin afişaj.4 
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