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DISCIPLINE ABSOLVITE 

ANTERIOR 

Cursul “Teorii ale puterii” reprezintă o adâncire a cunoştinţelor generale predate la 

disciplina de Introducere în Ştiinţe Politice şi la aceea de Doctrine politice, prin extensia 

acordată studiului puterii, a instituţiei statale şi a altor instituţii.   

 

OBIECTIVE*  Cursul îşi propune să analizeze într-o primă parte, problematica puterii, iar în partea a doua, 

corelaţia dintre putere şi instituţiile politice. Unul dintre obiective constă în înţelegerea 
aprofundată a fenomenului puterii, în general, şi a puterii politice în special. În strânsă legătură cu 

această problematică, apare aceea a legitimităţii, aspectele ei în diferite societăţi, precum şi 

dinamica sa în conexiune cu fenomenele culturale, religioase sau de altă natură.  

Un alt obiectiv este reprezentat de reliefarea diferitelor paradigme de interpretare a puterii şi a 

statului, dar şi a altor instituţii. 

COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENȚE 

PROFESIONALE** 
Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare:  
- cunoaşterea noţiunilor specifice disciplinei; 

- explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi 

practice ale acestei discipline; 

- familiarizarea studenţilor cu principalele concepte, paradigme şi teme din studiul puterii politice; 

- reliefarea diferitelor paradigme de interpretare a puterii şi statului, dar şi a altor instituţii 

COMPETENȚE 

TRANSVERSALE 

 Instrumental-aplicative : 

- utilizarea adecvată a noţiunilor specifice; 

- studii de caz   

Atitudinale:  

- manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul politicii şi puterii 

- promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice;  

- valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice;  

- dezvoltarea unor comportamente relaţionale privind constituirea grupurilor sociale, angajarea în 

relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare. 

CONTINUTUL 

CURSULUI 

I. Ce este puterea? Puterea ca fenomen istoric, psihologic şi juridic. 

II. Formele şi evoluţia puterii. Formele prestatale ale puterii. Puterea anonimă. Puterea 

individualizată. Puterea feudală. Puterea instituţionalizată. 

III. “Maladiile” puterii instituţionalizate. Criza instituţiilor. Criza statului. Întărirea 

executivului. Dictatura. Regimul puterii personale. 

IV. Perspective moderne asupra puterii. Puterea definită prin natura interacţiunii. Problema 



conflictului de interese. Puterea definită prin rezultatele interacţiunii. Puterea ca sursă a 
avantajelor. Teorii ale schimbului. Puterea definită prin modalităţile de  interacţiune. 

Putere manifestă, putere latentă. Putere şi influenţă. Figurile influenţei: persuasiunea, 

manipularea. Puterea în organizaţii. Lupta pentru controlul resurselor în teoriile 

funcţionaliste ale organizaţiei. Birocraţia ca tip ideal în schema weberiană a birocraţiei. 

(French, Raven, Bacharach, Lawler, Crozier). 

V. Specificitatea puterii politice. Alianţa dintre coerciţie şi legitimitate element esenţial al 

puterii politice. Puterea politică – proces decizional organizat şi organizator în acelaşi 

timp. 

VI. Legitimitatea puterii. Putere coercitivă şi legitimare. Constrângere şi consimţământ. 

Valori legitime şi putere legitimată. Legitimitate şi dinamica socială. Schimbare socială şi 

transformarea ideologiilor. Recompunerea sistemului de reprezentare. Conflict de 

reprezentări şi conflict de legitimităţi. Activizarea mecanismelor de reprezentare. 
VII. Clientelismul, Patrimonialismul. Neo-clientelismul si neo-patrimonialismul ca forme 

atipice de functionare a puterii in sistemele politice aflate in modernizare 

BIBLIOGRAFIE  

 (SELECTIVĂ) 

1. Bertrand Badie şi Pierre Birnbaum  -Sociologie de l’Etat, Ed. Grasset, Paris, 1979. 

2. Bertrand de Jouvenel –Le pouvoir. Histoire naturelle de sa naissance, Hachette, Geneve, 

1972. 

3. Max Weber – Economie et societe. Plon, Paris, 1971 sau traducerea lui Talcott Parsons şi a 

lui Henderson, “Theory of Social and Economic organization” being part one from 

“Wirtschaft und Gesellschaft”, London, 1974. 

4. Nikos Poulanzas –Pouvoir politique et classes sociales, Maspero, Paris, 1968. 

5. Peter Blau – Exchange and Power in Social Life, New York, Wiley, 1964. 

6. Michael Crozier – Le phenomene bureaucratique, Seuil, Paris, 1963. 

7. Samuel Huntington –Political Order in Changing Societies, New Haven, Yale University 
Press, 1968. 

8. Maurice Duverger –Institutions politiques, Colin, Paris, 1971. 

9. Stuart Clegs –Power, Rule and Domination, Routlege-Kegan Paul, London, 1975. 

10. Steven Lukes –Power: A Radical View, Macmillan Press, 1986. 

11. Stuart Clegs –Framework of Power, Sage, London, 1989. 

12. Steven Lukes (ed.) - Power , Basil Blackwell, London, 1991. 

13. Barry Barnnes –The nature of  Power, Basil Blackwell, 1980. 

CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR/LABORA

TOR 

1. Delimitări conceptuale: dominaţie, putere, control, influenţă, forţă. 
2. Tipologia dominaţiei la Max Weber; 
3. Teoria acţiunii sociale şi legitimitatea puterii; 
4. Birocraţia ca tip ideal; 
5. Putere şi stabilitate politică. 
6. Puterea în interiorul instituţiilor. 
7. Reprezentări sociale şi schimbarea legitimităţii puterii. 
8. Patologiile puterii. Dictatura : tiranii greci, dictatura în istoria romană. Tirania în Renaştere. 

Analiză pe conflictul dintre Ghelfi şi Ghibelini. 
9. Principele lui Machiavelli. Lectură şi interpretare critică. 
10. Corupţia, clientelismul şi neopatrimonialismul  manifestări ale puterii în sistemele politice 

moderne. 
BIBLIOGRAFIE  

 (SELECTIVĂ) 
 

REPERE 

METODOLOGICE**

* 

Predarea foloseşte în mod preponderent, cursul, iar la seminarii se lucrează pe baza referatelor, a 

dezbaterilor, utilizând bibliografia curentă şi prezentări multimedia interactive. 

 

EVALUARE 

metodele 

 Evaluarea studenţilor se face prin examen iar nota reflectă şi activitatea de 

seminar a studentului. Se pune accent pe capacitatea de analiză, pe creativitate, 

pe  capacitatea de a utiliza în mod corect concepte sau paradigme. 

forme Evaluare pe parcurs, examen. 

ponderea 

formelor de 

evaluare în 

formula notei 

finale 

50% nota de la examenul la curs + 50% media activităţii de seminar 



standardele 
minime de 

performanță**

** 

- minim 4 la examinarea finală la care se adaugă 1 punct pentru 

îndeplinirea în proporţie de 50 % a activităţilor de la seminar; 

- prezenţa minim 50%+1 din numărul de seminare. 

*  obiectivele sunt formulate în funcție de grila competențelor profesionale pentru programul de studii 

** la nivel de descriptor 

*** strategia didactică, materiale, resurse 

**** raportate la competențele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M după 

caz 

 

Data completării      Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
1.10.2017 

 

                Data avizării în departament    Semmnătura directorului de departament 


