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“Good society seeks to realize goodness in both self and society by 
creating appropriate institutional conditions for self as well as societal 
blossoming” (Robert Bellah). 

ConferinŃa internaŃională „Towards the Good Society – European 
Perspectives” s-a desfăşurat în perioada 24–26 octombrie 2013 la Academia 
Română (Bucureşti) şi a fost organizată de către AsociaŃia Română de Sociologie, 
Institutul de Cercetare a CalităŃii VieŃii (Academia Română), Universitatea din 
Oradea – Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umaniste, AsociaŃia pentru Dezvoltare şi 
Promovare Socio-Economică – Catalactica, Institutul de Economie Mondială 
(Academia Română) şi Casa Corpului Didactic – Bihor. Dezbaterile din cadrul 
conferinŃei au avut drept punct de pornire provocările actuale la nivel european şi 
autohton, care, în ciuda agendei umanitare, social democrate, concretizată prin 
numeroase proiecte, programe de incluziune socială, strategii sustenabile de 
dezvoltare şi participare democratică, nu au reuşit să reducă disparităŃile inter şi 
intrastatale, inegalităŃile sociale şi accesul la bunuri şi servicii publice, echitabile, 
în special pentru grupurile de populaŃie considerate dezavantajate, excluse, 
discriminate sau în situaŃie de risc.  

Conceptul de societate bună a devenit popular în discursurile ştiinŃifice şi 
publice începând cu noul mileniu, deşi acesta în sine nu este nou. De atunci, 
conceptului i s-au atribuit diferite semnificaŃii şi a stat la baza reflecŃiilor venite 
atât din partea mai multor autori (Galbraith, 1996; Etzioni, 2000; Sivanandan, 
2013), inclusiv din perspectivă praxiologică, cum este, de exemplu, Robert Bellah. 
El atribuie conceptului, mai degrabă, o semnificaŃie normativă, valorică, definind 
societatea bună drept acea societate care caută să realizeze binele atât pentru 
individ (sine), cât şi pentru societate, prin crearea condiŃiilor instituŃionale adecvate 
pentru înflorirea sinelui şi a societăŃii (Giri, 2011: 2). De asemenea, este important 
să notăm existenŃa încă din 2002 a unui jurnal academic intitulat The Good Society, 
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care publică articole ştiinŃifice axate pe abordarea instituŃională şi inovativă, în 
încercarea de a contribui la constituirea unei societăŃi mai bune. 

Recent, conceptul a cunoscut un reviriment prin intermediul a doi 
parlamentari, Andrea Nahles şi Jon Cruddas, care au lansat principiile societăŃii 
bune în pamfletul lor Building the Good Society (Cruddas şi Nahles, 2009). 
Pamfletul, chiar dacă este unul politic, stipulează condiŃiile şi obiectivele regândirii 
strategiei europene şi a social democraŃiei. Societatea bună trebuie să creeze mai 
multe oportunităŃi, o strategie de dezvoltare echitabilă şi sustenabilă de care să 
beneficieze toŃi membrii unei societăŃi, respectând, totodată, libertăŃile individuale 
şi identitatea etnică. Programul este susŃinut de către think-thank-uri apropiate 
partidelor social-democrate, precum Friedrich-Ebert-Stiftung sau Compass şi 
revista Europa Socială (Social Europe Journal). Cele două think-thank-uri au 
organizat mai multe conferinŃe pe parcursul anilor 2010–2012, care au pus bazele 
principiilor societăŃii bune: sustenabilitate, egalitate, democratizare sau/şi 
participarea cetăŃenilor în procesul de luare a deciziilor1. 

ConferinŃa internaŃională găzduită de către Academia Română s-a încadrat 
în seria conferinŃelor europene ce au avut drept tematică societatea bună, 
încercând să răspundă tocmai la o parte dintre dilemele şi provocările enunŃate 
mai sus. Cum putem pune în practică proiectul european al unei societăŃi mai 
bune bazate pe echitate, justiŃie socială, solidaritate şi participare democratică 
reducând inegalităŃile sociale, excluziunea socioeconomică şi fetişizarea creşterii 
economice drept singura sursă de creştere a bunăstarii? La această dezbatere au 
luat parte 324 de participanŃi, înscrişi în cadrul celor 25 de secŃiuni paralele, două 
plenare, patru mese rotunde şi două workshop-uri. ParticipanŃii au provenit din 
Ńări precum România, Belarus, Republica Moldova, Italia, Spania, Israel, Polonia. 
Din România au luat parte la dezbateri atât cadre universitare, cât şi cercetători 
din cadrul institutelor Academiei Române, practicieni, membrii ai organizaŃiilor 
guvernamentale sau non-guvernamentale, studenŃi şi doctoranzi de la UniversităŃile 
din Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, ConstanŃa, Craiova, Iaşi, Oradea, Petroşani, 
Piteşti, ReşiŃa, Sibiu, Timişoara, Târgu Mureş. În total, au fost înscrise 231 de 
prezentări în cadrul secŃiunilor paralele.  

ConferinŃa a fost deschisă de către profesorul Cătălin Zamfir, directorul 
Institutului de Cercetare a CalităŃii VieŃii, a cărui prezentare – Good society as a 
new subject for sociology – pleda pentru o regândire a strategiilor şi politicilor 
sociale pentru a creşte bunăstarea individuală şi calitatea vieŃii colective, dincolo de 
indicatorul global al creşterii economice. De altfel, analiza metodologică, 
conceptuală şi analitică a calităŃii vieŃii şi a bunăstării subiective şi obiective au fost 
subiectul unor dezbateri atât în cadrul sesiunilor plenare – A sociological perspective 
on the concept of Good Society şi Child Wellbeing, prin comunicările Filomenei 
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http://www.feslondon.org.uk/index.php?id=43. 



3 CONFERINłA INTERNAłIONALĂ  93 

Maggino (Università degli Studi di Firenze, International Society for Quality Of 
Life Studies, Associazione Italiana per gli Studi sulla Qualità della Vita), Asher 
Ben-Arieh (Hebrew University, Jerusalem), Ferran Casas (Research Institute on 
Quality of Life, University of Girona, Spain), Codrin Scutaru (Ministerul Muncii, 
Familiei şi ProtecŃiei Sociale) şi Elena Zamfir (Institutul de Cercetare a CalităŃii 
VieŃii) cât şi în cadrul a două secŃiuni Calitatea vieŃii şi sustenabilitatea ei şi 
Calitatea vieŃii. Inegalitate şi vulnerabilitate. 

De asemenea, secŃiunile din cadrul conferinŃei au tratat subiecte de actualitate 
dezbătute în spaŃiul public şi academic, precum economia socială (SecŃiunea 
Forme ale economiei sociale şi construcŃia unei societăŃi bune), în cadrul căreia  
s-au discutat necesitatea unei legi a economiei sociale, sprijinirea entităŃilor de 
economie socială pentru creşterea calităŃii vieŃii şi regenerării vieŃii comunitare, 
precum şi abordări mai critice, de studiere a formelor de economie socială ca o 
reŃea de relaŃii orizontale – studierea economiei sociale ca proces – ce ar mai 
elibera din încărcătura normativă asociată economiei sociale, în sensul a ceea ce ar 
trebui să facă economia socială pentru a funcŃiona, sau ce ar trebui să facă aceasta 
pentru a include grupurile vulnerabile. 

Un spaŃiu important în cadrul dezbaterilor a fost ocupat atât de direcŃia 
politicilor sociale, cât şi a statului bunăstării în general. Dacă în cadrul secŃiunii 
Economia bunăstării şi societatea contemporană prin prisma modelelor de 
dezvoltare economică şi socială: abordări teoretice şi empirice, analize critice şi 
perspective interdisciplinare problemele ridicate au fost cele ale rolului şi 
funcŃionării statului bunăstării: principii, practici, ideologii, analiza politicilor 
sociale şi sistemelor de asigurare socială, măsurarea bunăstării şi fericirii pe baza 
indicatorilor subiectivi şi obiectivi, în secŃiunea Politicile sociale în noul context 
social românesc, prezentările au fost focalizate pe analiza politicilor sociale în 
România ca Ńară membră a Uniunii Europene. Prezentările s-au încadrat fie în 
repertoriul unor cercetări fundamentale de clarificare a aspectelor teoretico-
metodologice ale modelelor de proiectare şi gestionare a politicilor sociale din 
România, fie au fost prezentate studii empirice care au atras atenŃia asupra 
necesităŃii preluării unor bune practici care să fie concludente pentru spaŃiul 
instituŃional românesc. 

De un real interes au fost şi secŃiunile ce au avut ca temă de dezbatere 
globalizarea (în sensul său mai larg) – Geopolitică şi globalizare – unde discuŃiile 
s-au axat atât pe beneficiile, cât şi ameninŃările induse de procesul de globalizare, 
prezentând studii de caz şi cercetări relevante în acest sens. Au fost puse în discuŃie 
teme privind dimensiunea culturală a globalizării şi implicaŃiile privind identitatea 
naŃională, dinamica pieŃelor emergente în secolul XXI, reperiferializarea României 
în noul context economic european, dar şi procesele şi interesele geoeconomice 
actuale şi jocul actorilor regionali la frontiera de est a Uniunii Europene, având în 
vedere desfăşurarea Summitului de la Vilnius. De asemenea, procesul de 
globalizare a fost discutat fie prin repercusiunile sale la nivelul securităŃii şi 
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riscurilor societale, precum şi a unora dintre consecinŃelor negative ale acesteia: 
conflicte interetnice, cyberterorismul, insecuritatea comunităŃilor româneşti din 
diaspora supuse unui regim diferit de cetăŃenie, neavând acces la servicii publice 
adecvate, deşi sunt cetăŃeni europeni (SecŃiunea Societal Security and Community 
Risks in the European Union). 

Nu în ultimul rând, conferinŃa internaŃională „Towards the Good Society – 
European Perspectives” a găzduit şi patru mese rotunde cu tematica sondajelor de 
opinie (Dorel Abraham, CURS), regionalizării (Ioan Mărginean, Institutul de Cercetare 
a CalităŃii VieŃii, Academia Română), globalizării şi societăŃii bune (Ilie Bădescu, 
Institutul de Sociologie, Academia Română) şi economie socială (Sorin Cace şi 
Elena Zamfir, ambii de la Institutul de Cercetare a CalităŃii VieŃii), plus două 
workshopuri – Cum să redactezi o lucrare ştiinŃifică pentru a fi publicată într-o 
revistă academică (Sergiu BălŃătescu, Universitatea din Oradea) şi Building 
Synthetic Indicators of Wellbeing (Filomena Maggino, Università degli Studi di 
Firenze, International Society for Quality Of Life Studies, Associazione Italiana 
per gli Studi sulla Qualità della Vita). Atât mesele rotunde, cât şi workshopurile  
s-au bucurat de prezenŃa atât a cercetătorilor români cât şi a celor veniŃi din 
străinătate, astfel încât a fost posibil un schimb de experienŃe, practici şi abordări 
privind tematica în cauză. 

În concluzie, conferinŃa internaŃională organizată de către instituŃiile mai sus 
menŃionate a oferit posibilitatea participanŃilor din ramuri multiple ale ştiinŃelor 
sociale – sociologie, psihologie socială, economie, antropologie, ştiinŃe politice –, 
dar şi reprezentanŃilor sectorului guvernamental şi nonguvernamental să dezbată şi 
să schimbe idei fecunde despre probleme stringente şi tematici actuale prezente în 
spaŃiul public şi academic, dar şi de a participa totodată activ la seria dezbaterilor 
europene privind conceperea unei societăŃi bune.  
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