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I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE  

 

1. NEVOIA DE SOCIOLOGIE 
 
NEVOIA DE SOCIOLOGIE a apărut din nevoia 

de a cunoaşte lumea fizică prin influenţa factorilor 
exteriori asupra individului şi din nevoia de a 
comunica. Sociabilitatea reprezintă o nevoie tot 
atât de intensă ca nevoile de bază, deoarece omul 
nu poate trăi izolat. 

Orice proces economic are efect şi în plan 
social, întrucât acesta antrenează deopotrivă men-
talităţi, idei, concepţii, stări de spirit care generează 
anumite comportamente de economisire, investiţio-
nale, antreprenoriale şi creează un climat social 
determinat de raporturi interumane noi. 

 
Nevoia de sociologie pentru nivelurile decizio-

nale reprezintă o trebuinţă a organismului social.  
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Fondatorii sociologiei ca ştiinţă (Auguste 
Comte, Karl Marx, Herbert Spencer, Max Weber, 
Émile Durkheim) au avut şi vocaţie de reformatori, 
cultivând o viaţă socială bazată pe valori umaniste. 

 
Nevoia de sociologie apare la două niveluri: 
– al individului instruit şi educat ce trăieşte în 

societate şi are nevoie să înţeleagă mecanis-
mele de organizare socială pentru a acţiona 
conştient şi responsabil şi să-şi formeze de-
prinderi de convieţuire socială şi comportare 
civilizată; 

– al societăţii (nivelul decizional), unde cel ce 
guvernează, formulează legi, imperative, 
sentinţe morale trebuie să stăpânească şi 
cunoştinţe referitoare la realităţile sociale pe 
care doreşte să le influenţeze prin acţiunea sa. 
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II. FACTORII ŞI CONDIŢIILE  
VIEŢII SOCIALE 

 
1. MEDIUL NATURAL ŞI SPAŢIUL SOCIAL 

 
A. SOCIOGRAFIA sau GEOGRAFIA SOCIALĂ este 

ştiinţa care explică faptele şi fenomenele sociale 
prin relaţia vieţii şi activităţii omului cu variaţiile 
de climă, de sol şi cu succesiunea anotimpurilor etc. 

 
GEOPOLITICA studiază efectele în plan politic 

ale relaţiilor de vecinătate ale ţărilor. Frontiera nu 
este numai o problemă de geografie, de delimitare 
spaţială, ea generează şi efecte economice, sociale, 
politice şi culturale. 

 
VECINĂTATEA poate crea raporturi de cola-

borare (aculturaţie) sau de conflict. 
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TERITORIUL, prin formele sale de relief (munte, 
deal, şes), oferă şi determină chiar felul de viaţă şi 
organizare internă a comunităţii. Aşa apar feno-
menele de nomadism sau transhumanţă. 

 
SOLUL poate influenţa viaţa socială prin cali-

tatea sa care generează anumite activităţi economice. 
 
APELE ŞI MAREA au un rol special în 

constituirea şi dezvoltarea societăţii. Marea 
contribuie la formarea unei filosofii a vieţii, dar şi 
a unei atitudini în faţa morţii. 

 
CLIMA afectează viaţa prin temperatură, care 

poate genera afecţiuni ale stării de sănătate. În 
acelaşi timp, climatul modifică talia, structura 
anatomică în general. Anotimpurile modifică 
activităţile ce se desfăşoară în strânsă legătură cu 
natura. 

 
MEDIUL NATURAL exercită o mare influenţă 

asupra vieţii sociale, ocupaţiilor şi manifestărilor 
oamenilor, asupra organizării sociale, iar omul are 
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un dublu rol faţă de natură: pasiv şi activ. El este 
influenţat de fenomenele fizice şi se adaptează lor, 
dar ia şi atitudine, acţionează pentru a le trans-
forma. În acest proces de transformare a naturii, 
omul se transformă pe sine, devenind o fiinţă care 
produce valori materiale şi spirituale. 

 
B. SPAŢIUL GEOGRAFIC ŞI SPAŢIUL SOCIAL  
Delimitarea spaţiului social ţine de o ordine 

socială caracterizată prin: tradiţii, obiceiuri, norme, 
reguli de viaţă şi valori. 

 
SPAŢIUL SOCIAL exprimă totalitatea grupurilor 

sociale, a poziţiilor lor, precum şi a raporturilor 
dintre ele. 

 
DISTANŢA SOCIALĂ poate creşte, ducând la 

izolare, sau descreşte, favorizând fenomenul de 
integrare. Integrarea în spaţiul social este favo-
rizată de factori precum socializarea şi educaţia. 
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