
Valori, principii, concepte democratice; relația cetățeanului cu autoritatea – continuare 

Comparați prevederile constituționale cu fragmentul din cursul de psihologie. 

 
Putere - autoritate 

Puterea, după cei mai mulţi autori, constituie miezul vieţii politice – fapt intuit şi studiat încă din antichitate. 

Bertrand Russell scria: „Puterea este conceptul fundamental al ştiinţelor sociale, în acelaşi sens în care 

energia este conceptul fundamental al fizicii”. Pentru ca puterea politică să nu rămână sălbatică, spontană şi 

imprevizibilă, pentru a fi utilizată raţional şi după criterii de eficienţă corespunzător voinţei societăţii, după 

standarde şi reguli stabilite prin consens sau cu acordul majorităţii oamenilor, ea va trebui să fie legitimă, să 

fie controlată de societatea civilă, să îmbrace o formă instituţionalizată, să fie completată de autoritate. 

• Taie acele cuvinte care nu reprezintă forme de manifestare pentru PUTEREA POLITICĂ: forță, 

persuasiune, autoritate, ierarhie, watt, control, manipulare, comandă, Joule, lucru mecanic, prestigiu. 

• Completează textul(de mai jos) descoperind cuvintele scrise prin inversare de litere. 

o AUTORITATEA POLITICĂ este asociată dreptului de a coucend ______________, de a lua cidezii 

______________la scara miuncoţiită __________________________. Ea există atunci când cei 

dominaţi, când cetăţenii recunosc dreptul unui agent politic (partid, clasă politică, lideri, guvern etc.) 

de a stabili un graprom________________________, de a lua o cidezie_____________________, de 

a adopta şi impune un cod de reguli, de a controla sau de a pedepsi pe cei care se abat de la reguli. 

Autateaorit ____________________________ oricărui agent politic dintr-un stat de drept nu poate fi 

alta decât cea conferită de norme juridice, în primul rând de dreptul 

cotuţinstional________________________, de uzanţe, obiceiuri, valori general acceptate. Şi în 

politică, situaţia se prezintă ca pe terenul de joc, unde autoritatea arbitrului îşi are sursa în 

cutereanoaş____________________________ perfectă a regulilor competiţiei sportive şi asigurarea 

prin intervenţii obiective, atunci când este cazul şi de câte ori este cazul, a respectării de către jucători 

a regulilor. Dar, spre deosebire de agenţii sportivi, cei politici sunt ponressabili 

________________________nu numai de respectarea regulilor în toate domeniile de activitate, ci şi 

de moreadifica ____________________ sau crearea de reguli noi atunci când mersul obiectiv al 

societăţii necesită asemenea intervenţii.(p83) 

IERARHIE – De ce este necesară o ierarhie atât de strictă în armată?(manual, p 16) 

*moment COS(https://www.slideshare.net/bejenarugeorge/generalitati-militare;  https://www.youtube.com/watch?v=h3lQAbagHHQ: 

https://www.grade-militare.ro/politia) 

 

 

Lucru în echipă:  

Statul trebuie să asigure protecție socială. a)Dați exemple de forme de intervenție pentru protejarea 

cetățenilor aflați în situații de risc socio-economic sau medical. b)Descoperiți forme ale intervenției statului 

în conformitatea cu directivele UE(link) 

 

35-65, adult 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Puterea%20autoritatea%20si%20contracararea%20abuzului%20de%20putere.pdf
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