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PREFAŢĂ
Dominanta preocupărilor gândirii teoretice a acestui
sfârşit/început de mileniu este problematica responsabilităţii.
Atât de des invocată şi din ce în ce mai mult valorizată de
specialişti din domenii dintre cele mai diferite: oameni de
ştiinţă, medici, economişti, jurişti, educatori, oameni de afaceri,
oameni politici şi, desigur, moralişti şi filosofi, totuşi, în mod
paradoxal, ideea de responsabilitate nu se reflectă cu aceeaşi
intensitate şi în planul modal-acţional. Că responsabilitatea
trebuie să devină “cheia de boltă a întregului edificiu moral”,
cum aprecia Kant, este o afirmaţie ce trebuie încă probată în
planul acţiunii sociale.
O legitimă întrebare rămâne deschisă: dacă
responsabilitatea este atât de explicit prezentă în conştiinţa
teoretică a timpului nostru, atunci unde ne sunt totuşi responsabilii;
responsabilii, de o manieră concretă, care acţionează distinct în
situaţii ce solicită soluţii diferite, asumându-şi datoria de a fi
Om, adică fiinţă morală, preocupată de destinul omului şi a
umanităţii?
Argumentând importanţa unei administraţii publice
centrate pe valori morale, autorul dezvoltă o deschidere
levinasiană asupra eticii afirmative a grijii, ceea ce îi permite să
nu-şi poziţioneze discursul într-un câmp reflexiv excesiv de
teoretizant şi să analizeze ce înseamnă a fi responsabil în
sistemele -reale, nu doar imaginate- de administraţie publică şi
de protecţie socială.
Valorificând distincţia introdusă încă din 1922 de G.E.
Moore între valorile intrinseci şi valorile instrumentale, autorul
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sugerează un model original ce deosebeşte “între valori
constitutive şi valori operaţionale, primele fiind cele care stau la
baza unui sistem profesional, iar cele din urmă la baza funcţionării
acestora”(p. 21). Sublinierea ne aparţine, indicând că ceea ce
interesează în prezent este evidenţierea nu atât a nevoii de
responsabilitate, ci de afirmare a responsabililor.
În practica reglementării standardelor de etică are loc
un proces deconstructiv-reconstructiv care face trecerea de la
universalul etic la particularul social, prin intermediul valorilor
operaţionale, mai puţin imprecise şi neclare decât sunt
principiile sau valorile constitutive.
Descoperim cu interes inventarierea, analiza, evaluarea
şi aplicarea principiilor etice la structurile din administraţia
publică şi la acţiunile funcţionarilor ce-şi desfăşoară activitatea
în acest tip de organizaţie.
Trecând la, aşa zicând, “aspectele tehnice” ale
responsabilizării individuale, pentru că doar aceasta are valoare
acţională1, precum problemele transparenţei, ale integrităţii, ale
respectului pentru autonomia beneficiarului actului
administrativ, ale valorilor operaţionale în sistemele de
protecţie socială (cu studiul de caz aferent) şi, nu în ultimul
rând, ale coordonării, monitorizării şi controlului aplicării
normelor de conduită profesională, prezenta lucrare se înscrie
semnificativ într-o etică a responsabilităţii, care – în analiza lui
Hegel din Fenomenologia spiritului – este atuul conştiinţei acţionale,
Dimitrie Gusti nu era de acord cu responsabilitatea colectivă, pe care o
aprecia ca fiind primitivă şi mistică; dimpotrivă, prin individualizare, ea îşi
afirmă dimensiunea morală, altfel riscând să se deterioreze, ba chiar să
pervertească relaţiile interumane (Spre o etică vie a naţiunii noastre în Opere, vol.
II, Ed. Acad. RSR, Bucureşti, 1969)
1
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diferită de “conştiinţa care doar judecă”, ironizată de filosoful
german drept “valet al moralităţii”.
Conştiinţa acţională defineşte fiinţa responsabilă în
administraţia publică, pentru că, sub presiunea acesteia,
individul se simte obligat să se manifeste în interesul oamenilor
şi al comunităţii. Este mesajul, deloc lipsit de importanţă, pe
care ni-l transmite această “expertiză academică”, ce subliniază
că, în chiar actul procesului instituirii sale, responsabilitatea este un
răspuns la Celălalt, în egală măsură cu afirmarea de sine. Este şi
remarca ce descrie cel mai bine conţinutul acestei cărţi
importante, prin răspunsurile oferite problematizărilor
europene vizate şi prin soluţiile concrete propuse pentru
responsabilizarea actanţilor din sfera administraţiei publice
locale şi naţionale a sistemelor de protecţie socială.
Sorin- Tudor MAXIM
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Introducere.
CĂTRE O ETICĂ CENTRATĂ PE VALORI
ÎN SPAŢIUL PUBLIC
Statul modern îşi traduce propria raţionalitate sub
forma birocraţiei. Departe de a fi o sursă de tergiversare, de
amânare a deciziei administrative, birocraţia funcţională se
bazează pe ideea de expertiză, de ordine, şi de continuitate în
administrarea treburilor publice. Factorul politic ales îşi pune
amprenta pe direcţia politicilor publice, dar funcţionarul în
administraţie este chemat să implementeze aceste politici, să
realizeze comunicarea continuă cu cetăţeanul, şi să asigure
funcţionarea serviciilor publice într-o manieră corectă şi
continuă. Funcţionarul public este perceput, şi uneori chiar se
autopercepe, ca persoană a cărei răspundere este mai degrabă
instituţională, decât personală.
Pentru Max Weber (1978), birocraţia legală-raţională şi
impersonală, este forma modernă de organizare, care traduce,
la nivelul administraţiei publice, principiile funcţionării statului
de drept şi esenţa sa democratică. Munca funcţionarilor publici
asigură capacitatea administrativă a statului, astfel încât, între
funcţionarea sistemului birocratic şi eficienţa statului –de drept
– în îndeplinirea propriilor funcţii, este o strânsă şi directă
legătură. Birocraţia, atunci când este funcţională, asigură
eficienţa serviciilor publice, raţionalitatea şi predictibilitatea
acestora. Puterea personală este înlocuită de cea instituţională,
care se doreşte a fi abstractă şi indiferentă la persoana care
ocupă temporar o anumită funcţie publică. Sistemul normativ
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reglează libertatea de decizie şi limitele competenţei decizionale
a fiecărei poziţii administrative, indiferent de forma acesteia.
Pentru Weber (1978), caracteristicile birocraţiei funcţionale se
rezumă la diviziunea muncii, regulile impersonale şi ordinea
ierarhică (Sandu, 2015a).
Eficienţa, transparenţa, responsabilitatea, reprezintă
valori etice în general acceptate ca fiind obligatorii pentru ca
funcţionarea administraţiei publice să aibă un caracter raţional
şi predictibil, făcând din structurile administraţiei instrumente
eficiente în funcţionarea statului de drept. În statul democratic
şi de drept, rolul administraţiei publice este acela de a
transpune viziunea politică a partidului sau partidelor
majoritare în instrumente de guvernanţă, şi astfel în ordine
socială. Administraţia postmodernă îşi redefineşte rolul ca
instanţă de mediere între cetăţean şi politic. Administraţia
publică are o dublă determinare dată de relaţia sa cu politicul
faţă de care trebuie să se situeze pe o poziţie de neutralitate
axiologică, şi pe de altă parte cu cetăţeanul, în relaţie cu care
administraţia publică trebuie să manifeste transparenţă şi
încurajarea participării cetăţeanului la decizia publică în toate
etapele implementării şi adoptării acesteia.
În această lucrare vom argumenta importanţa unei
administraţii publice centrată pe valori etice. Binele public,
alături de dreptate, pot fi considerate valori etice constitutive a
oricărui tip de administraţie publică, iar valorile echitate,
transparenţă, responsabilitate, ca valori etice operaţionale ale
sistemelor de administraţie publică contemporană. Valorile
constitutive sunt acele valori care fac necesară apariţia şi
funcţionarea unui sistem de instituţii sociale – în cazul de faţă
legate de administraţia publică – valorile etice operaţionale sunt
12
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acele valori care gestionează funcţionarea unui sistem
instituţional şi stabilesc limitele acestuia. Aducem o serie de
argumente pentru înlocuirea distincţiei axiologice între valori
intrinseci şi extrinseci, cu distincţie între valori constitutive,
valori operaţionale în contextul construcţiei unei etici socialconstrucţioniste a administraţiei publice.
Către o etică centrată pe valori în administraţia publică.
Valori constitutive şi valori operaţionale
Morala2 se raportează în stabilirea unui comportament
dezirabil la o serie de categorii precum bine, rău, datorie, dreptate,
nedreptate, precum şi la o serie de principii, standarde, reguli şi
norme, a căror respectare se întemeiază pe conştiinţa indivizilor
şi pe opinia publică.
Lucrarea de faţă este construită din perspectiva unui
sistem de etică relativistă, adevărul moral fiind considerat un
construct social, rezultat prin negocierea interpretărilor asupra
comportamentelor dezirabile, acceptate într-o societate
particulară, într-un anumit moment istoric. În sistemele de etică
universalistă, codurile morale au pretenţia de a ghida conduita
indivizilor în baza unor principii unice şi imuabile, fie de
origine divină, fie bazate pe o raţiune apriorică. În viziunea lui
Bernard (2011), moralitatea în sens normativ se referă la un
Fragmente semnificative din prezentul capitol au fost publicate anterior, în
limba engleză, în articolul: Sandu, A., (2016). Towards Value-Based Professional
Ethics in Public Administration, in The European Proceedings of Social &
Behavioural Sciences, eISSN: 2357-1330, WLC 2016 - World LUMEN
Congress. Logos Universality Mentality Education Novelty 2016 | LUMEN
15th Anniversary Edition (special issue), Antonio SANDU, Tomita
CIULEI & Ana FRUNZA (editors)
2
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ghid universal al comportamentului, care să fie plauzibil şi
adaptat condiţiilor particulare în care acesta urmează să se
înfăptuiască. În viziunea noastră, adevărul moral nu are un
caracter universal, impus într-o manieră transcedentală, ci este
construit pe baze raţionale şi acceptat pe baze consensuale.
Zona predilectă a deontologiei contemporane este cea
profesională. În sfera profesională se urmăreşte construcţia
unor standarde minimaliste ce derivă raţional din statusul şi
rolul profesionistului dintr-un anumit domeniu. Normele
deontologice ar trebui să aibă la origine o valoare etică, pe care
să o transpună într-o maximă morală. Modelul kantian prevede
o astfel de valoare, şi anume demnitatea umană, care este
transpusă în principiul moral sub forma celei de a doua
formulări a imperativului categoric, care pretinde tratarea unei
fiinţe umane ca scop în sine şi niciodată ca mijloc. Înfăptuirea
acestui imperativ necesită capacitatea individului de a-şi
constitui în mod raţional comportamentul, în aşa fel încât
propria normă morală să poată sta ca maximă morală pentru
ceilalţi.
Kant (1972; 1993) arată şi modalitatea de implementare
a acestor valori şi anume exercitarea autonomiei –decizionale
pe baze raţionale – a individului, ca formă de dezvoltare a
propriei sale voinţe bune şi a raţiunii sale morale. Construcţia
deontologiilor profesionale actuale ar trebui să vizeze tocmai
identificarea unor valori constitutive, care stau la baza apariţiei
profesiei sau organizaţiei respective, precum şi a valorilor
operaţionale care stau la baza funcţionării respectivelor
organizaţii (Sandu, Caras (Frunză), 2014). Valorile constitutive
şi operaţionale ar trebui operaţionalizate în principii etice ale
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practicii profesionale, care trebuie respectate pentru ca practica
să fie eficientă şi morală în acelaşi timp.
Valori etice –principii etice. Câteva clarificări conceptuale
Orice instituire de reguli are la bază apărarea unei valori
şi transformarea acesteia dintr-un act de cultură, într-un act
social. Valoarea este un qvasi-transcedental (structură care se
impune conştiinţei apodictic, adică înaintea raţiunii asupra
acesteia). O altă accepţiune asupra originii valorii poate fi cea
construcţionistă, conform căreia adevărul etic este o
construcţie socială şi comunicaţională generată ca o negociere a
interpretărilor
între
actorii
(agenţii
morali).
În
construcţionismul etic nu mai vorbim de lege morală naturală,
de drept natural în genere, ci de pact moral, oarecum similară
teoriei contractului social (Sandu, 2015a). Kluckhohn şi
Strodtbeck (1961) consideră că valorile sunt principii complexe,
dar cu siguranţă tipizate [original: patterned], ce rezultă din
interacţiunea tranzacţională a trei elemente analitic distinctibile
ale procesului evaluativ: cognitivul, afectivul şi elementele
directive – care dau ordinea şi direcţia fluxului constant al
actelor omeneşti şi a gândurilor pe măsură ce relaţionează cu
soluţia problemelor omeneşti comune. Multe dintre definiţiile
valorilor, cum este şi cea oferită de Kluckhohn şi Strodtbeck
(1961) le consideră ca fiind principii de un înalt grad de
complexitate. Alte abordări (Baron, Spranca, 1997) consideră
că valorile sunt reguli deontologice şi prescripţii referitoare la
acţiune sau inacţiune. Această suprapunere dintre valori,
principii şi prescripţii este în general confuzată mai ales atunci
când legiuitorul reuneşte într-un principiu două sau mai multe
valori. Acesta este şi cazul Codului de conduită a funcţionarului
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public din România care reuneşte cinstea şi corectitudinea întrun principiu conform căruia exercitarea funcţiei publice şi
atribuţiilor de serviciu trebuie realizată cu bună credinţă. Aşa
cum este formulat, principiul urmăreşte să transpună două
valori, cinstea şi corectitudinea, într-o practică socială – buna
credinţă. Din păcate buna credinţă este tot o valoare şi nu o
modalitate de implementare în practică a valorilor.
Suprapunerea între valori şi principii are o origine
metafizică. Principiul are un caracter ordonator şi primordial.
Deseori, în literatura filosofică religioasă, se vorbeşte despre
principiul binelui suprem cu referire la Divinitate. Noi susţinem
o distincţie pragmatică între valoare şi principiu, cel puţin la
nivel etic. Valoarea are un caracter imaterial şi inoperant şi în
general constituie răspunsul la întrebarea: Pentru ce facem o
anumită acţiune? În termeni kantieni, valoarea reprezintă
scopul acţiunii, dar şi întemeierea acesteia. Principiul
operaţionalizează valoarea în sfera acţiunii sociale fiind
oarecum inclus în sfera mijloacelor. Dacă considerăm valoarea
demnităţii umane şi principiul apărării demnităţii umane,
constatăm că valoarea subzistă chiar dacă principiul devine
inoperant din cauza diverşilor factori sociali. Demnitatea fiinţei
umane subzistă eşecului apărării acesteia, datorită incapacităţii
unui sistem politico-administrativ. Principiul apărării demnităţii
umane ridică întrebări de natură instrumentală “Cum anume se
poate apăra demnitatea fiinţei umane?” şi de natură structuraloperaţională “Care sunt componentele fiinţei umane purtătoare
de demnitate care trebuiesc apărate?”. Răspunsul la aceste
întrebări poate genera dezbateri referitoare la încălcarea, sau nu,
a demnităţii umane în cazul experimentelor pe embrioni umani,
pe celule stem tutipotente, asupra moralităţii avortului
16
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postnatal, etc. Toate aceste discuţii au la bază prezumţia – de
inspiraţie kantiană – cum că demnitatea rezidă în capacitatea
raţională a fiinţei umane/ sau în conştientizarea propriului
interes de a fi. Astfel definită demnitatea în raport cu conştiinţa
de sine, este stabilită o limită de funcţionare a principiului
apărării demnităţii umane. Aceasta poate fi considerată de către
cei care cred că demnitatea rezidă în apartenenţa la specia
umană, ca putând avea o extensie către fiinţele potenţiale. Un
embrion creat artificial şi neimplantat, este o astfel de fiinţă
potenţială cu şanse nenule de a deveni o fiinţă umană. În
niciuna dintre aceste abordări a principiului apărării demnităţii
umane, nu se contestă valoarea demnităţii umane, ci doar
limitele aplicabilităţii practice a principiului menit să o apere.
Valoarea capătă un caracter de esenţă. O valoare etică
merită să fie transpusă la nivelul acţiunii sociale. Originea
valorii poate rezida în sine sau în altul, ceea ce duce la distincţia
dintre valori inerente şi instrumentale. Perspectiva socialconstrucţionistă propusă de noi are o natură antiesenţialistă,
arătând că valorile sunt constructe sociale care rezultă în actul
de comunicare ca o negociere a interpretărilor pe care subiecţii
o dau unui “decupaj din realitate”. Demnitatea poate fi privită
ca un astfel de decupaj din realitate, care esenţializează şi reifică
o serie de comportamente, pe baza unor legi de generare
construite anterior tot prin acord interpretativ. Acordul
interpretativ este un proces de durată care se realizează pe
diverse planuri numite instanţe ale construcţiei sociale. Vorbim
astfel de o instanţă care duce la un acord interpretativ cu privire
la valoare, o alta referitoare la praxis şi o alta referitoare la
ontos, care stabileşte semnificaţia respectivului decupaj din
realitate. Pentru demnitate, instanţa ontologică generează
17
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definiţii ale acesteia, inclusiv contextele în care este necesară
apărarea ei. Instanţa axiologică poziţionează demnitatea în
constelaţia valorilor umane, iar instanţa pragmatică stabileşte
modalităţile de transpunere a valorii în practică socială. Aceste
instanţe sunt generice, neintenţionate, fiind de fapt mecanisme
ale construcţiei sociale ale realităţii. Aceste mecanisme sunt
largi, fiind conţinutul interacţiunii sociale care asigură deriva
interpretativă a conceptelor în diverse contexte sociale. Eşuarea
axiologică a unei valori – adică depoziţionarea ei în constelaţia
valorilor – face inoperant principiul generat pentru
implementarea acesteia. De exemplu, declinul valorii loialităţii –
constitutiv în etica politică medievală – face ca principiul
datoriei faţă de suveran să fie inoperant în etica politică şi
administrativă actuală. Loialitatea suferă o deconstrucţie pe axa
ontologică (Sandu, Caras, 2013, Sandu, 2015b), de la datoria
faţă de suveran la ataşamentul faţă de valori şi de instituţiile
care transpun respectivele valori în practică socială. Vorbim
astfel de loialitatea consumatorului faţă de o marcă, dar şi de
obligaţia de loialitate a funcţionarului public faţă de instituţia de
apartenenţă.
Valori etice constitutive vs valori etice operaţionale
Literatura de specialitate introduce o distincţie (Moore
1922) între valorile intrinseci (intrinsic values) şi valori
instrumentale (instrumental values). Valorile intrinseci sunt cele
care rezidă în ele însele, fiind aşadar valori în sine. Valorile
instrumentale sunt acelea care îşi capătă valoarea numai în
relaţia lor cu cele intrinseci. În plan moral putem spune că
binele poate fi considerat o valoare în sine, în timp ce caritatea
poate sta ca valoare instrumentală în relaţia cu valoarea
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supremă a binelui. Distincţia intrinsec-instrumental în definirea
valorilor este tributară paradigmei esenţialiste a eticii, conform
căreia valorile morale există în sine şi pot fi apreciate indiferent
de relaţia lor cu actorii morali. Valoarea etică devine o esenţă în
sine şi pentru sine, comportamentul moral putând fi orientat pe
baza unei raţiuni practice constituite apriori. Pentru Kant,
demnitatea individului este o valoare universală ce poate fi
considerată intrinsecă fiinţei umane. Pe această valoare
intrinsecă a demnităţii umane se bazează filosofia drepturilor
omului, precum şi teoriile bioetice referitoare la sacralitatea
vieţii umane. Dacă demnitatea este o valoare intrinsecă
subiectului uman, ea poate fi legitim extinsă asupra fiinţei
umane aflate în stare embrionară. De aici apar largi discuţii cu
privire la inacceptabilitatea morală a avortului, a experimentelor
asupra embrionilor umani, dar şi a clonării. Această viziune
esenţialistă este pusă în discuţie (Schroeder, 2012) arătându-se
că pot exista valori care sunt intrinseci prin natura lor, dar care
nu pot exista decât în relaţie cu alte obiecte. Calitatea de bine
intrinsec a unei valori poate să nu rezide în obiectul purtător de
valoare. Fără ca acest lucru să-i diminueze valoarea, sau să-l
transforme într-o valoare instrumentală. Robert Elliot arată că
natura lor ca întreg ar trebui considerată ca valoare intrinsecă
întrucât valoarea acesteia rezidă în ea însăşi, dar ea este valoare
numai în relaţie cu diverse obiecte din natură, inclusiv cu specia
umană. Dacă am reduce natura la valoarea ei instrumentală –
de mediu de dezvoltare a speciei umane – ar putea fi justificată
pretenţia altor valori, de pildă cele economice, de a avea
prioritate axiologică. Valorile intrinseci au constituent axiologic
în virtutea propriilor proprietăţi. Valorile instrumentale nu au
substanţă axiologică în ele însele, ci în capacitatea de a duce la
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înfăptuire – de a face să existe – alte valori care au caracter
intrinsec. Valorile intrinseci au aşadar prioritate axiologică în
faţa celor instrumentale, în timp ce acestea din urmă au
prioritate ontologică, întrucât le aduc la existenţă pe cele dintâi.
Christine Korsgaard (1983) arată că această distincţie poate fi
gândită în sensul uneia între valori scop şi valori mijloc,
trimiţând astfel la imperativul categoric şi la valoarea ultimă a
individului uman. Prioritatea ontologică a valorilor
instrumentale în faţa celor intrinseci este contrapusă priorităţii
axiologice a valorilor intrinseci, ceea ce conduce la o aporie şi
implicit la deconstrucţia pretenţiei de universalitate a însăşi
valorilor intrinseci. Urmărind deconstrucţia în diverse instanţe
constructive (Sandu, Caras, 2013, Caras (Frunză), 2014)
considerăm utilă distincţia între valori constitutive, acele valori
care duc la apariţia unei instituţii sociale şi valori operaţionale
ca valori care ghidează funcţionarea respectivei instituţii (Caras
(Frunză), Sandu, 2014; Sandu, Caras (Frunză), 2014). Distincţia
propusă depăşeşte inconvenientele împărţirii valorilor în
intrinseci şi instrumentale, tocmai prin luarea în considerare a
caracterului de construct social a oricărei forme de valoare. O
dată construită, o valoare - într-un proces de negociere a
interpretărilor şi de instituire a valorilor – aceasta devine
constitutivă pentru diverse instituţii sociale. În procesul de
funcţionare a instituţiei sociale respective, aceasta instituie la
rândul său valori – prin acţiune comunicativă – pe care le
transformă în principii de bună practică. Atât valorile
constitutive cât şi cele operaţionale pot avea statut axiologic
dual, atât de valori intrinseci cât şi de valori instrumentale.
Valoarea binelui public, de exemplu, poate fi considerată ca
fiind constitutivă pentru sistemele administrative moderne şi în
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acelaşi timp având un caracter intrinsec în limita universului de
discurs a sistemului administrativ. Binele public poate fi în
acelaşi timp o valoare intrumentală întrucât se realizează numai
în interiorul sistemelor publice. Valoarea instrumentală nu-i
subminează natura de valoare constitutivă întrucât binele public
se află în relaţii de instituire cu sistemul administrativ. Relaţia
dintre valorile constitutive şi cele operaţionale este de derivare
la nivel ontologic, fără a exista o subordonare axiologică între
ele. Cele două tipuri de valori operează în niveluri distincte ale
realităţi sociale, una şi aceeaşi valoare putând fi atât constitutivă
cât şi operaţională, în niveluri diferite ale realităţii sociale.
Referindu-se la valori constitutive, literatura de specialitate
(Moss, 2009) le include în cadrul valorilor intrinseci ţinând cont
de caracterul generativ al acestora. Pornind de la distincţia lui
Korsgaard (1983) între valorile intrinseci şi cele extrinseci
clasificate după resursa valorii, Moss (2009) observă că valorile
extrinseci pot avea un caracter instrumental. Ackrill (1997)
introduce ideea de valori constitutive (constituent în termenii lui
Ackrill) care sunt descrise ca valori orientate către ceva, fără a fi
un mijloc pentru acel ceva. În acest sens, valoarea egalităţii
poate avea un caracter constitutiv pentru binele public, dar în
acelaşi timp să aibă valoare instrinsecă proprie. Modelul propus
de noi, fiind bazat pe o teorie construcţionistă relaţională,
elimină din discuţie complet caracterul intrinsec sau extrinsec al
valorii, întrucât nu poate exista o valoare în sine neconstituită
printr-un acord asupra interpretărilor pe care actorii
comunicativi îl dau respectivei valori. O valoare în sine,
preexistentă pactului de limbaj, ar trebui să se impună ca
apodictică şi nelegată sub nici o formă de actul de limbaj care o
instituie. Un astfel de limbaj, dacă există, nu poate avea nici o
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legătură cu acţiunea comunicativă, deci nici cu acţiunea morală.
Respectiva valoare ar fi într-adevăr transcedentală în sens
kantian, dar imposibil de constituit pentru raţiunea practică.
Renunţarea construcţionistă la esenţialism, deşi porneşte de la
suspendarea distincţiei lucru în sine-fenomen, şi de la reducţia
fenomenologică, ţinând cont de experienţa postmodernă a
deconstrucţiei meta-naraţiunilor, elimină complet din discuţie
caracterul transcedental al valorilor şi pretenţia unor valori de a
nu fi constituite în contextul acţiunii comunicative. Abordarea
neo-empiristă poate fi depăşită prin distincţia făcută de noi
între valorile constitutive şi cele operaţionale, care pe baza
introducerii ideii de pluralitate de lumi sociale care derivă una
din cealaltă, ceea ce face posibil ca pentru o lume data, o
valoare să aibă caracter constitutiv fără ca valoarea respectivă să
fie direct imanentă respectivei lumi sociale. Binele public poate
fi considerat valoare constitutivă pentru orice sistem
administrativ, dar el nu va apărea ca atare în discursul referitor
la sistemele de etică ale administraţiei publice, ci mai degrabă
sub forma unor derivate operaţionale menite să-l instituie
(Caras (Frunză), Sandu, 2014; Sandu, Caras (Frunză), 2014).
Valorile operaţionale vor putea, la rândul lor, să fie gândite ca
având un caracter intrinsec pentru nivelul de realitate în care
respectiva instituţie este constituită şi funcţionează, ele pot fi
abordate ca “esenţă” pentru respectivul univers comunicaţional
căruia îi instituie limitele. Valoarea lor este derivată din cea
constitutivă, care însă se află într-un alt nivel de discurs. Dată
fiind ambiguitatea utilizării conceptelor de intrinsec-extrinsec în
cadrul perspectivei construcţioniste în discuţie, considerăm
necesară renunţarea la distincţia intrinsec-extrinsec ca nefiind
congruentă cu modelul realităţii sociale construite
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comunicaţional. Distincţia poate fi în continuare operantă în
alte ontologii sociale, decât în cea semiotică-construcţionistă
(Sandu, 2015b).
Noi sugerăm modelul distincţiei între valori constitutive
şi valori operaţionale, primele fiind cele care stau la baza
apariţiei unui sistem social professional, iar cele din urmă la
baza funcţionării acestora. În viziunea noastră, principiile
transpun valorile în practica socială, fiind liantul între
axiologicul deontic şi practica socială.
Termenul axiologicul etic semnifică, la modul general,
lumea valorilor morale, iar în contextul eticii profesionale,
valorile etice constitutive ale profesiei respective. În practica
reglementării standardelor de etică se enunţă valoarea
(operaţională) simultan cu principiul care o include, fiind de
obicei urmată de o explicitare a aplicabilităţii sale sociale
(Sandu, Caras (Frunză), 2014; Caras (Frunză), Sandu, 2014;
Caras (Frunză), 2014).
În opinia noastră, trecerea de la valori la principii are la
bază un proces deconstructiv-reconstructiv care face trecerea
de la universalul etic la particularul social (Sandu, Caras, 2013;
Caras (Frunză), 2014). Cinstea şi corectitudinea sunt uneori
reunite într-un principiu conform căruia, exercitarea funcţiei
publice şi atribuţiile de serviciu trebuie realizate cu bună
credinţă3. Într-o asemenea enunţare, principiul este imprecis
exprimat şi neclar. El urmăreşte transpunerea a două valori:
A se vedea Codul de Conduită a Funcţionarilor publici din România,
instituit prin Legea Nr 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor
publici şi publicat prima dată în Monitorul Oficial al României partea I, Nr.
157 din 23 II 2004, republicată în Monitorul Oficial al României partea I,
Nr. 525 din 2 VIII 2007.
3
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cinstea şi corectitudinea în practică, printr-o a treia valoare şi
nu printr-o manieră operaţională.
Construcţia socială a valorilor etice
Perspectiva construcţionistă, ca şi cea postmodernă,
vorbeşte despre o relativizare a valorile etice, pe care le înţelege
sub forma unor constructe sociale. Un construct social
reprezintă rezultatul unei negocieri a interpretărilor asupra
semnificaţiei unui termen, ce survine între actorii comunicativi
ai unei comunităţi interpretative (Vlăduţescu, 2014a). Subiectul
preia constructe prin intermediul diverselor procese
socializante şi le transformă în definiţii operaţionale implicate
în acţiunea sa socială.
Construcţia socială are loc doar în contexte
interpretative, iar definiţiile operaţionale sunt dependente de
contextul în care au fost construite. Constructele, odată
preluate, sunt percepute ca universale, subiectul nefiind avizat
de dependenţa de context a acestora decât în urma unui proces
de reflecţie cu valoare epistemică. Buna credinţă este un
exemplu de astfel de construct, care ar trebui să semnifice
congruenţa între acţiunea şi raţiunea actorului comunicativ. Cu
alte cuvinte, acesta ar trebui să se ghideze după normele etice,
acţionând în cel mai bun mod posibil în funcţie de datele
cunoscute. Este posibil ca acţionând cu bună credinţă efectul să
fie unul indezirabil, dar actorul moral nu poate fi făcut
responsabil pentru aceasta.
Această înţelegere a termenului de bună credinţă se
suprapune cu cea de cinste. Aceasta din urmă este o valoare care
traduce în planul acţiunii buna-credinţă şi care, din punctul
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nostru de vedere, apare doar la nivelul raţiunii morale. Ca atare,
considerăm buna credinţă ca fiind o valoare constitutivă, în
timp ce cinstea poate fi considerată valoare operaţională.
Putem discuta despre cinste în sensul de valoare internă a
conştiinţei morale doar în sensul de a fi cinstit cu sine însuşi.
Cinstea este o valoare legată de comportament întrucât
conectează individul cu alteritatea. Poţi fi cinstit faţă de cineva,
sau faţă de tine însuţi ca proprie alteritate. Cinstea este aşadar o
valoare operaţională translativă de responsabilitate. Dacă
responsabilitatea este întotdeauna faţă de cineva (Levinas,
1969), ea construieşte Sinele în raport cu Alteritatea.
Responsabilitatea este o mişcare a Sinelui către Celălalt, dar ea
trebuie tradusă printr-o altă valoare pentru a o putea înţelege în
planul acţiunii sociale. Această valoare este, în opinia noastră,
corectitudinea.
Responsabilitatea manifestată cu corectitudine stă la
baza oricărei acţiuni comunicative întrucât poate genera
consens. Exercitarea responsabilităţii fără corectitudine
reprezintă o formă de paternalism, o falsă purtare de grijă, care
nu ţine cont de respectul datorat autonomiei celuilalt.
Deschiderea şi transparenţa sunt sintetizate într-un principiu
conform căruia activităţile desfăşurate de funcţionari sunt
publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.
Formulăm punctul de vedere conform căruia fiecărei
valori constitutive sau operaţionale i se poate asocia un
principiu afirmativ şi unul negativ, care să ducă la corecta
înfăptuire a respectivei valori. Demnitatea poate fi înfăptuită
doar prin respectarea unor principii afirmative şi respectiv
negative, interdictive, care numai împreună asigură respectarea
demnităţii, de exemplu prin înfăptuirea dreptăţii şi excluderea
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nedreptăţii. Imperativul categoric însuşi, prin cele două
formulări ale sale realizează această complementaritate între
afirmativ-negativ în fundamentarea eticii.
Stabilirea propriei maxime morale la cel mai înalt şi
universal grad constituie, în viziunea noastră, latura afirmativă,
în timp ce latura negativă este vizată de interdicţia utilizării
celuilalt ca mijloc. În opinia noastră, codurile deontologice ar
trebui să stabilească un nivel minimal al acceptabilităţii morale
şi a conduitei unor persoane. Standardele de performanţă etică
sunt menite să propună “virtuţi profesionale” ca maxime
morale şi ca atare trebuie să fie sintetizate în coduri etice
complexe ce includ valorile, principiile şi bunele practici. În
practică se găsesc coduri deontologice care fac referire atât la
comportamente indezirabile şi sancţionarea acestora, cât şi
valori dezirabile acceptabile şi dezirabile moralmente.
Instituirea eticii se face preponderent în scopul evitării
malpraxisului şi sancţiunilor derivate şi nu dintr-o reală
instituire a responsabilităţii sociale. Responsabilitatea socială
este o structură legitimantă (Borţun, 2014) utilizată în scopuri
de imagine, şi mai puţin o reală aderenţă la valorile etice
constitutive, care au făcut necesară apariţia unei instituţii
sociale, nu doar în sensul de organizaţie, ci în sens larg, de
structură socială, care instituie reguli şi care funcţionează după
acestea.
*
*

*

Putem considera funcţionarea administraţiei publice ca
fiind centrată în jurul valorii binelui public, a dreptăţii,
demnităţii, echităţii, responsabilităţii şi transparenţei. Valorile
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pot fi clasificate în constitutive şi operaţionale, clasificare ce
vine să o înlocuiască pe cea tradiţională, în valori inerente şi
instrumentale. Valorile constitutive sunt cele care duc la
apariţia unei instituţii sau agregat de instituţii sociale, în timp ce
valorile operaţionale ghidează funcţionarea instituţiilor în
limitele acestora. Valorile sunt transpuse în practica socială, noi
susţinând primordialitatea valorilor în faţa principiilor strict din
perspectiva construcţiei lor sociale. Am arătat existenţa a trei
axe constructive a valorilor, prima fiind cea ontologică, care
arată substratul şi contextul valorii, cea axiologică propriu-zisă,
care creionează relaţiile dintre valoarea dată şi celelalte valori
etice, şi respectiv axa pragmatică, care arată modalităţile de
implementare a valorii în practica socială. Principiile etice sunt
construite social doar la nivelul celei de-a treia axă constructivă,
de natură axiologică.
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I. O DESCHIDERE LEVINASIANĂ ASUPRA
ETICII AFIRMATIVE A GRIJII
Levinas creează o etică a demnităţii umanului generată
de valoarea responsabilităţii. Este o formă de etică a întâlnirii, cu
trezirea Identicului către un Altul, cu depăşirea în-sinelui în
gratuitatea lui dincolo-de-sine-pentru-altul, cu vocaţia acţiunii
pentru Celălalt (care este apărătorul vieţii morale), ce implică
responsabilitatea. Conceptul de responsabilitate4 devine
expresie a umanităţii conştiinţei, conţinând întreaga gravitate a
iubirii aproapelui.
Responsabilitatea clamează reflexia anterioară asupra
consecinţelor alegerilor deciziilor şi acţiunilor noastre, ca fiind
proporţională cu previziunea. Atitudine de conştiinţă şi practică
– prin care ceea ce trebuie este asumat şi respectat, împlinit în
baza convingerii – responsabilitatea este măsură a libertăţii.
Cele două categorii de valoare nu pot funcţiona decât în
interacţiune.
I.1. Chemarea la fiinţare ca datorie subiectivă
Kant pune la baza eticii sale raţiunea practică şi conceptul
de datorie ca rezultat al acesteia. Conceptul de datorie derivat
direct din raţiune şi care însoţeşte voinţa autonomă,
Fragmente semnificative din prezentul capitol au fost publicate anterior, în
limba engleză, în articolul: Sandu, A. (2016). A Levinasian Opening on the
Affirmative Ethics of Care. Journal for the Study of Religions and Ideologies,
15(43), pp. 28-47.
4

29
How to cite: @ Sandu, A. (2017).O etica centrata pe valori in sfera publica. Iasi, Romania: Lumen.

Antonio SANDU
prefigurează ieşirea conştiinţei peste propriul Ego, chemată de
datoria pentru Celălalt. Adevărata datorie, ca formă ideală de
respect faţă de legea de aur, provine din autenticitatea fiinţării
Eului şi reprezintă o mişcare a spiritului către Celălalt ca
responsabilitate (Levinas, 1999). O datorie care rezultă din pura
raţiune fără să implice o mişcare către Celălalt a fiinţei, este
inautentică. Autenticitatea o vedem urmând sugestia
heideggeriană ca grijă, dar nu ca angoasă existenţială, ci mai
degrabă ca purtare de grijă ce rezultă dintr-o responsabilitate ce
transcende propria fiinţă şi care o constituie ontologic (Levinas,
1999). Datoria ca stare fiinţială reprezintă o mişcare a Eului,
cuprins de grijă pentru Celălalt. Expresia responsabilităţii
infinite se particularizează în purtare de grijă, căci altfel a fi
responsabil, chiar şi într-o manieră infinită, nu poate chema la
fiinţare Eul decât ca pură potenţialitate. Responsabilitatea
potenţializează Eul, scindând subiectul transcendental de
Celălalt. Particularizarea alterităţii, ca faţă, transformă
responsabilitatea în grijă. Chemarea la fiinţare a Celuilalt pentru
sine se face prin purtare de grijă. Separăm astfel
responsabilitatea pentru Celălalt, determinat ca faţă de
responsabilitatea infinită faţă de Altul, ca potenţialitate absolută
a oricărei feţe.
Altul este un non subiect care face Eul responsabil în
mod absolut. Altul este non Eul care prin negare absolută
coboară Eul în fiinţă, determinându-l ca Cel care este responsabil.
Relaţia cu Celălalt, ca un Altul determinat, nu doar ca fiind
diferit de Eu, ci ca stând în faţa Eului, o numim relaţie de
cunoaştere responsabilă sau de cunoaştere care poartă de grijă. Este o
cunoaştere înţelegătoare de fiinţă şi valorizatoare prin ea însăşi.
Înţelegerea de fiinţă este în acelaşi timp o „apreciere”, adică o
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apercepţie a valorii Celuilalt ca receptacul a responsabilităţii şi
ca obiect al purtării de grijă.
Utilizăm termenul de apreciere, aşa cum este folosit în
ancheta apreciativă, ca valorizare a ceva sau a cuiva, ca sesizare a ceea
ce face ca ceva să fie bun şi-i dă viaţă şi energie. Am adus astfel
termenul de apreciere în relaţia metafizică dintre subiect şi obiect,
ca formă pozitivă de particularizare a responsabilităţii infinite
levinasiene.
Responsabilitatea infinită cheamă în Fiinţă Eul pentru
purtare de grijă. Responsabilitatea este o stare în sine a Eului
care se orientează către Celălalt. Ieşirea din sine sau relaţia cu
Celălalt este cea care-l face pe Sine să existe, fiindcă îl pune în
relaţie cu Celălalt. Această punere în relaţie cu Celălalt
levinasiană poate fi gândită similar cu plasarea centralităţii
ontologice în gândire la Descartes.
Responsabilitatea apare ca tensiune fiinţială – ca energie
care creează existenţa însăşi. Această energie a responsabilităţii
este scindată în apreciere – ca recunoaştere a Celuilalt ca valoare
şi ca un în-Sine, şi purtare de grijă – ca acţiune a Sinelui ce
vizează îndeplinirea potenţialităţii Celuilalt ca act de fiinţare.
Vorbim de o capacitate apreciativă a Fiinţei ca fiind acea putere
de a-l sesiza pe Celălalt ca Altul decât Sine, şi de a genera în
mod instantaneu o relaţie cu Acesta care-i aduce pe amândoi,
Eul şi Celălalt, în Fiinţă, scoţându-i din captivitatea
responsabilităţii infinite. Putem vedea două modele de
Alteritate: primul având echitatea ca relaţie privilegiată cu
Alteritatea, iar celălalt având ca trăsătură purtarea de grijă.
Ambele sunt expresii ale responsabilităţii infinite, obiectivate
prin ieşirea din sine. Ieşirea din Sine către Altul se poate face
prin aprecierea Acestuia, urmată de purtarea de grijă, respectiv
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prin respingerea alterităţii ca fiind fratele vitreg cel care trebuie
ucis şi a cărui corp –semn existenţial, trebuie ascuns oricărei
priviri, adică făcut să dispară ca Faţă (Levinas, 1999). Levinas
arată că există o responsabilitate pentru nefaţă, motiv pentru
care nu putem scăpa de Alteritatea infinită distrugând faţa
Celuilalt. Grija este aprehensiunea Sinelui pentru Altul.
Structura centrală a experienţei este îndreptarea către, sau altfel
spus, ieşirea din Sine pentru Sine.
Pentru ca Eul să se constituie în cuprinsul experienţei
transcendentale, aceasta trebuie să se exprime pe Sine ca
intenţie. Experienţa este întotdeauna o experienţă a ceva, sau
de ceva, conştiinţa îndreptându-se către obiectele care-i
constituie conţinutul ca reprezentare. Conştiinţa nu poate fi
goală de conţinut ca un în-Sine, ci o conştiinţă de Ceva.
Conţinutul conştiinţei şi conştiinţa însăşi permit diviziunea în
subiect şi obiect, făcând conştiinţa să se cunoască ca propriul
obiect al conştiinţei de sine. Devenit obiect al conştiinţei de
sine, şi prin aceasta făcându-se conţinut al cunoştinţei,
conştiinţa devine oricărei scindări un de-cunoscut ce constituie
alteritatea ca o experienţă fundamentală a Sinelui. Conştiinţa
devine de-Sine numai în relaţie cu Alteritatea. Fenomenologia
responsabilităţii ne prezintă responsabilitatea ca existenţial
transcendental. Fenomenologia vorbeşte de Alteritatea
semnificativă, adică de Celălalt ca Dasein. Fiind de natura
experienţei, responsabilitatea se constituie în conştiinţă ca
responsabilitate a Sinelui. Aşa cum spune Levinas,
responsabilitatea preexistă în sine chiar constituirii conştiinţei
ca Sine. Ca atare, responsibilitatea preexistă oricărei scindări în
subiect şi obiect sau mai exact, în conştiinţa de sine şi în
conştiinţa de Altul. Preexistenţa are desigur valoare ontologică,
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nu temporală. Pentru ca responsabilitatea să cheme în existenţă
simultan Eul şi non Eul, aceasta trebuie să „aprecieze” non Eul
ca valoare în sine. Aprecierea este aşadar o cunoaştere încărcată
de responsabilitate. Încărcarea de responsabilitate este însăşi
procesul de scindare a conştiinţei în Eu şi non Eu, care implică
tensiunea existenţială ce le aduce pe amândouă în fiinţă.
I.2. Prioritatea responsabilităţii în faţa existenţei
Levinas este cel care ridică etica la nivel de ontologie
primă (Robbins, 2001), arătând că etica precede existenţa
(Hromas, 2003). Unicitatea Eului provine din responsabilitatea
sa subiectivă (Levinas, 1986). Prioritatea responsabilităţii faţă
de Altul, în faţa propriei existenţe (Levinas, 2001), fondează
caracterul de subiectivitate a eticii.
Grija faţă de Celălalt substituie preocuparea faţă de
Sine. Tocmai această preocupare faţă de Celălalt, şi nu cea faţă
de Sine, instituie dualitatea subiect-obiect. Crearea frontierelor
stabileşte distincţia dintre propriu şi alteritate (Croitor, 2015).
Alienarea o înţelegem ca natură a temporalităţii, individul
devenind străin într-un teritoriu străin. Dimensiunea normativă
apare ca o parte a procesului de construcţie a sinelui, fie sub
forma asimilării în sine, fie ca obiectivare a posesiei (Hromas,
2003). Definiţia eticii şi demersurile interogative cu privire la
posibilitatea eticii depăşesc, în viziunea lui Levinas (2001),
construcţia unei moralităţi sau a unui stil de viaţă etic. Etica
levinasiană este preponderent ontologică, arătând mai degrabă
posibilitatea în sine a oricărei etici, decât construcţia unei etici
propriu-zise (Taylor, 2005). Pentru Levinas, Alteritatea, şi mai
precis relaţia cu Alteritatea este cea care constituie individul ca
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sine. Se produce o substituire a conştiinţei interiorităţii ca
subiectivitate cu obiectivitatea privită ca fenomen. Situarea în
obiectivitate, în exterioritate este privită de Levinas (1999) ca
un mod de existare a fiinţei specifică condiţiei umane.
Pentru Levinas, pura transcendenţă nu este menită să
întrerupă totalizarea, ca act de semnificare a celui care îşi asumă
înfăptuirea dreptăţii întru gloria lui Dumnezeu. Transcendenţa
este cea care îl trimite pe om la actele obişnuite, fără a-i răpi
maiestatea lucrării întru numele Domnului. Angajamentul
omului de a anunţa infinitul înlocuieşte revelaţia. Finitul este
traversat aşadar de heteronomie. Legea indică separarea,
arătându-i pe ceilalţi şi lumea, şi deschide în interiorul fiinţei
capacitatea de interogare şi de mişcare, prin care ea însăşi se
face lege (Stăniloaie, 1993).
Heteronomia este interiorizată ca expresie a unui
Dumnezeu separat, fiind chemată să modeleze lumea după
chipul Dumnezeului cel separat. Astfel, separaţia rupe relaţia
Eul-ului cu Alteritatea, plasându-l pe Celălalt în postura de
Faţă, substituient al Chipului niciodată văzut.
Acţiunea “sub lege” necesită studio, întrucât disciplina
rituală permite menţinerea credinciosului departe de magie
(Petitdemange, 2003). Pentru Levinas, rugăciunea şi studiul
devin expresiile atenţiei în faţa mărimii excesive a lui
Dumnezeu, ce constituie garanţia existenţei unui unic drum, al
mântuirii lumii îndreptate (Croitor, 2015). Pentru Levinas
(1999), tradiţia iudaică îi generează conştiinţa spre lume, în noi
şi în afara noastră. Lumea reprezintă o totalitate în faţa lui
Dumnezeu, care este însă separată, dar şi de individ constituind
Alteritatea. Guy Petitdemange (2003) arată că apartenenţa lui
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Levinas la tradiţia spiritual-iudaică poate fi pusă la originea
înţelegerii responsabilităţii într-un sens ontologic.
Autorul arată că Levinas provine dintr-un iudaism al
grandorii, de factură fariseică şi talmudică, forjat în orizontul
spiritual al Vilniusului mijlocului secolului al XX-lea, oraş
supranumit Ierusalimul nordului. Tradiţia talmudică, în care a
fost format Levinas, pune accentul pe transcendenţa divinului,
a cărei unică imagine este reprezentată de substituirea chipului
divinităţii prin angajamentul omului (Petitdemange, 2003).
Adevărata recunoaştere a înălţimii Celui Prea Înalt nu poate fi
decât abandonarea credinciosului în excesul de dăruire de Sine
pentru Celălalt. Non-contaminarea lui Dumnezeu cu lumea
este exemplară, astfel încât numai actul uman şi mundan al
operei de dreptate este singurul care vesteşte grandoarea lui
Dumnezeu. Pentru tradiţia iudaică dezvoltată în Lituania,
perspectiva ontologică este dezlocuită de cea mistică, plasând
experienţa religioasă dincolo de orice structură ontologică,
intervenţia unui miracol sau exhibiţia sacrului. Reprezentarea
lui Dumnezeu este redusă la cele câteva litere componente ale
numelui niciodată rostit.
Levinas (2006) se manifestă cu radicalitate iconoclastă
împotriva denaturării lui Dumnezeu în sacru, ce nu este mai
mult decât proiecţia Sinelui, fiind astfel o coborâre în imanenţă.
Limbajul raţiunii se transformă o dată cu apariţia revelaţiei,
ambele discursuri permiţând situarea filosofului în lume.
Întâlnirea cu fenomenologia lui Husserl şi a lui Heidegger îi
constituie filosofului ideea relaţiei dintre Spirit şi În-afară,
pornind de la cadrele fundamentale ale fenomenologiei, mai
ales de la ideea de intenţionalitate. Spiritul este relaţie cu acest
În-afară, Eul neputând ajunge la Sine decât prin schimbul
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neîncetat cu acest În-afară ce trebuie definit. În loc să fie în
intimitate cu Sinele, filosofia se vede nevoită să fie ieşire-dinsine ca viziune a lumii, conform lumii, ca etalare a acesteia sau
ca ştiinţă.
Raţiunii îi este promisă cunoaşterea revelaţiei, datorită
atenţiei ce devine o tensiune internă a raţiunii însăşi. Levinas
(2006) constată existenţa unei treziri pe care raţiunea o
produce, faţă de ceva mai profund decât Sinele. Astfel vigilenţa
este o substituire a identităţii cu Aproapele, de unde relaţia
etică cu Celălalt, cu proximitatea Aproapelui.
Seriosul pus în serviciul limbajului, ce dă sentimentul
incomparabil de nou, este o supunere a responsabilităţii
omului, datului imediat al revelaţiei. Filosofia poate conduce pe
teritoriile imanenţei, suficientă sieşi, dar acesta nu este ultimul
hotar al raţiunii. Raţiunea descoperă singurătatea şi oboseala
provocată de existent, făcând ca toate uimirile spiritului să se
şteargă. Evaziunea pune fiinţa în perspectiva exteriorului,
utopic în procesul de abandonare a fiinţei.
Levinas se recunoaşte ca fiind influenţat de Heidegger
(2003) şi de perspectiva acestuia asupra fiinţei aflată permanent
în preajma morţii. Levinas (1999) reflectează asupra operei
heideggeriene, mai ales asupra ideii de moarte ca posibilitate a
imposibilităţii, aşa cum apare aceasta din perspectiva finitudinii,
singura perspectivă acceptabilă fenomenologic. Moartea nu
este văzută ca trecere, metamorfoză sau amânare, ci ca punct în
care toate reprezentările se prăbuşesc. Prin moartea proprie,
totul trece în abis (Croitor, 2015). Conceperea morţii şi
finitudinii îl întoarce pe Levinas către interiorul fiinţei, singurul
spaţiu ontologic unde poate exista altceva decât fiinţa. Aceasta
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apare ca mişcare de transcendenţă, fiind în acelaşi timp o
sfidare a morţii, dar şi un alt mod de a muri (Levinas, 2006).
Experienţa transcendenţei interioare, finite, naşte
nevoia unei reprezentări a celui de nereprezentat. Răspunsul
levinasian îl reprezintă Faţa. Teoria sa asupra Feţei exclude
orice psihologism. Relaţia cu Faţa este una de tip afectiv, nici
construită, nici dedusă, ci impusă de mişcarea interioară a
transcendenţei. Relaţia cu Faţa nu este o obligaţie, datul
neavând o pozitivitate indiscutabilă, întrucât Faţa nu este o
reprezentare, ci chiar prezentificarea Celuilalt ca Faţa. Pentru
Levinas, Faţa Celuilalt, sau mai precis înţelegerea Celuilalt ca
Faţa, întrerupe reiterarea Aceluiaşi, făcând cu adevărat loc
pentru Celălalt.
Faţa îl face prezent pe Celălalt, nu ca identitate
absolută, ea însăşi de nereprezentat, ci ca Faţă care îl poartă şi îl
reprezintă în relaţia cu oricare Celălalt, cu Acelaşi şi cu Sinele.
Într-o manieră oarecum similară conceptului de Faţă, îl avem
pe cel de Persoană, din teologia ortodoxă, mai ales în versiunea
prezentată de Părintele Stăniloae (1993). Conceptul de Persoană,
este cel care face legătura dintre ipostasurile dumnezeieşti şi
fiinţa umană, în calitatea sa de chip şi asemănarea lui
Dumnezeu. Astfel, ideea de Chip stă la baza definirii individului
ca Persoană, capabilă să stea în faţa lui Dumnezeu, şi astfel să
creadă în posibilitatea mântuirii. Pentru Levinas este evident
faptul că fiinţa e mai vastă decât putem noi cunoaşte, Faţa fiind
încrucişarea de drumuri în care puterea de netăgăduit a fiinţei
vine ca enigma sensibilă a Alterităţii, conţinând toate contrariile
impuse de confruntarea cu forţa, energia şi esenţa fiinţei.
Pentru Levinas (2006), experienţa efectivă a Alterităţii
nu se impune în diferenţa radicală cum ar fi aceea a întâlnirii cu
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Dumnezeu, înţeles ca un Eu mărit, ci mai degrabă prin simpla
experienţă a întâlnirii cu Celălalt. Întâlnirea cu Celălalt nu este o
urmărire a Celuilalt. În locul urmăririi ca ieşire peste sine, se
preferă responsabilitatea ca act ontologic, de a fi împreună cu
Celălalt, indiferent de răspunsul acestuia. De aceea
responsabilitatea nu poate fi bilaterală, ci este întotdeauna
responsabilitatea Sinelui pentru Celălalt.
Cu toate acestea, responsabilitatea este un răspuns al
Sinelui la chemarea Celuilalt privit ca Faţă, iar această subtilă
mişcare în interiorul transcendenţei plasează etica înaintea
ontologiei. Bunătatea apare înaintea conştiinţei asupra bunătăţii
şi a voinţei de a fi bun. Relaţia de responsabilitate implică o
relaţie de iubire faţă de Celălalt, dar iubirea, spune Levinas, nu
conţine realitate socială.
I.3. Exterioritatea fiinţei şi natura sa morală
Exterioritatea fiinţei despre care vorbeşte Levinas
(2006) are o natură morală, întrucât relaţiile intersubiective
capătă sensul unui orizont al interacţiunii etice. Relaţia cu
Alteritatea este constitutivă faţă de orice formă morală, întrucât
a fi bun sau a fi rău are sens doar în relaţia dintre un agent
moral şi un pacient moral. Spre deosebire de gânditori precum
Aristotel sau Kant, care vedeau valenţe universale în virtute,
viciu sau datorie, etica actuală de factură postmodernă
relativează valorile morale prin raportarea lor la referenţialul
uman. Cel mai important referenţial moral rămâne Alteritatea,
atât în forma ei imediată - Aproapele în sens biblic, cât şi în
forma ei general umană. Relaţia cu Alteritatea este cea care
instituie responsabilitatea individului faţă de Celălalt. Din
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perspectivă
fenomenologică,
Levinas
consideră
responsabilitatea ca precedând existenţa. Responsabilitatea este
esenţială condiţiei umane, într-o manieră privilegiată. Levinas
(2006) deschide astfel drumul unei fenomenologii a existenţei
prezumate şi posibile faţă de care suntem deja responsabili. În
limbajul eticii actuale vorbim, de exemplu, de responsabilitate
faţă de generaţiile viitoare, faţă de acţiunile ulterioare sau de
condiţiile de existenţă ale unei persoane ce urmează să se nască.
De exemplu, poluarea ne face responsabili de un mediu
impropriu, în care vor trăi urmaşii noştri, chiar dacă aceştia au
natura unei pure potenţialităţi. Din perspectiva eticii politicilor
publice, de exemplu, afirmăm pornind de la Levinas că
responsabilitatea managerului public este constitutivă pentru
existenţa funcţiei şi justifică necesitatea apariţiei acesteia
(Weber, 2004; Sandu, 2015).
I.4. Responsabilitatea ca formă de chemare la existenţă
Etica lui Levinas (1985) se întemeiază pe modelul
responsabilităţii faţă de un subiect pasiv. Emanuel Levinas
vorbeşte despre responsabilitate în termenii ontologiei
umanului, întrucît aceasta “cheamă la existenţă” fiinţa umană,
constituindu-i esenţa. Perspectiva levinasiană este una
veterotestamentară, înglobând gândirea rabinică modernă întro perspectivă fenomenologică. Responsabilitatea la Levinas
depăşeşte ideea de responsabilitate concretă pentru o alteritate
dată, ea fiind instituită atât faţă de Alteritatea absolută (divină),
cât şi faţă de Celălalt, în persoana Alterităţii umane, adică a
Aproapelui.
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Ideea responsabilităţii faţă de o alteritate determinată,
faţă de un Celălalt concret, este una de natură religioasă iudeocreştină, Levinas fiind cel care o transpune în perspectivă
fenomenologică, adică din perspectiva conştiinţei care îşi asumă
responsabilitatea ca formă proprie a existenţei. Este celebră
raportarea carteziană a existenţei la gândire şi certitudinea
propriei fiinţări plasată în actul îndoielii. Subliniem un posibil
paralelism între plasarea centralităţii ontologice în gândire, la
Descartes, şi în responsabilitate, la Levinas (Sandu, 2015).
Modelul responsabilităţii faţă de Aproape influenţează
atât gândirea filosofică cât şi cea juridică cu raportare la
Celălalt. Dacă perspectiva levinasiană şi cea iudeo-creştină în
genere propun responsabilitatea ca tensiune fiinţială (energie ce
crează existenţa însăşi), gândirea modernă propune
confruntarea ca model de relaţie responsabilă cu Alteritatea.
Pentru a fi mai explicit, avem două modele de alteritate, unul
care provine pe filiera modernă a centralităţii echităţii şi a
responsabilităţii pentru libertatea Celuilalt de a-şi înfăptui
dreptul, iar cea de-a doua pe filieră spirituală şi fenomenologică
a responsabilităţii înţelese ca grijă.
Considerăm că paradigma modernă a dreptăţii ca
înfăptuire a dreptului are la bază tot valoarea responsabilităţii în
sensul ei kantian de datorie. Sensurile moderne ale
responsabilităţii reprezintă o derivă semantică a conceptului de
datorie sub influenţa receptării alterităţii ca un complementar, şi
nu ca un contrapus. Modelul bazat pe contrarietate a justiţiei
tradiţionale pune individul în raport de adversarietate cu
propria sa Alteritate, ambii fiind supuşi controlului procedural
a unui terţ investit cu putere simbolică şi coercitivă. Modelul
justiţiei deliberative, prezent de exemplu în practica medierii,
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are la bază acţiunea comunicativă (Habermas,1987),
generatoare de consens în locul judecăţii tradiţionale
generatoare de obligaţii.
Responsabilitatea individului are ca subiect pasiv o
persoană determinate, din apropierea actorului moral,
responsabil, cu care acesta interacţionează. Modelul penal al
responsabilităţii îl contrapune pe individ atât propriei sale
victime, cât şi unui subiect de drept simbolic numit stat.
Ofensa adusă prin fapta penală nu este răzbunată direct de
victimă sau de aparţinătorii acesteia, ea fiind transferată statului.
Legitimitatea pedepsei este justificată “printr-un contract
social” (Sandu, 2015), prin care cetăţenii renunţă voluntar la
propriul drept la răzbunare în favoarea statului, în schimbul
garantării sociabilităţii. Răspunderea penală este o formă a
responsabilităţii individului faţă de o persoană generică  statul
 reprezentat prin magistraţi. În acest model al răspunderii faţă
de persoane generice, vedem originea ideii de responsabilitate
faţă de non-prezenţă, adică de persoane generice titulare
prezumate ale unor drepturi.
Ficţiunea numită persoană juridică este o încercare de
reificare a unui titular de drepturi şi obligaţii non-prezent.
Reificarea non-prezenţei şi “personalizarea acesteia” face
posibilă trecerea de la răspunderea pentru Celălalt la
responsabilitatea colectivă (şi respectiv instituţională), pentru
non-prezenţă ca titulară a unor prezumate drepturi subiective.
Putem vorbi despre responsabilitate faţă de generaţiile viitoare,
faţă de mediu, faţă de binele public etc. Sistemele de common law
oferă comunităţii calitatea de actor pasiv al răspunderii juridice
şi în general al responsabilităţii pentru propria conduită a
individului. Comunitatea este cea lezată şi nu doar victima,
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întrucât prin săvârşirea unei infracţiuni este tulburat echilibrul
social al comunităţii. Comunitatea este invitată să sancţioneze
prin intermediul reprezentanţilor acesteia, constituiţi din juraţi
(Sandu, Unguru, 2014).
I.5. Responsabilitatea faţă de non-prezenţă
Jonas (1984) arată că modelul responsabilităţii
individului faţă de cei din imediata apropiere spaţială şi
temporală nu mai este suficientă în perioada actuală, întrucât
capacitatea indivizilor, mai ales regrupaţi în organizaţii, de a
leza publicuri largi, a devenit fără precedent. Acţiunile colective
au un potenţial vătămător pentru persoane şi grupuri aflate la
mii de kilometri distanţă şi chiar persoane care nu s-au născut
încă. Poluarea, de exemplu, dăunează generaţiilor viitoare, pe
care le lipseşte de o serie de elemente ale calităţii vieţii generate
de aerul curat, hrană nepoluată etc. O decizie politică sau
administrativă este şi ea încărcată de responsabilitate faţă de
persoane non-prezente şi chiar faţă de persoane potenţiale.
Decizia cu privire la exploatarea gazelor de şist luată de o serie
de politicieni poate afecta dreptul la un mediu curat, atât al
cetăţenilor din zonele de unde se fac exploatări, cât şi a
generaţiilor viitoare care vor locui în acele zone. Jonas (1984) şi
Apel (1992; 1993; 1999) formulează conceptul de
responsabilitate socială în sensul de răspundere colectivă
pentru acţiunile colective cu potenţial vătămător.
Un astfel de exemplu de responsabilitate colectivă o
reprezintă responsabilitatea socială a corporaţiilor. Corporaţiile
responsabile sunt cele care înţeleg faptul că plus-valoarea pe
care au produs-o este rezultatul exploatării resurselor umane şi
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materiale ale comunităţilor în care îşi desfăşoară activitatea.
Responsabilitatea socială corporatistă cere companiilor să
returneze comunităţilor o parte din această plus-valoare,
compensând eventualele prejudicii şi generând dezvoltare
durabilă. Din păcate, multe din programele de responsabilitate
socială corporatistă sunt văzute în calitate de instrumente de
promovare a organizaţiei şi de îmbunătăţire a comunicării
publice a acesteia. Responsabilitatea socială este utilizată ca
instrument legitimant în contextul deconstrucţiei marilor
instanţe de legitimare, cum este apelul la transcendent sau la
utopiile politice etc. Responsabilitatea pentru Alteritatea
generică preia funcţia de legitimare, permiţând crearea
discursurilor de putere.
I.6. Chipul ca ascundere şi revelare
Etica levinasiană porneşte de la chipul Altuia care face
trimitere la Sinele său. În altfel decât ar fi, sau dincolo de
esenţă, Levinas (2006) arată că chipul este mai dezgolit decât
nuditatea. Este sărăcie, piele ridată, iar pielea ridată este urma
Sinelui. Eul este aşadar insuficienţă de Sine, menit a-şi căuta
întregirea în relaţia cu Altul (Rotilă, 2009). Constituind
identitatea Eului ca repliere a esenţei asupra ei însăşi (Levinas,
2006) are loc o spaţializare a acesteia ca raportare primordială la
Sine. Problema responsabilităţii reprezintă aşadar chiar actul de
localizare a Sinelui aflat în procesul său de îndreptare către
Celălalt. Putem vedea responsabilitatea levinasiană ca o
reducere a distanţei dintre subiect şi obiect (Croitor, 2015,
p.67).
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Responsabilitatea faţă de altul este pusă în legătură cu
imposibilitatea de a scăpa de Dumnezeu care înlocuieşte Eul
sub forma unei pasivităţi absolute, aflate în miezul Sinelui
(Levinas, 2006). Acest martor tăcut care este Dumnezeu este în
acelaşi timp un Altul, aflat în interiorul Sinelui, şi care face ca
sinele să se mişte. Aderenţa ontologică a Sinelui la Sine este
numită de Levinas „ipostas”. Acesta este un eveniment prin
care existentul contractă existenţa (Levinas, 2006). Ideea de
ipostas este specifică ortodoxiei răsăritene care pune accent pe
fiinţarea divină ca ipostas. Modalitatea divină de fiinţare ca
ipostas este cea care permite mişcarea în interiorul Dumnezeirii
a Ipostasurilor divine, unele către celelalte şi a acestora către
fiinţa umană, constituind ceea ce Tudor Ghideanu numea
„Sensul teandric al iubirii” (Ghideanu, 2011).
Termenul consacrat pentru ipostas în teologia apuseană
este cel de persoană, care în acelaşi timp are şi sensul de mască
care ocultează adevărata Faţă. Pe Levinas îl interesează tocmai
aspectul de Faţă a Celuilalt şi de aceea considerăm că analogia
cu ideea de ipostas este pe deplin justificată datorită
caracteristicii acestuia de a exprima mişcarea în potenţă, şi în
acelaşi timp fiinţa mişcării însăşi, adică în termeni levinasieni, o
contractare a existenţei de către Existent. Prezenţa Altuia în
Sine face de asemenea trimitere la ideea de ipostas şi la modul
în care filosofi creştini răsăriteni (Mărturisitorul, 1983; PseudoAreopagitul, 1993) au înţeles unitatea ipostasurilor în
dumnezeire şi separarea acestora în natura lor de ipostas.
Temporalitatea ca responsabilitate priveşte Eul în
raportarea sa la Sine şi în construcţia totalităţii pentru Sinelui.
Levinas (2006) regândeşte Alteritatea ca proximitate şi nu doar
ca limită. Alteritatea rămâne în afara oricărei caracterizări a
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Altuia în sine, acesta fiind lipsit de orice atribut cu excepţia
celui de aproape, de proximitate socială care cheamă prin
simpla sa Alteritate.
Constituirea Eului se face prin ruptura ontologică
dintre Acelaşi şi Celălalt (Rotilă, 2009). Această ruptură instituie
o legătură vie între Eu şi Non Eu, ca dragoste de viaţă, plăcere
de a trăi etc. Această legătură se face prin exteriorizarea Eului
proiectat în Non-Eu şi interiorizarea Non–Eului ca parte a
Sinelui. Orice activitate a Eului se realizează în Non–Eul
propriei corporalităţi şi astfel este înglobat în Eul exteriorizat
(Levinas, 2006). Eul îl asimilează pe Altul în identitatea sa,
înfăşurându-se de Acesta. Această înfăşurare cu Celălalt este
„ţâşnirea Sinelui din plăcere” (Levinas, 1999).
Instituirea sensibilităţii ca relaţie cu lumea formei şi a
Non–Eului transformă responsibilitatea în responsabilitate de ceva,
în loc de a fi o responsabilitate de totalitate. Separarea şi
descoperirea limitei, ca particularizare absolută a Celuilalt, ca
Non–Eu, sunt descrise de Levinas în mod paradoxal prin
termenul de etică (Levinas, 1999). Această idee de limită implică
în acelaşi timp ideea de orizont ca intersecţie dintre Eu şi
Alteritate. Orizontul este punctul de întâlnire dintre Eu şi
Alteritate în care Eul este Altul şi Altul este Eul fără a fi pe
deplin Eu sau pe deplin Altul, pe deplin Separaţi sau pe deplin
Unificaţi. Exact acest orizont este din punctul nostru de vedere
cheia înţelegerii ideii de responsabilitate infinită şi
impreschimbabilă şi nereciprocă, pe care Levinas o pune la
baza eticii sale ontologice.
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I.7. O perspectivă apreciativă asupra eticii
Vedem posibilă o înţelegere fenomenologică a
responsabilităţii ca experienţă subiectivă a procesului de
construcţie socială a realităţii. Constructul, ca rezultat al
negocierii interpretărilor asupra realităţii într-o comunitate
interpretativă se interiorizează devenind conţinut al conştiinţei.
Astfel poate fi aperceput transcendental chiar dacă semnificaţia
sa a fost negociată cu Alteritatea semnificativă a propriului grup
interpretativ. Din acest punct de vedere, responsabilitatea este
negociată, sensurile acesteia putând fi răspundere, grijă,
responsabilitate socială etc., în funcţie de modul în care se pune
accentul interpretativ. Experienţa responsabilităţii însă este
apercepută ca îndreptare spre Altul. Schimbarea opticii faţă de
Alteritate şi a desemnării Altului semnificativ este cea care
schimbă semnificaţia intrinsecă a responsabilităţii. O
fenomenologie a responsabilităţii sociale se poate concepe doar
în orizontul constituirii sentimentului de Noi ca Alteritate.
Identitatea constituită către Altul gestionează responsabilitatea
ca Dat fiinţial în maniera lui Levinas. Atunci când conştiinţa
face loc unui al Treilea, aflat ontologic pe un nivel superior
Sieşi, responsabilitatea se constituie faţă de transcendenţă.
Transcendenţa existenţializată ia forma purei posibilităţi, şi
astfel responsabilitatea se adresează posibilităţii de existenţă,
sau mai exact existenţei virtuale şi virtualizante (Sandu, 2015,
p. 197).
Aprecierea este, în opinia noastră, această tensiune
existenţială ca un câmp al conştiinţei de Sine –Altul. Relaţia cu
Celălalt ca responsabilitate este modul în care conştiinţa are o
relaţie transcendentală cu orice formă a existenţei pe care
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reuşeşte să o constituie ca Alteritate prin actul de apreciere.
Astfel, vorbim de o responsabilitate faţă de non prezenţă, faţă
de ceea ce nu este, dar ar putea fi. Pentru a putea constitui în
conştiinţă experienţa non prezenţei, Eul trebuie să realizeze un
act de apreciere a acesteia, instituind-o ca realitate. Întâlnirea cu
Celălalt ca Alteritate Non-prezentă se face într-o manieră
heideggeriană, în orizontul morţii şi al temporalităţii.
Desfăşurarea temporală face ca Non-prezenţa să poată fi
actualizată ca un Altul potenţial, faţă de care preexistă o
responsabilitate infinită. Cum responsabilitatea este faţă de
Non-prezenţă, iar Non-prezenţa cuprinde toate entităţile care
ar putea să fie – adică au şanse non-nule de a veni în fiinţare –
responsabilitatea este atât faţă de totalitate, cât şi faţă de
infinitele variaţiuni în care aceasta vine în existenţă.
Structura centrală a experienţei este îndreptarea, sau altfel
spus ieşirea din Sine, sau pentru Sine. Pentru ca Eul să se
constituie în cuprinsul experienţei transcendentale, acesta
trebuie să se exprime pe sine ca intenţie. Experienţa însă nu
este niciodată o experienţă în sine, totdeauna e o experienţă a
ceva sau de ceva. Experienţa este îndreptată către obiecte, care
îi constituie conţinutul sub formă de reprezentare. Ca atare,
conţinutul conştiinţei nu poate fi în Sine, ci de ceva. Conştiinţa
nu poate fi goală de conţinut. Conţinutul conştiinţei şi
conştiinţa însăşi permit diviziunea în subiect şi obiect şi atunci
conştiinţa se cunoaşte pe Sine ca obiect al conştiinţei de Sine.
Devenită obiect al conştiinţei de Sine, deci conţinut al
cunoştinţei, aceasta devine un decunoscut constituind
Alteritatea ca experienţă fundamentală a sinelui. Conştiinţa
devine Sine în relaţia cu Alteritatea. Relaţia dintre Sine şi
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Alteritate este una de înfiinţare a Sinelui în relaţia cu Alteritatea
şi pentru Alteritate (Sandu, 2015, p. 198).
Întâlnirea cu Celălalt în orizontul morţii şi al timpului
poate constitui modul de înţelegere a responsabilităţii faţă de
fiinţe nonprezente ale Alterităţii nonumane sau transumane, şi
în general de obiecte ale conştiinţei înzestrate cu valoare
morală, dar nu şi cu conştiinţă întrucât responsabilitatea este
întotdeauna faţă de Celălalt şi este insensibilă la reciprocitate.
Obiectul responsabilităţii şi a grijii poate fi el însuşi
transcendental (Sandu, 2015, p. 203).
Comunicarea nu poate să instituie, din punct de vedere
ontologic, responsabilitatea, decât fie postulând-o ca formă
transcendentală a posibilităţii comunicării, fie renunţând la
pretenţia oricărei ontologii subiective existente, şi esenţa
suprapunându-se în ideea de construct social, de unde se va
genera caracterul antirealist al eticii comunicării. Caracterul
transcendental al responsabilităţii sau, cu alte cuvinte,
preexistent în însăşi natura conştiinţei umane, este dificil de
argumentat câtă vreme se urmăreşte instituirea unui consens
comunicativ (Frunză, 2011 ; 2014). Mai mult decât atât,
societatea bazată pe cunoaştere extinde consensul cu privire la
responsabilitate, la nivelul comunităţii globale căreia i se cere să
devină actor comunicativ. Odată instituit consensul acesta
devine metapovestire constructivă a unui cadru comunicaţional
(Smarandache, Vlăduţescu, 2014), iar respectivul consens se
poziţionează ca o transcendentală pentru acţiunea socială care
derivă din respectiva acţiune comunicativă. Pentru a putea
înţelege
semnificaţia
responsabilităţii
ca
existenţial
transcendental, extindem cercetarea asupra registrului
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fenomenologic (Sandu, 2015, p. 211) al responsabilităţii ca
posibilitate transcendentală a oricărei relaţii cu Alteritatea.
Generaţiile viitoare, specia umană, natura însăşi, devin
transcendente ca Altul semnificativ în faţa conştiinţei de noi.
Aceasta intră în concurenţă cu statutul de transcendenţă
revendicat de noi în virtutea experienţei subiective a totalităţii.
Se poate astfel traduce relaţia dintre noi şi restul, în limbaj
levinasian, ca relaţie între totalitate şi infinit, altfel
responsabilitatea colectivă, fie înţeleasă ca responsabilitate
socială, sau responsabilitatea întregii umanităţi, poate fi văzută
ca o responsabilitate a totalităţii în faţa infinitului care
angrenează în mişcarea ei conştiinţa, permiţându-i să se
exprime ca responsabilitate proprie faţă de Alteritate. În opinia
noastră, pretenţia de Alteritate atât a lui Noi, cât şi a Restului
faţă de care suntem colectiv responsabili, împinge
responsabilitatea colectivă în aporie. Nu se poate constitui, în
opinia noastră, o experienţă colectivă decât prin aducerea la
conştiinţă şi exprimarea ei ca şi conştiinţă a Sinelui.
Faptul că în mod colectiv ne asumăm o datorie faţă de
specia umană implică survenirea acestei datorii la conştiinţă,
dar survenirea la conştiinţă nu este temporalizată, ea
premergând conştientizarea responsabilităţii. Responsabilitatea
pe care conştiinţa o poate configura ca transcendentală nu
diferă în esenţa ei atunci când apare ca o responsabilitate faţă
de destinul speciei umane. Felul de a fi al responsabilităţii este
noumenal, noi putându-ne opri la felul de a fi al
responsabilităţii ca experienţă a conştiinţei. Conştiinţa
experimentează responsabilitatea ca ieşire pentru Sine. Mai
mult, Levinas arată că altul trebuie să fie prezent ca faţă, cu
toate acestea filosoful alege să exprime responsabilitatea în
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termenii relaţiei dintre Cain şi Abel atunci când ea este invocată
de Dumnezeu. Actul fratricid indică resposabilitatea faţă de
non-prezenţă, putând sta ca prototip al oricărei eco-etici sau
bioetici, ce se vor întemeiate pe o responsabilitate faţă de
generaţiile viitoare.
Fenomenologic, putem spune că etica responsabilităţii
(Frunză, 2015) faţă de non-prezenţă este arhetipal construită de
responsabilitatea pentru fratele meu, care îi este cerută, în opinia
lui Levinas, de Dumnezeu lui Cain (Sandu, 2015). Aceasta nu
poate diferi de responsabilitatea ontologică aşa cum este ea
invocată în opera levinasiană. Nu poate fi construită din punct
de vedere fenomenologic, un model de responsabilitate şi în
genere un model de existenţială care să apară ex nihilo în
conştiinţă pentru a descrie experienţele conştiinţei într-o
anumită epocă culturală.
Generaţiile viitoare, specia umană, natura însăşi devin
transcendente ca Altul semnificativ în faţa conştiinţei de noi.
Aceasta intră în concurenţă cu statutul de transcendenţă
revendicat de noi în virtutea experienţei subiective a totalităţii.
Se poate altfel traduce relaţia dintre noi şi restul, în limbaj
levinasian, ca relaţie între totalitate şi infinit.
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II. VALORI ETICE CONSTITUTIVE ALE
FUNCŢIEI PUBLICE
II.1 Binele public
Binele public5 a fost, încă de pe vremea lui Aristotel,
considerat scopul central al politicii şi al funcţionării statului.
Ideea de bine public evoluează în timp către cea de interes
public şi de calitate a vieţii, constituindu-se instrumente ale
deciziei publice. În cuprinsul capitolului vom argumenta
oportunitatea introducerii unei perspective bazate pe teoria
acţiunii comunicative în interpretarea binelui public şi în
construcţia politicilor publice. Binele public este considerat de
noi ca valoare etică constitutivă a oricărui sistem administrativ,
adică acel tip de valoare care generează necesitatea
administraţiei publice ca sistem social. În implementarea acestei
valori în diversele sisteme administrative se operează cu o serie
de alte valori printre care transparenţă, bunăstare, echitate,
interes public, etc.
Binele public. O perspectivă aristotelică
Aristotel considera sociabilitatea ca fiind fundamentală
speciei umane. Omul – în calitate de Zoon Politikon – este o
Fragmente semnificative din prezentul capitol au fost publicate anterior, în
limba engleză, în articolul: Sandu, A. (2016). An Ethical Approach of Public
good. Constitutive Values of Public Administration. In Sandu, A., Frunza, A.,
Gorghiu, G., Ciongaru, E. (eds.). "NASHS 2015 New Approaches in Social
and Humanistic Sciences, 11-13 September, 2015 - Chisinau (Republic of
Moldova)" (pp.469-475). Italy, Bologna, Editografica.
5
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fiinţă cu sensibilitate morală şi capacitate de a distinge binele de
rău. Scopul vieţii sociale îl reprezintă binele şi înfăptuirea
acestuia, iar fundamentul sociabilităţii îl constituie prietenia
(philia). Dacă binele este realizat pentru el însuşi, prietenia şi
iubirea sunt orientate către cineva. Filosoful din Stagira este
primul care introduce ideea de alteritate ca obiect al înfăptuirii
actului politic. Scopul politicii pentru Aristotel este crearea
prieteniei, atât în interiorul cetăţii cât şi între cetăţi (Sandu,
2012a). Atingerea obiectivelor legate de binele public era
corelată cu practica virtuţilor, mai ales a înţelepciunii, curajului
şi a dreptăţii.
Din filosofia platoniciană şi aristotelică au rămas ca idei
centrale aspiraţia către binele public şi către echitate, datorie,
aspiraţii, ce trebuiesc înfăptuite în procesul guvernării şi pe care
le putem astăzi considera ca valori constitutive ale
administraţiei publice tocmai pentru că înfăptuirea lor a făcut
necesară existenţa practicilor administrative şi a sistemelor
moderne de administraţie.
Construcţia comunicativă a ideii de bine public
Guvernarea a luat de-a lungul timpului diverse forme,
acestea putând fi reprezentate pe o scală a exercitării puterii
personale şi ale arbitrarietăţii, de la dictaturile cele mai odioase
până la democraţiile consolidate de astăzi. Cu cât atributele
puterii sunt mai centralizate, în mâna decidenţilor, şi controlul
public şi transparenţa decizională mai redusă, cu atât regimul
dictatorial este mai puţin interesat de binele public, care este
înlocuit cu viziunea clasei determinante asupra acestuia. Cu cât
democraţia participativă este mai stabilă şi transparenţa
decizională mai efectivă, cu atât mai mult politicile publice vor
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reflecta ideea generală de bine public, obţinut prin consens
democratic. O importantă caracteristică a regimurilor
democratice, alături de cea a transparenţei în implementarea
politicilor publice, o reprezintă descentralizarea exercitării
puterii şi transferul controlului public asupra diverselor
sectoare ale vieţii sociale către instanţe depolitizate şi sisteme
birocratice funcţionale. Funcţia publică este din ce în ce mai
mult depolitizată, şi cu excepţia organelor administrative
democratic alese, funcţiile publice sunt exercitate de personal
de specialitate, profesionalizat pentru respectivul domeniu.
Binele public nu poate rezulta în sisteme democratice
din implementarea unilaterală a unei singure viziuni asupra
acestora, indiferent cât de mare aderenţă publică atrage. Binele
public rezultă în urma unor negocieri între curentele existente
la nivelul societăţii, compromisul şi consensul fiind rezultatul
acţiunii
comunicative
(Habermas,
2000).
Acţiunea
comunicativă reprezintă o formă de acţiune socială definită
prima dată de Habermas (2000), şi care vizează obţinerea
consensului prin intermediul participării actorilor comunicativi.
Ideea de bine public este un exemplu de construcţie socială,
fiind un rezultat al negocierii asupra interpretărilor pe care
diverşi actori comunicativi le conferă ideii menţionate (Sandu,
2015b; 2015c).
Binele public, calitatea vieţii şi politicile publice
Ideea de bine public este de obicei corelată cu fericirea,
şi de cele mai multe ori cu corelativul său sociologic: calitatea
vieţii. Abordările socio-politice referitoare la binele public privit
drept calitate a vieţii sunt utilizate în construcţia politicilor
publice, adică în înfăptuirea binelui public. Cele mai relevante
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teorii etice cu privire la binele public provin din sfera filosofiei
utilitariste, libertariene şi comunitariene.
Idea utilitaristă de bine public
Perspectiva utilitariană are în vedere înfăptuirea binelui
cât mai mare posibil, pentru un număr cât mai mare de oameni.
Practic, binele public reprezintă o însumare a binelui individual
la nivelul societăţii, astfel încât o societate este bună atunci
când asigură starea de bine sau premisele exercitării acesteia
pentru cât mai mulţi cetăţeni. Constituţia americană recunoaşte
dreptul cetăţenilor de a-şi căuta propria fericire şi obligaţia
statului de a asigura cadrele juridice pentru ca această fericire să
poată avea loc (pursuit of happiness).
Un sistem administrativ construit în scopul de a facilita
cetăţenilor posibilitatea de a-şi căuta fericirea şi de a-şi realiza
bunăstarea subiectivă în acord cu propriile norme şi valori, va
avea ca valoare operaţională libertatea. Garantarea libertăţilor
individuale şi apărarea acestora prin instrumente juridice şi
politice permite cetăţenilor să-şi urmărească îndeplinirea
propriilor idealuri şi să-şi trăiască viaţa în acord cu propriile
norme şi valori.
Idealul autonomiei individului în limitele respectării
drepturilor celorlalţi este consecvent cu imperativul categoric
kantian, care cere individului să acţioneze astfel încât propria sa
morală să poată sta ca normă universală. În implementarea
acestui principiu, statului îi revine rolul de arbitru în exercitarea
libertăţii, precum şi rolul de garant al libertăţii cetăţeneşti.
Instituţiile publice sunt factori de asigurare a libertăţii şi a
liberului şi egalului acces al cetăţenilor la resursele publice
necesare pentru îndeplinirea propriilor idealuri. Libertatea ia
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forma negativă a interdicţiei limitării libertăţilor celorlalţi. Statul
este minimal iar aparatul public puţin numeros este orientat
către aplicarea normelor minimale ale convieţuirii sociale
(Crisp, 2006; 2015).
Individualismul utilitarist are o natură hedonistă,
plăcerea şi evitarea durerii fiind pentru Bentham (1996 [1789])
sursele de motivare a comportamentului individual de căutare a
propriei fericiri (Clero, 2011). Încât din perioada dezvoltării
teoriilor utilitariste, Thomas Carlyle arată că simpla urmărire a
plăcerilor animalice ca motor al comportamentului uman ar
face din hedonism, o filosofie a porcului (Crisp, 2015).
O interpretare neo-utilitaristă a binelui public ca realizare
a nevoilor
Treptat, plăcerea şi durerea este înlocuită de satisfacerea
nevoilor, de la cele de bază cum sunt cele alimentare, până la
cele legate de autorealizare (Maslow, 1943) şi respectiv cele
referitoare la spiritualitate şi misiune (Dilts, 1996). Îndeplinirea
oricăreia dintre nevoi se traduce prin placere, iar nesatisfacerea
ei prin durere, astfel încât plăcerea şi durerea nu mai sunt valori
în sine, ci reacţii comportamentale apărute în relaţia individului
cu propriile valori, în diverse etape ale procesului de
autorealizare. Autorealizarea înlocuieşte termenul de căutare a
fericirii în teoriile comportamentale, şi ca atare considerăm că
este necesară construcţia unei perspective neo-utilitariste care
să aibă la bază tocmai această auto-actualizare a individului.
Politicile publice care ar fi generate de introducerea valorii
dezvoltării personale şi actualizării individului ar fi corelate cu
acţiune afirmativă de sprijinire a individului în procesul de
auto-actualizare.
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Un exemplu de politică publică în domeniul sănătăţii,
care poate duce la realizarea valorii auto-actualizării subiectului
îl constituie “modelul îngrijirii cronice” (Sandu, 2012b; Oprea,
Cojocaru, Sandu, Bulgaru-Iliescu, 2013). Acest model pune
accentul pe autoîngrijirea pacientului, văzut ca expert în
managementul propriei condiţii de sănătate.
Politicile publice bazate pe satisfacerea nevoilor
indivizilor, inclusiv a celor superioare, pun accentul pe
participarea civică şi politică a cetăţeanului căruia i se
recunoaşte agenţia morală. Modelul lui Dilts (1996) include
alături de nivelul mediului, comportamentului şi abilităţilor, un
nivel neurologic numit nivelul ideilor, valorilor, convingerilor,
credinţelor, principiilor, regulilor şi motivaţiilor ce funcţionează
ca structuri conştiente, care dirijează într-o manieră contextuală
reacţiile şi comportamentele indivizilor.
Binele public şi birocraţia funcţională
În esenţă, administraţia publică, aşa cum este definită
de Weber ca birocraţie funcţională, ar trebui să se bazeze în
totalitate pe raţiunea practică în implementarea deciziei
administrative. Situându-se la interfaţa cu cetăţeanul, decidenţii
politicilor publice trebuie să ţină cont tocmai de aceste premise
comportamentale legate de valorile individuale a cetăţenilor.
Politicile publice, vizând calitatea vieţii, ar trebui să aibă la bază
doar indicatori obiectivi ai acesteia, cum ar fi: nivelul de trai,
coşul zilnic, venitul pe cap de locuitor, etc (Preoteasa, 2008;
Bălţătescu, 2009; Vasile, 2013; Sandu, 2014a).
Analiza etică a politicilor publice ca parte a policy research
vizează înţelegerea conţinutului acestora din perspectiva
paradigmei etice dominante în contextul analizei generale a
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forţelor sociale, economice şi politice implicate în elaborarea şi
implementarea diverselor politici publice (Baba, 2003).
Construcţia politicilor publice pornind de la perspectiva
creşterii calităţii vieţii, trebuie să ţină cont de stilurile de viaţă
particulare ale cetăţenilor, precum şi de diversele vulnerabilităţi
cu care se confruntă indivizii şi grupurile sociale.
Către o teorie etică a vulnerabilităţii
Pornind de la teoria vulnerabilităţilor în practica socială
(Cojocaru, 2005), am construit o teorie etică asupra
vulnerabilităţii şi modul în care diversele tipuri de
vulnerabilitate pot impacta politicile publice. Vulnerabilitatea
poate îmbrăca diverse forme dintre care cele mai semnificative
din perspectiva eticii politicilor publice ar putea fi:
a) vulnerabilitatea cognitivă tradusă prin lipsa de
înţelegere cu privire la semnificaţia propriei vieţi şi a propriei
bunăstări, respectiv lipsa de cunoaştere cu privire la
modalităţile adecvate de împlinire a propriilor obiective
referitoare la calitatea vieţii;
b) vulnerabilitatea teleologică care constă în inadecvarea
scopurilor proprii cu cele generale ale comunităţii;
c) vulnerabilitatea de acces care constă în diminuarea
şanselor de acces la resursele existente în cadrul societăţii care
ar permite subiectului atingerea propriilor obiective referitoare
la calitatea vieţii şi buna sa stare socială (Cojocaru, 2005).
Diferite tipuri de vulnerabilitate pot fi subiectul
politicilor publice şi a programelor ce vizează educaţia şi
conştientizarea publicului, reconstrucţia solidarităţii şi
participarea publică, cu asigurarea echităţii sociale mai ales
exprimată ca egalitate de şanse şi de tratament. Din perspectiva
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determinanţilor sociali ai calităţiii vieţii, individul este
vulnerabilizat prin factori precum: sărăcia, locuinţa neadecvată,
calitatea scăzută a serviciilor, inegalităţi şi inechităţi rezultate în
urma unor reglementări legale dezavantajoase. Vulnerabilitatea,
mai ales atunci când nu este corect şi din timp adresată prin
politici publice, poate duce la stilul de viaţă dependentă şi
fenomene sociale de stigmatizare, marginalizare şi excludere
socială (Miftode, 2011). Trecerea persoanei din starea de
vulnerabilizare în cea de dependenţă pune în pericol capacitatea
acesteia de a-şi urmări propria bunăstare, statului revenindu-i
obligaţia de asistenţă a persoanelor vulnerabile, ce este direct
derivabilă din valoarea solidarităţii sociale, ca valoare
constitutivă a practicilor asistenţiale (Sandu, Caras, 2013).
Binele public şi statul asistenţial
Obligaţiile asistenţiale ale statului, derivate din valoarea
solidarităţii sociale, cer depăşirea politicii statului minimal, care
asigură doar echitabilul acces la oportunităţile existente în
societate. Redefinirea binelui public prin includerea obligaţiei
statului de a asigura standare minimale de calitate a vieţii şi
asistenţă cetăţenilor care nu-şi pot asigura prin propriile resurse
şi eforturi respectivele standarde, duce la ideea de stat social.
Statul social este definit în literatura de specialitate prin
termenii: stat providenţă, stat asistenţial şi stat al bunăstării
sociale (Carpinschi, 1991; Zamfir, 1995; Poede, 2002). În
esenţă, statul asistenţial redistribuie o parte din plus valoarea
existenţială la nivelul societăţii, către grupurile şi categoriile de
persoane vulnerabile şi defavorizate. Valoarea etică constitutivă
a statului social o reprezintă solidaritatea, iar valoarea
operaţională, dreptatea ca echitate în distribuţie (Rawls, 2012).
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Prin Constituţie, România este un stat social, ca atare toate
politicile sale publice trebuie să ţină cont de valoarea dreptăţii şi
echităţii sociale şi de cea a solidarităţii. Binele public se
redefineşte păstrând dimensiunea utilitaristă ca un maxim de
bine pentru cât mai multe persoane, generate de intervenţia
statului şi nu prin non-intervenţia sa, ca în modelul politicilor
minimaliste, descrise anterior.
II.2. Binele public ca interes public
Binele public devine interes public. Starea de bine are
un rol central în construcţia oricărei teorii morale, dar şi a
oricărei politici publice care să aibă ca punct de plecare
înfăptuirea valorilor etice. Pentru a putea vorbi cu adevărat de
bine public trebuie ca decizia referitoare la perspectiva politică
să aibă o natură colectivă. Teoriile alegerii sociale (List, 2013)
reprezintă o serie de modele de agregare a opiniilor individuale
exprimate sub forma preferinţelor şi judecăţilor despre starea
de bine. Opiniile sunt agregate într-o serie de rezultate
colective, exprimate sub forma deciziilor colective referitoare la
opţiunile publice şi starea de bine colectivă. O primă astfel de
teorie propune criteriul majorităţii ca modalitate de decizie a
voinţei colective. Regula majorităţii se întemeiază pe principii
democratice ale conducerii colective.
Referendumul ca practică de identificare a voinţei publice
Voinţa majorităţii, exprimată direct prin referendum,
sau indirect prin reprezentanţi, reprezintă şi decizia colectivă
asupra respectivei probleme de interes public. Sistemul
constituţional românesc permite două tipuri de referendumuri,
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unul la nivel naţional şi altul la nivel local. La nivel naţional pot
fi supuse referendumului probleme ce vizează întreaga ţară,
fiind de natura drepturilor şi libertăţilor fundamentale, precum
şi probleme a căror dezlegare poate avea un impact de natură
constituţională. O strategie politică la limita constituţionalităţii
a fost introdusă de fostul Preşedinte al României, Traian
Băsescu, sub forma referendumului consultativ. Organizarea
referendumului cu privire la numărul de parlamentari şi
organizarea bicamerală sau unicamerală a Parlamentului a avut
ca scop mai degrabă exprimarea unei declaraţii politice, decât
intenţia unei reale revizuiri a sistemului politic şi constituţional
românesc. Curtea Constituţională a statuat obligativitatea
respectării deciziei populare în cazul oricărei viitoare modificări
a Constituţiei. Excesul de consultare publică prin referendum,
neurmat de includerea voinţei populare în sfera dreptului
constituţional, duce la erodarea încrederii publice în
referendum ca instrument de decizie colectivă şi de legitimare a
acesteia.
Deficitul de democraţie şi delegitimarea funcţiei publice
Un proces delegitimant îl suferă democraţia însăşi, sub
forma ei participativă, datorită numeroaselor şi repetatelor
acuze de corupţie, abuz şi incompatibilitate de care suferă
funcţionari aleşi fie la nivel naţional, fie local. Lipsa încrederii
publice în aleşi depăşeşte din păcate nivelul la care democraţia
reprezentativă este pusă sub semnul întrebării, din perspectiva
legitimităţii sale.
O problemă importantă în contextul deciziei publice
colective se pune atunci când componenţa organului decizional
suferă de deficit democratic (Habermas, 2000). Deficitul
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democratic poate apărea fie atunci când organul decizional nu
este unul efectiv ales, sau chiar ales fiind nu mai întruneşte
încrederea publică la cote legitimante. Decizia administrativă
curentă, pe care funcţionarii publici sunt puşi deseori în situaţia
de a o lua, poate fi deseori încadrată în această situaţie de
deficit democratic. Comisiile constituite la nivelul autorităţilor
publice sunt numite pe criterii administrative, fără a fi
legitimate democratic. Autoritatea deciziilor respectivelor
comisii derivă din autoritatea instituţiei care a numit comisia şi
în numele căreia este chemată să decidă.
Binele public ca deciziei colectivă
Teoria deciziei colective asupra binelui public şi a bunei
guvernări are la bază principiul majorităţii, nu doar din
perspectivă democratică, ci şi din exigenţa identificării deciziei
cu maxima probabilitate de a fi cea mai bună în contextul şi
pentru subiectul supus deciziei. Condorcet (1785) arată că întrun sistem în care fiecare decident are un vot egal, independent,
decizia majoritară este mai probabil să fie corectă, decât oricare
dintre deciziile particulare ale fiecăruia dintre membrii comisiei
(List, 2013). Pentru a ajunge la această opinie, Condorcet
(1785) utilizează teoria probabilităţii. Ulterior, din teoria
probabilităţilor se va desprinde o teorie particulară a deciziei
raţionale, teoria jocurilor, precum şi o întreagă clasă de teorii
etice bazate pe calculul probabilist, utilitarist a posibilelor
consecinţe ale uneia sau alteia dintre decizii. Teoriile
consecinţioniste stau la baza teoriei deciziei raţionale şi a
actului administrativ raţional. Binele public este rezultatul unui
şir de calcule, fiind definit drept consecinţa cea mai benefică cu
şansele cele mai mari de a se realiza prin adoptarea unei decizii
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publice. Condorcet (1785) atrage atenţia că decizia majoritară
poate avea un caracter iraţional chiar şi atunci când preferinţele
individuale ale membrilor respectivului for decizional sunt
raţionale. Exemplul lui Condorcet (1785) este legat de o
clasificare a trei alternative: x, y şi z în care să presupunem că
prima treime a decidenţilor le clasifică în ordinea x, y, z, a doua
treime le clasifică în ordinea y, z, x respectiv a treia treime în
ordinea, z, x, y. O asemenea decizie este iraţională în esenţă,
chiar dacă are la bază decizii raţionale, întrucât se crează un
cerc de majorităţi x în faţa lui y; y în faţa lui z şi z în faţa lui x,
ceea ce este logic incorect fiind netranzitiv (List, 2013).
Din perspectiva eticii funcţionarului public, această
demonstraţie a lui Condorcet (1785) arată că binele public este
mai degrabă o agregare a preferinţelor individuale ale
membrilor forului decident, decât rezultatul unei raţionalităţi
colective ale acestuia.
O altă teorie a deciziei colective, care în opinia noastră
poate fi eficientă în fundamentarea deciziei administrative mai
ales în contextul deficitului democratic, o constituie teoria
acţiunii comunicative (Habermas, 2000) reconsiderată din
perspectiva teoriilor construcţiilor sociale ale realităţii.
Habermas (2000) arată că scopul acţiunii comunicative îl
constituie obţinerea consensului asupra problemei în discuţie.
Habermas are în vedere două categorii de participanţi la
acţiunea comunicativă: actori – actori comunicativi sau actori
morali – şi pasivi – pacienţi morali. Actorii morali au obligaţia
de a reprezenta punctele de vedere concurente şi a face auzite
celelalte voci, ale celor care nu au agenţie morală pentru a se
reprezenta în procesul decizional. Lipsa agenţiei morale poate fi
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cauzată de diverse forme de vulnerabilitate, mai ales legate de
excluziunea socială repetată (Sandu, Alexa, Ponea, 2012).
Decizia administrativă bazată pe consensul cât mai
multor voci semnificative reprezintă teoria postmodernă a
deciziei publice care ia în calcul ideea de realitate socială
construită (Berger, Luckman, 2008). Nu există o teorie
construcţionistă a deciziei publice, ca atare. Putem contura
câteva din posibilele semnificaţii ale unei asemenea teorii în
curs de elaborare. Dintre acestea, cele mai importante cadre ar
fi acelea conform cărora binele public este o construcţie
socială, un rezultat al negocierii semnificaţiilor pe care diverşi
actori comunicativi le oferă acestui concept. Pentru ca ideile de
bine public să reprezinte, cel mai adecvat, toate vocile existente
în comunitate la un moment dat, procesul deciziei publice
trebuie să fie transparent şi aceasta nu doar în sensul publicării
deciziilor şi a proiectelor de decizie, ci mai ales în sensul
asigurării participării publice cât mai largi prin măsuri
afirmative.
O interesantă teorie a deciziei etice cu privire la
bunăstare o formulează Arrow (1970), sub denumirea social
welfare function. Acesta susţine imposibilitatea agregării
preferinţelor a doi sau mai mulţi indivizi atunci când sunt în
discuţie mai mult de trei alternative (List, 2013). Teoria lui
Arrow (1970) arată că decizia colectivă nu poate fi văzută ca o
agregare a opţiunilor individuale, care să satisfacă în mod
raţional preferinţele membrilor comunităţii. Agregarea opiniilor
individuale nu poate sta la baza constituirii politicilor
referitoare la bunăstare decât luându-se în calcul alte informaţii
referitoare la bunăstarea subiecţilor (Sen, 1982; 1983).
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Prescriptori de reprezentativitate în construcţia politicilor
publice
Politicile publice în sfera bunăstării evită să mai
utilizeze conceptul de bine public ca agregat a opţiunilor
individuale. Decizia colectivă vizează o regulă a majorităţii, dar
şi un calcul matematic de tip concesionist. Regula majorităţii
are însă o serie de prescriptori pentru a se asigura
reprezentativitatea opţiunilor concurente insuficient de bine
exprimate de simpla majoritate. Drepturile afirmative ale
minorităţilor politice, sociale, economice trebuie reprezentate
nu doar politic, ci şi la nivelul instanţelor decizionale
administrative. Decizia nu trebuie să fie făcută neaparat în
sensul cooptării reprezentanţilor respectivelor minorităţi în
forumurile de decizie, ci mai ales prin măsurile afirmative de
facilitare a participării.
Dimensiunea juridică a promovării interesului public
Promovarea binelui public este o cerinţă formulată în
cadrul Codului de conduită a funcţionarilor publici (Legea Nr.
7/2004, republicată) sub forma priorităţii interesului public în
faţa celui personal. Se doreşte astfel promovarea valorii
integrităţii funcţionarului public. Legiuitorul înţelege să
formuleze la modul afirmativ principiul priorităţii interesului
public ca o datorie pozitivă, pe care funcţionarul o are faţă de
cetăţean şi faţă de interesul public. Aşa cum am arătat, noi
considerăm că principiul priorităţii interesului public
operaţionalizează valoarea etică constitutivă a oricărui sistem
administrativ şi anume binele public. Faţă de această valoare
constitutivă, formularea principiului interesului public ţine cont
de dificultăţile prezentate anterior în identificarea unei viziuni
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unitare asupra binelui public acceptabil la un nivel cât mai larg,
la nivelul societăţii. Dacă valoarea binelui public făcea referire
la perspective subiective asupra stării de bine şi calitatea vieţii,
conceptul de interes general poate fi privit ca un construct
generat în procesul de negociere asupra semnificaţiei ideii de
bine public. Interesul general capătă o suis-generis realitate
socială prin formalizarea sa normativă (Sandu, 2015b). Procesul
de reificare a binelui public sub forma interesului public
reprezintă un model de deconstrucţie a primului concept, prin
trecerea sa dintr-o paradigmă esenţialistă asupra societăţii, întruna utilitaristă cu accente postmoderne şi construcţioniste.
Valorile operaţionale în practica administraţiei publice centrate
pe prioritatea interesului (binelui) public sunt: transparenţa,
onestitatea, disponibilitatea, respectarea egalităţii de şanse şi a
egalităţii de tratament. Toate aceste valori pot fi interpretate în
sensul de principii de practică a funcţionarului public.
Principiile etice de practică a funcţionarului public sunt
definite în articolul 3 a Codului de conduită a funcţionarului
public, fiind în general similare cu cele utilizate în codurile de
etică a funcţionarilor publici în vigoare la nivel european.
Tocmai pentru că interesul public poate fi abuziv interpretat
Art. 3 al Codului de conduită formulează explicit principiul
supremaţiei legii pe care trebuie să îl înţelegem ca o cheie a
înfăptuirii statului de drept, inclusiv ca pe o serie de garanţii pe
care statul este chemat să le ofere cetăţenilor, împotriva
oricăror abuzuri sau încălcări ale drepturilor, inclusiv a celor
venite din partea funcţionarilor publici. Supremaţia legii
transformă voinţa arbitrară a decidenţilor în guvernanţă, adică
în administrarea în limite legale. Asigurarea statului de drept
reprezintă instrumentul de transformare a leaderului politic în
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manager al deciziei publice desfăşurată în limitele cadrelor
normative care reglementează domeniile de activitate.
Scopul declarat al Codului, acela de reglementare a
conduitei profesionale, vine în sensul formalizării
comportamentului profesional prin instituirea unor standarde
de practică care sunt menite să apere şi să transpună în practică
o serie de valori etice (Sandu, 2015a). Instituirea normelor de
comportament profesional are ca scop crearea unor raporturi
profesionale corespunzătoare între funcţionari publici şi
cetăţeni, precum şi între instituţiile publice şi beneficiarii
acţiunii administrative. În acest sens, legiuitorul invoacă
necesitatea apărării prestigiului funcţiei publice şi a titularilor
acesteia.
*
*

*

Binele public reprezintă o valoare constitutivă centrală
pentru orice practică administrativă. Înfăptuirea binelui public
este dependentă de semnificaţiile pe care acest concept le ia în
diverse contexte sociale şi temporale. Binele public este în
general definit prin starea de bine a cât mai multor cetăţeni, în
conformitate cu propriile aspiraţii şi propriile interese.
Agregarea intereselor individuale într-un concept de bine
public se dovedeşte a fi dificilă, teoriile deciziei publice
propunând în general regula majorităţii atât din considerente
democratice, cât şi ca rezultat al calculelor consecenţioniste. În
practica administrativă, conceptul de bine public se
operaţionalizează ca interes public reglementat din punct de
vedere normativ. Principiul primatului interesului public
existent în Codul de conduită a funcţionarilor din România, dar
şi din alte coduri similare din Europa şi nu numai, este chemat
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să transpună în planul normativ, la nivelul deontologiei
profesionale, valoarea constitutivă a binelui public.
Implemenetarea principiului interesului public se face ţinânduse cont de alte valori operaţionale, printre care: echitate,
integritate şi transparenţă. La rândul lor aceste valori devin
principii de practică cum este principiul transparenţei
administrative, principiul egalităţii de şanse, a egalităţii de
tratament, etc.
II.3. De la dreptatea distributivă la cea procedurală.
Dreptatea ca valoare constitutivă a Administraţiei Publice
Dreptatea ca valoare etică6 poate fi considerată
constitutivă pentru sistemele administrative contemporane.
Acestea sunt chemate să transpună în practică idealul de
dreptate existent la nivelul comunităţii. Funcţionarea statului
modern nu poate fi concepută fără o serie de instituţii care să
garanteze înfăptuirea dreptăţii. Sistemul juridic a fost instituit în
mod special pentru a administra dreptatea. Sistemele
democratice moderne au resimţit nevoia unor instanţe şi
proceduri extrajudiciare de înfăptuire a dreptăţii. Instituţiile
chemate să implementeze distribuţia extrajudiciară a dreptăţii
fac parte din administraţia publică, reprezentând un element
central al acesteia. Modelul de sistem politic bazat pe dreptate
este unul minimalist, rolul statului limitându-se la crearea
condiţiilor pentru ca individul să-şi urmărească propriul ideal
Fragmente semnificative din acest capitol au fost publicate în limba
engleză în articolul: Sandu, A., (2016). From distributive to procedural justice.
Justice as a constitutive value of public administration, Annals of “Ştefan cel Mare”
University of Suceava, Philosophy, Social and Human Disciplines Series,
2016 (I), 43- 58
6
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de bunăstare. În opoziţie cu dreptatea, idealul bunăstării cere
statului şi implicit administraţiei să asigure individului condiţiile
minime necesare existenţei în respectiva comunitate. Statul
minimal centrat pe dreptate este rezultatul unei paradigme
moderne cu reverberaţii post-kantiene care pun accentul pe
raţionalitatea acţiunii umane. Dacă individul este rational, are
nevoie doar de condiţii echitabile de a-şi urmări propria
bunăstare. Rolul administraţiei este acela de a asigura
respectivele condiţii şi de a veghea asupra echităţii distribuţiei
bunurilor şi serviciilor, precum şi a distribuţiei şi redistribuţiei
plus valorii.
Perspectiva aristotelică asupra ideii de dreptate
Originată în gândirea lui Socrate şi Platon, consacrarea
conceptuală a ideii de dreptate a venit de la Aristotel. Pentru
Stagirit se impunea distincţia dintre dreptatea distributivă ca
echitabilă împărţire a bunurilor, şi dreptatea corectivă –
rectificativă – ca măsură de corectare şi depăşire a nedreptăţii.
Dreptatea era considerată de Aristotel ca fiind o virtute morală,
ce includea o preocupare pentru binele comun. Celelalte virtuţi
cum ar fi curajul, generozitatea, moderaţia datorită orientării
către Celălalt, sunt părţi componente ale dreptăţii. Prin
intermediul dreptăţii, individul acţionează în sensul binelui
comun. Dreptatea este virtutea prin excelenţă (Schofel, 2006) şi
în acelaşi timp excelenţa virtuţii, adică punctul său de maximă
realizare. Pentru Aristotel, precondiţia oricărei virtuţi o
reprezintă intenţia şi caracterul voluntar al acţiunii. În lipsa
acestor condiţii, acţiunea nu poate fi considerată morală,
neputând fi nici apreciată şi nici condamnată. Pentru Platon,
dreptatea era văzută mai degrabă în sensul de corectitudine,
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fiind apanajul filosofului de a cunoaşte şi a aplica binele în
cetate. Aristotel se detaşează de ideea platoniciană conform
căreia dreptatea este un bine în sine, ce provine din autoperfecţionarea morală (Young, 2006). Acesta renunţă la
reflecţia metafizică asupra ideii de bine ca fundament al eticii.
Ideea de bine ca idee abstractă, aparţinătoare deci unei alte lumi
– aşa cum o considera Platon – nu poate constitui un obiect al
acţiunii morale, nici în relaţiile dintre indivizi, nici la nivel
politic.
Dreptatea din perspectiva etică este o virtute care dă
seamă de acţiunile bune realizate de indivizi şi de binele pe care
aceştia îl urmăresc prin propriile acţiuni. Dincolo de a fi un
bine ideal, dreptatea este un bine concret realizat într-o situaţie
dată de un individ anume. Etica aristotelică, deşi teoretică în
natura sa, se doreşte a fi aplicată şi aplicabilă în situaţii
concrete. Etica nicomahică este un îndreptar, un ghid către
virtute pe care filosoful îl adresează fiului său. Dreptatea în
viziunea lui Aristotel are două semnificaţii majore, prima fiind
totalitatea virtuţilor pe care individul le exercită în relaţia cu
celălalt, iar în celălalt sens dreptatea este privită ca o trăsătură
de character, virtuoasă prin excelenţă, şi care permite
exercitarea oricărei virtuţi. În termeni actuali, prima formă de
virtute reprezintă înfăptuirea dreptăţii şi este legată de acţiune,
iar cea de-a doua, înclinarea către dreptate a agentului moral
poate fi corelată cu integritatea şi cu autenticitatea.
Dreptatea în latura sa politică (Aristotel, 1998) este
văzută ca putând fi înlocuită prin intermediul legilor, care
trebuie să vizeze atât dreptatea distributive, cât şi cea
rectificativă. Putem considera astfel că Stageritul este un
precursor al ideii de stat de drept, dar şi al viziunii moderne
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asupra administraţiei publice bazate pe norme şi orientate către
binele public. Administrarea statului, aşa cum este văzută de
Aristotel, necesită atât legiuitori cât şi administratori, echivalent
a ceea ce astăzi sunt funcţionarii publici. Înfăptuirea dreptăţii
fiind o funcţie a statului, ideea de dreptate reprezintă virtutea
politică prin excelenţă. Scopul oricărei organizări politice şi
administrative îl reprezintă înfăptuirea dreptăţii înţeleasă ca
bine public suprem. Concluzionăm că dreptatea este o valoare
constitutivă prin excelenţă pentru administraţia publică.
Delba Winthrop (1978) arată că Aristotel nu a reuşit să
construiască o teorie a dreptăţii comprehensivă şi suficientă,
care să poată poziţiona dreptatea ca fundament ultim a oricărei
politici. Aristotel defineşte fericirea ca practică a virtuţilor, atât
a celor morale, cât şi a celor intelectuale. Subiectul central al
politicii îl constituie dreptatea şi nobleţea (Aristotel, 1998).
Delba Whintrop arată că, dată fiind strânsa legătură dintre etică
şi politică la Aristotel, putem înţelege virtuţile morale ca fiind
acele trăsături ce pot fi definite prin nobleţe şi dreptate. Cu
toate acestea, există virtuţi care întrunesc caracteristicile de
nobleţe şi dreptate, dar sunt opuse ideii de bine public. Sunt
date ca exemplu: mândria şi măreţia sufletească, care sunt
caracteristice nobleţii şi dreptăţii individului dar nu sunt
componente ale binelui public. Astfel spune autoarea, Aristotel
nu reuşeşte să construiască o teorie a dreptăţii ca virtute
supremă. În opinia noastră, nici nu este în intenţia Stagiritului
să construiască o teorie care să unească etica relaţiilor
interpersonale cu etica politică. În etica relaţiilor interpersonale
primează componenţa trăsăturilor de caracter a individului,
adică a naturii sale morale cu accent preponderent pe virtuţile
morale (ethike). În etica politică primează virtuţile intelectuale
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(dianoethike), iar dreptatea rezidă la nivelul acţiunii şi a deciziei
morale. Ceea ce pentru Aristotel înseamnă nobleţe, s-a separat
în două componente, prima fiind caritatea şi corelativul acesteia
altruismul în relaţie cu celălalt. Cea de-a doua componentă a
nobleţii este reprezentată de integritate şi este orientată spre
dreptate în sfera acţiunii publice. Dreptatea publică devine
echitate. Caritatea, ce caracterizează la origine conduita privată
sub aspectul dreptăţii ca redistribuţie, revine în sfera publică ca
solidaritate şi practică a bunăstării instituţionalizate şi a
asistenţei sociale (Sandu, Caras, 2013).
Teoriile moderne, tributare viziunii aristotelice, s-au
centrat pe conceperea dreptăţii ca avantaj reciproc şi ca
imparţialitate. Pentru primul caz – ilustrat de Th. Hobbes, D.
Hume, D. Gauthier – o maximă importanţă prezintă
„cooperarea cu ceilalţi”, acordul obţinut în baza negocierii între
persoane care îşi urmăresc propriile interese (Iser, 2013). În
teoriile dreptăţii ca imparţialitate – precum cea elaborată de
John Rawls (1971) – accentul cade pe „principii” rezonabil a fi
alese, ca bază pornind de la care se poate ajunge la un acord
public, dincolo de poziţiile diferite în care se găsesc
participanţii (Sandu, 2015a).
Echitatea ca echitate (egalitate)
Dreptatea socială reprezintă un concept cheie al
filosofiei politice contemporane, fiind tratată mai ales în sensul
de dreptate distributivă (Rawls, 2012). Filosoful operează o
restructurare a teoriei contractului social. Ideea de contract
social este adusă din sfera legitimării politicului, în cea a
justificării etice a acţiunii, constituind astfel cadrul teoretic al
ideii de stat al bunăstării generalizate (Welfare State). În

71
How to cite: @ Sandu, A. (2017).O etica centrata pe valori in sfera publica. Iasi, Romania: Lumen.

Antonio SANDU
viziunea rawlsiană, contractul social ia forma acceptării mutualavantajoase a principiilor dreptăţii, de către toţi cetăţenii în
calitatea lor de membri raţionali ai societăţii. Viziunea lui
Rawls, de sorginte kantiană, prezumă raţionalitatea actorilor ce
iau parte la decizia etică din poziţii de egalitate şi autonomie.
Societatea contractualistă este bazată pe dreptate (Sandu,
2015a). Standardul moral maxim pe care o societate îl poate
atinge îl constituie distribuirea echitabilă a dreptăţii (Wenar,
2013). Echitatea presupune o distribuţie egală a valorii, fie în
sensul de bunuri şi servicii, fie în sensul subiectiv de beneficiu
şi pierdere.
John Rawls (2012) formulează două principii ale
dreptăţii ca echitate (Justice as Fairness):
1. Fiecare persoană are dreptul inalienabil la un set de
libertăţi de bază, egal şi compatibil cu libertăţile celorlalţi.
2. Inegalităţile sociale şi economice create în cadrul
societăţii trebuie să se compenseze în condiţiile egalităţii de
şanse (fair equality of opportunity) şi a maximului de beneficiu
pentru cei mai dezavantajaţi membrii ai societăţii (the
difference principle) (Rawls, 2012).
Teoria dreptăţii ca echitate vine să echivaleze valoarea
libertăţii cu cea a egalităţii. Aşa cum explică Rawls (1985) în
articolul Justice as fairness: Political Not Metaphysical, teoria
dreptăţii pe care o formulează nu are pretenţia de a formula un
adevăr universal asupra identităţii persoanei şi a naturii sale
esenţiale. Teoria sa trebuie să se aplice în cadrul sistemelor
constituţionale şi democratice, fiind una de natură politică şi nu
metafizică. Ca teorie politică, dreptatea ca echitate vizează etica
în act în sfera funcţionării instituţiilor politice, sociale şi
economice ale democraţiilor constituţionale. Teoria rawlsiană
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se doreşte a fi un ghid de funcţionare instituţională în scopul
înfăptuirii valorilor libertăţii şi egalităţii. Rawls plasează astfel
echitatea ca o valoare operaţională a instituţiilor democratice
menite să instituţionalizeze libertatea şi egalitatea.
Văzute ca valori constitutive a democraţiei
constituţionale, libertatea şi egalitatea arată necesitatea apariţiei
şi dezvoltării statului de drept ca formă de organizare socială.
Pornind de la distincţia lui Rawls, noi considerăm valoarea
dreptăţii ca fiind o valoare operaţională pentru statul de drept şi
în acelaşi timp constitutivă pentru instituţiile sale din sfera
administraţiei care sunt chemate să implementeze dreptatea
distributivă. Acesta este un exemplu a ceea ce noi numim
niveluri ale realităţii sociale ce fundamentează dialectica
axiologică între valori constitutive şi operaţionale.
Un prim nivel al realităţii sociale pe care noi îl
identificăm pornind de la gândirea lui Rawls (1985), este
democraţia constituţională şi statul de drept a cărui valori
constitutive sunt libertatea şi egalitatea. Valoarea operaţională
care ghidează funcţionarea statului de drept este dreptatea
distributivă care explicitează modul de funcţionare al statului de
drept, fixându-i limitele.
Un al doilea nivel al realităţii este acela al instituţiilor
statului reprezentat de administraţia publică. Pe acest nivel,
valoarea constitutivă este dreptatea, administraţia publică fiind
chemată să înfăptuiască dreptatea, printre alte valori cum este
cea a binelui public. Funcţionarea administraţiei publice implică
o serie de valori din aceeaşi sferă axiologică cu dreptatea dar
instituite în planul instituţional în care administraţia
funcţionează: egalitatea de şanse şi de tratament şi echidistanţa.
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Aceste valori le subsumăm în acelaşi timp sferei
dreptăţii, cât şi a integrităţii. Această ierarhie a valorilor este şi
trebuie să fie una de natură etică şi nu metafizică – aşa cum
sugera şi Rawls (1985). Ontologia nivelurilor sociale prezentată
mai sus este una în act, descriind modalităţile de construcţie
socială a realităţii – politice şi sociale – şi nu primatul metafizic
esenţialist al vreuneia dintre idei (Berger, Luckman, 2008;
Gergen, 2005; Sandu, 2015b).
Rawls (2012) accentuează de asemenea asupra
bunurilor primare – incluzând aici şi libertăţile şi drepturile
fundamentale- absolut necesare pentru bunăstarea individului.
John Rawls arată că o societate dreaptă este cea în care sunt
îndeplinite o serie de principii sau condiţii în distribuţia
bunurilor şi resurselor:
 dreptul egal şi extins la maximum a fiecărui individ la
sistemul total de libertăţi de bază egale şi care, în acelaşi
timp, să fie un sistem de libertăţi similar pentru toţi;
 principiul egalităţii echitabile a oportunităţilor care
presupune egalitatea potenţială de acces la poziţii şi
oportunităţi sociale;
 principiul diferenţei, este poziţia conform căreia cel mai
mare beneficiu trebuie repartizat celor mai puţin
avantajaţi membri ai societăţii (Rawls, 2012).
Egalitatea oportunităţilor este o egalitate substanţială,
nu una formală. Principiile sunt consecvente unul celuilalt,
întrucât societatea este echitabilă atunci când realizează pe
deplin principiul libertăţilor egale. Se realizează astfel principiul
egalităţii oportunităţilor doar în măsura în care este permisă
înfăptuirea libertăţilor egale, iar principiul diferenţei este
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satisfăcut doar după maxima îndeplinire a primelor două
(Huzum, 2011).
Perspective asupra dreptăţii sociale. Dreptatea socială ca
lipsă a opresiunii
Conform unei definiţii formulate de Young (2004),
caracteristica dreptăţii sociale este lipsa oricărei opresiuni şi
dominaţii sociale. Dreptatea socială vizează eliminarea din
cadrul societăţii a celor cinci feţe ale opresiunii: exploatarea,
marginalizarea, lipsa de putere, imperialismul cultural şi
violenţa sistematică.
Exploatarea reprezintă utilizarea muncii indivizilor în
scopul de a se produce profit fără o corectă şi dreaptă
compensare pentru munca depusă. Exploatarea apare chiar şi
atunci cand munca este plătită, dar la o valoare inechitabilă faţă
de plus valoarea produsă. Perspectiva lui Young (2004) este
una post marxistă şi anticapitalistă. Pentru a se compensa
eventualele inechităţi în relaţiile de muncă, statul social ar trebui
să stabilească o valoare minimă a muncii – salariul minim pe
economie – şi să stabilească o politică publică în sfera muncii,
care să implice în mod obligatoriu drepturile salariaţilor şi
protecţia socială a acestora. O interesantă discuţie este propusă
de Young (2004) plecând de la exploatarea contractanţilor
nesalariaţi. Exemplul dat de autoare este cel al minerilor din
unele state africane, care nu sunt plătiţi atunci când, fără a fi
responsabili, nu au minerit nimic valoros, întrucât nu au putut
găsi un filon nou. Practic, sunt incluse în sfera opresiunii,
relaţiile de muncă independentă-contractuală, de tipul
subanteprizei şi a plăţii pentru rezultate. Deşi plata pentru
rezultate poate fi o sursă de motivare a angajatului atunci când
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sunt penalizate rezultatele scăzute obţinute pe motive
neimputabile acestuia, acest mod de retribuire devine sursă de
inechitate. Recentele modificări legislative adoptate în
România, care redefinesc ca muncă dependentă o serie de
activităţi ale persoanelor fizice autorizate, care au relaţii
contractuale cu un singur angajator, este justificabilă din
perspectiva reducerii acestei surse de inechitate. Ideea venitului
minim de subzistenţă asigurat de stat cetăţenilor, care să asigure
resursele minime de trai tuturor cetăţenilor şi care să
înlocuiască alte forme de asistenţă socială, conduce la
diminuarea inechităţii ce apare între salariaţi şi nesalariaţi prin
instituirea prestaţiilor sociale (Rockhoff, 2015). Venitul de bază
universal permite oricărui beneficiar să-şi satisfacă nevoile
minimale, reducând astfel dependenţa de muncă salarială şi
vulnerabilitatea în faţa angajatorului.
În opinia noastră, chiar dacă toţi cetăţenii primesc acest
venit, ceea ce duce la o egalitate de şanse, inechitatea nu poate
fi rezolvată, dacă sursa de finanţare a venitului de bază provine
din redistribuţia plus valorii. Redistribuţia este justificată doar
prin aplicarea conceptului de solidaritate şi nu este justificată
moral în lipsa subsidiarităţii întrucât nu s-ar compensa o
neşansă prin accident, ci una prin alegere. Venitul minim de
subzistenţă care eludează subsidiaritatea generează inechitatea,
prin privarea individului care munceşte de o parte a rezultatelor
muncii sale, redistribuite aleator şi nu pe principiul
subsidiarităţii şi compensării neşansei. Aceeaşi critică o aducem
ideii de venit minim garantat existent în legislaţia românească
care în practică eludează subsidiaritatea (Legea nr. 416/2001),
inducând şi o inechitate în defavoarea celor a căror salarii sunt
apropiate de venitul minim garantat. În comparaţie cu
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beneficiarii care primesc acest venit minim sub formă de
prestaţii, salariaţii care obţin din muncă venituri apropiate de
cel minim sunt defavorizaţi, putând fi consideraţi ca nefiind
practic retribuiţi pentru munca depusă. Venitul minim de bază
sau de subzistenţă poate fi gândit ca echitabil, atunci când
acesta este achitat din venituri proprii ale statului, provenite din
participaţiile statului la societăţile comerciale sau pe alte căi care
nu implică redistribuirea veniturilor obţinute de stat din
impozite.
Marginalizarea este o a doua formă a inechităţii în
sensul de opresiune discutată de Young (2004). Marginalizarea
reprezintă împingerea unor grupuri către periferia socială şi
excluziunea acestora. Marginalizarea ca formă de opresiune este
în general conexă cu discriminarea, fiind combătută în ţările
democrate prin politici antidiscriminatorii şi de promovare a
incluziunii sociale. Pentru etica funcţionarului public este
importantă combaterea marginalizării prin promovarea
egalităţii de şanse şi de tratament. Inechitatea prin lipsă de
putere (powerlessness) reprezintă lipsa de putere a unor
categorii de persoane sau clase sociale. În viziunea lui Young
(2004), lipsa accesului la putere este o sursă fundamentală de
nedreptate tradusă prin limitarea dezvoltării propriilor
capacităţi a individului. Cea mai puternică nedreptate
promovată de inechitatea prin lipsă de putere este opresiunea
serială. Grupurile marginale şi vulnerabile sunt supuse unui
proces paralel de autovulnerabilizare şi automarginalizare
(Miftode, 2011) fiind agenţi ai perpetuării şi transferului
opresiunii.
Din perspectiva eticii administrative, combaterea
fenomenelor de inechitatea prin lipsă de putere (powerlessness)
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o reprezintă promovarea participării cetăţenilor atât la decizia
politică, cât şi administrativă. O formă particulară de inechitate
prin lipsă de putere o reprezintă cultura tăcerii (Culture of
silence). Indivizii supuşi unei asemenea forme de opresiune îşi
internalizează status-rolul de persoană dependentă, natural
inferioară faţă de clasele dominante (Young, 2004). Reducerea
şi eliminarea culturii tăcerii se face prin conştientizarea
opresiunii şi prin impunerea unor politici de transparenţă şi
stimularea participării civice, politice şi administrative a
cetăţenilor.
Dreptatea ca recunoaştere
O altă definiţie a dreptăţii este pusă de Axel Honneth
(1995) în corelaţie cu ideea de recunoaştere sau lipsa acesteia,
sub aspectele: afectiv, legal şi social. Acest model arată că toate
nedreptăţile sunt identificate şi resimţite în viaţa de zi cu zi ca o
lipsă neîntemeiată de cunoaştere, fie a valorii, fie a contribuţiei
sociale, însoţită sau nu de umilire şi lipsă de respect pentru
demnitatea şi integritatea personală. Pentru Honneth (2003),
conflictele referitoare la distribuţie şi în general la dreptate
reprezintă lupte simbolice cu privire la legitimitatea unora sau
altora dintre dispozitivele culturale şi instanţele sociale care
determină valoarea activităţilor atribuţiilor şi contribuţiilor
sociale (Honneth, 1995). Conflictele distributive ascund o
formă de luptă simbolică pentru recunoaştere (Huzum, 2011;
Mareş, 2014). Ideea de recunoaştere are la bază valoarea
demnităţii (Kant, 2007; Scanlon, 1998; 2008) respectul exprimă
fundamentul moralei în sine. Definiţia contractualistă a
respectului, formulată de Scanlon (1998) este acţiunea în acord
cu principiile ce nu pot fi negate de alţii în mod rezonabil.
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Respectul caracterizează relaţiile cu ceilalţi, fiind motivaţia
individului de a face ceea ce este corect moral (Iser, 2013).
Ideea de respect este pusă în legătură cu cea de recunoaştere a
unei valori constitutive inerente unui individ, organizaţie sau
instituţie socială.
Respectul faţă de demnitatea umană vizează
recunoaşterea valorii în fiecare fiinţă umană prin însăşi
apartenenţa acesteia la umanitate. Această capacitate de a
recunoaşte valoarea inerentă într-o persoană, organizaţie sau
instituţie, o numim apreciativitate (Sandu, 2012b;
Thatchenkery, Metzeker, 2006). Aprecierea valorii trece
dincolo de respect şi de stimă, fiind cel mai corect descrisă prin
ideea de recunoaştere. Recunoaşterea valorii implică o
responsabilitate faţă de aceasta în maniera în care Levinas
(1969) instituie relaţia cu celălalt. Recunoaşterea, în opinia lui
Honneth (2007a), instituie relaţie de putere faţă de celălalt. În
privinţa aplicării recunoaşterii la dreptatea distributive,
Honneth (2003) arată diferenţa faţă de aceasta şi componenţele
sale de stimă şi respect (Iser, 2013). Recunoaşterea faţă de
celălalt ca valoare constituie premisa dreptăţii în sensul de
echitate. Dreptatea ca recunoaştere înseamnă nu doar simpla
valorizare, ci şi acţiunea afirmativă pentru împlinirea valorii
celuilalt. La nivelul eticii aplicate în profesiile administrative,
dreptatea ca recunoaştere va aduce după sine o serie de valori
operaţionale printre care: promovarea interesului beneficiarului,
stima şi respectul datorat acestuia şi nu în ultimul rând grija
pentru calitatea serviciilor publice prestate.
Nancy Fraser (2003a; 2003b) porneşte de la teoria lui
Honnet (2003) cu privire la lupta pentru recunoaştere şi arată
că dreptatea implică atât recunoaşterea, cât şi retribuţia.
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Sugestia lui Fraser (2012) este aceea că în loc să se meargă pe o
abordare transformativă a opresiunii, este de preferat o practică
afirmativă. Practicile transformative sunt identificate cu
deconstrucţia – specifică paradigmei postmoderne. Această
formă de deconstrucţie este asociată cu lipsa de respect faţă de
valorile şi practicile diverselor grupuri sociale – idee
exemplificată prin comunitatea gay. Pespectiva deconstructivă
transformativă (Fraser, 2012) este centrată pe deconstrucţia
dihotomiei dintre homo şi hetero-sexualitate. Această
deconstrucţie a identităţii sexuale duce la fluidizarea identităţii
de gen. Perspectiva afirmativă pe care noi o atribuim societăţii
transformative îşi propune ca în loc să deconstruiască
identitatea de gen, pentru a face superfluă distincţia între hetero
şi homoxesuali, să construiască practici identificatorii afirmative
pentru minorităţile sexuale şi politici de acceptare a
multiculturalismului. Acceptarea celuilalt implică la modul
afirmativ toleranţă şi dreptul la diferenţă (Maxim, 2004).
Dreptul la diferenţă nu reprezintă o abdicare de la propria
identitate şi de la propriul sistem de valori, ci o recunoaştere a
valorii celuilalt în sine, în contextul postulării pluralităţii
axiologice.
Nancy Fraser (1996, 2003a, 2003b) defineşte paritatea
participativă ca o serie de aranjamente sociale menite să asigure:
“1) o distribuţie a resurselor materiale care să asigure
independenţă şi „voce” tuturor membrilor societăţii;
2) patternuri culturale instituţionalizate care să asigure
tuturor membrilor societăţii un respect egal şi oportunităţi
egale de a atinge aprecierea socială (social esteem)” (Huzum,
2011).
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Dreptatea operaţională. Egalitarismul
Eticienii contemporani au ridicat egalitarismul la
statutul de principiu etic, construind în jurul ideii de egalitate o
întreagă teorie referitoare la dreptatea socială. Prin egalitatea de
oportunităţi se înţelege distribuţia poziţiilor sociale în funcţie
de merit, într-o societate care a creat condiţiile ca indiferent de
clasa socială în care se nasc indivizii, toţi cetăţenii care au
acelaşi talent şi aceeaşi voinţă de a-l utiliza, să fie capabili să
beneficieze de posibilităţi egale de a accede la respectivele
funcţii şi poziţii (Sandu, 2015a).
O altă teorie a dreptăţii, numită dreptatea ca
îndreptăţire, este formulată de Nozick (1974) şi presupune
protejarea drepturilor negative la viaţă şi integritate, la libertate
şi non-coerciţie şi la proprietate. Aceeaşi teorie prevede dreapta
distribuţie a proprietăţilor în cadrul societăţii. Conform acestei
teorii, proprietatea este legitimă, atunci când a fost dobândită
pe baza principiului dreptăţii în transfer, doar de la cineva care
la rândul său este îndreptăţit la acea proprietate. Eugen Huzum
atrage atenţia că principiul lui Nozick cu privire la dreptatea
achizitivă are la bază teoria lui John Lock conform căreia
proprietatea se instituie în mod just doar asupra unui obiect
neposedat anterior de cineva (Huzum, 2011), şi asupra căreia
cel care doreşte să şi-l înstăpânească îşi exercită o acţiune.
Odată instituită proprietatea, aceasta se transmite legitim doar
pe baze voluntare. Luarea în posesie a unor bunuri din natură
prin exercitarea unui lucru asupra lor este legitimă şi justificată
doar dacă acestea nu au fost posedate de nimeni înainte, şi
luarea lor în posesie nu prejudiciază pe nimeni (Huzum, 2011).
Principiul dreptăţii lui Nozick critică ideea de
distributivitate, atunci când aceasta nu are la bază acordul
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voluntar. Singura redistribuire legitimă este cea în baza
înfăptuirii dreptăţii ca act reparatoriu. Această teorie poate fi
pusă la baza ideii de dreptate restitutivă, prin înlocuirea ideii
retributive cu cea de redistribuţie justificată. Egalitarienii şansei
urmăresc reconcilierea dintre dreptatea socială distributivă cu
responsabilitatea individuală.
Intuiţiile care stau la baza teoriei egalitariene cu privire
la dreptate şi nedreptate, vizează:
- neşansa prin opţiune, ca dezavantaj social suferit de
indivizi, ca rezultat al propriilor alegeri sau acţiuni
pentru care sunt responsabili, nu constituie o
nedreptate şi nu solicită compensare;
- dezavantajele datorate şansei oarbe, care nu depind sub
nici o formă de alegerile indivizilor şi nu sunt sub
controlul acestora, constituie nedreptate şi impun
compensare de către ceilalţi membri ai societăţii.
Nozic (1974) este preocupat de dimensiunea
rectificativă a dreptăţii. Crearea bunăstării a fost posibilă prin
înfăptuirea nedreptăţii în diverse perioade istorice. Nedreptăţile
istorice pot fi compensate, dar procesul de compensare trebuie
să nu creeze alte nedreptăţi. Deşi principiul lui Nozic (1974) se
aplică în general în relaţiile internaţionale sau în relaţiile dintre
clasele sociale cu scopul de a reduce disparităţile de putere
dintre actorii sociali colectiv, principiul dreptăţii rectificative
procedurale poate fi transpus în etica administrativă ca obligaţie
a funcţionarilor publici de a institui proceduri reparatorii clare,
care să limiteze inechităţile datorate vulnerabilităţilor cognitive
ale cetăţenilor. Un exemplu negativ în acest sens îl reprezintă
lipsa unei politici transparente şi eficiente în aplicarea măsurilor
reparatorii prin restituirea proprietăţii funciare în România.
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Aplicarea măsurii reparatorii nu a fost transparentă şi nici
însoţită de o politică de etică clară, care să permită proceduri de
decizie eficientă cu privire la restabilirea proprietăţii.
Societatea are datoria să compenseze rezultatele
neşansei incontrolabile, sprijinind pe aceia dintre membrii săi
care nu sunt responsabili pentru propriul eşec. Această teorie
poate fi criticată pornind de la ideea că nu se mai ţine cont de
necesitatea eliminării opresiunii sociale şi nici de necesitatea
dezvoltării unei comunităţi a cetăţenilor aflaţi într-o relaţie de
egalitate cu ceilalţi. O altă critică este atitudinea moralistă şi
paternalistă a acestui sistem, care refuză asistarea victimelor
neşansei prin opţiune.
*
*

*

Dreptatea în toate formele sale: distributivă,
procedurală, reparatorie, reprezintă o valoare constitutivă
pentru funcţionarea sitemelor administrative contemporane.
Instituirea dreptăţii nu poate fi lăsată exclusiv în sfera puterii
judecătoreşti. Această putere are competenţe corective şi
reparatorii şi doar parţial distributive în situaţii litigioase.
Înfăptuirea dreptăţii în sfera administrativă trebuie să constituie
o prioritate a statului de drept, care prin politicile sale publice
pe care le promovează, să vină în întâmpinarea drepturilor
cetăţenilor şi să asigure dreptatea şi echitatea în relaţia dintre
cetăţeni şi stat. Înfăptuirea dreptăţii implică o serie de valori
etice operaţionale, printre care cele mai semnificative sunt:
echitatea, egalitatea de şanse şi de tratament, transparenţa,
facilitarea participării publice.
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III. VALORI ETICE OPERAŢIONALE ÎN
FUNCŢIONAREA SISTEMELOR DE
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
III.1. Responsabilitatea şi răspunderea publică
Responsabilitatea desemnează caracteristica agentului
(individual sau colectiv) de a acţiona în cunoştinţă de cauză,
dispunând de competenţă, de maturitate şi pregătire, de condiţii
de libertate, astfel încât să se recunoască în actele săvârşite şi să
îşi asume urmările acestora (Cozma, Măgureanu, 2008).
Carmen Cozma şi Liviu Măgureanu (2008) subliniază
necesitatea de a cultiva responsabilitatea morală, atât
individuală, cât şi colectivă. Responsabilitatea în comunitate
este înţeleasă în sfera reciprocităţii, a apropierii şi deschiderii
faţă de alteritate. Având plurale conotaţii semantice, categoria
responsabilităţii prezintă o adâncă accepţiune morală şi juridică,
fiind corelată categoriilor de „bine” şi „justiţie”, de „datorie” şi
„drept”. Ea apare ca latură a moralităţii personalităţii, în raport
cu reguli şi principii morale – ghid pentru actele comise în chip
voluntar. Responsabilitatea clamează reflexia anterioară asupra
consecinţelor alegerilor, deciziilor şi acţiunilor noastre, ca fiind
proporţională cu previziunea. Atitudine de conştiinţă şi
practică, prin care ceea ce „trebuie” este asumat şi respectat,
împlinit în baza convingerii, responsabilitatea este măsură a
libertăţii. De altminteri, cele două categorii de valoare nu pot
funcţiona decât în interacţiune.
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Faptul este subliniat de către Max Weber (2004), în
delimitarea unei etici a responsabilităţii, de o etică a convingerii
– aceasta din urmă, centrată pe acţiune, ţinând seama de
principii, fără teama de consecinţele pe care le poate avea. Ori
o etică a responsabilităţii priveşte tocmai rezultatul acţiunii şi
presupune ca agentul să fie răspunzător de cele făptuite,
indiferent dacă a vrut sau nu să săvârşească acţiunea respectivă.
Într-o vedere integratoare, am explica responsabilitatea morală,
ca exprimând acea autoritate a conştiinţei, cu funcţia de a ajuta
subiectul în a înţelege sensul, importanţa şi urmările sociomorale ale faptelor sale, în a-l determina să îşi asume în
cunoştinţă de cauză deciziile, rol-statusurile profesionale şi
cetăţeneşti, în asigurarea concordanţei deciziilor cu actele, în a
răspunde de calitatea acestora (Cozma, Măgureanu, 2008).
Către o etică a responsabilităţii în Administraţia publică
Importanţa valorii responsabilităţii, în aria eticii şi
deontologiei, rezultă şi din consacrarea, tot mai clară, a
sintagmei „coduri de responsabilitate profesională”; astfel
denumite, ele „sugerează faptul că profesiile pot fi ghidate în
practica lor de norme speciale, care exprimă valorile centrale
ale fiecărei profesii, şi care nesocotesc acele consideraţii ce ar
putea ghida comportamentul neprofesioniştilor în contexte
similare de conflict, sau potenţial conflict” (Cozma,
Măgureanu, 2008).
Termenul de responsabilitate vizează capacitatea
individului de a răspunde pentru faptele sale. În acest sens este
invocată răspunderea juridică, adică capacitatea de exerciţiu a
persoanei şi implicit posibilitatea de a fi sancţionată pentru
abaterile de la normativitate. Răspunderea juridică este văzută
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ca o formă de răspundere socială a individului, înţeleasă ca
obligaţie a acestuia de a suporta consecinţele propriei fapte.
Încălcarea unei norme de drept atrage sancţiunea în baza unei
proceduri formale de stabilire a vinei şi vinovăţiei.
Foucault (2005) arată că există o legătură intrinsecă
între discurs şi putere întrucât puterea produce discursuri, iar
discursurile au ”efecte de putere”. Sancţiunea are la ora actuală
funcţia de retribuire, descurajare, incapacitare şi reabilitare
(Szabo, 2010). Diversele forme istorice ale sancţiunii reprezintă
tehnici codificate ale puterii (Sandu, Unguru, 2014).
Evoluţia istorică de pedeapsă porneşte de la ideea de
pedeapsă corporală, supliciu bazat pe identificarea dintre
individ şi corporalitatea sa, şi până la formele simbolice
specifice justiţiei restaurative, care pun accent pe dezvoltarea
autonomiei şi responsabilităţii în contexte educaţionale.
Răspunderea ca formă a responsabilităţii se transformă din
perspectivă istorică, în funcţie de entitatea care se subrogă, în
primitor al responsabilităţii. Acesta poate fi: monarhul, statul,
societatea în genere, comunitatea sau victima. Modelul talionic
(ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte) gândeşte relaţia de
responsabilitate pe un model faţă către faţă. Titularul dreptului
lezat este subiectul pasiv al responsabilităţii şi titularul dreptului
de reparaţie. Această viziune stă la baza sistemului de drept
civil. Pe acelaşi model al responsabilităţii faţă de un subiect
pasiv se întemeiază etica lui Levinas (1969; 1985; 1986; 2001;
2006).
Ideea responsabilităţii faţă de o alteritate determinată,
faţă de un celălalt concret, este una de natură religioasă iudeocreştină, Levinas fiind cel care o transpune în perspectivă
fenomenologică, adică din perspectiva conştiinţei care îşi asumă
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responsabilitatea ca formă proprie a existenţei. În filosofie este
celebră raportarea carteziană a existenţei la gândire şi
certitudinea propriei fiinţări plasată în actul îndoielii. Subliniem
un posibil paralelism între plasarea centralităţii ontologice, în
gândire la Descartes, şi în responsabilitate la Levinas.
Modelul responsabilităţii faţă de aproape influenţează
atât gândirea filosofică, cât şi cea juridică, cu raportare la
celălalt. Dacă perspectiva levinesiană şi cea iudeo-creştină în
genere propune responsabilitatea ca tensiune fiinţială (energie
ce crează existenţa însăşi), gândirea modernă propune
confruntarea ca model de relaţie responsabilă cu alteritatea.
Pentru a fi mai explicit, avem două modele de alteritate, unul
care provine pe filiera modernă a centralităţii echităţii şi a
responsabilităţii pentru libertatea celuilalt de a-şi înfăptui
dreptul, iar cea de-a doua pe filieră spirituală şi
fenomenologică, a responsabilităţii înţelese ca grijă.
Pe acelaşi model hermeneutic al responsabilităţii
înţelese ca grijă se întemeiază eticile feministe ale grijii (ethics
of care). Noi preferăm să traducem termenul “ethics of care”
prin sintagma “etici ale îngrijirii”, pentru a distinge semantic
între grija ca îngrijorare şi angoasă – în manieră heideggeriană
— de grija ca acţiune afirmativă îndreptată spre binele cuiva.
Considerăm că paradigma modernă a dreptăţii ca
înfăptuire a dreptului are la bază tot valoarea responsabilităţii în
sensul ei Kantian, de datorie. Sensurile moderne ale
responsabilităţii reprezintă o derivă semantică a conceptului de
datorie sub influenţa receptării alterităţii ca un complementar şi
nu ca un contrapus. Modelul bazat pe contrarietate a justiţiei
tradiţionale pune individul în raport de adversarietate cu
propria sa alteritate, ambii fiind supuşi controlului procedural a
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unui terţ investit cu putere simbolică şi coercitivă. Modelul
justiţiei deliberative, prezent în practica medierii, are la bază
acţiunea comunicativă, generatoare de consens, în locul
judecăţii tradiţionale generatoare de obligaţii (Vlăduţescu,
2014b).
Responsabilitatea individului aşa cum este văzută în
filosofia modernă, are ca subiect pasiv o persoană determinată
din apropierea actorului moral, responsabil, cu care acesta
interacţionează. Modelul penal al responsabilităţii îl contrapune
pe individ atât propriei sale victime, cât şi unui subiect de drept
symbolic, numit stat. Ofensa adusă prin fapta penală nu este
răzbunată direct de victimă sau de aparţinătorii acesteia, ea
fiind transferată statului. Legitimitatea pedepsei este justificată
“printr-un contract social” (Sandu, 2013a), prin care cetăţenii
renunţă voluntar la propriul drept la răzbunare în favoarea
statului, în schimbul garantării sociabilităţii. Răspunderea
penală este o formă a responsabilităţii individului faţă de o
persoană generică  statul  reprezentat prin magistraţi. În
acest model a răspunderii faţă de persoane generice vedem
originea ideii transmoderne de responsabilitate faţă de nonprezenţă, adică de persoane generice titulare prezumate ale
unor drepturi. Foucault (2005) arată că titularul răzbunării în
perioada modernă este suveranul, întrucât prejudiciile aduse
unui membru al comunităţii se transformă într-o ofensă adusă
acestuia. Depersonalizarea suveranităţii prin procesele de
democratizare face ca responsabilitatea faţă de suveran ca
persoană concretă să se transfere către stat ca entitate abstractă,
făcându-şi astfel loc ideea de non-persoană ca titulară a
pasivului responsabilităţii. Ficţiunea numită persoană juridică
este o încercare de reificare a unui titular de drepturi şi obligaţii
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non-prezent. Reificarea non-prezenţei şi “personalizarea
acesteia” face posibilă trecerea de la răspunderea pentru
celălalt, la responsabilitatea colectivă (şi respectiv
instituţională), pentru non-prezenţă ca titulară a unor
prezumate drepturi subiective. Putem vorbi despre
responsabilitate faţă de generaţiile viitoare, faţă de mediu, faţă
de binele public, etc. Sistemele de common law oferă
comunităţii calitatea de actor pasiv al răspunderii juridice şi în
general al responsabilităţii pentru propria conduită a
individului. Comunitatea este cea lezată şi nu doar victima,
întrucât prin săvârşirea unei infracţiuni este tulburat echilibrul
social al comunităţii. Comunitatea este invitată să sancţioneze
prin intermediul reprezentanţilor acesteia, constituiţi din juraţi.
Jonas (1984) arată că modelul resposabilităţii individului
faţă de cei din imediata apropiere spaţială şi temporală nu mai
este suficientă în perioada actuală, întrucât capacitatea
indivizilor, mai ales regrupaţi în organizaţii, de a leza publicuri
largi a devenit fără precedent.
Acţiunile colective au un potenţial vătămător pentru
persoane şi grupuri aflate la mii de kilometri distanţă şi chiar
persoane care nu s-au născut încă. Poluarea de exemplu,
dăunează generaţiilor viitoare, pe care le lipseşte de o serie de
elemente ale calităţii vieţii generate de aerul curat, hrană
nepoluată, etc. O decizie politică sau administrativă este şi ea
încărcată de responsabilitate faţă de persoane non-prezente şi
chiar faţă de persoane potenţiale. Decizia cu privire la
exploatarea gazelor de şist luată de o serie de politicieni poate
afecta dreptul la un mediu curat, atât a cetăţenilor din zone de
unde se fac exploatări, cât şi a generaţiilor viitoare care vor
locui în acele zone. Jonas (1984) şi Appel (1992; 1993; 1999)
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formulează conceptul de responsabilitate socială în sensul de
răspundere colectivă pentru acţiunile colective cu potenţial
vătămător. Un astfel de exemplu de responsabilitate colectivă o
reprezintă responsabilitatea socială a corporaţiilor. Corporaţiile
responsabile sunt cele care înţeleg faptul că plus valoarea pe
care au produs-o este rezultatul exploatării resurselor umane şi
materiale ale comunităţilor în care îşi desfăşoară activitatea.
Responsabilitatea socială corporatistă cere companiilor să
returneze comunităţilor o parte din această plus valoare,
compensând eventualele prejudicii şi generând dezvoltare
durabilă. Din păcate, multe din programele de responsabilitate
socială corporatistă sunt văzute în calitate de instrumente de
promovare a organizaţiei şi de îmbunătăţire a comunicării
publice a acesteia (Vlăduţescu, 2014b). Responsabilitatea
socială este utilizată ca instrument legitimant (Borţun, 2011). În
contextul deconstrucţiei marilor instanţe de legitimare, cum
este apelul la transcendent sau la utopiile politice, etc,
responsabilitatea pentru alteritatea generică preia funcţia de
legitimare, permiţând crearea discursurilor de putere.
III.2. Transparenţa
Funcţionalitatea aparatului birocratic7, ne spune Weber
(1978), este strict corelată cu funcţionarea reglementată şi
transparentă a administraţiei publice. Birocraţia funcţională
vine să înlocuiască arbitrarietatea deciziei politice, atât a celei
Fragmente semnificative din acest capitol au fost publicate în limba
engleză în articolul: Sandu, A., (2016). Openness and Transparency in Public
Administration. European Journal of Business and Social Sciences, 5(02),
pp.59-71.
7
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totalitare cât şi a celei benevolente, cu decizia publică raţională,
care se bazează pe un set clar de legi.
Puterea funcţională, reglementată normativ, înlocuieşte
puterea personală. Puterea funcţională se doreşte a fi abstractă
şi indiferentă la persoanele sau grupurile de persoane care
ocupă temporar anumite funcţii publice (Sandu, 2015a).
Transparenţa ca valoare etică devine principiu de bună
practică administrativă, ce promovează o serie de valori
constitutive precum egalitatea de şanse şi oportunităţi, şi
respectul pentru demnitatea şi autonomia individului în
procesul deciziei administrative.
Avem ca punct de plecare normativitatea specifică
sferei publice romaneşti, dar valorile etice şi principiile derivate
au o aplicabilitate universală în sistemele de etică administrativă
bazate pe responsabilitatea faţă de nonprezenţă (Sandu, 2015a).
Abordarea deontologică, tradiţională, pune accentul pe
personalizarea obligaţiei morale atât în persoana agentului
moral, cât şi în cea a pacientului moral. Obligaţiile morale sunt
imediate atât în sens spaţial, cât şi în sens temporar. Datoria
morală este orientată către cei cu care interacţionăm în mod
direct şi personal. Există o foarte restrânsă reflecţie de natură
etică referitoare la posibilităţile deschise de acţiunile unui agent
moral unui/unor alţi agenţi morali, ca aceştia să înfăptuiască
răul. Transparenţa în funcţionarea serviciilor publice este o
valoare etică operaţională în sfera administraţiei publice,
întrucât vizează accesul tuturor persoanelor interesate atât la
procesul luării deciziei, cât şi la funcţionarea concretă a
instituţiilor publice.
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Fundamentarea teoretică a transparenţei ca valoare etică
operaţională a acţiunii administrative
Transparenţa ca valoarea definitorie a oricărei acţiuni
comunicative derivă din postularea valorii centrale a alterităţii.
Funcţionarea administraţiei publice moderne este menită să
deservească pe cetăţean în calitatea sa de co-titular al
suveranităţii. Dacă funcţionarul public tradiţional era
subordonat suveranului ca titular legitim al puterii, funcţionarul
public postmodern capătă rolul de interpret al puterii şi
politicianul mandatat să o exercite.
Am putea fundamenta o etică filosofică a transparenţei
în administraţia publică pornind de la relaţia levinasiană: Eu,
Altul, Celălalt. În această triadă, rolurile sunt interschimbabile şi
aparţin pe rând cetăţeanului, funcţionarului şi politicianului.
Transparenţa poate fi interpretată ca o derivată ontologică a
responsabilităţii subiectului faţă de Celălalt. Dacă
responsabilitatea reprezintă forţa care leagă Sinele de Celălalt
(Levinas, 1985), sau altfel spus, subiectul de obiectul acţiunii
administrative, atunci transparenţa reprezintă însăşi câmpul
acţiunii administrative, ca vector al responsabilităţii publice.
Înţelegem acţiunea administrativă ca o formă
particulară de acţiune comunicativă (Habermas, 2000). Pentru
Habermas, acţiunea comunicativă vizează obţinerea
consensului între actorii morali implicaţi într-o decizie publică,
spre deosebire de acţiunea socială care vizează modificarea
raportului de putere într-un sens dorit de actorul social.
Acţiunea comunicativă vizează echilibrarea balanţei puterii
subiective şi influenţei exercitate de unii sau alţii dintre actorii
comunicativi. Această echilibrare are la bază consensul, ceea ce
transformă etica acţiunii sociale centrată pe egalitatea de şansă
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într-o etică a comunicării centrată pe valoarea transparenţei.
Mediul unei acţiuni comunicative legitime nu poate fi decât al
transparenţei. Acţiunea administrativă îşi însuşeşte natura de
acţiune comunicativă tocmai prin aderarea la valoarea
transparenţei ca valoare operaţională.
Natura tradiţională de acţiune strategică a acţiunii
administrative este deconstruită în latura eficienţei.
Legitimitatea tradiţională a vechiului co-reprezentant al
seniorului/titularului puterii este dezavuată de procesele
democratice care postează administraţia publică la interfaţa
cetăţeanului cu autoritatea. Deconstrucţia autorităţii din
postura de titular legitim al constrângerii în cea de servant
public, face ca transparenţa şi responsabilitatea să devină
instanţele legitimante ale oricărei acţiuni administrative.
Responsabilitatea implică o relaţie biunivocă între titularul
acesteia (funcţionarul public) şi receptorul legitim al acesteia
(cetăţeanul). Transparenţa face ca disparităţile de putere să se
estompeze, responsabilitatea provenind din chiar câmpul
acţiunii comunicative (participarea publică) şi nu dintr-o
responsabilitate transcendentă a suveranului. Justificarea
ontologică levinasiană a responsabilităţii faţă de funcţia publică
şi de cetăţeanul ca obiect al acesteia, trebuie înlocuită cu
responsabilitatea comunicativă transparentă a actului
administrativ, ca generator de participare şi consens.
Ideea postmodernă de societate transparentă (Vattimo,
1992) face referire la societatea comunicării de masă,
globalizată. Societatea transparentă este un rezultat al
globalizării comunicării, dar şi a deprivatizării extinse în din ce
în ce mai multe domenii ale vieţii sociale şi personale.
Societatea transparentă poate fi considerată o ameninţare la
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adresa vieţii private, datorită invaziei sferei publice în domenii
ce aparţin de regulă vieţii private. Societatea postmodernă este
una a “permisivităţii” (Lipovesky, 1996) dar şi a supravegherii
generalizate (Foucault, 2005). Dacă transparenţa vieţii private
poate fi o sursă de îngrijorare mai ales vis a vis de ingerinţele
statului în viaţa privată, reversul este reprezentat de
transparenţa funcţionării statului şi controlul civil asupra
acestuia la toate nivelurile.
Transparenţa decizională şi birocraţia funcţională în
administraţia publică
Transparenţa vizează în principal accesul la informaţii
de interes public (Giménez-Chornet, 2012; Borghetti, 2007) şi
respectiv transparenţa decizională în elaborarea politicilor
publice (Corrêa, Spinelli, 2011).
În literatură se face legătura între transparenţă şi
încrederea publică, ca valoare constitutivă a funcţionării
democraţiei şi implicit a administraţiei publice în sistemele
democratice. Din punctul nostru de vedere, devine clar că
transparenţa are o valoare etică derivată din cea a încrederii
publice pe care o operaţionalizează la nivelul practicii
administrative în calitatea sa de practică socială. La rândul său,
încrederea publică se fundamentează ca valoare constitutivă
pentru practicile administraţiei publice, pe cea a participării
publice, la rândul său valoare constitutivă pentru sistemele
bazate pe democraţie participativă. Aceasta pune accentul pe
valoarea actorului moral în calitatea sa de actor politic având
capacitatea de decizie autonomă şi responsabilă în limitele
competenţei sale comunicative şi a intereselor de acţiune
socială.
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Transparenţa devine valoare fundal cu rol constitutiv
pentru o serie de instituţii particulare administraţiei publice,
care au ca misiune implementarea politicii de etică stabilite la
diverse niveluri ale administraţiei (Sandu, Caras (Frunză), 2014;
Caras (Frunză), Sandu 2014).
Ca exemplu de astfel de instituţii menite să
implementeze transparenţa în administraţia publică, şi în
general a politicilor de etică, aducem instituţia consilierului de
etică, a comisiilor de etică (în sistemele administrative şi în
domeniile în care acestea există), auditul de etică precum şi
instituţiile de control al respectării normelor etice, cum ar fi în
România, Agenţia Naţională de Integritate. Pentru a putea
înţelege valoarea etică a transparenţei ar trebui să o privim în
contextul paradigmei epistemice în care aceasta s-a născut şi
care jalonează fundamentarea administraţiei moderne.
Facem distincţia între valorile constitutive, acelea care
generează necesitatea apariţiei unei instituţii sociale şi valorile
operaţionale care stau la baza funcţionării acestora (Sandu,
Caras (Frunză), 2014; Sandu, 2015b). Această distincţie se
bazează pe ideea conform căreia există o ierarhie ontologică a
valorilor etice care generează şi respectiv guvernează o anumită
instituţie socială. Valorile constitutive sunt incluse în respectiva
instituţie prin normativitatea prin care aceasta s-a constituit. Cu
toate acestea, respectivele valori transcend funcţionarea
instituţiei, fiind astfel plasate în afara acesteia. Înfăptuirea
acestor valori constitutive necesită apelul către alte valori, pe care
le numim operaţionale, care sunt inerente instituţiei şi care pot fi
operaţionalizate ca principii de practică. Referirile la
transparenţă ca valoare publică centrală (Stanger, 2012) ne
permit să atragem atenţia că conceptul de “valori centrale”
96
How to cite: @ Sandu, A. (2017).O etica centrata pe valori in sfera publica. Iasi, Romania: Lumen.

O etică centrată pe valori în sfera publică
implică de fapt existenţa unor valori operaţionale, a căror
centralitate garantează funcţionarea etică a sistemelor
administrative.
Weber (1978) introduce ideea de birocraţie funcţională,
teoretizând funcţionarea statului modern pornind de la aceasta.
Birocraţia se dezvoltă pe măsura dezvoltării sarcinilor
administrative, şi a autonomizării acestuia faţă de politic. Weber
arată interdependenţa dintre modernizarea statului şi
birocratizarea administraţiei publice, atât la nivel central cât şi
local. Birocraţia este indispensabilă menţinerii societăţii
moderne, ea nefiind în viziunea sociologului german, o tară a
funcţionării administraţiei publice, ci mai degrabă cheia
raţionalităţii acţiunii administrative. Apariţia şi dezvoltarea
birocraţiei structurate, cu niveluri clare de exprimare a
competenţelor, este în strânsă corelare cu dezvoltarea funcţiilor
statului în direcţii precum: impozitarea şi colectarea
impozitelor, serviciile vamale, educaţia, ordinea publică (Sandu,
2015a). În viziunea weberiană, regulile impersonale, ordinea
ierarhică şi diviziunea muncii reprezintă caracteristicile
birocraţiei funcţionale. Perspectiva epistemologică weberiană
plasează administraţia publică la intersecţia dintre raţionalitatea
socială şi interesul public exprimat prin voinţa politică.
Dependenţa de normativ a funcţionării administraţiei
reprezintă în opinia lui Weber (1978) modernizarea acesteia,
pornind de la eliminarea arbitrariului în decizia publică.
Caracterul raţional al deciziei administrative nu poate fi
asigurat în afara controlului public. Exercitarea controlului
public asupra administraţiei poate fi înţeleasă ca o primă
transpunere în etica socială a imperativului categoric (Kant,
1972; 2007). Pentru ca autonomia deciziei administrative să fie
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autentică, aceasta trebuie supusă nu doar controlului propriei
raţionalităţi a decidentului, ci şi a celorlalţi actori generatori de
consens în societate, a căror voce trebuie să se facă auzită în
procesul de decizie. Sistemul democratic devine astfel un actor
moral colectiv în care procesul raţiunii morale este partajat
actorilor individuali componenţi ai sistemului deciziei publice.
Raţionalitatea sistemului este garantată de transparenţa sa, în
lipsa căreia decizia administrativă îşi pierde caracterul
democratic.
Activitatea birocratică reglementată prin norme, coduri
şi regulamente, este supusă controlului, atât a celui ierarhic, cât
şi a celui realizat de societatea civilă, ambele venind să
împiedice arbitrarietatea deciziei administrative. Controlul
societăţii civile, şi virtual a oricărui cetăţean interesat, este
posibil prin asigurarea mecanismelor de transparenţă a
funcţionării sistemelor administrative. Asigurarea transparenţei
administrative devine o sursă de legitimare pentru funcţionarea
acestora. Societatea postmodernă se confruntă cu o criză a
legitimării oricărei forme de exercitare a puterii datorită
deconstrucţiei în procesul secularizării şi modernizării a
structurilor legitimante (Sandu, Caras, 2013), bazate pe originea
transcendentă a puterii. Puterea democratică se legitimează prin
transparenţă şi echitate, cele două valori fiind singure în măsură
să echilibreze disparităţile de putere dintre titularii subiectivi ai
acesteia (cetăţenii) şi cei care o exercită efectiv. Disjungerea
aparatului administrativ din cel politic contribuie la
normalizarea respectivei relaţii de putere, administrativul
funcţionând ca un terţ neutru între cele două axe ale puterii
menţionate: cetăţenii şi factorul politic. Factorul administrativ
aflat în slujba cetăţenilor, este instanţa la nivelul căreia se
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implementează voinţa politică sub forma politicilor publice şi a
acţiunii administrative ca formă particulară de acţiune
comunicativă.
Transparenţa ca valoare etică, asigură realizarea acestei
funcţii a administraţiei, cea de facilitare a comunicării dintre
cetăţean şi politic, şi a guvernalităţii efective. Birocraţia
administrativă este cu adevărat funcţională atunci când acţiunea
administrativă este predictibilă, răspunzând cel puţin la două
exigenţe: informare publică şi control din partea cetăţenilor.
În aceeaşi direcţie a transparentizării şi democratizării
deciziei publice vin şi reglementările cu privire la conflictul de
interese, prin intermediul cărora se sancţionează obţinerea de
avantaje personale din poziţionarea într-o funcţie de decizie.
Reglementările privind limitarea conflictului de interese sunt în
strânsă corelaţie cu cele care vizează asigurarea transparenţei,
împreună ducând la apărarea unor valori morale, cum ar fi
echitatea şi egalitatea în faţa legii, demnitatea, egalitatea de
şanse etc (Sandu, 2015a).
Transparenţa decizională şi acţiunea administrativă
Deschiderea şi transparenţa sunt sintetizate de legislaţia
românească într-un principiu –cuprins în Codul de conduită a
Funcţionarilor publici - conform căruia, activităţile
administrative sunt publice şi pot fi supuse monitorizării
cetăţenilor. Codul este limitativ în formularea principiului
transparenţei în administraţia publică. Implementarea valorilor
deschiderii şi transparenţei este redusă la simpla afirmare a
posibilităţii de control din partea cetăţenilor. În fapt,
transparenţa este un rezultat al voinţei publice de consens.
Asigurarea transparenţei vizează trei paliere şi anume: cel al
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deciziei publice, al implementării deciziilor publice şi al
comunicării rezultatelor acţiunii publice (Sandu, 2015a).
Mecanismele de asigurarare a transparenţei se realizează
prin publicarea anticipată a documentelor supuse deciziei
administrative sau politice. Publicarea actelor normative înainte
ca acestea să fie adoptate, permite accesul publicului la
dezbaterile ce vor avea loc în scopul adoptării respectivelor
documente. Conform dispoziţiilor legale, publicarea (Legea Nr.
52/2003) se poate realiza atât la sediul, cât şi pe site-ul
instituţiei implicate în decizia publică: guvern, parlament,
agenţie, autoritate publică, centrală sau locală, instituţie publică
etc.
Persoanele interesate trebuie să poată găsi cu destulă
uşurinţă aceste documente având în acelaşi timp asigurate căi
eficiente de comunicare a opiniei despre oportunitatea şi
conţinutul acestora. Organizaţiile societăţii civile trebuie să fie
şi ele în măsură să-şi formuleze opiniile şi în cazul deciziilor de
importanţă publică, să fie invitate să participe la elaborarea
documentelor finale (Sandu, 2015a).
Lipsa transparenţei şi deficitul de democraţie
Decizia publică are la bază un proces de negociere între
actorii implicaţi în decizia colectivă. Mai ales când decizia are
valoare normative, un proces deliberativ, desfăşurat în cadrul
unui organ collegial, generează mai multă încredere publică
prin latura sa democratică şi participativă. În cadrul acestui
proces, tocmai asigurarea transparenţei deliberării vizează
exercitarea răspunderii publice. În ceea ce priveşte actele cu
caracter administrativ care implică decizia unei singure
persoane – primar, prefect, ministru etc. – acestea ar trebui să
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aibă un caracter executiv care să vizeze punerea în aplicare a
unor norme, fără a putea avea un caracter normativ în sine. În
anumite cazuri, o decizie administrativă cu caracter normativ
este emisă de către un organ unipersonal, de exemplu un ordin
de ministru, după ce aceasta a fost discutată de o instanţă
deliberativă /consultativă din subordinea respectivului organ
decizional. Actul administrativ trebuie să poată fi contestat şi
supus procesului de revizuire de către o instanţă administrativă
superioară, sau/şi de către o instanţă de judecată.
Transparenţa în procesul decizional este înfăptuită prin
asigurarea simultană a democraţiei participative şi a celei
deliberative în cadrele determinate de normele democraţiei
reprezentative. Participarea cetăţenilor la procesul deciziei
publice
asigură
legitimitatea.
Legitimitatea
acţiunii
administrative poate fi pusă în directă legătură cu nivelul de
participare şi cu cel de transparenţă în care aceasta se realizează
(Lodge, 1994).
Deficitul democratic poate apărea atunci când o
instanţă a deciziei publice nu este constituită reprezentativ
(Habermas, 2013; Sandu, 2014b). Opinăm că există un deficit
democratic chiar şi în contextele în care procesul deliberativ
este inconsistent, inclusiv datorită lipsei de transparenţă şi a
limitării participării publice. Extindem sensul termenului de
deficit democratic asupra oricărui sistem de decizie publică care
are diminuată fie componenta reprezentativă, fie cea
participativă.
Termenul de deficit democratic îl considerăm aplicabil
şi situaţiilor birocratice care eludează condiţiile transparenţei:
participarea, deliberarea şi reprezentarea. În opinia noastră,
transparenţa excede simplul control public, ea fiind
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condiţionată de existenţa simultană a reprezentativităţii în
cadrul deciziilor colective, asigurării participării şi deliberării.
Opinăm că decizia publică care are la bază un organism
colectiv nereprezentativ  care nu a fost construit prin alegere
 păstrează caracterul de deficit democratic, necesitând aşadar
o altă instanţă de legitimare cum ar fi controlul public, fiind
absolut obligatorie asigurarea transparenţei sub aspectul
participării şi al deliberării (Sandu, 2015a). Lipsa de
reprezentativitate în constituirea unui organism decizional nu
înseamnă şi o lipsă de transparenţă a acestuia, ceea ce, în opinia
noastră, compensează deficitul democratic, dacă este asigurat
contextul participării publice  civice sau politice  şi
dimensiunea deliberativă. O decizie adoptată în contextul unui
deficit democratic, respectiv a unui deficit de transparenţă şi de
participare publică, este susceptibilă de deficit de legitimare.
Asigurarea transparenţei prin instrumentele e-guvernării
este în măsură să crească încrederea publică în contextul
sporirii gradului de participare a cetăţenilor. Practicile eguvernării nu ar trebui să fie limitate la simpla accesibilizare a
informaţiei, ci mai degrabă să urmărească o virtualizare a
acţiunii administrative (Sandu, 2003; Sandu, Cojocaru, Ponea,
2010, Sandu, Unguru, Ponea, Cojocaru, 2010; Creţu, 2010).
Nivelurile de transparenţă a activităţii administraţiei
publice
Ca orice valoare etică, transparenţa poate fi interpretată
normativ, într-o accepţiune minimală ca obligativitate a
comunicării publice a deciziei administrative, prin mijloace de
acces la informaţie facile publicului interesat. Într-o variantă
maximală, transparenţa reprezintă facilitarea participării tuturor
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posibililor stakeholderi la actul decizional, luându-se măsuri
incluzive acolo unde acestea sunt necesare pentru garantarea
participării. În opinia noastră, pentru ca valoarea transparenţei
să devină cu adevărat una operaţională în funcţionarea
administraţiei publice, aceasta trebuie să fie abordată dintr-o
perspectivă afirmativă strâns corelată cu participarea cetăţenilor
la elaborarea şi implementarea politicilor publice. Abordarea
afirmativ apreciativă a valorii etice a transparenţei presupune
înţelegerea acesteia ca virtute a sistemelor publice, sau în
termeni sociologici, ca model de bună practică în relaţia dintre
instituţiile publice şi cetăţean. Maximizarea transparenţei
administraţiei publice vizează existenţa a trei niveluri în care
aceasta poate şi trebuie să fie implementată:
 Publicarea deciziei administrative (nivelul minimal)
şi/sau comunicarea acesteia pin mijloace accesibile şi
facile publicului interesat.
 Transparenţa implementării deciziilor şi existenţa unor
proceduri administrative clare, predictibile şi
transparente. Transparenţa procesului de implementare
a deciziei administrative permite eliminarea abuzului de
putere în exercitarea deciziei publice. Predictibilitatea
acţiunii administrative este corelată cu existenţa unor
norme procedurale de implementare a deciziei
administrative. Controlul execuţiei actului executiv
trebuie să fie accesibil atât cetăţeanului cât şi societăţii
civile. Diversele forme de e-guvernare permit asigurarea
transparenţei simultan cu egalitatea de oportunitate.
 Transparenţa rezultatelor actelor şi deciziilor
administrative implică existenţa unor studii de impact
în ceea ce priveşte o măsură administrativă atât în latura
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precizionară cât şi în cea a eficienţei post implementare.
Elaborarea şi publicarea rezultatelor rapoartelor de
activitate a instituţiilor publice vine în întâmpinarea
implementării transparenţei în latura eficienţei acţiunii
administrative. Rezultatele obţinute în managementul
public pot fi comparate cu cele previzionate în planul
managerial initial, măsurându-se astfel eficienţa şi
eficacitatea acţiunii administrative ale managerului
public.
Originea transparenţei ca principiu democratic rezidă în
presiunea publică continuă, menită să sporească controlul
social asupra organelor administraţiei publice şi în general în
funcţionarea acesteia (Şerban, 2009). Dacă initial, transparenţa
viza în principal cheltuirea banului public şi recunoaşterea
dreptului contribuabilului de a fi informat la aceasta, treptat
conceptul de transparenţă vizează din ce în ce mai mult sfera
deciziei publice în genere. Taxparenţa (transparenţa în utilizarea
banului public) se dezvoltă de la simpla obligaţie de informare a
cetăţenilor cu privire la cheltuirea banului public, în obligaţia
asigurării echităţii de acces la fondurile publice a tuturor
furnizorilor interesaţi şi calificaţi pentru domeniul în care
urmează să aibă loc achiziţia publică. Aşadar, asigurarea
transparenţei garantează echitatea în accesul la resursele
publice, dar şi maxima eficienţă în alocarea acestora. Echitatea,
transparenţa şi eficienţa devin principii reglatoare ale
funcţionării serviciilor publice pe modelele similare celui aplicat
în achiziţiile publice. Valorile etice cum ar fi echitatea şi
transparenţa se operaţionalizează în principii de practică,
transformându-se din valori etice în normative administrative şi
în principii economice de funcţionare a aparatului public.
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Cod de etică vs. Cod deontologic
Prin implementarea diverselor instrumente etice se
urmăreşte statuarea unor obligaţii cu caracter moral care să
acţioneze ca standarde profesionale chiar şi în afara sferei de
aplicare directă a dispoziţiilor legale (Sandu, 2015a).
Regulile de etică profesională se asumă, nu se impun,
profesionişti dintr-o anumită ramură sau organizaţie convin să
îşi regleze propriul comportament după o serie de standarde
etice asumate de „jos în sus”. Prescriind comportamentele
dezirabile (Gilman, 2005), codul de etică fixează standardele
superioare ale activităţii profesionale (Danileţ, 2011). Codurile
deontologice ar trebui să aibă ca obiectiv reglementarea
standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru exercitarea
profesiilor sau activităţii unei organizaţii. Aceste coduri, de cele
mai multe ori emise de autorităţi publice în domeniu,
reglementează conduite cu caracter general. Acestea au caracter
de principii a căror încălcare generează comportamente
inacceptabile, ce atrag sancţiuni disciplinare (Danileţ, 2011).
Sunt astfel incluse standarde minimale necesare şi obligatorii
pentru exercitarea profesiei, ori desfăşurarea activităţii
organizaţiei, care sunt direct corelate cu obligativitatea
respectării legii. Codul de conduită deontologică stabileşte
sancţiuni, fiind un instrument de coerciţie aflat la îndemâna
autorităţii emitente. O anumită apetenţă pentru reglementarea
deontologică face ca etica normativă să fie în general
privilegiată în sfera eticilor aplicate, şi în particular a eticii în
administraţia publică. Atenuarea distanţei dintre etică
(normativă) şi drept, face ineficientă etica, excesul de
normativitate ducând la abuz de etică – sintagmă construită
prin analogie cu cea de abuz de drept (Ignătescu, 2013).
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Activitatea funcţionarilor publici din România este
reglementată printr-un cod de conduită adoptat prin lege.
Codul de conduită a funcţionarilor publici explicitează
o serie de principii etice, precum asigurarea transparenţei în
exercitarea funcţiei administrative. Înfăptuirea aceastei valori
etice este reglementată în Art.3, în cadrul căruia sunt arătate
modalităţi şi contexte particulare de aplicare. Spre exemplu,
calitatea în serviciile publice este văzută de legiuitor ca
realizându-se prin participarea activă la luarea deciziilor şi
transpunerea lor în practică de către funcţionarul public (Art.5),
ceea ce impune exercitarea transparenţei, nu doar ca o valoare
în sine, ci şi ca o conduită a funcţionarului public. Astfel,
transparenţa devine virtute profesională. Articolul menţionat
solicită funcţionarului public includerea transparenţei
administrative ca modalitate de câştigare şi menţinere a
încrederii publice în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea
autorităţilor şi instituţiilor publice.
Dimensiunea normativă a asigurării transparenţei în
administraţia publică
Transparenţa reprezintă nu doar o legitimare a
guvernării, ci şi un mijloc de promovare a bunei guvernări.
Încrederea publică poate fi statuată prin mecanismele de
control ale responsabilităţii, mai ales prin cele care vizează
democraţia participativă. Una din probleme este generată de
lipsa de competenţă a publicului faţă de problemele discutate.
Asigurarea reală a transparenţei vizează şi explicitarea deciziei
ce urmează a fi implementată, a scopului acestuia, a posibilelor
consecinţe dorite, sau nedorite dar anticipate, în mod special în
felul în care politica publică va influenţa viaţa unora sau mai
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multor persoane. Legislaţia românească cu privire la
transparenţa în administraţia publică reflectă politica europeană
în domeniu, iniţiată prin Cartea Albă asupra Guvernării
Europene adoptată de Comisia Europeană în 2001, şi care
priveşte implementarea unor principii precum: deschidere,
participare, responsabilitate, eficienţă şi coerenţă. Legislaţia
internă are ca principale puncte de referinţă: Legea Nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public;
Legea Nr. 215/2001 completată şi modificată a administraţiei
publice locale; Legea Nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor
publice, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
Legea vizează stabilirea unui set de reguli procedurale
minimale pentru asigurarea transparenţei decizionale în
funcţionarea autorităţilor administrative-publice, atât la nivel
central, cât şi local, precum şi a altor instituţii care utilizează
resurse financiare publice (Legea 52/2003 Art. 1, Alin. 1).
Scopul reglementării transparenţei decizionale în administraţia
publică îl reprezintă creşterea responsabilităţii acesteia faţă de
cetăţeni şi participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a
deciziilor. Legiuitorul formulează o serie de principia, printre
care: informarea în prealabil şi din oficiu a persoanelor asupra
problemelor de interes public, consultarea cetăţenilor şi a
societăţii civile în procesul de elaborare a actelor, şi participarea
activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziei administrative
(Art. 2).
Obligaţia de transparenţă, care revine conform acestei
legi autorităţilor administraţiei publice, este aceea de a informa
şi a supune dezbaterii publice proiectele de acte nomative, de a
permite accesul la luarea deciziilor administrative şi la minutele
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şedinţelor publice. După cum am văzut, aceasta este o obligaţie
minimală ce ar trebui completată prin bune practice, stabilită la
nivelul instituţiilor publice prin propriile coduri de etică. La
capitolul de proceduri legea descrie modul de implementare a
obligaţiilor de transparenţă, prin publicarea proiectelor actelor
normative şi trimiterea acestora reprezentanţilor societăţii civile
pentru consultare. De regulă, o decizie administrativă cu
caracter normativ se poate lua doar după consultarea societăţii
civile, excepţie făcând situaţia de urgenţă.
Egalitatea de şanse şi cea de tratament ca dimensiuni ale
implementării transparenţei în administraţia publică
Obligaţia de a dovedi o obiectivitate în evaluare este
instituită prin codul de conduită a funcţionarului public (Art.
16, Alin 1 şi 2). Legiuitorul face distincţia dintre egalitatea de
şanse şi cea de tratament, ambele fiind considerate obligatorii
în procesul de selecţie şi propunerea personalului care ocupă o
funcţie publică. Pentru a se asigura egalitatea de şanse în
accesul la funcţie, este necesară asigurarea transparenţei în
selecţia funcţionarilor publici, prin publicarea posturilor
disponibile, atât pe site-uri şi la sediul instituţiei respective, cât
şi în presă. Metodologia românească actuală solicită publicarea
posturilor inclusiv în Monitorul Oficial al României, alături de
un ziar de mare tiraj. Măsurile incluzive elaborate de legiuitorul
român au în vedere posibilitatea utilizării limbii materne în
susţinerea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice,
precum şi măsuri de sprijin a persoanelor cu deficienţe.
Echidistanţa în aprecierea funcţionarilor publici este o
obligaţie pentru managerii publici cărora Alin. 2 al Codului le
impune obiectivitatea în aprecierea funcţionarilor publici aflaţi
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în subordine şi eliminarea oricăror forme de favoritisme sau
discriminare (Art. 16, Alin 3).
Funcţionarilor publici le este interzisă orice formă de
arbitrarietate în exercitarea funcţiei publice şi a prerogativelor
de putere implicate de aceasta. Politicile de etică şi
transparenţă, mai ales cele legate de egalitatea de şanse şi de
tratamente, propun valori concurente celor de loialitate faţă de
grupul de apartenenţă, transferând loialitatea către grupul de
referinţă, reprezentat de instituţia în care este angajat
funcţionarul. Loialitatea faţă de grupul de apartenenţă  faţă de
cei pe care-i considerăm ai noştri  este o valoare etică
transgeneraţională care generează apartenenţa şi identitatea.
Trecerea spre o etică a egalităţii de şanse vizează modificarea
relaţiei cu alteritatea, de la datoria faţă de alteritatea personală,
la o responsabilitate socială faţă de alteritatea generică şi
impersonală, reprezentată de orice posesor de drepturi şi
interese (Sandu, 2015a). Etica funcţiei publice presupune
trecerea de la o morală a datoriei individuale –faţă de
persoanele din imediata apropiere, care include şi o datorie de
loialitate faţă de acestea – la una a responsabilităţii colective şi
acceptarea alterităţii drept complementar, impunând o serie de
valori noi: transparenţa, egalitatea de şanse etc. Aceste valori se
pot regăsi în morala individuală ca aplicaţie a imperativului
categoric, dar sunt mai bine conturate atunci când sunt
receptate în perspectiva unei etici a acţiunii comunicative.
De la necesitatea transparenţei, la excesul de etică în
practica administraţiei publice
O grijă a legiuitorului român şi în general a celui
european, o reprezintă interzicerea obţinerii de foloase sau de
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avantaje pentru sine, sau pentru cei apropiaţi sau defavorizarea
nelegitimă a unor persoane în urma exercitării funcţiei publice.
Această situaţie este din păcate congruentă cu imaginea publică
a funcţionarului corupt, întărită de mass-media românească,
care prezintă aproape zilnic imagini cu arestări pentru fapte de
corupţie ale unor demnitari sau funcţionari publici, situaţii de
incompatibilitate în care unii dintre aceştia se află. Preocuparea
excesivă faţă de astfel de situaţii zdruncină încrederea
publicului în autorităţi, erodând treptat orice iniţiativă de bună
guvernare. Excesul de etică riscă să fie la fel de grav ca lipsa
acesteia, ambele zdruncinând încrederea publică în statul de
drept.
Paşi spre un principiism etic în administraţia publică
Etica funcţionarului public ar putea fi sintetizată sub
forma unui principiism similar cu cel propus de Beauchamp şi
Childress (2009) şi care este utilizat în bioetică. Existenţa unui
astfel de principiism, nu neaparat în forma existentă în bioetică,
ar permite profesionalizarea expertizei etice în sfera
administraţiei publice, şi în acelaşi timp un mai mare grad de
conformare voluntară a funcţionarilor publici la coduri de etică,
la a căror construcţie au fost parte.
Principiul beneficienţei poate fi exprimat prin obligaţia
exercitării cu profesionalism a funcţiei publice şi maximizarea
calităţii serviciilor oferite. Formularea cea mai extinsă a
principiului beneficienţei în exercitarea funcţiei publice implică
afirmarea menirii funcţionarului public de a fi în slujba
cetăţeanului şi de a acţiona în favoarea binelui public.
Principiul non-maleficienţei se poate traduce prin
interdicţia de a se aduce prejudicii materiale sau morale
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diferitelor persoane cu care funcţionarul public interacţionează.
Prejudiciile aduse din neglijenţă şi necunoaştere nu pot fi
văzute ca fiind calitativ diferite de cele prilejuite cu rea voinţă.
Este necesară o atitudine pro-activă a funcţionarului public în
exercitarea sarcinilor de serviciu, impunându-se ca un corolar
principiul calităţii practicilor exercitate de funcţionarii publici, şi
a transparenţei pe toate cele trei niveluri discutate: a deciziei
publice, a implementării actelor normative şi a deciziilor
publice, şi a eficienţei acţiunii administrative. Principiul
respectului faţă de autonomia şi determinarea beneficiarului
duce la simetrizarea relaţiilor de putere dintre funcţionarul
public şi cetăţean, şi echilibrul între primordialitatea interesului
public şi cea a interesului cetăţeanului. Principiul
responsabilităţii publice exercitate în condiţii de transparenţă a
actului administrativ solicită o nouă formă de responsabilitate
faţă de cetăţean, în calitatea sa de stakeholder, simultană celei
faţă de stat, a cărui reprezentant este funcţionarul. O astfel de
responsabilitate ar fi menită, aşa cum prezentam anterior, să
plaseze funcţionarul public în poziţia de mediator al balanţei
puterii în chiar procesul de exercitare a puterii şi a
responsabilităţii publice. Doar exercitarea transparentă a
acţiunii administrative este în măsură să permită exercitarea
responsabilităţii colective prin intermediul funcţionarului public
ca actor individual.
Auditul etic al transparenţei sistemelor administrative
Susţinem necesitatea auditării transparenţei decizionale
şi a funcţionării serviciilor publice. Transparenţa în
administraţia publică, ca şi în afaceri, poate fi formală,
asigurându-se accesul publicului la informaţia relevantă.
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Procesul decizional netransparent utilizează practici
comunicative, menite să distorsioneze raţionalitatea procesului
decizional, fie prin “strategii seductive” care atrag atenţia
decidentului spre o anumită latură a deciziei, fie prin eludarea
“vocilor alternative” în procesul obţinerii consensului
decizional. Inegalităţile de putere între actorii comunicativi
diminuează şansele obţinerii unui acord interpretativ, favorabil
tuturor membrilor comunităţii. Participarea publică poate fi
viciată de lipsa de informare, de strategiile seductive, de
imprecizia mesajului etc.
Auditul transparenţei trebuie să vizeze acţiunile
afirmative realizate pentru includerea în câmpul decizional a
tuturor stakeholderilor care îşi doresc participarea la procesul
de luare a deciziilor.
*
*

*

Ca valoare etică operaţională, transparenţa trebuie să fie
transpusă atât la nivelul decizional, cât şi la nivelul
implementării politicilor publice şi a rezultatelor acestora.
Funcţionarul public, în accepţiunea postmodernă, se
află în poziţia de a echilibra balanţa între titularul de drept al
puterii – cetăţeanul – şi politicul - grup îndrituit să exercite
temporar puterea. Responsabilitatea socială a funcţiei publice
are un caracter imediat care izvorăşte din această poziţie
mediană pe care funcţionarul public o ocupă în echilibrul
puterii. Îndeplinirea acestei responsabilităţi vizează chiar
transparentizarea puterii, responsabilitatea fiind garant al
echităţii deciziei publice. Transparenţa acţiunii administrative
trebuie privită ca o componentă pozitivă a ideii de societate
transparentă.
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Exercitarea transparenţei poate fi privită minimal sub
forma obligativităţii publicării deciziilor normative şi
administrative. O înţelegere afirmativă a transparenţei vizează
asigurarea exercitării democraţiei participative, ceea ce devine
instanţă legitimantă pentru însăşi acţiunea administrativă.
III.3 Integritatea
Integritatea8 este o condiţie obligatorie a oricărui
funcţionar în administraţia publică. Ea este în general justificată
de necesitatea construirii încrederii în funcţia publică.
Considerăm că integritatea reprezintă o valoare operaţională a
funcţionării sistemelor publice, care controlează limitele
legitimităţii sistemelor administrative în contextul paradigmei
moderne a statului democratic şi de drept. Corelativ integrităţii
– la acelaşi nivel axiologic cu aceasta – şi uneori
interschimbabile semantic, se regăsesc valorile echidistanţei şi
imparţialităţii. Integritatea, asemenea imparţialităţii şi
echidistanţei este văzută în corelaţie cu echitatea şi în general cu
dreptatea, atât în latura sa distributivă cât şi în cea procedurală.
Una din sursele construcţiei sociale a imparţialităţii şi a
echidistanţei, o reprezintă idealul modern al neutralităţii
axiologice, transferat din sfera cunoaşterii în cea a acţiunii
sociale. Idealul neutralităţii axiologice reprezintă o consecinţă a
postulării în interiorul paradigmei moderne a dihotomiei şi
compatibilităţii epistemice dintre subiect şi obiect. Idealul
neutralităţii epistemice este făcut congruent cu cerinţa de a se
Fragmente semnificative din acest capitol au fost incluse în articolul:
Sandu, A. (2016). Integrity as ethical operational value in public administration,
Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 8(2), pp. 57-67.
8
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acţiona în sensul realizării valorilor, prin dezinvestirea agentului
moral de competenţa sa axiologică. În eticile aplicate, inclusiv
în cele sociale şi politice, competenţa axiologică, adică
capacitatea de a stabili valori, o are subiectul colectiv. Din
perspectiva etici comunicării (Habermas, 2000; Apel 1992;
1993; 1999) competenţa axiologică este rezultatul acţiunii
comunicative.
Integritatea. Câteva clarificări terminologice
Principiul imparţialităţii este văzut – în legislaţia
românească (CNASR, 2008) – în strânsă corelaţie cu cel al
independenţei persoanei aflate într-o funcţie de decizie publică,
politică, administrativă sau juridică. Independenţa este o
valoare legată de contextul înfăptuirii dreptăţii, în timp ce
imparţialitatea este corelată cu atitudinea persoanei implicate în
procesul de înfăptuire a dreptăţii şi cu raportarea acestuia la
părţile implicate. Termenul de imparţialitate privit în sensul de
constituent al unui proces de decizie echitabil, este privit ca o
garanţie a încrederii publicului în instituţiile statului.
Imparţialitatea este forma subiectivată a independenţei, ea
descriind o atitudine pe care funcţionarul trebuie să o manifeste
în cursul îndeplinirii sarcinilor profesionale, în timp ce
independenţa reprezintă cadrul în care acesta îşi poate exercita
efectiv, cu imparţialitate, atribuţiile profesionale (Sandu, 2012c).
Principiul imparţialităţii provine – în etica aplicată
contemporană – din eticile constructiviste şi în principal din
viziunea rawlsiană a dreptăţii ca echitate (Rawls, 2012). În
sensul de imparţialitate, echitatea presupune egala lipsă de
preferinţă faţă de părţile implicate în judecata morală. Principiul
imparţialităţii nu se referă la rezultatul distribuţiei dreptăţii, cum
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este înţeleasă de obicei echitatea, ci la procesul însuşi de
înfăptuire a dreptăţii, adică manifestarea efectivă a dreptului, de
exemplu, la un proces echitabil. Principiul ia forma obligaţiei
decidentului de a se comporta, în mod similar, faţă de toate
părţile implicate, evitând o atitudine unilaterală, precum şi orice
atingere a obiectivităţii, nepărtinirii şi echidistanţei (Sandu,
2015a). Viziunea rawlsiană este una de natură constructivistă,
normele etice având un caracter universal şi putând fi decelate
în manieră raţională. Perspectiva rationalist-critică asupra
normativităţii morale îşi găseşte originile în Critica Raţiunii
Practice (Kant, 1972).
Subiectul moral posedă un anumit grad de autonomie,
înţeleasă pe filiera kantiană drept capacitatea individului de a-şi
construi propriile norme morale. Consecvenţa în
implementarea acestor norme autoinstituite reprezintă
integritatea în forma ei puternică. Autonomia şi integritatea le
înţelegem a fi complementare, şi în general inseparabile.
Individul incapabil de decizie morală nu poate fi integru,
întrucât însăşi respectarea normei este un act de decizie. Un
individ care nu este integru poate fi cu greu văzut ca autonom,
întrucât maximile sale morale sunt reduse la opinii despre
conduita dezirabilă. În această diadă autonomia vizează în
special latura decizională iar integritatea latura acţiunii morale.
Construcţia socială a autonomiei în aspectele sale
decizionale rationale, şi aspectul de autencitate pot fi corelate
cu imparţialitatea, echidistanţa şi integritatea, pe care le reunim
în structura conceptului de integritate. Imparţialitatea poate fi
pusă în corespondenţă cu autonomia decizională, în sensul
capacităţii agentului moral de a lua decizii bazate pe propria
raţiune şi pe cântărirea argumentelor pro şi contra, cu limitarea
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interferenţelor propriilor preferinţe. Echidistanţa poate fi pusă
în relaţie cu autonomia relaţională. Autonomia se afirmă în
context social, relaţional în chiar procesul de construcţie socială
a realităţi. Echidistanţa semnifică poziţia activă a subiectului în
construcţia socială a valorii etice, fiind chiar o componentă a
propriei agenţii morale. Integritatea ca incoruptibilitate, fiind o
caracteristică de personalitate, poate fi pusă în legătură cu
autenticitatea. În lipsa incoruptibilităţii agentului moral, deşi
authentic, nu poate fi considerat autonom. Dacă individul
corupt este consecvent în a acţiona în afara propriilor valori,
acesta este autentic dar nu autonom. Considerăm integritatea ca
formă perpetuă prin care se realizează autonomia individului.
Integritatea excede autonomiei, întrucât cere agentului moral
conformitate la standardele stabilite la nivelul comunităţii
(profesionale), în acelaşi timp în care este consecvent propriilor
standarde, principii şi valori. În cazul conflictului de valori,
integritatea îi cere subiectului să se abţină să acţioneze. Deşi în
general se consideră că integritatea îi cere profesionistului să
acţioneze pe baza valorilor profesionale, chiar cu suspendarea
propriilor valori, majoritatea codurilor de etică îi cer
profesionistului să se abţină de la orice acţiune, şi în general să
evite situaţiile care l-ar putea pune în conflict de interese.
Suprareglementarea conflictului de interese face ca în unele
sisteme administrative, cum este cazul în cel românesc (Legea
Nr. 144/2007), incompatibilitatea să fie sancţionată chiar şi în
cazul în care nu a existat nici un abuz de putere şi nici măcar
riscul unui asemenea abuz.
Integritatea cere agentului moral acţiuni consecvente,
conforme cu valorile, modelele şi principiile admise în
comunitatea profesională respectivă. Rezultatele trebuie să fie
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verificabile, iar consecinţele să fie cât mai pozitive. Aici sesizăm
un conflict între abordarea deontologică şi cea consecinţionistă
a acţiunii, care se urmăreşte a fi rezolvat prin apelarea la
valoarea integrităţii. Funcţionarul integru este chemat să aibă
dublă responsabilitate: atât morală– sub forma acţiunii
conforme cu standardele etice –, cât şi profesională– acţiune
conformă cu cele mai bune practici –, cu evaluarea şi urmărirea
celor mai bune rezultate. Calitatea este din ce în ce mai mult
văzută ca fiind o dimensiune etică. Preocuparea pentru calitatea
serviciilor este raportată la preocuparea pentru satisfacţia
beneficiarului. Deşi este larg răspândită distincţia dintre valorile
etice şi cele profesionale la nivelul administraţiei publice, mai
ales în sfera seviciilor pentru bunăstarea socială şi asistenţă
socială, valorile profesionale au o puternică componentă etică
(Sandu, 2015a).
Integritatea este convergentă cu onestitatea şi
corectitudinea, fiind o conduită opusă ipocriziei, falsităţii,
inconsecvenţei. Aceasta vizează exprimarea virtuţilor personale
în practica curentă, mai ales respectarea standardelor
normative, care reglementează o anumită sferă a practicii
sociale.
În viziunea publică, există deseori percepţia unei
identităţi semantice între integritate şi însăşi conduita morală
(Dahl, 2011; Podger et al., 2010). Integritatea gestionează
procesul de transpunere în practică a oricăror altor valori etice.
În practică, integritatea ia forma unor sisteme de politici şi
proceduri care să interzică orice formă de discriminare,
corupţie, afirmare a propriului interes în defavoarea celui
public, precum şi orice alte practici abuzive. Din această
perspectivă, integritatea ar putea fi considerată o valoare
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constitutivă a oricărei practici instituţionalizate, atât în sfera
publică cât şi în sfera privată. Noi considerăm că integritatea
este în acelaşi timp o valoare constitutivă pentru acţiunea
socială organizaţională, şi operaţională pentru administraţia
publică, întrucât îi stabileşte acesteia din urmă limitele
funcţionării. Cercetarea realizată de ESDINDS (Dahl, 2011)
arată că integritatea implică capacitatea indivizilor de a-şi
suspenda propriile valori, credinţe, idei şi interese în scopul
construcţiei unei viziuni împărtăşite (shared visions) asupra
acestor valori. Ideea de valori împărtăşite este o trimitere la cea
de consens comunicativ, şi indirect la acţiunea comunicativă
(Habermas, 2000). Ideea de shared values trimite şi la ideea de
construcţie socială a eticii (Haslebo, Haslebo, 2012).
Integritatea –valoare etică afirmativă. Imparţialitatea şi
independenţa funcţionarului public
Integritatea este analizată de obicei din perspectiva
negativă, insistându-se pe necesitatea controlului conduitelor
neetice. În cadrul unor politici afirmative de etică în
administraţia publică, accentul cade pe integritatea ca virtute, şi
pe promovarea integrităţii şi interiorizarea acesteia. Pentru
evaluarea corectă a integrităţii unei persoane sau a unei
organizaţii, trebuie ţinut cont de sistemul de valori şi principii
care gestionează comportamentul etic. În lipsa oricărui sistem
de management al eticii la nivelul organizaţiei nu putem vorbi
de integritate, deoarece nu putem relaţiona comportamentul
individului cu o normativitate preexistentă.
Dezvoltarea morală a individului poate fi plasată pe
diverse niveluri de constituire a conformităţii, ceea ce implică
sentimente ce variază de la frică la responsabilitate (Kohlberg,
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1981). Integritatea poate fi pe deplin corelată doar cu stadiul de
maturitate a dezvoltării morale, acel al autonomiei.
Conformitatea ca obedienţă – fie din frica de pedeapsă, fie din
dorinţa de răsplată – nu reprezintă integritate, de aceea
politicile de etică ar trebui să stimuleze integritatea ca trăsătură
morală a profesionistului şi nu conformitatea pe bază de
constrângere. Este greşit ca un cod de etică sau de conduită să
se centreze exclusiv pe coerciţia comportamentului indezirabil,
fără a se vorbi în prealabil de virtutea profesională şi a se
prezenta modele de bună practică. O analiză a codurilor de
etică existente la nivelul profesiilor reglementate în sfera
asistenţei sociale, sau asociaţii ale profesioniştilor din România
(CNASR, 2008), ne arată că acestea cuprind pe larg
recomandări de sancţiuni şi modalităţi de funcţionare ale unor
aşa zise comisii de etică, a căror obiectiv principal este
sancţiunea disciplinară a unor abateri de la codul de etică.
Predominanţa utilizării represive a eticii în scopul
sancţionării conduitelor idezirabile face un deserviciu ideii de
politică de etică în sine, care va fi asociată unei noi forme de
constrângere. Etica afimativă, centrată pe valori, pe care o
propunem, poate fi construită de la premisa integrităţii ca
trăsătură de caracter şi a conformităţii voluntare, atunci când
individului i se recunoaşte (apreciază) propriile valori. În etica
apreciativă, individul este considerat co-creatorul unei etici
împărtăşite (shared ethics) la nivelul organizaţiei (Sandu,
2012b). Competenţa axiologică îi poate fi recunoscută actorului
individual pe baza calităţii sale de actor comunicativ. O astfel
de abordare poate fi specifică organizaţiei care învaţă în cadrul
societăţii bazate pe cunoaştere. Atunci când codurile de etică
sau de conduită alocă spaţii mai largi sancţiunilor şi conduitelor
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indezirabile, creatorii acestora pornesc de la premisa lipsei de
integritate a profesioniştilor. Atunci când această premisă este
generalizată la nivelul percepţiei publice, prestigiul profesiei
este diminuat (Sandu, 2015a). Chiar dacă scopul unui cod de
conduită este să asigure integritatea profesionistului ca premisă
a încrederii publice şi prestigiului profesional, centrarea pe
deficienţă a politicilor de etică duce la dezangajarea
profesionistului, şi în general la efecte contrare politicii de etică.
De la neutralitatea axiologică, la imparţialitate şi
echidistanţă
O interesantă analogie se poate realiza între obligaţia
funcţionarului public. mai ales a celui implicat în sfera
serviciilor de asistenţă social, de a trata cu echidistanţă pe toţi
posibilii beneficiari şi obligaţia morală, centrală în filosofia
hindusă, de detaşare faţă de consecinţele propriilor acţiuni. În
Bhagavad Gita (Easwaran, 2007), Krishna – o fiinţă
considerată încarnare divină – îi spune discipolului său, Arjuna,
că acesta ar trebui să acţioneze fără să fie ataşat de rezultatele
propriilor acţiuni. Ideea de non-ataşament presupune ca
subiectul moral să acţioneze aşa cum consideră a fi drept şi aşa
cum îi solicită datoria, fără a fi însă implicat emoţional în
acţiunea sa şi fără a aştepta un anumit rezultat particular,
dincolo de limitele propriului control asupra acţiunilor.
Deconstruind legitimitatea spiritualistă a valorii nonataşamentului, specifică unei religii particulare, constatăm că
valoarea în sine a non-ataşamentului înţeles ca acţiune
impersonală, rămâne importantă pentru construcţia eticilor
profesionale, acolo unde profesionistului i se cere să acţioneze
în conformitate cu legea şi cu standardele profesionale, chiar
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dacă acestea contravin propriilor aşteptări. Valoarea nonataşamentului poate fi înţeleasă ca limitare a subiectivităţii în
decizia etică. Aceasta este convergentă cu valoarea
obiectivităţii, una dintre valorile constitutive ale modernităţii
europene. Idealul obiectivităţii reprezintă cerinţa adresată în
special subiectului epistemic, dar şi a celui axiologic şi
praxiologic, de a renunţa voluntar la propria subiectivitate.
Presupoziţia ontologică este aceea că realitatea (inclusiv cea
socială), este complet independentă de subiectul epistemic şi
acesta o poate cunoaşte într-o manieră completă şi corectă.
Ipoteza independenţei ontologice între subiect şi obiect şi a
totalei compatibilităţi gnoseologice dintre aceştia, este
dominantă pentru modernitate. Gânditorii moderni au putut
fundamenta pe aceste două intuiţii, axiomatice ideea modernă
de ştiinţă. Ştiinţa modernă are pretenţii de obiectivitate, adică
de adecvare a cunoaşterii la existenţă şi implicit de
verificabilitate a oricărei cunoaşteri. Dihotomia subiect-obiect
este completă, separarea integrală a acestora fiind prezumată.
Obiectivitatea onto-epistemică implică neutralitate axiologică.
Valorile subiective sunt excluse din actul cunoaşterii.
Neutralitatea axiologică devine treptat dominantă în
toate sferele cunoaşterii, extinzându-şi valabilitatea şi asupra
acţiunii sociale. În sfera acţiunii sociale, idealul neutralităţii
axiologice trebuie compatibilizat cu ideea de valoare morală
specifică oricărei practici sociale. Intersecţia celor două idealuri
axiologice – pe de o parte cel al desubiectivizării acţiunii, şi pe
de alta cel al desăvârşirii binelui, ideal cu puternică ancorare
socială pe filiere religioase dar şi filosofice – a fost găsită în
ideea de echidistanţă. Echidistanţa poate fi considerată ca o
acţiune detaşată de preferinţele subiective ale agentului moral.
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Ghidarea exclusivă după lege sau domnia legii aduce idealul
obiectivităţii în sfera acţiunii. Subiectul moral renunţă la
propriile preferinţe analog subiectului epistemic. Deconstrucţia
ideii de obiectivitate din perspectivă axiologică (Sandu, Caras,
2013) poate fi realizată sesizându-se contradicţia dintre idealul
neutralităţii axiologice, şi faptul că însăşi neutralitatea este o
valoare prezumată şi constitutivă paradigmei moderne asupra
acţiunii.
Modelul neutralităţii axiologice a acţiunii sociale poate
fi văzut ca originat în contractul social (Hobbes, 2011).
Contractul social presupune renunţarea la propria libertate a
individului în scopul sociabilităţii. O consecinţă neexprimată de
teoreticienii contractului social este aceea că renunţarea parţială
la propria libertate implică o neutralitate axiologică a
subiectului. Neutralitatea axiologică nu se instituie prin
renunţarea la valori, ci prin transferul competenţei axiologice
către un depozitar al libertăţii. Suveranul era, în viziunea
contractualiştilor clasici, titularul dreptului de a pedepsi, deci
depozitarul libertăţii. Pentru a-şi execita această funcţie, el este
înzestrat cu competenţă normativă şi prezumat a avea o
componentă axiologică nu doar pentru sine. El este depozitarul
privilegiat a competenţei axiologice comune a membrilor
comunităţii care l-au investit titular al contractului social.
Trecerea suveranităţii din posesia unui suveran individual, în
cea a unui suveran colectiv, transferă acestuia şi competenţa
axiologică faţă de binele public. Neutralitatea axiologică în sfera
acţiunii sociale este cerută actorului individual şi legitimitată
prin transferul competenţei axiologice agentului moral colectiv.
Astfel, agentul moral individual (de exemplu funcţionarul
public) este obligat să respecte standardele etice cuprinse în
122
How to cite: @ Sandu, A. (2017).O etica centrata pe valori in sfera publica. Iasi, Romania: Lumen.

O etică centrată pe valori în sfera publică
normele instituite de agentul moral colectiv. Aceasta prezintă o
derogare de la imperativul categoric, care este legitimată de
Kant (1972) prin afirmarea dreptului pozitiv natural. Înr-o
paradigmă obiectivistă, modernă, binele public este unic şi
poate fi descoperit pe cale raţională într-o manieră cvasiştiinţifică.
Actorul moral individual transferă competenţele
axiologice unui actor colectiv doar în sfera acţiunii sociale
profesionalizate, în care devine agent individual al acţiunii
colective. El îşi păstrează competenţa axiologică în celelalte
zone ale acţiunii sociale, fiind în continuare subiect al
imperativului categoric, adică obligat a acţiona astfel încât
maxima lui morală să poată fi universalizabilă. Zonele acţiunii
sociale în care individul îşi păstreză competenţa axiologică
reprezintă sfera privată, în timp ce acelea în care competenţa
axiologică este delegată devin sfera publică. Renunţarea la
idealul obiectivităţii care afirmă dependenţa reciprocă a
subiectului şi obiectului epistemic – cel puţin la nivelul fizicii
micro-obiectelor – se generalizează în celelate domenii ale
ştiinţei prin punerea sub semnul întrebării a idealului
neutralităţii axiologice, atât în sfera cunoaşterii cât şi a acţiunii.
Avansul tehnologic face posibilă acţiunea la distanţa în
spaţiu şi timp şi apariţia unor consecinţe benefice sau
destructive, la nivel global. Idealul neutralităţii axiologice este
înlocuit cu cel al evaluării etice a cercetării şi tehnologiei. Etica
devine treptat omniprezentă în spaţiul public, acaparând
acţiunea socială şi particularizând-o sub forma acţiunii
comunicative (Habermas, 2000). Practica acţiunii comunicative
ca instanţă de obţinere a consensului asupra deciziei etice, duce
treptat la construirea unei normativităţi etice transparente în
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curs de autonomizare faţă de normativitatea juridică.
Profesionistul – ca subiect moral - nu este doar un
implementator al valorilor instituite colectiv, ci şi un actor
comunicativ, participant activ la consensul moral. Aderarea
voluntară la valorile etice la a căror construcţie şi reconstrucţie
agentul a fost parte, pare mai potrivită decât obligaţia urmăririi
unor principii sintetizate normativ.
Expertiza etică, prin dimensiunea sa consiliativă şi de
supervizare este chemată să înlocuiască practicile administrative
de impunere, prin constrângere, a unor comportamente etice
considerate acceptabile. Valorile etice ale echidistanţei şi
imparţialităţii privite ca non-ataşament sunt corelate cu ideea de
depersonalizare a acţiunii administrative şi cu funcţionarea
birocratică a sistemelor administrative. Aceste valori trebuie
regândite din perspectiva societăţii cunoaşterii şi a organizaţiei
care învaţă. Profesionistul din astfel de organizaţii nu mai
deleagă cu uşurinţă unor instanţe colective competenţa
axiologică. Echidistanţa nu mai poate fi considerată ca valoare
negativă ataşată de funcţionalitatea birocratică. Această valoare
trebuie să fie afirmativă, legată de aprecierea valorii cetăţeanului
(beneficiarului) ca fiinţă umană. Această apreciere duce la o
egală implicare a profesionistului faţă de beneficiarii acestuia.
Reinterpretarea afirmativă a non-ataşamentului ca echidistanţă
face ca acţiunea profesionistului să fie infuzată de valoare.
Idealul neutralităţii axiologice poate fi regândit din perspectiva
postmodernă ca echidistanţă faţă de valorile concurente şi egala
asumare a afirmativităţii faţă de Celălalt ca responsabilitate
profesională.
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Integritate şi controlul conformităţii
Legislaţia românească pune accentul pe problematica
integrităţii, pe care o confundă parţial cu cea a conformităţii,
întrucât dezvoltă instrumente de control a comportamentelor
neconforme, care poartă denumirea de control al integrităţii.
Prioritatea interesului public faţă de interesul personal vizează
integritatea funcţionarului public. Legiuitorul român a formulat
afirmativ principiul priorităţii interesului public (Legea Nr.
7/2004, Art.3). Prin aceasta nu este avută în vedere exclusiv
combaterea corupţiei, fiind de asemenea statuată datoria
pozitivă faţă de interesul public.
Integritatea morală este privită ca un principiu conform
căruia funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să
accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun
avantaj sau beneficiu în baza funcţiei pe care o deţin, fiindu-le
interzis să abuzeze de aceasta. În opinia noastră, integritatea
este înţeleasă restrictiv de către legiuitor, preponderent în latura
sa negativă, care interzice obţinerea unor foloase de pe urma
exercitării funcţiei publice. Sensul afirmativ al integrităţii
vizează eforturile individului pentru a menţine coerenţa cu sine
însuşi şi propria autenticitate. Lipsa de integritate duce la un
comportament neautentic în sensul în care individul nu mai
poate fi coerent cu sine însuşi din punct de vedere moral.
Instituţii investite cu responsabilitate în auditul integrităţii funcţionarului
public
Agenţia Naţională de Integritate (ANI), potrivit
propriului regulament de organizare şi funcţionare, îşi afirmă
scopul ca fiind acela de asigurare a integrităţii în cadrul
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exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, şi prevenirea
faptelor de corupţie instituţionale.
În practică, ANI are ca atribuţii verificarea declaraţiilor
de avere, informaţiile privind averea, modificările patrimoniale
intervenite, incompatibilităţile şi conflictele de interese în
perioada îndeplinirii funcţiilor şi demnităţilor publice, în care se
pot afla persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010.
Inspectorii de integritate desfăşoară activităţi de
evaluare cu privire la situaţia averii existente în timpul
exercitării funcţiilor şi demnităţilor publice, a conflictelor de
interese şi a incompatibilităţilor acestor persoane. Aceste
activităţi se înfăptuiesc din oficiu, precum şi la sesizarea oricărei
persoane, fie ea persoană fizică sau juridică (Regulament ANI).
Regulamentul ANI cuprinde:
 structura şi oganizarea ANI;
 nivelurile ierarhice pe care este structurată conducerea
ANI;
 atribuţiile preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului
general, ca organe de conducere;
 precizarea sarcinilor comune care intră în atribuţiile
directorilor generali, directorilor, şefilor de servicii şi
şefilor de birou;
 sarcinile compartimentelor funcţionale din organigrama
Agenţiei;
 funcţionarea şi organizarea inspecţiei de integritate.
Inspecţia de integritate procesează date şi informaţii pe
durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, cu privire la
incompatibilităţile şi conflictele de interese, la situaţia averii,
evaluând declaraţiile de avere şi de interese, şi efectuează
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controlul depunerii la termen al acestor declaraţii (Raport
ANI).
Inspecţia de integritate evaluează de asemenea pe
durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, modificările
şi diferenţele revelatoare intervenite în avere, precum şi situaţia
veniturilor realizate în perioada respectivă.
Inspectorii de integritate întocmesc rapoarte de
evaluare, aplică sancţiuni şi iau măsurile prevăzute de lege în
calitatea lor, în situaţia în care în urma evaluării:
 identifică nereguli de încălcare a legislaţiei privind
regimul declarării averii, al conflictelor de interese,
respectiv al incompatibilităţilor;
 identifică nereguli de încălcare a legislaţiei disciplinare
fiscale, contravenţionale sau penale.
Faptele de corupţie aduc atingere echităţii fie în
accepţiunea egalităţii de şanse, fie în cea a egalităţii de tratament
(Sandu, 2015a).
*
*

*

Integritatea reprezintă o valoare funcţională limitativă
în etica administraţiei publice care stabileşte cadrele de
funcţionare ale diverselor sisteme administrative. În modelul
propus de noi, integritatea este văzută ca având 3 componente:
imparţialitate, echidistanţă şi incoruptibilitate. Cele trei
dimensiuni ale integrităţii pot fi corelate cu trei dimensiuni ale
autonomiei: decizională, relaţională şi autenticitate. Integritatea
şi autonomia sunt complementare, numai subiectul autonom
putând fi integru şi reciproc, doar individul integru este
considerat cu adevărat autonom. Viziunea modernă asupra
eticii administrative promovează idealul de inspiraţie modernă a
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lipsei de competenţă axiologică a actorului profesional
individual, competenţă ce este rezervată actorului instituţionalcolectiv. Modelul afirmativ (apreciativ) al eticii centrate pe
valori, pe care am urmărit să-l creionăm în lucrarea de faţă,
merge în direcţia afirmării competenţelor axiologice a
profesionistului în contextul creării unei etici împărtăşite.
III.4 Respectul pentru Autonomia beneficiarului actului
administrativ
Termenul de autonomie9 cunoaşte mai multe accepţiuni
în funcţie de modul în care diversele teorii etice se raportează la
subiectivitatea sau obiectivitatea construcţiei etice.
Autonomia ca autodeterminare
Autonomia ca autodeterminare reprezintă o perspectivă
derivată din etica lui Immanuel Kant. Individul autonom este
capabil să-şi stabilească propriile opţiuni, fie pentru
desfăşurarea generală a vieţii, fie pentru o situaţie particulară în
care trebuie să ia o decizie.
Immanuel Kant plasează autonomia pe o poziţie
centrală în filosofia sa morală, întrucât filosoful consideră că
individul ar trebui să acţioneze în aşa fel încât să facă din
propriile sale maxime morale, principii universale (Kant, 2007).
Acţiunea morală este aceea pe care individul o
realizează în virtutea propriei voinţe bune, în mod intenţionat şi
nu întâmplător. Autonomia decizională este în primul rând
Extrase din expunerea autorului Sandu, A. (2011). Conceptul de
autonomie în bioetică şi etică aplicată. Un review de literatură. Prezentată la
Conferinţa Naţională de Bioetică, Ediţia a VII-a, 22-25 septembrie, Bucureşti.
9
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autonomia voinţei individului raţional, capabil să înţeleagă
semnificaţiile propriilor acţiuni şi să ia o decizie pe baze
rationale, cântărind valoarea morală a fiecărei alternative şi
alegând-o pe cea cu un plus de valoare morală. În sensul
original kantian, autonomia semnifică viaţa trăită în acord cu
legea morală autoimpusă (Sandu, 2012c).
Kant fundamentează viziunea sa asupra statului şi
dreptului în volumele ”Critica raţiunii practice” (1972) şi
”Întemeierea metafizicii moravurilor” (2007). Pentru filosoful
de la Konigsberg, sursa oricărei normativităţi o reprezintă
imperativul categoric ca formă supremă a legii morale (O’Neill,
2006).
Imperativul categoric reprezintă maxima voinţei
individului, fiind astfel sursa oricărei normativităţi, şi în acelaşi
timp sursa oricărei demnităţi a fiinţei umane.
Autonomia reprezintă expresia imanentă (manifestată) a
libertăţii, care este transcedentală şi universală, fiind de
domeniul lucrului în sine. Autonomia se bazează pe judecăţi
simultan universale şi necesare de tip aprioric, dar având o
natură imanentă, fiind constitutivă raţiunii practice. Legea
moralei este inerentă fiinţei umane, demnitatea acesteia
bazându-se pe autonomie, adică pe capacitatea individului de a
se autodetermina, luându-şi ca reper moral propria raţiune
asupra binelui public sau individual.
Legalitatea semnifică conformarea acţiunilor agentului
pe baza propriei voinţe individuale cu legea morală universală.
Moralitatea reprezintă determinarea propriei voinţe de către
legea morală. Perspectivele etice deontologiste din etica
modernă, inclusiv din cea aplicată, pornesc de la viziunea
kantiană conform căreia adevărul moral este universal şi poate
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fi dedus pe bază raţională. Curentele deontologiste vizează
stabilirea raţională a unor norme morale cu valoare de maximă
universală.
Autonomia ca autenticitate reprezintă capacitatea
individului de a fi consecvent cu propriile decizii, de a fi
autentic. Autonomia ca autenticitate îmbracă două forme
majore, prima punând accentul pe existenţa unui nucleu
autentic şi permanent al personalităţii, iar cea de a doua pe
capacitatea inovatoare a agentului moral. În prima accepţiune,
autonomia vizează ideea de integritate ca manifestare a fiinţei
umane autentice. Integritatea reprezintă virtutea morală de a fi
incoruptibil şi de a manifesta în toate împrejurările cinste şi
probitate. Pe de altă parte, integritatea este o componentă a
demnităţii profesionale, de exemplu în cazul magistratului
(Costiniu, 2007). Profesionistul are o obligaţie morală şi în
acelaşi timp răspundere profesională faţă de încrederea pe care
publicul trebuie să o manifeste în funcţia publică.
Florin Costiniu (2007) arată că, spre exemplu, dacă în
viaţa privată judecătorul ar avea o conduită pe care public ar
trebui s-o condamne, ar da dovadă de ipocrizie.
Înţelegerea integrităţii ca fiind o componentă a
autonomiei ca autenticitate, o derivăm direct din idealul kantian
de autonomie formulat în imperativul categoric.
A fi autonom implică a fi integru, adică permanent în
acord cu propria ta maximă morală şi implicit cu legea morală
universală. Menţinerea permanentă a integrităţii îl face pe
individ să fie mereu congruent cu sine însuşi, din punct de
vedere moral, şi deci să fie autentic.
Cea de a doua înţelegere a autonomiei ca autenticitate
reprezintă capacitatea de a trăi în acord cu cine suntem, adică
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cu propriul nostru sistem de valori, credinţe. Vorbim astfel de
autonomia ca autenticitate expresivă (Sandu, 2012c).
Autenticitatea expresivă reprezintă punerea în act a
autonomiei, făcându-se trecerea de la nivelul intenţiei la cel al
acţiunii. Autonomia kantiană vizează voinţa liberă şi aspectele
de intenţionalitate ale deciziei etice. Autonomia ideală
presupune raţionalitatea perfectă a fiinţei umane. Este posibil
ca rezultatele unei acţiuni să nu depindă exclusiv de intenţia
noastră. Singurul lucru asupra căruia avem deplin control îl
reprezintă propria voinţă (Kant, 2007). Ca atare, autonomia
kantiană este autonomia voinţei supusă controlului raţiunii.
Autonomia ca autenticitate ţine cont de faptul că
indivizii nu decid întotdeauna exclusiv raţional. În procesul
deciziei umane intervin emoţiile pozitive, sau negative,
atitudinile, paternurile comportamentale, dispoziţiile afective,
nivelul de inteligenţă, educaţia etc.
Autonomia ca autenticitate vizează decizia etică în act,
sau cu alte cuvinte, capacitatea de agent a individului ca actor
social.
Autenticitatea vizează un mod permanent de raportare
la sine şi la ceilalţi, consecvent cu propriile valori şi credinţe.
Integritatea nu mai acţionează la nivelul voinţei libere, ci la cel
al acţiunii. Autenticitatea implică autocunoaştere, acceptare şi
apreciere de sine.
Autonomia ca autenticitate nu ne îndepărtează de
idealul imperativului categoric, dar îl particularizează la situaţia
concretă a agentului moral în calitatea sa de actor social.
Autonomia expresivă ţine cont de contextul
construcţiei sociale, a deciziei etice, adică de acţiunile
comunicative la care agentul moral este parte, morala comună
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din societatea în care trăieşte, procesele socializante la care a
fost supus, nivelul cognitiv şi starea de sănătate. Autenticitatea
expresivă poate fi modificată de exemplu prin modificarea
chimismului cerebral, prin intermediul unor substanţe
psihotrope.
Ingmar Persson şi Julian Săvulescu (2012) sugerează
necesitatea “ameliorării morale” prin intermediul unor
substanţe ce reduc anxietatea, răspunsul la frustrare etc. Se
ridică bineînţeles o întrebare cu privire la realitatea autonomiei
în contextul în care comportamentul individual este dependent
de factori de personalitate ce nu ţin de voinţă.
Autonomia relaţională
Conştiinţa de sine raţională nu este un fapt psihologic,
ci o abstractizare de natură filosofică. Reflecţia reală care duce
la decizia etică se suprapune doar parţial peste idealul raţiunii
practice. Multe decizii autentice, consecvente cu sine însuşi, ale
individului, sunt luate fără o reflecţie explicită asupra
conţinutului moral al deciziei. Decizia etică curentă este
rezultatul procesului de socializare şi de internalizare a
normelor morale ale comunităţii, în care îndividul îşi desfăşoară
activitatea. În societatea patriarhală de exemplu, este larg
acceptată supremaţia bărbatului asupra femeii, violenţa în
familie fiind considerată legitimă. O femeie care acceptă
agresiunea, chiar violenţa soţului său, refuzând nu numai
depunerea unei plângeri împotriva acestuia, ci chiar şi
despărţirea de soţul agresor, îşi exercită autonomia decizională,
în sensul deciziei asupra propriei situaţii. Această decizie însă
nu este una raţională, care să denote în mod neaparat o
profundă reflecţie asupra propriei condiţii, ci mai degrabă un
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răspuns cultural la agresiunea la care este supusă. Traducerea
patternurilor culturale în atitudini şi acţiuni au la bază o
strategie comunicativă ce vizează poziţionarea individului în
comunitate.
Socializarea anticipativă deviantă poate gestiona accesul
nelegitim la resurse printr-un proces de construcţie socială a
unei ”valori morale alternative”. Acceptabilitatea socială şi
controlul social sunt determinate pentru gestionarea
autonomiei relaţionale. Individul este autonom, adică îşi
autogestionează propria viaţă şi propriile decizii în limitele
constructelor sociale pe care şi le-a internalizat. Un construct
social reprezintă un model interpretativ comportamental,
rezultat în urma unui proces de negociere socială a interpretării,
pe care membrii comunităţii o acordă unui lucru sau fenomen.
Autonomia însăşi este obiectul unei astfel de construcţii sociale
care pune individul în centrul atenţiei. Modernitatea centrată pe
individ crează un model de societate bazat pe triada autonomieautenticitate-individualitate. Modelele de societate bazate pe
societate organică eşuează în impunerea autonomiei ca valoare
centrală, ele având inerentă heteronomia ca expresie a etosului
comunitar. Abordarea paternalistă este expresia recunoaşterii
diferenţelor intrinseci între indivizi, la fel ca şi în cazul
autonomiei, iar în cazul paternalismului reprezintă accentuarea
neîncrederii în capacitatea individului de a funcţiona autonom.
Paternalismul reprezintă o funcţionare defectuoasă a
responsabilităţii faţă de celălalt. Altul este văzut ca scop în sine
dar şi ca mijloc de exercitare a grijii ca datorie faţă de celălalt,
încălcându-se astfel imperativul categoric (de a considera omul
întotdeauna ca scop şi niciodată ca mijloc). Autonomia
relaţională este o teorie venită să integreze conceptul de
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autonomie în modelul construcţiei sociale a realităţii. Individul
nu poate fi autonom decât în procesele de interacţiune socială
şi în limitele în care acţiunile comunicative la care este supus îi
permit accesul la strategii de putere şi la consens.
Autonomia relaţională este o dezvoltare a viziunii
asupra autonomiei expresive. În construcţia teoriei autonomiei
relaţionale se porneşte de la definirea autenticităţii faţă de
propriul sine ideal (Bandura, 2000; 2001).
Autonomia ca autodeterminare o înţelegem ca
exprimare de sine în context social. Autodeterminarea este
înţeleasă ca self-management în contextul interacţiunilor sociale
în care individul este parte. Modelul autonomiei relaţionale
contrastează cu modelul clasic al individului autonom.
Autonomia apare în interacţiunea socială şi este o măsură a
acestei interacţiuni. Pentru exercitarea autonomiei este necesară
interacţiunea socială. Autenticitatea se plasează la nivelul
interacţiunii sociale, autonomia fiind o măsură a calităţii
interacţiunii sociale. Autonomia este un dat transcedental, ea
variind în funcţie de situaţie. Pornind de la observaţiile lui
Kohlberg (1981), preferăm să înţelegem autonomia ca o
creştere graduală a intensităţii autodeterminării pe o scală ce
cuprinde anomia morală, obedienţa ca evitare a pedepsei,
complianţa ca acţiune în vederea gratitudinii, conformitatea ca
acţiune bazată pe respectul faţă de norme, adeziunea ca
atitudine proactivă datorită respectului faţă de valori. Această
scală a autonomiei relaţionale are în punctele terminus deplină
anomie şi respectiv autonomia raţională kantiană. Dualitatea
heteronomie-autonomie este o expresie a relaţiei cu celălalt în
construcţia propriei identităţi.
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Pentru Thomas Scanlon (1972), o persoană trebuie să
se privească pe sine ca independentă în decizie, alegând liber ce
să creadă, şi având posibilitatea alegerii între mai multe opţiuni
(Jennings, 2007). Contextul definirii autonomiei este cel socialpolitic, aceasta fiind corelată cu responsabilitatea şi cu
capacitatea de a fi subiectul unei acţiuni coercitive.
Fundamentele teoretice ale concepţiei lui Scanlon se regăsesc în
operele lui Immanuel Kant şi Stuart Mill.
Robert Paul Wolff (1970) plasează autonomia în
contextul confruntărilor între indivizi pentru control.
Conceptul de autonomie este plasat în contextul dezbaterilor
de filosofie politică, asupra compatibilizării autonomiei
individului cu legitimitatea autorităţii. Este propusă o decizie
consensuală ca modalitate de compatibilizare a intereselor
indivizilor. Pentru a sublinia rolul conceptului de autonomie în
forma culturii moderne, Joe Feinberg (1972) propune o
societate în care indivizii să posede toate celelalte virtuţi, fiind
lipsită de tiranie, dar în care să nu fie prezentă
autodeterminarea. Această societate este văzută ca lipsită de
umanism şi demnitate. Autonomia este cea care permite unei
persoane să fie demne de respect din partea celorlalţi.
Robert Hughes (1993), Jean Bethke Elshtain şi Cloyd
Timothy (1995) asociază autonomia şi autodeterminarea cu
dezordinea socială. Hughes (1993) sesizează existenţa unui vid
în miezul culturii americane contemporane, şi o senzaţie
omniprezentă a entropiei. Alan Wolfe (2001) discută despre
libertatea morală în corelaţie cu libertatea politică (Jennings,
2007) şi individuală. Contextul definirii termenului de
autonomie este acela al societăţii contemporane americane
bazate pe individualism, Wolfe (2001) făcând cu instrumente
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sociologice (Paden, 2003), o corelaţie dintre definirea virtuţilor
şi conceptul de viaţă bună (Fatic, 2013).
Pentru Lawrence Kohlberg (1981), autonomia solicită
conştiinţa de sine şi deliberare conştientă de sine în ceea ce
priveşte supunerea la reguli, fiind un stadiu de deplină
maturitate al dezvoltării morale în care individul acceptă
regulile şi le înţelege ca modificabile, bazate pe o judecată
dreaptă asupra regulilor, legilor, tradiţiilor, obiceiurilor şi
normelor societăţii, alegând conştient şi detaşat pe care dintre
acestea să le urmeze.
Autonomia, aşadar, conturează printr-o întreagă clasă
de idei, care converg în a afirma în termeni morali dreptul
individului de a trăi liber viaţa, în manieră proprie, atâta timp
cât nu dăunează celorlalte persoane, fiind sincer cu sine însuşi.
Teoriile filosofice, sociale, politice şi psihologice, care definesc
acest termen, constituie o parte semnificativă a culturii vestice
contemporane.
*
*

*

Din punct de vedere istoric, conceptul de autonomie ne
parvine pe două filiere distincte, şi anume viziunea kantiană şi
cea milliană. Julian Săvulescu (2007) prezintă autonomia în sens
kantian, ca un drept al individului la autodeterminare.
Deliberarea asupra valorilor este în egală măsură
importantă, ca şi cea asupra consecinţelor. Julian Săvulescu
consideră că adevărata autonomie este rezultatul confruntării
dintre dorinţa de a acţiona pe baze raţionale, şi preocuparea de
a fi raţional.
Pentru Christman (2009), autonomia morală se referă la
capacitatea individului de a-şi impune legea morală obiectivă şi
136
How to cite: @ Sandu, A. (2017).O etica centrata pe valori in sfera publica. Iasi, Romania: Lumen.

O etică centrată pe valori în sfera publică
constrângătoare, fiind recunoscută ca principiul general al vieţii
morale. Persoana autonomă este, în viziunea kantiană, modelul
persoanei morale. Autonomia morală constă în autoimpunerea
legii morale, care nu poate proveni în nici un caz din simţuri
sau dorinţe, sau din alte aspecte contingente, şi de aceea trebuie
să fie universală. Imperativul categoric kantian propune
autonomia ca valoare etică, înţeleasă ca virtute, de a acţiona în
consecvenţă cu legea universală. În virtutea aceluiaşi principiu
al imperativului categoric trebuie să acţionăm în aşa fel încât să
nu dăunăm libertăţii şi exercitării autonomiei celorlalţi (Guyer,
2004).
Principiul de independenţă, înţeles în sensul de
autonomie, a făcut ca legiuitorul român să interzică de exemplu
judecătorilor să facă parte din sindicate, partide politice, sau să
desfăşoare activităţi economice altele decât cea didactică.
Înţelegerea comună a termenului de independenţă
vizează „situaţia unei persoane care judecă lucrurile şi
acţionează în mod independent, neinfluenţată de alţii” (Luca,
Bulancea, 2008). Literatura de specialitate defineşte
independenţa ca „atribut al funcţiei care îi permite
judecătorului să acţioneze în realizarea actului juridic şi, mai
ales, să decidă, doar în baza legii şi a propriei conştiinţe, fără
nici o subordonare sau influenţă” 10 (Popa, 2007).
Cea mai importantă miză a principiului independenţei
magistraţilor este cea sistemică, şi anume a independenţei
Proiect pentru un nou Cod de etică al judecătorilor din România elaborat
de C.S.M. în colaborare cu Seminarul ProEtica al Departamentului de
Filosofie al Universităţii Babeş Bolyai din Cluj-Napoca, ca urmare a acţiunii
de implementare a Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor.
Disponibil online la adresa: http://www.alexandrina-radulescu-csm.ro/docs/
proiect-cod-etica.pdf.
10
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justiţiei ca întreg. Independenţa justiţiei este o garanţie a
statului de drept şi a existenţei reale a separării puterilor în stat
(Pivniceru, Luca, 2008).
Democraţiile reale consolidate conţin două elemente
semnificative, şi anume democraţia electivă sau alegerile libere
şi garanţiile constituţionale şi constituirea statului de drept
(Nemţoi, 2013). Statul de Drept presupune domnia legii în
condiţiile existenţei unor garanţii echitabile cu privire la
drepturile cetăţenilor şi la funcţionarea predictibilă a instituţiilor
statului. Chiar în condiţiile unei majorităţi absolute politic în
organele administrative sau politice, acestea nu îşi pot impune
arbitrar voinţa decât în limitele legii, ale Constituţiei şi
Convenţiilor internaţionale. Inclusiv modificarea legii poate fi
făcută doar în consecvenţă cu Constituţia şi Convenţiile
internaţionale. Statul garantează drepturile civile şi politice,
restrângerea acestora putând fi făcută doar pentru motive de
utilitate publică şi cu respectarea principiului proporţionalităţii.
Este rolul justiţiei în diversele sale instanţe, inclusiv a Curţii
Constituţionale, de a asigura funcţionarea Statului de Drept
(Sandu, Căbălău, 2014).
Una din caracteristicile modernităţii o reprezintă
extinderea publicurilor care iau parte la deliberarea civilă şi la
cea politică. Pentru autor, raţionalitatea şi deliberarea reprezintă
o caracteristică esenţială a sferei publice moderne (Sandu,
2013b). Modificarea publicurilor şi accentuarea diferenţelor duce
la apariţia diferitelor voci active în sfera publică (Habermas,
1998). Afirmarea individualităţii şi a autonomiei specifică
modernităţii post-kantiene duce la constituirea unor “instanţe
de de-privatizare a comunicării” (Sandu, 2013b) inducând o
atitudine critic-informată de facilitare a exprimării în sfera
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publică (Vlăduţescu, 2014b). Apariţia sferei publice constituie
un instrument de legitimare politică şi de reconstrucţie a
democraţiei liberale în conjuncţie cu cea a statului de drept.
Democraţia modernă liberală include ideea Statului de Drept ca
fiind singurul în măsură a garanta libertăţile individuale.
Sistemul legislativ modern este unul pozitiv, fiind în mod
obligatoriu individualizat. Legile sunt emise de un legiuitor,
încălcarea acestora fiind sancţionată de stat (Habermas, 2001;
Sandu, 2013b). Problematica garantării drepturilor omului este
corelativă cu cea a suveranităţii poporului, ca două surse
distincte de legitimare a exercitării puterii. Constituţionalismul
limitează capacitatea legiuitorului care reprezintă o majoritate
absolută a poporului în capacitatea de a încălca drepturile
fundamentale ale omului, precum şi o serie de principii
fundamentale de drept constituţional (Habermas, 2001).
Democraţia constituţională trebuie să codifice atât drepturile
fundamentale ale cetăţenilor, cât şi suveranitatea populară,
ambele fiind intuiţii originale, puse la baza democraţiei
constituţionale (Sandu, 2013b).
Vorbindu-se de rolul “legislator negativ”11 al Curţilor
Constituţionale
prin
asigurarea
controlului
de
constituţionalitate, Curtea Constituţională sau alte instanţe
limitează abuzul de drept (Ignătescu, 2013). Curtea
Constituţională şi-a exercitat în repetate rânduri rolul de
“legislator negativ”, prin soluţia de neconstituţionale dată în
A fost utilizat termenul de “legislator negativ” cu înţelesul dat de CCR în
cuprinsul Deciziei Nr.448 din 29 octombrie 2013 referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (3) din Legea nr.41/1994
privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi
Societăţii Române de Televiziune. Publicată în Monitorul Oficial nr. 5 din
07.01.2014.
11
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cazul unor legi adoptate de parlament cu o largă majoritate
bazat pe suportul popular (Vlădilă, 2014). În anul 2012, Curtea
Constituţională a invalidat referendumul de demitere a
preşedintelui, datorită neatingerii pragului electoral de 50%
necesar, ceea cea a statuat faptul că democraţia constituţională
şi Statul de Drept se îndepărtează de tirania majorităţii,
înlocuind-o cu domnia legii (Sandu, 2013b). Jürgen Habermas
consideră modelul democraţiei deliberative ca bază a unificării
principiului domniei legii, cu cel de suveranitatea absolută a
poporului. Constituţionalismul şi Statul de drept sunt istoric
plasate în opoziţie cu despotismul. Jürgen Habermas consideră
procesul de democratizare ca fiind unul de “îmblânzire a
puterii” şi diminuarea violenţei în exercitarea acesteia, făcând
referire la cele două cuceriri ale democraţiei contemporane:
instituţionalizarea egalei libertăţi a fiecărui cetăţean, precum şi
creşterea eficacităţii administrative a statului (Habermas, 2013).
Domnia legii şi raţionalizarea aparatului administrativ duce la
transformări semnificative în substanţa puterii statului şi în
exercitarea autorităţii publice. Substanţa dreptului internaţional
a suferit o serie de transformări ce vizează trecerea de la
coordonare la o reală cooperare internaţională (Sandu, 2013b).
Funcţionarea Statului de Drept nu solicită doar mecanisme
instituţionale de garantare a supremaţiei legii, ci şi o reală
independenţă a magistraţilor, nu doar una formală.
Independenţa reală presupune abţinerea politicului de a iterveni
în problemele justiţiei sau de a face declaraţii cu privire la
procesele aflate pe rol (Sandu, Căbălău, 2014).
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IV. PROFESIONALIZAREA EXPERTIZEI ETICE
CENTRATE PE VALORI ŞI AUDITUL DE ETICĂ
IV.1 Profesionalizarea expertizei etice
Managementul eticii „ca una dintre disciplinele
managementului” se ocupă de elaborarea acelor instrumente de
conducere care contribuie la dezvoltarea etică a unei
organizaţii, precum şi a acelor metode care pot fi utilizate spre
a determina în ce direcţie ar trebui să se dezvolte organizaţiile.
Managementul etic presupune descrierea şi analiza situaţiei
etice curente, determinarea situaţiei dezirabile, şi decizia asupra
măsurilor care trebuie luate pentru a o atinge, în perfecta
concordanţă cu celelalte forme de management.
Managementul etic este rezultatul impregnării tot mai
vizibile a organizaţiilor cu responsabilitate, privită însă nu ca un
element de decor, ci ca o „condiţie indispensabilă a existenţei
lor”. Organizaţia demonstrează responsabilitate morală, atunci
când îşi subordonează scopurile interesului societăţii (Kaptein,
1998). În opinia lui Ronald Jeurissen (2005), managementul etic
urmăreşte îmbunătăţirea proceselor decizionale, a procedurilor
şi structurilor organizaţionale, în aşa fel încât activităţile
organizaţiei să fie cât mai mult legate de principiile etice.
Instrumentele utilizate sunt codurile etice, auditul etic şi alte
„strategii” de conducere a organizaţiei pe calea respectării
moralităţii (Jeurissen, 2005).
Potrivit lui Donald Menzel (2007), managementul etic
nu constă în controlul şi penalizarea comportamentului
personalului, sau în reflecţia asupra eticii locului de muncă. El
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reprezintă, mai degrabă, ansamblul acţiunilor întreprinse de
manageri, pentru a stimula o conştiinţă şi sensibilitate etică,
care să pătrundă în toate aspectele activităţii organizaţiilor. El
este, pe scurt, promovarea şi menţinerea unei puternice culturi
etice la locul de muncă (Menzel, 2007).
Auditul de etică constituie un instrument eficient în
evaluarea organizaţională prin evidenţierea poziţionării acesteia
faţă de propriile standarde şi aşteptări. Un astfel de audit
implică o evaluare complexă şi comprehensivă a politicilor
procedurilor, produselor şi serviciilor, pentru evidenţierea
consistenţei acestora cu valorile şi misiunile organizaţiei.
Auditul de etică permite identificarea şi rezolvarea problemelor
referitoare la cultura etică organizaţională. Auditul de etică ar
trebui să fie realizat pentru a se putea înţelege nivelul de
conformitate dintre valorile organizaţionale şi practicile menite
să pună în practică aceste valori. Auditul de etică în acelaşi timp
urmăreşte evidenţierea climatului etic instituţional. Eventualele
probleme care pot apărea în implementarea politicilor de etică
vor fi de asemenea evidenţiate, urmărindu-se cauza acestora şi
formulându-se posibilele soluţii de ameliorare sau rezolvare a
acestora (Hofmann, 2006).
Literatura de specialitate evidenţiază o serie de situaţii
în care auditul de etică poate identifica şi semnala cauzele unor
probleme existente în organizaţie:
 declinul ratei de satisfacţie a membrilor organizaţiei şi a
beneficiarilor;
 o rată ridicată a refuzului serviciilor sau returnării
produselor;
 diminuarea sprijinului comunitar;
 conflicte de interes evidenţiate public;
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rata ridicată de chemări în instanţă;
periodic pentru evaluarea curentă a organizaţiei şi
pentru întâmpinarea posibilelor crize (Hofman, 2006).
Prezentăm în continuare etapele necesare în realizarea
unui audit de etică (Hofman, 2006). În opinia noastră, acest
model poate fi cu uşurinţă implementat de către experţii etici în
domenii precum sănătatea publică, asistenţă socială,
dezvoltarea organizaţională, auditul etic comunitar, etc.
Etapele propuse de autor au fost:
 analiza calitativă a documentelor disponibile în
organizaţie cu privire la misiunea etică, politici de etică,
coduri de etică, etc.
 analiza calitativă a trainingurilor de etică desfăşurate în
organizaţie;
 evaluarea calitativă a proceselor din organizaţie şi
analiza complianţei dintre acestea şi standardele etice
ale organizaţiei;
 realizarea unor interviuri şi focus-grupuri cu membri ai
organizaţiei în scopul evidenţierii politicilor etice din
organizaţie pe de o parte, şi a standardelor etice
implicite în activitatea curentă. Membrii organizaţiei
sunt chestionaţi de asemenea cu privire la raportarea
practicilor neetice;
 investigarea structurii organizaţionale şi a locului
managementului eticii în structura instituţională. Se
pune în evidenţă existenţa Comisiei de Etică şi rolul
acesteia în organizaţie;
 analiza relaţiei dintre organizaţie şi mediul extern. Sunt
evaluate obligaţiile organizaţiei faţă de mediul extern,
responsabilitatea socială a organizaţiei etc.;
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identificarea problemelor etice conştientizate la nivelul
membrilor organizaţiei;
 evaluarea culturii etice organizaţionale şi a acordului
dintre staf-ul organizaţiei şi valorile etice promovate de
organizaţie.
Se evaluează, de asemenea, aderenţa membrilor
organizaţiei la standardele etice, complianţa faţă de acestea şi
identificarea practicienilor cu valorile etice organizaţionale.
Suplimentar faţă de aceste direcţii ale auditului de etică,
noi recomandăm auditul comunicării etice în organizaţie.
Practicile de comunicare şi acţiunea comunicativă
desfăşurată de organizaţie trebuie evaluată din perspectiva
comunicării evaluărilor etice, practicilor discursive implicate în
obţinerea consensului interpretativ asupra funcţionării
organizaţiei şi serviciilor acesteia, plauzibilitatea comunicării,
elemente de persuasiune şi manipulare. În opinia noastră,
elementele de audit al comunicării sunt parte componentă a
auditului etic, întrucât acţiunea comunicativă este prin
excelenţă o acţiune etică.
De asemenea, avem în vedere realizarea unui audit de
etică al programelor desfăşurate de organizaţie, care să respecte
cel puţin principiile beneficienţei, non-vătămării, respectului
faţă de autonomia beneficiarilor, dreptăţii şi echităţii. În plus
faţă de aceste principia, preferăm să audităm programele unei
organizaţii din perspectiva responsabilităţii sociale a
organizaţiei asumată în implementarea proiectului, nondiscriminării şi tratamentului egal, accesibilitatea programului
inclusiv pentru populaţiile vulnerabile şi defavorizate;
transparenţă în selecţia beneficiarilor şi implementarea
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proiectului; egalitate de şanse şi oportunităţi atât pentru
beneficiary, cât şi pentru staff-ul proiectului.
O zonă particulară a auditului de etică o reprezintă
auditul politicilor publice şi a guvernanţei.
Auditul guvernanţei reprezintă o dezvoltare a auditării
publice a guvernării ce a fost definită original, ca o examinare a
modului în care este organizată administrarea intereselor
publice în acord cu Constituţia şi legislaţia relevantă. Este avută
în vedere eficienţa şi practica guvernării din perspectiva
eficacităţii utilizării resurselor publice. La acest nivel se pot
formula o serie de probleme etice ce vizează deciziile şi
politicile publice (Hardman, 2006). Fiind vorba de auditarea
etică a politicilor publice, noi considerăm relevantă extinderea
ideii de audit a guvernării la cea de audit a guvernanţei. Auditul
guvernanţei vizează transpunerea ideii generale de bine public,
de la nivelul unui concept public la nivelul programelor de
creştere a calităţii vieţii, şi în general al politicilor publice (Caras
(Frunză), Sandu, 2014; Sandu, Caras (Frunză), 2014; Caras
(Frunză), 2014). Ideea de bine public este o abstracţiune care
stă la baza oricărei viziuni etice şi politice. Binele public este
deseori asociat cu echitatea, egalitatea, îndreptăţirea, dar şi cu
libertatea, solidaritatea, dezvoltarea durabilă etc. Validarea
supremă a binelui public este cauza oricăror politici publice iar
transpunerea acesteia în acţiune socială reprezintă însăşi esenţa
guvernanţei, fie publice sau private. Analiza etică a guvernanţei
poate fi înţeleasă ca o evaluare etică a modului în care
managerii publici aleg între valori concurente. Gatekeeping-ul
etic sau opţiunea asupra valorilor constitutive a politicilor şi
programelor publice face ca guvernanţa să implice un proces de
decizie etică, astfel că managerii publici ar trebui să deţină
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suficientă expertiză etică pentru a putea exercita, în bune
condiţii, procesul de decizie etică. Auditul de etică al
guvernanţei vizează maximizarea rezultatelor benefice ale
politicilor publice şi de aceea are un caracter utilitarist,
consecinţionist. Calculul probabilităţii efectelor benefice ale
unei politici se poate realiza după formule matematice de calcul
al probabilităţilor. Această manieră de realizare a auditului de
etică vizează utilizarea eficientă a resurselor, fiind apropiat de
auditul de sistem şi de auditul etic în genere. Aparatul
matematic necesar pentru evaluarea etică bazată pe teoria
jocurilor este complex, depăşind nivelul volumului de faţă.
Teoria jocurilor, în esenţă, vizează analiza comportamentului
raţional al indivizilor, care se presupune că iau decizii raţionale.
Comportamentul raţional are la bază ideea de utilitate pentru
actor.
În cuprinsul volumului de faţă vom prezenta doar
dilema prizonierului ca exemplu de calcul a utilităţii unui
comportament etic. Raţionalitatea oricărei afaceri este crearea
de valori. Din perspectivă administrativă, valoarea centrală este
guvernanţa. Ca atare, jocul central al oricărei afaceri, inclusiv a
celor publice, este crearea de valori, “metajocul acesteia” îl
constituie crearea de reguli. O entitate crează valori atunci când
deţinem un cadru instituţional de cooperare atât în interiorul
organizaţiei, cât şi în exteriorul acesteia. Raţionalitatea jocurilor
din interiorul organizaţiei o constituie dinamica conflictcooperare. Rezolvarea acestei dinamici se realizează prin
procesul construcţiei normative.
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Figure. 1 Value creation by business, apud. Pies, Beckmann,
Hielscher (2009).
Teoria jocurilor presupune analiza comportamentului
raţional optim pe baza modelării matematice. Cadrul analizei
este deschis de ansamblul de reguli precise care stabilesc
posibilităţile de acţiune ale fiecărui actor şi modalităţile de
acordare a unor valori matematice alegerilor raţionale (în
conformitate cu normele) ale fiecărui actor.
Ideea centrală a acestei teorii o constituie conceptul de
strategie, prin joc înţelegându-se o situaţie în care se află doi
sau mai mulţi decidenţi numiţi jucători, puşi în faţa necesităţii
de alegere a unei strategii de maximizare a recompenselor şi
minimizarea pierderilor ce apar ca urmare a propriilor acţiuni,
compuse cu cele ale altor actori sociali. Teoria jocurilor este
fundamentată de Neumann şi Morgenstern şi este astăzi
aplicată în general în modelarea economică, dar şi în sociologie
şi etică, acolo unde se încearcă constituirea unor modele
matematice asupra comportamentului uman. Auditul etic bazat
pe teoria jocurilor poate fi utilizat în evaluarea unor politici
publice, de exemplu a politicilor de sănătate, calculându-se
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raţionalitatea alocării de resurse versus beneficienţa acestora
calculată în speranţa de viaţă, calitatea vieţii, etc. Personal,
respingem evaluarea problemelor etice exclusiv din perspectivă
utilitaristă, fără a ţine cont de valoarea demnităţii umane,
imposibil de calculat prin teoria jocurilor.
Nu în ultimul rând, dorim să menţionăm necesitatea
auditării transparenţei decizionale şi a funcţionării serviciilor
publice. Transparenţa în administraţia publică, ca şi în afaceri,
poate fi formală, asigurându-se accesul publicului la informaţia
relevantă. Cu toate acestea, procesul decizional netransparent
utilizează practici comunicative, menite să distorsioneze
raţionalitatea procesului decizional fie prin “strategii seductive”
care atrag atenţia decidentului spre o anumită latură a deciziei,
fie prin eludarea “vocilor alternative” în procesul obţinerii
consensului decizional. Termenul de “voci alternative” este
introdus de Carol Gilligan şi la ora actuală este considerat
element central în sociologia minorităţilor. Vocea persoanelor
oprimate incapabile de a fi agent moral este rareori auzită în
procesul de decizie publică, datorită lipsei participării.
“Pacienţii morali” ar trebui să fie reprezentaţi în procesul
decizional de către persoane capabile de agenţie morală reală.
Prin agenţie morală înţelegem capacitatea de a ne implica
autonom şi informat în procesele comunicative. Inegalităţile de
putere între actorii comunicaţionali diminuează şansele
obţinerii unui acord interpretativ favorabil tuturor membrilor
comunităţii. Participarea publică poate fi viciată de lipsa de
informare, de strategiile seductive, de imprecizia mesajului, etc.
Auditul transparenţei trebuie să vizeze acţiunile afirmative
realizate pentru includerea în câmpul decizional a tuturor

148
How to cite: @ Sandu, A. (2017).O etica centrata pe valori in sfera publica. Iasi, Romania: Lumen.

O etică centrată pe valori în sfera publică
stakeholderi-lor care îşi doresc paticiparea la procesul de luare a
deciziilor (Sandu, 2015a).
Realizând o sinteză a literaturii de etică (Parsons, 2008)
Tatiana Corodeanu-Agheorghesei (2013) identifică trei forme
ale auditului de etică, şi anume:
 auditul de conformitate ce vizează adecvarea politicilor
de etică şi a practicilor de etică din organizaţie la cadrul
legislativ în vigoare şi la standardele specifice
domeniului;
 auditul cultural (auditul culturii de etică organizaţională)
realizat sub forma unei diagnoze a culturii
organizaţionale ce vizează internalizarea standardelor
etice de către membrii organizaţiei;
 auditul sistemelor, care reuneşte auditul de
conformitate cu cel cultural (Corodeanu-Agheorghesei,
2013).









În practică, auditul de etică vizează următoarele aspecte:
Politicile şi procedurile de etică;
Conformitatea la politicile şi procedurile etice ale
organizaţiei;
Performanţele etice ale organizaţiei;
Percepţia membrilor organizaţiei asupra standardelor
etice din organizaţiei;
Valorile, aspiraţiile şi preocupările etice ale organizaţiei;
Percepţia stakeholderilor asupra caracterului etic al
organizaţiei;
Benchmarking-ul sau compararea nivelului etic din
organizaţie cu cel din organizaţii similare (CorodeanuAgheorghesei, 2013; Murray, 1995).
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Prin auditul de etică se urmăreşte investigarea modului
în care organizaţia acţionează, avându-se în vedere cel puţin
următoarele componente:
 Mediul: alinierea etică între organizaţie şi colaboratorii
săi din exterior, incluzând clienţii, furnizorii, prestatorii
de servicii, asociaţiile, etc.
 Resursele: cât de tangibile sau intangibile sunt resursele
necesare, astfel încât să limiteze sau nu funcţionarea
societăţii.
 Istoria: în ce mod istoria organizaţiei permite sau
limitează abilitatea de a opera cu propriile valori şi
scopuri etice.
 Misiunea: imperativele etice ale misiunii, viziunii şi
valorilor dezvoltate, şi cum se intersectează toate
acestea.
 Obiectivele strategice: problemele etice asociate cu
stabilirea şi atingerea obiectivelor strategice, şi cum se
reflectă acestea în viziunea şi valorile organizaţiei.
 Planurile strategice: cum intenţionează organizaţia să
atingă obiectivele strategice şi să rezolve problemele
etice apărute în urma aplicării acestor planuri.
 Stabilirea sarcinilor: cum defineşte organizaţia propria
activitate şi implicaţiile etice ale pregătirii angajaţilor
pentru efectuarea acesteia, şi cum este stabilit sistemul
de recompensare.
 Instituţionalizarea sistemului: problemele etice dezvoltate
de structura şi comunicarea formală, oficială (auditul de
conformitate).
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Sistemul informal: analizarea sistemului de leadership
(auditul cultural).
 Individualităţile: valorile şi principiile ce motivează
angajaţii şi cum se potrivesc ele cu valorile organizaţiei.
 Feedback-ul: cum învaţă organizaţia din propria ei
experienţă şi impactul acesteia asupra mediului etic şi
maturizării organizaţiei” (Agheorghesei, 2011).
Auditul etic vizează transpunerea în practică a Codului
etic al organizaţiei, precum şi respectarea standardelor etice
incluse în procedurile pe care organizaţia le implementează. Se
clarifică valorile actuale pe baza cărora organizaţia acţionează
efectiv (Agheorghesei, 2011), dar şi acelor valori care
acţionează subteran şi netransparent în organizaţie. Auditul etic
permite identificarea ariilor problemă din organizaţie şi crearea
unor baze de referinţă pentru evaluarea următoarelor
îmbunătăţiri (Agheorghesei, 2011) ale practicilor etice din
organizaţie (Sandu, 2012c).
Tot în această categorie, încadrăm analiza valorilor şi
principiilor care funcţionează formal sau informal în
organizaţie, şi aderenţa acestora la principiile generale ale
organizaţiei; analiza mediului etic al organizaţiei; rezilienţa la
valorile etice; autoaprecierea momentului de succes şi a
feedback-ului.
Auditul de etică e procesul prin care măsurăm „climatul
etic”, altfel spus, coerenţa internă şi externă a valorilor morale
de bază ale unei organizaţii. El urmăreşte să determine ce valori
şi standarde morale sunt în funcţiune, dacă sunt urmărite sau
nu, dacă sunt atinse obiectivele etice ale organizaţiei (control
intern) şi, pe de altă parte, dacă organizaţia se comportă
responsabil şi transparent cu partenerii, ţinând cont, atunci
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când e cazul, de diferenţele culturale, valorice, care pot apărea
mai ales în situaţiile în care partenerii sunt localizaţi în ţări
diferite (latura externă). Auditul etic stabileşte profilul moral al
unei organizaţii, factorii care-i afectează reputaţia şi imaginea pe
care o au în ochii partenerilor şi a publicului consumator
(Sandu, 2012c).
Agheorghesei Tatiana (2011) identifică şase dimensiuni
ale auditului de etică:
 „Definirea scopului (stabilirea subiectelor-cheie sau a
ariilor de risc);
 Revizuirea misiunii, a valorilor, a scopurilor, politicilor
şi priorităţilor (acţiunile trebuie să fie măsurabile prin
indicatori cantitativi);
 Colectarea şi analiza informaţiilor relevante
(identificarea instrumentelor şi metodelor; revizuirea
tuturor rapoartelor relevante; intervievarea şi
conducerea de focus-grupuri; rotaţia personalului şi
satisfacţia angajaţilor; clienţii şi stakeholderii– sondaje,
scrisori de răspunsuri, e-mail, telefoane);
 Verificarea rezultatelor (verificarea de către o parte
independentă);
 Raportarea constatărilor (un raport formal din care să
reiasă scopul, metodele utilizate, rolul auditorului,
principiile de ghidare urmate).
 Specificarea acţiunilor care vor fi implementate”
(Agheorghesei, 2011).
Pornind de la lucrările lui Frederic Reamer, autoarea
Agheorghesei Tatiana prezintă 17 arii ale riscului etic, în
domeniul asistenţei sociale, ce trebuie avute în vedere atunci
când se realizează un audit de etică. Aceste arii sunt:
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“Drepturile clienţilor (confidenţialitate şi intimitate,
divulgarea informaţiei, accesul la servicii);
Confidenţialitate şi intimitate (solicitarea de informaţii
private de la clienţi, stocarea şi protejarea informaţiilor
privind clienţii);
Obţinerea acordului (coerciţie, competenţă, validitatea
formelor de acordare a consimţământului);
Furnizarea serviciului (competenţa personalului,
utilizarea
de
intervenţii
netradiţionale
sau
experimentale);
Chestiunile de “graniţă” şi conflictele de interese
(discriminări sexuale, cadouri şi favoruri);
Documentaţia (evaluări, contacte, decizii, incidente
critice, rapoarte);
Defăimarea caracterului (defăimări, calomnii);
Înregistrările privind clienţii (stocare, reţinere);
Supervizarea (oferirea de informaţii, monitorizarea
practicilor – competenţă, neglijenţă, documentare,
evaluarea performanţei, acorduri scrise, receptivitate);
Dezvoltarea personalului şi perfecţionarea prin
programe de pregătire (abilităţi practice, disponibilitate,
legi şi reglementări, evaluare/intervenţie);
Apelarea la consultanţă (apelarea la consultanţi);
Apelarea clienţilor la instanţe superioare/specialişti
(monitorizare de către specialişti);
Frauda (documentaţia, facturarea, înregistrările
personale);
Încetarea furnizării/asigurării serviciilor (plecarea
angajaţilor, neconformarea);
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Diminuarea performanţei practicianului (familiaritatea
prea mare a personalului cu natura cazurilor, cauze şi
semne);
Evaluare şi cercetare/investigare (cunoştinţe, ghiduri de
protejare a participanţilor, utilizarea informaţiei,
anonimat şi confidenţialitate, conflictele de interese,
relaţii duale, acurateţea rapoartelor);
Luarea deciziilor de etică (abilitatea de a recunoaşte
dilemele etice, protocoalele de luare a deciziilor de
etică, coduri de etică relevante, principiile legale,
consultarea,
documentarea,
monitorizarea
şi
evaluarea...).” (Agheorghesei, 2011).

IV.2 Interesul superior al copilului.
Valoare operaţională în sistemele de protecţie socială.
Studiu de caz
Recent, presa românească a semnalat un caz de scoatere
în regim de urgenţă a copiilor, realizat de serviciile sociale
norvegiene, în detrimentul unei familii în care unul dintre
părinţi este cetăţean român12. Copii au fost propuşi spre a fi
daţi în plasament pentru presupuse abuzuri fizice şi emoţionale,
printre care în presă s-a discutat şi despre îndoctrinare
religioasă. Cazul a fost mediatizat pe larg atât în presa
românească, cât şi în cea internaţională, majoritatea luărilor de
Fragmente semnificative din acest capitol au fost publicate în limba
engleză în articolul: Sandu, A, (2016). Social Protection of Abused Children:
Norwegian Perspective. A Socio-Legal and Ethical Analysis, in "MEPDEV 2015
Multidimensional Education and Professional Development. Ethical
Values", coordinated by Antonio Sandu, Ana Frunza, Tomita Ciulei &
Laura Gorghiu, Editografica, Italy, ISBN: 978-88-7587-736-1
12
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poziţie criticând dur prestaţia serviciilor sociale norvegiene,
mergând până la a le acuza că practică “răpirea copiilor din
familie”. Mediatizarea excesivă a subiectului ne-a determinat să
realizăm o analiză a practicilor Banevernetului – sistemul de
protecţie socială a copilului din Norvegia – dintr-o perspectivă
socio-juridică şi etică.
Legislaţia românească privind protecţia socială a
copiilor împotriva abuzului a fost de asemenea consultată. Vor
exista referiri la Convenţia Europeană cu privire la drepturile
omului, şi în general la convenţiile internaţionale referitoare la
protecţia copilului precum şi la diverse decizii ale CEDO în
cazuri similare. Legislaţia românească la care facem trimitere
este, cu precădere, Legea 272/2004 republicată în 2014 privind
protecţia şi promovarea copilului, HG 49/2011 cu privire la
metodologia în caz de abuz şi trafic de minori şi OM 288/2006
referitor la standardele minime obligatorii privind
managementul de caz în protecţia copilului.
Cazul B. Abuz asupra copilului prin îndoctrinare
religioasă sau exces de putere a serviciilor sociale
Prezentarea cazului se bazează în special pe informaţiile
existente în mass-media, atât în cea românească. cât şi în cea
internaţională. Menţionăm că în documentarea efectuată nu am
identificat un punct de vedere oficial al Banevernet, care pe
motivul confidenţialităţii informaţiilor referitoare la minori,
refuză să formuleze puncte de vedere oficiale, altele decât cele
câteva poziţii oficiale cumunicate familiei B. Cei cinci copii ai
familiei B au fost luaţi de către serviciul de protecţie a copilului
din Norvegia şi trimişi în plasamentul de urgenţă. Motivul
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declarat al intervenţiei a fost abuzul fizic şi emoţional la care
copiii sunt supuşi în familie.
Abuzul fizic este confirmat prin declaraţia unuia dintre
copii, făcută în faţa asistentei sociale norvegiene. Abuzul
emoţional este justificat prin îndoctrinarea religioasă la care
copiii ar fi supuşi în familie – părinţii fiind membrii ai unui cult
religios neoprotestant13.
Cazul B prezintă o serie de particularităţi ce merită a fi
analizate din perspectivă socio-juridică:
 Cazul a fost sesizat de către un cadru didactic care avea
obligaţia de a anunţa protecţia copilului (Banevernet) cu
privire la suspiciunile de abuz;
 Familia recunoaşte că a aplicat corecţii copiilor, dar
pretinde că măsura decăderii din drepturile părinteşti şi
cea a plasamentului de urgenţă sunt disproporţionate
faţă de fapta săvârşită (Sursa: HotNews.ro);
 Părinţii declară că au avut cunoştinţă de legislaţia
norvegiană în domeniu şi de interdicţia absolută a
oricărei forme de violenţă asupra copilului;

Am ales să nu facem o trimitere directă către sursele media din care
infomaţia a fost sintetizată, întrucât acestea prezintă date de identificare a
familiei şi copiilor respectivi, ceea ce contravine obligaţiei de
confidenţialitate în cercetarea ştiinţifică care are ca subiect minori. Chiar
dacă speţele sunt de notorietate publică, vom păstra confidenţialitatea
datelor despre cazurile în discuţie, aceasta fiind o obligaţie ontologică în
acest tip de cercetare. În acelaşi timp am sintetizat datele din mai multe
surse media, care vor fi menţionate fără a face o trimitere directă specifică la
articolele concrete, având grijă ca pluralitatea de surse utilizate să fie
adaptate astfel încât să nu fie prezentate idei care nu sunt curente publicului,
evitând astfel necesitatea citării cu exactitate a datelor. Fiind o cercetare de
natură calitativă, nu se impune verificabilitatea datelor, aceasta fiind o
caracteristică a cercetării sociale, inclusiv a celei socio-juridice.
13
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Părinţii compară legislaţia românească cu cea
norvegiană, arătând că “mici corecţii” sunt acceptabile
în legislaţia românească, precum şi în cea a altor ţări;
Părinţii afirmă că nu s-a respectat obligativitatea
realizării unei anchete sociale înainte de luarea măsurii
plasamentului de urgenţă a copiilor;
Plasamentul de urgenţă s-a realizat către trei familii
substitut, încălcându-se principiul dreptului copilului la
familie, şi pe cel al interzicerii separării fraţilor în cazul
luării unor măsuri de protecţie;
Restrângerea dreptului la vizitare a copiilor de către
părinţi, şi inclusiv dreptul mamei de a-şi alăpta copiii
sugari.

Analiza socio-juridică şi etică
Katrin Križ şi Marit Skivenes (2014) au realizat o
cercetare exploratorie în California, Anglia şi Norvegia prin
care au demonstrat că principiile de practică împărtăşite de
asistenţii sociali influenţează practica efectivă şi măsurile pe
care aceştia le iau. Rezultatele respectivei cercetări arată că în
Norvegia, percepţia lucrătorilor sociali este orientată către
centralitatea copilului şi bunăstarea acestuia, în timp ce viziunea
dominantă a lucrătorilor sociali din Marea Britanie este
orientată către siguranţa şi centralitatea copilului, în timp ce a
celor americani, pe permanenţa familiei şi menţinerea relaţiilor
copiilor cu familia. Aceste diferenţe sunt regăsite atât la nivelul
legislaţiei, cât şi în opinia profesională a practicienilor (Križ,
Skivenes, 2014).
Principiul interesului superior al copilului este cuprins
în Convenţia cu privire la drepturile copilului, fiind preluat ca
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atare în legislaţia naţională a majorităţii statelor, inclusiv în cea
norvegiană, dar şi în cea românească. Prioritatea interesului
superior al copilului este un principiu bazat pe valoarea socială
acordată copilăriei, şi valoarea etică constitutivă a asistenţei
sociale – bunăstarea copilului (Caras (Frunza), Sandu, 2014;
Sandu, Caras (Frunza), 2014; Sandu, 2015b). Acest principiu
este tradus diferit în legislaţiile naţionale şi în practicile sociale
în funcţie de prioritatea unuia sau altuia dintre valorile
operaţionale: centralitatea copilului, siguranţa acestuia,
bunăstarea şi îngrijirea în cadrul familiei. Centralitatea copilului
reprezintă un model de construcţie a politicilor sociale în
funcţie de ceea ce societatea percepe ca fiind interesul superior
al copilului.
În conformitate cu acest model, societatea are prioritate
în anumite cazuri în decizia cu privire la bunăstarea copilului.
Serviciile sociale pot interveni – atunci când o comisie
independentă decide în baza unor suspiciuni de abuz sau
neglijare – în viaţa privată a familiei (Articolul 4.12 din
Norvegian Child Welfare Act). Decizia are un caracter de
urgenţă şi este o măsură tranzitorie atunci când gravitatea
faptului de abuz sau neglijare este considerată incompatibilă cu
îngrijirea familială. Atunci când centralitatea copilului se
asociază cu preocuparea pentru siguranţa acestuia, cum este în
cazul modelului norvegian, va rezulta o politică socială bazată
pe normativitate, care să excludă orice formă de abuz sau de
neglijare în dorinţa de a se limita riscul unor abuzuri ulterioare.
În speţă, preocuparea pentru siguranţa copilului şi reducerea
riscului oricărei lezări a acestuia a generat măsura plasării de
urgenţă a copiilor în familii de substitut.
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Modelul priorităţii îngrijirii familiale pune accentul pe
formarea ataşamentului copilului în mediul familial (Miftode,
2011). În conformitate cu această abordare, familia este
valoarea centrală a sistemului de protecţie socială, bunăstarea
copilului realizându-se în mediul familial. O astfel de abordare
pune accentul pe menţinerea copilului în familie, atât cât este
posibil. Măsurile de sprijin vor viza familia şi mobilizarea
resurselor familiale, inclusiv a celor din familia extinsă.
Abordarea centrată pe familie are la bază un model social bazat
pe solidaritate şi pe comunitate ca resursă principală în
protecţia copilului, acest model fiind mai aproape de valorile
religioase creştine tradiţionale. Acest lucru poate fi considerat
un motiv pentru care acţiunea Banevernetului a fost
considerată de o parte a publicului ca fiind un atac la libertatea
religioasă şi la valorile tradiţionale ale familiei. În virtutea
solidarităţii şi a obligaţiilor de reciprocitate din familie, anumite
forme de violenţă, mai ales cele simbolice, sunt parţial trecute
cu vederea, pe motivul bunei funcţionări a familiei şi a datoriei
reciproce dintre membrii acestora.
Tocmai în virtutea unui asemenea model comunitarian
poate fi interpretată declaraţia familiei B, în sensul susţinerii
acceptabilităţii micilor corecţii aplicate copiilor.
Educaţia religioasă face parte din prioritatea interesului
superior al copilului. Dreptul la asigurarea educaţiei religioase
este exercitat de familie în interesul superior al copilului.
Această libertate nu poate fi absolută, familia putându-şi
exercita prioritatea în educaţia moral- religioasă a copiilor până
la punctul în care aceasta periclitează siguranţa copiilor. Refuzul
pe motive de conştiinţă a unor tratamente salvatoare de viaţă –
cum este de exemplu cazul transfuziei sangvine, dar şi a
159
How to cite: @ Sandu, A. (2017).O etica centrata pe valori in sfera publica. Iasi, Romania: Lumen.

Antonio SANDU
avortului terapeutic în situaţie de risc pentru mama minoră –
nu sunt acceptabile în sistemul de protecţie a copilului în care
predomină accentul pe siguranţă ca definiţie operaţională a
centralităţii interesului superior al copilului. Recentul deces a
unei minore din Suceava datorită refuzului unui transfer
sangvin pare să arate o mutare a interesului familiei către
drepturile religioase, chiar în faţa dreptului la viaţă a minorului.
Aceasta este o situaţie de concurenţă de valori în îndeplinirea
interesului superior al copilului. Dreptul acestuia la viaţă şi
sănătate versus dreptul la libertate religioasă, este conflict de
valori gestionat prin consimţământ delegat.
Acceptabilitatea morală şi judiciară a “micilor corecţii”
cu scop educativ este dată de răspunsul la întrebarea: ce este
mai traumatizant pentru copil: abuzul şi/sau neglijarea/ sau
excluderea sa din familie? În primul caz, intensitatea abuzului,
mai ales a celui emotional, este definitorie pentru formarea
personalităţii copilului, abuzul sau neglijenţa, mai ales repetată,
ducând la un ataşament ambivalent (Miftode, 2011) şi
nesiguranţă. Scoaterea copilului din familie, mai ales după o
anumită vârstă, generează de asemenea ataşament ambivalent,
frustrare şi sentimente de vinovăţie. Acesta este motivul pentru
care măsura separării copilului de familie ar trebui să fie una
excepţională şi proporţională cu gravitatea abuzului. În speţă,
măsura viza toţi copiii familiei, ceea ce arată că riscul perceput a
fost unul ridicat, putând fi suspicionate convingeri xenofobe
sau discriminări pe criterii religioase şi de conştiinţă a celor
implicaţi în managementul de caz. Această afirmaţie nu poate fi
validată în lipsa unor declaraţii ale Banevernetului, sau a unor
martori cu privire la intensitatea şi frecvenţa abuzului fizic şi a
specificului emoţional la care copiii din familia B au fost supuşi.
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Un posibil abuz al Banevernetului îl constituie ridicarea
tuturor copiilor din familie, inclusiv a celui sugar, de câteva
luni. În lipsa unor declaraţii contrare, a unor martori, este greu
să presupunem un abuz fizic asupra copilului sugar. Este logic
să presupunem că decizia Banevernetului a avut ca scop
preîntâmpinarea unor posibile abuzuri în viitor, mai ales
abuzuri emoţionale. Riscul de abuz poate fi preîntâmpinat pe
baza extrapolării comportamentului actual faţă de copii mai
mari ai familiei şi observarea unor constanţe comportamentale
abuzive a părinţilor. O asemenea presupunere care să răstoarne
practic prezumţia de nevinovăţie, nu poate să fie realizată fără o
expertiză psihiatrică medico-legală de profunzime. Singurele
elemente materiale care să indice riscul unor viitoare infracţiuni
asupra copilului – în conformitate cu legislaţia norvegiană
abuzul asupra copilului constituie infracţiune – îl alcătuiesc
eventuale declaraţii ale părinţilor care să probeze apologia
infracţiunii sau intenţia de a săvârşi abuzuri asupra copiilor în
viitor.
În opinia noastră, decăderea din drepturile părinteşti
poate fi considerată o sancţiune, în timp ce măsura ridicării
copilului din familie este o măsură protectivă, şi ca atare nu
trebuie în mod necesar coroborată cu prezumţia de
nevinovăţie. Aceasta trebuie să se bazeze pe afirmarea bunei
credinţe a făptuitorului în lipsa unor probe care să demonstreze
contrariul, chiar dacă există indicii că o faptă similară a mai fost
săvârşită asupra altei persoane. Sancţiunea dar şi prezumţia de
nevinovăţie trebuie să funcţioneze pentru trecut, niciuna
neputând fi în mod legitim extinse către comportamente
viitoare.
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Retragerea copiilor din familie, inclusiv a acelora asupra
cărora nu s-a efectuat nici un abuz, nu este o sancţiune, şi ca
atare nu trebuie considerată o atingere adusă prezumţiei de
nevinovăţie. Retragerea copiilor din familie este însoţită de
limitarea unor libertăţi ale părinţilor, inclusiv a dreptului
acestora de a asigura o educaţie religioasă copiilor în
conformitate cu propriile lor valori spirituale. Siguranţa copiilor
ca justificare a măsurii poate fi motivată ca interes superior al
copilului, doar atunci când evaluarea psiho-socială a membrilor
familiei indică un risc crescut de conduite abuzive. În
conformitate cu datele din mass-media, o asemenea evaluare nu
a fost realizată nici înaintea luării măsurii protecţiei de urgenţă
şi nici în perioada imediat următoare. Concluziile cu privire la
riscurile unei conduite abuzive pot avea la bază prejudecăţi cu
caracter discriminatoriu fie pe criterii etnice, religioase sau
xenofobe. Este însă incorect să prezumăm discriminarea câtă
vreme nu avem o motivare precisă a deciziilor Banevernetului.
Speţa este una dificilă, întrucât interzicerea unor drepturi se
realizează ca măsură protectivă împotriva unei culpe viitoare.
O altă posibilă încălcare a drepturilor familiei B o
reprezintă presupoziţia – conform declaraţiei familiei B,
nonconfirmate de surse Banevernet – cu privire la demersurile
pregătirii copiilor pentru adopţie naţională la nivelul Norvegiei.
Pregătirea copiilor pentru adopţie înainte ca părinţii să fie
decăzuţi din drepturi – dacă într-adevăr se confirmă această
presupoziţie – poate indica o înfrângere adusă depturilor
părinteşti prin anticiparea rezultatelor unui proces – de
decădere a părinţilor din drepturile părinteşti – aflat pe rol. La
modul absolut, această măsură nu duce, în opinia noastră, la o
reală înfrângere a liberului acces la justiţie şi a dreptului la un
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proces echitabil, întrucât pregătirea pentru o adopţie nu este o
măsură ireversibilă. Ea se realizează în baza suspendării
temporare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti şi devine
inoperantă în cazul respingerii de către instanţă a cererii
Banevernet, de decădere din drepturile părinteşti a familiei B.
Decăderea din drepturile părinteşti
Gabriela Lupşan (2011) arată că sintagma interesului
superior al copilului ar trebui înţeleasă în sensul unei libertăţi de
apreciere şi valori contextuale, ceea ce face ca interesul superior
al copilului să fie unul flexibil. În sprijinul celor afirmate, este
adusă o cauză soluţionată de CEDO şi anume Sabău şi
Pârcălab contra României. CEDO arată că legislaţia
românească – abrogată între timp prin intrarea în vigoare a
noilor coduri – criticată, eşuează în realizarea interesului
superior al copilului, aplicând interzicerea drepturilor părinteşti
ca pedeapsă accesorie aplicată oricărei persoane care execută o
pedeapsă privativă de libertate. Aplicarea sancţiunii decăderii
din drepturile părinteşti ca pedeapsă accesorie trebuie să fie
realizată numai după examinarea a ceea ce este în interesul
copilului. Persoana nu poate fi privată de drepturile părinteşti
prin simpla invocare a interesului superior al copilului, fără o
temeinică analiză a comportamentului părintesc considerat
nedemn.
Aplicând aceste consideraţii ale CEDO la speţa
considerată, putem face câteva comentarii, şi anume: decăderea
din drepturile părinteşti nu poate fi aplicată decât de o instanţă
de judecată şi doar după temeinica analiză a ceea ce semnifică
interesul copilului în speţă. Mai mult decât atât, deşi decăderea
poate fi considerată o pedeapă accesorie, ea trebuie interpretată
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în sensul exprimat de CEDO ca fiind mai degrabă o măsură de
protecţie a copiilor, decât un instrument de pedepsire a
părinţilor pentru propriile fapte penale. Mai mult, în opinia
noastră, decăderea din drepturile părinteşti ca sancţiune pentru
alte fapte decât cele care lezează interesul superior al copilului,
poate fi pusă sub semnul întrebării din perspectiva interpretării
sale ca tratament inuman şi degradant.
Decizia CEDO menţionată anterior trebuie considerată
în sensul interpretării decăderii din drepturile părinteşti, ca un
instrument de protecţie al copilului, mai degrabă decât o
sancţiune la adresa părinţilor. Fără a fi exclus caracterul
sancţionatoriu al măsurii, acesta nu poate avea vocaţia
universală a unui blam moral (Lupşan, 2011).
În speţă, în instanţa de judecată, la propunerea
Banevernetului se poate decide decăderea din drepturile
părinteşti faţă de unul sau mai mulţi din copiii familiei B.
Instanţa trebuie să chibzuiască asupra comportamentului
nedemn faţă de respectivii copii, şi să aplice sancţiunea doar
pentru comportamente anterioare nedemne. Pe de altă parte,
retragerea copiilor din familie pe perioadă determinată poate fi
considerată legitimă în funcţie de gravitatea estimată a
abuzului/neglijenţei.
Conform declaraţiilor Banevernet transmise massmediei româneşti, măsura excluderii copiilor din familie trebuie
inclusă în rândul celor excepţionale, care se aplică în situaţii
deosebit de grave. O altă speţă CEDO (Lupşan, 2011) arată că
statele au obligaţia pozitivă de a proteja copiii, inclusiv prin
retragerea acestora din căminul familial. Curtea statuează o
obligaţie pozitivă a statului de a informa părinţii de probele
care au stat la baza adoptării măsurii de separare a copiilor de
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către aceştia. O altă obligaţie a statelor este aceea de a implica
părinţii în procesul decizional cu privire la protecţia copilului,
inclusiv în cazul măsurii de retragere temporară a copiilor din
căminul familial. Este obligatorie luarea măsurilor necesare de
menţinere a relaţiei personale între părinţi şi copii, şi măsuri
afirmative în vederea restabilirii vieţii de familie şi a revocării
măsurii separării copilului de familie. Aplicând aceste opinii ale
CEDO la speţa în discuţie, menţionăm faptul că serviciile
sociale norvegiene au asigurat măsurile de menţinere a relaţiilor
personale între copii şi părinţi prin asigurarea dreptului de
vizitare sub supravegherea asistenţilor sociali. Semne de
întrebare ridică afirmaţia mamei, conform căreia îi este interzisă
alăptarea copilului, deşi în lipsa unor opinii ale Banevernet ne
bazăm doar pe declaraţiile părinţilor. Ca atare putem considera
că această măsură, în cazul în care se dovedeşte a fi cu adevărat
aplicată, eşuează în a asigura interesul copilului sugar în ceea ce
priveşte formarea identităţii sale.
O altă măsură care poate ridica semne de întrebare –
dacă se confirmă declaraţiile părinţilor – este pregătirea copiilor
pentru adopţie în lipsa unor măsuri care să poată duce la
reintegrarea familiei. Desigur că poate fi la mijloc o confuzie
între plasarea copilului într-o familie de asistenţi maternali
profesionişti, ceea ce este o măsură temporară de protecţie a
copilului care nu duce în mod necesar la ruperea relaţiilor
dintre părinţi şi copii.
Modelul norvegian vs modelul românesc în ceea ce
priveşte violenţa în familie
Societatea norvegiană este una profund secularizată,
care îşi bazează politicile în sfera bunăstării copilului, pe
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principiile umanismului secular. Aceste principii au la bază
drepturile persoanei, fiind orientate către individ şi bunăstarea
acestuia. Conform declaraţiei reprezentanţilor Banevernet către
HotNews.ro, sistemul de protecţie al copilului norvegian se
bazează pe toleranţă zero faţă de abuzuri fizice, sexuale dar şi
emoţionale asupra copilului. Banevernet este criticată frecvent
pentru această poziţie de toleranţă zero faţă de abuzurile asupra
copilului. Mass media internaţională indică o rată crescută de
aplicare a măsurii separării copilului faţă de părinţi. Multe
dintre speţele menţionate de mass-media au avut ca actori
familii provenite din alte medii culturale. Diferenţa de
mentalitate între culturile bazate pe valori tradiţionale, inclusiv
pe cea a dreptului părinţilor de a-şi disciplina copiii, şi cele
postmoderne, bazate pe individualism, sunt evidente şi pot
duce la intoleranţă de ambele părţi.
Un studiu realizat de Salvaţi copiii şi citat de
HotNews.ro arată că 63% dintre familiile din România acceptă
forme considerate minore, de violenţă asupra copiilor, cum ar
fi: trasul de urechi sau palme. Studiul menţionat arată că bătaia
este folosită în scop educativ în 63% din familiile chestionate.
Analiza statistică a grupului ţintă format din 13126 de copii
proveniţi din familii defavorizate (R. P., 2015) arată că 62%
dintre aceştia prezentau comportamente agresive şi dificultăţi în
managementul furiei, la 18% din copiii abuzaţi s-a înregistrat o
dependenţă crescută faţă de părintele abuzator, şi o slabă
dezvoltare a autonomiei personale şi a responsabilităţii. În
rândul copiilor abuzaţi se poate observa o manifestare a
sentimentelor de frică, revoltă, precum şi resentimente faţă de
părinţi. Aceste sentimente se transformă în sentimente de
insecuritate, şi prin strategii de imitaţie vor duce la perpetuarea
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strategiilor de violenţă în relaţiile părinte copil. Acelaşi studiu
arată că 58% din părinţii chestionaţi au încredere în măsurile
educaţionale care presupun lovirea copilului, asociind
atitudinile parentale suportive cu pierderea autorităţii parentale
(R. P., 2015).
Majoritatea comentariilor elaborate de către cititori,
care însoţesc articolul de pe HotNews.ro, susţin micile corecţii
aplicate asupra copilului, mergând până la blamarea culturii
occidentale a libertăţii, care destructurează modelul tradiţional
românesc. Fenomene antisociale precum consumul de droguri,
traficul de persoane, prostituţia, etc., până şi opţiunile
homosexuale sunt exemplificate ca rezultat negativ ale lipsei
“măsurii parentale de corecţie”.
În opinia noastră, societatea românească este una
încărcată de frustrări şi resentimente cu un înalt grad de
violenţă simbolică în relaţiile interpersonale şi cu o toleranţă
ridicată la opresiune şi violenţă. Există la nivelul societăţii
româneşti o lipsă a culturii libertăţii şi a corolarelor acesteia:
autonomia şi responsabilitatea. Societatea românească
pendulează între valorile tradiţionale şi cele neo-moderne. În
general, există o dorinţă ca nivelul de viaţă să fie asemănător cu
cel din societăţile post-moderne, dar fără a se părăsi valorile
pre-moderne a unui univers paternalist dar lipsit de solidaritate.
În speţa invocată, s-a adus în discuţie posibila încălcare
a libertăţii religioase. În cazul în care această încălcare a
survenit, ea poate fi pusă în legătură cu o mentalitate tradiţional
religioasă cu origine veterotestamentară, care nu numai că
permite părinţilor minime forme de violenţă în disciplinarea
copiilor, dar şi legitimează violenţa împotriva acestora prin
trimiteri la textul biblic care recomandă tratamente inumane şi
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degradante, cu condiţia de a nu avea intenţia de a omorâ
copilul. În opinia noastră, umanismul creştin ar trebui să sufere
un proces de modernizare, în direcţia prefigurată de mesajul
Cristic ce pune accent pe valoarea iubirii şi iertării în locul celei
a retribuirii.
*
*

*

Interesul superior al copilului este un construct
dependent de contextul social în care această valoare este pusă
în aplicaţie. Acest concept este în general interpretat împreună
cu cel de drept al copilului la familie, dar şi de drepturi
părinteşti.
Există o diferenţă în abordarea interesului superior al
copilului în societăţile tradiţionale sau post-tradiţionale, bazat
pe autoritate şi legitimitate transcendentă de obicei religioasă, şi
cele post-moderne centrate pe individ, şi care-şi găseşte
legitimitatea în responsabilitate şi normativitate.
IV.3. Etica strategiilor de motivare a personalului
în organizaţii
Motivarea personalului14 reprezintă o responsabilitate
importantă a managerilor, făcând de multe ori diferenţa dintre
cei performanţi şi cei mai puţin performanţi. Motivarea
reprezintă un proces care are loc la nivelul fiecărui individ, în
funcţie de propriul sistem de valori, de trebuinţe şi de propria
Fragmente semnificative din acest capitol au fost publicate în limba
engleză în articolul: Sandu, A. (2016). Using the Pyramid of Neurological
Levels in the Human Resources Motivation Management.
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 8(2), pp. 31- 44.
DOI: 10.18662/rrem/2016.0802.03
14

168
How to cite: @ Sandu, A. (2017).O etica centrata pe valori in sfera publica. Iasi, Romania: Lumen.

O etică centrată pe valori în sfera publică
sa personalitate (Dodu, Raboca & Tripon, 2011). Astfel că
relaţia dintre motivare şi performanţă este dată de capacitatea
managerului de a direcţiona procesul de realizare a valorilor,
nevoilor şi intereselor angajatului, în sensul îndeplinirii
obiectivelor organizaţiei. Articolul urmăreşte prezentarea unui
posibil model – teoretic – de utilizarea a Piramidei Nivelurilor
Neurologice formulată de Dilts, în construcţia motivaţiei
instrinseci a resursei umane în organizaţiile postmoderne.
Motivarea personalului ca funcţie a managementului
resurselor umane
Dacă selecţia personalului ar trebui să aducă
organizaţiei resursa umană potenţial corespunzătoare nevoilor
acesteia, componenta managerială a motivării personalului ar
trebui să ducă la transformarea potenţialului fiecărui angajat în
rezultate concrete, în sensul îndeplinirii obiectivelor
organizaţiei. Unicitatea fiecărei persoane face imposibilă
existenţa unei reţete unice care să asigure motivarea
personalului la un nivel care să asigure performanţa.
O interesantă teorie asupra motivaţiei muncii este
formulată de Ticu Constantin şi colaboratorii, care vizează o
stadializare a motivaţiei muncii, autorii identificând o etapă de
implicare motivaţională, tradusă prin dispoziţia individului de a
se implica într-o activitate şi respectiv persistenţă
motivaţională, cu referire la perseverenţa individului în a
desfăşura activitatea respectivă (Constantin, et al., 2008).
Majoritatea teoriilor motivaţionale vizează una din cele 2 etape,
când de fapt motivaţia ar trebui tratată diferenţiat în funcţie de
stadiul în care individul se află, la nivel de implicare în acţiune
sau de perseverenţă în aceasta. Dacă abordarea motivaţională

169
How to cite: @ Sandu, A. (2017).O etica centrata pe valori in sfera publica. Iasi, Romania: Lumen.

Antonio SANDU
bazată pe trebuinţe primare vizează în principal implicarea în
acţiune, doar apelul la trebuinţele superioare duce la
perseverenţa în desfăşurarea activităţii şi implicit la performanţă
profesională. Din această perspectivă ar rezulta ipoteza
conform căreia motivaţia financiară bazată pe valori salariale
mari, duce la implicarea individului în activitatea profesională,
dar nu constituie o motivare suficientă pentru perseverenţa în
menţinerea unor standarde profesionale ridicate. Pentru aceasta
din urmă, motivaţia non salarială legată de valorile identităţii
profesionale şi a apartenenţei, ar trebui adăugate sub forma
unui climat de muncă care să genereze sentimentul apartenenţei
la o cultură profesională specific, şi construcţia identitară în
jurul valorilor profesionale sau a celor ale organizaţiei.
Definirea performanţelor profesionale include două
dimensiuni, una a performanţei organizaţionale, şi o alta a
performanţei individuale. Performanţa organizaţională este
înţeleasă ca o noţiune complexă care întruneşte sensurile generate
de oportunităţile generale şi specifice fiecărei organizaţii
(Muntean, 2014). Performanţa organizaţională depinde de o
serie de cadre, printre care fluxul de capitaluri, mediul
instituţional, specificul pieţelor pe care operează şi în principal
pe calitatea capitalului uman la care organizaţia are acces.
Performanţa individuală a angajaţilor o înţelegem ca o
actualizare a potenţialităţilor individului în sfera acţiunii.
Potenţialul uman reuneşte aptitudinile generale şi specifice,
competenţele şi talentul pe care individul le posedă.
Motivaţia muncii
La baza oricărui comportament uman stă o serie de
trebuinţe, a căror îndeplinire generează o stare de bine, de
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împlinire, creează şi menţine un tonus emoţional şi un nivel
energetic ridicat. Din perspectiva alinierii cu trebuinţele
individului, există două tipuri de factori motivaţionali:
îndreptarea către un rezultat dezirabil – factori pull – şi evitarea
unui rezultat indezirabil – factori push (Kirkwood, 2009). În
anumite situaţii, ambele categorii se reunesc în motivarea unui
comportament particular.
Motivaţia muncii este legată de sentimentul pe care
individul îl are, că munca pe care o depune îi va permite
satisfacerea unei/unor trebuinţe la un nivel suficient de ridicat
încât să compenseze efortul depus pentru realizarea muncii, şi
eventual un grad de insatisfacţie produs de implicarea sa în
muncă.
Principalele strategii motivaţionale vizează dimensiunea
retributivă a recompensei performanţei şi sancţiunii
performanţelor negative. Această abordare are în vedere teoria
factorilor motivaţionali de tip pull-push, care împreună conduc
la întărirea comportamentului dezirabil al angajatului.
Motivarea salarială se bazează pe cuantificarea în bani, a
efortului depus. Creşterea nivelului veniturilor reprezintă un
factor de tip pull, un venit ridicat semnificând un nivel potenţial
de trai mai ridicat. Sancţiunile salariale reprezintă un factor ce
ar trebui să ducă la evitarea comportamentelor organizaţionale
indezirabile, şi în special a contraperformanţei. Motivarea
salarială are la bază teoria lui Taylor (1911), care presupunea că
performanţa în muncă este direct proporţională cu creşterea
valorii recompensei financiare a muncii. Această teorie este
valabilă în societăţile industriale sau preindustriale, fiind doar
parţial aplicabilă în cele postindustriale. O relaţie pozitivă între
creşterea nivelului salarial şi cel al performanţei angajatului se
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înregistrează într-o plajă relativ scăzută a valorilor salariale, care
se menţin la nivelul în care permit satisfacţia unor trebuinţe
primare, sau imediat superioare celor primare. De la un anumit
nivel al veniturilor pe care angajatul le are la dispoziţie, corelaţia
motivaţie salarială - performanţă nu se mai păstrează în acelaşi
trend, compensaţiile financiare trebuind să fie din ce în ce mai
mari pentru unitatea de efort suplimentar solicitată de la
angajat. În aceste condiţii, apare motivaţia nesalarială, care se
bazează pe alte trebuinţe superioare, cum ar fi cele care
răspund nevoii de stimă de sine, de apartenenţă, de
autorealizare etc.
Cea mai cunoscută ierarhizare a trebuinţelor, utilizată în
stabilirea strategiilor motivaţionale pentru performanţă, o
reprezintă piramida lui Maslow.
Nevoia de autoactualizare
Nevoi de stimă şi statut
Nevoi de apartenenţă
Nevoi de securitate
Nevoi fiziologice

Fig. IV.1.Ierarhia nevoilor propusă de Maslow (1943)
Satisfacerea nevoilor trebuie realizată de la bază spre
vârf, trebuinţele superioare neputând fi satisfăcute până nu sunt
satisfăcute, într-o manieră suficientă, cele de bază. Acesta este
motivul pentru care modelul taylorian funcţionează pe o
anumită plajă de valori, pentru care creşterea eficienţei muncii
este proporţional cu gradul de satisfacţie a nevoilor primare, şi
parţial a celor de Securitate, pe baza creşterii nivelurilor de
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venituri. Depăşirea acestui prag duce la ineficienţa măsurilor de
stimulare salarială a performanţei în muncă. Costurile generate
de creşterea salarială nu mai sunt acoperite de creşterea
semnificativă a performanţei. Strategiile motivaţionale trebuie
să vizeze –doar din punctul în care angajatul a atins un anumit
grad de siguranţă şi confort financiar – satisfacerea cerinţelor
superioare, organizaţia fiind invitată să creeze un mediu
favorabil satisfacerii nevoilor de apartenenţă, de stimă şi statut,
sau chiar de autoactualizare.
Piramida lui Dilts

Fig. IV.2. Piramida nivelurilor neurologice a lui Dilts.
Schemă preluată după Clarke (2007)
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Fig. IV.3. O altă reprezentare grafică a Piramidei este realizată de
Răzvan Goldstein, preluată de noi după Alexandrescu Ştefan (2012)

Robert Dilts (1990, 1996) propune o piramidă a
nivelurilor neurologice, ca o versiune dezvoltată a piramidei lui
Maslow. Piramida lui Dilts este tributară teoriilor provenite din
Programarea Neurolingvistică (Bandler & Grinder, 1975;
Bandler, Dilts & Grinder, 2014). Conform teoriei lui Dilts
(1990, 1996), o schimbare produsă la nivelurile superioare ale
piramidei, care reprezintă stări perceptive ale creierului din ce
în ce mai profunde, produce o transformare în nivelurile
inferioare ale acesteia. Teoria lui Robert Dilts (2008) –numită şi
teoria nivelelor neurologice ale schimbării – se doreşte a fi un
model de coaching ce poate fi utilizat atât la nivel personal, cât
şi organizaţional (Porumbu & Beldianu, 2012) şi pe care îl
considerăm important în construcţia strategiilor de
management a personalului, inclusiv pe partea de motivare
pentru excelenţă.
Nivel neurologic: mediu
Primul nivel, numit mediu, reprezintă contextul exprimării
de sine a individului. La acest nivel se constituie specificitatea
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experienţei (Dilts, 1996), sau contextul construcţiei sociale
(Gergen, 2005) a respectivei experienţe, ca act comunicaţional.
La acest nivel apar o serie de generalizări referitoare la
încrederea în sine şi în ceilalţi (Alexandrescu, 2012; Necşoi,
Porumbu & Beldianu, 2013). Din perspectiva motivaţiei
personalului, nivelul mediu – mediul de muncă – reprezintă
cadrul în care succesul profesional poate/nu poate fi atins.
Ecologia mediului vizează atât ambianţa - ergonomia spaţiului,
lumina naturală/artificială disponibilă, estetica mediului- cât şi
ecologia relaţiilor de muncă – mediul conflictogen sau
cooperant, lucru în echipă sau perspectiva individualistă etc.
Mediul de lucru sanogen permite exprimarea nivelurilor
neurologice superioare ale individului, şi ca atare transferă
motivaţia din sfera evitării factorilor de mediu profesional
inhibitori, în cel al atractivităţii unui mediu stimulant.
Nivel neurologic: comportament şi limbaj
Următorul nivel îl reprezintă cel al comportamentului şi
limbajului. La acest nivel manifestăm înspre mediul exterior
conţinuturile conştiinţei – constructele – fie într-o formă
explicită şi conştientizată, fie implicită şi mai puţin sau deloc
conştientizată. Schimbarea unui comportament este deseori
dificilă, câtă vreme comportamentul reflectă în mediu nivelele
neurologice superioare ale conştiinţei (Alexandrescu, 2012;
Necşoi, Porumbu & Beldianu, 2013). Modificarea unor repere
neurologice superioare, de forma credinţelor, autopercepţiei,
valorilor sau identităţii, conduce la o schimbare a
comportamentului în directă consonanţă cu noile valori, noua
identitate construită. Modificarea comportamentală reprezintă
o formă de socializare anticipativă, generată de restructurarea
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nivelurilor neurologice ale individului. Reciproca este de
asemenea valabilă, în unele situaţii modificarea voluntară a unui
comportament conduce la o restructurare a nivelurilor
neurologice superioare. Schimbarea convingerilor referitoare la
valoarea simbolică şi socială a muncii, şi implicit a ethosului
muncii –ca urmare, de exemplu, a unei convertiri la o credinţă
religioasă de tip protestant (Weber, 2003)- poate conduce la
succes –perceput ca o valoare cheie a construcţiei identitare.
Acesta este văzut, conform opiniei sociologului german
(Weber, 2003), ca un semn al graţiei divine, şi ca atare succesul
devine o motivaţie intrinsecă a muncii. Dimpotrivă,
convingerea că individul este exploatat de organizaţie, şi că
acţionarii acesteia profită în mod injust de rezultatele muncii
sale, duce la un comportament de amânare a muncii şi de
evitare a aglomerării cu sarcini. În această situaţie, o motivaţie
extrinsecă suplimentară –prin bonusuri de performanţă, poate
conduce la un comportament pro-activ de urmărire a
performanţei ca urmare a atractivităţii bonusurilor. Odată
învăţat comportamentul de succes, acesta trebuie întărit prin
bonusuri simbolice adăugate celor de performanţă, de genul
promovării profesionale, recunoaşterii publice a rezultatelor,
premierii, etc. Comportamentul pro-activ, odată învăţat şi
întărit, devine un agent al schimbării stărilor neurologice
superioare ale individului, de exemplu prin schimbarea imaginii
de sine, a respectului de sine, prin adoptarea valorilor
organizaţiei în propriul univers axiologic.
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Nivel neurologic: al abilităţilor, competenţelor şi
talentului
Un nivel neurologic superior îl reprezintă cel al
abilităţilor, competenţelor, şi a talentului (Dilts, 1996; Necşoi,
Porumbu & Beldianu, 2013). Acest nivel neurologic reprezintă
internalizarea
constructelor
sociale,
patternurile
comportamentale şi schemele cognitive cu caracter repetitiv. În
nivelul competenţelor sunt incluse acele scheme cognitivcomportamentale mai mult sau mai puţin automatizate, care
sunt dezvoltate la un nivel superior, şi care fac individul să
performeze în domeniul respectiv. Din perspectiva motivării
personalului, ar trebui pus accentul pe acest nivel neurologic ca
loc al construcţiei încrederii în sine, ca profesionist performant.
Întărirea comportamentelor care au condus la succes ar trebui
să vină în completare cu formarea continuă bazată pe
competenţe, a personalului. Construcţia strategiilor de automotivare, la acest nivel, ar trebui să fie centrată pe aprecierea
acelor rezultate definitorii care au potenţialul de a deveni
strategii de succes pentru activitatea individului. În acest sens,
Thatchekery şi Metzeker (2008) introduc termenul inteligenţă
apreciativă ca o capacitate a individului –deosebit de utilă
psihologului, managerului de resurse umane, mentorului sau
coach-ului – de a sesiza diferitele potenţialităţi ale indivizilor, şi
de asemenea de a anticipa cele mai bune strategii de a actualiza
respectivele potenţialităţi sub forma competenţelor şi
comportamentelor. Thatchekery şi Metzeker (2008) definesc
inteligenţa apreciativă prin capacitatea de a vedea stejarul încă
din faza de ghindă. Strategiile motivaţionale de amplificare
apreciativă a aptitudinilor şi talentului individului prin
transformarea acestora în competenţe poate fi completată prin
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strategii de deviere a habitusurilor nedorite către strategii
cognitiv-comportamentale dezirabile. În acest context, pot fi
utilizate strategii de coaching şi/sau training care să vizeze
resemnificarea şi recadrarea constructelor care stau la baza
formării unor comportamente automate nedorite. Modificarea
semnificaţiei, atribuite subiectiv unui comportament automatic,
îl aduce în sfera conştientizării, iar recadrarea face
comportamentul să se modifice în acord cu noul construct
rezultat.
Nivel neurologic: al credinţelor şi valorilor
Următorul nivel neurologic cuprinde, în viziunea lui
Dilts (1996), credinţele şi valorile. În congruenţă cu axiomele
NLP (Bandler & Grinder, 1975), conform cărora harta nu este tot
una cu teritoriul, considerăm că procesul de construcţie socială a
realităţii (Berger & Luckman, 2008) are loc prin reconstrucţia
permanentă a hărţii funcţionale a indivizilor. Această
reconfigurare a hărţii personale are loc prin procesul de
comunicare cu ceilalţi membri ai comunităţii constituind,
alături de imitaţie, baza procesului de socializare (Sandu, 2016).
În opinia noastră, constructele au la bază o serie de valori care
gestionează acest proces de internalizare a constructelor.
Valorile pot fi constitutive –care fac necesară apariţia unui
sistem social – şi operaţionale, care gestionează funcţionarea
acestuia [Caras (Frunză), Sandu, 2014; Sandu, Caras (Frunză),
2014; Frunză, 2016; Sandu, 2016]. Setul de valori oferă
coerenţă sistemului social, atât la nivelul individului, cât şi al
organizaţiilor. Sistemul de valori este cel care conferă un sens
acţiunii indivizilor, modificarea constelaţiei axiologice ducând
la resemnificarea acţiunii.
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Procesul de constituire a universului axiologic este
congruent cu cel de socializare, formarea valorilor fiind posibilă
prin acţiune comunicativă (Habermas, 2000) în cadrul unor
instanţe socializante, precum: prieteni, grupurile de egali,
şcoală, mass-media, locurile de muncă. Deşi individul are
tendinţa să se raporteze diferit la valori, mai ales la cele de
natură etică, în funcţie de situaţia concretă cu care se confruntă,
o anumită constanţă a raportării la valori a fost pusă în evidenţă
în studii realizate de cercetători precum Kohlberg (1977), sau
Gilligan (1977; 1982). Din perspectiva motivaţiei muncii şi a
orientării pe succes, este importantă compatibilizarea valorilor
organizaţiei cu cele ale indivizilor care o compun. Conflictul de
valori este de natură să submineze eficienţa individului în
organizaţie, dar şi a organizaţiei ca întreg. Această
compatibilizare se poate face cel mai eficient dacă se
proiectează strategii de coaching, care să se adreseze sistemului
de credinţe –acordurilor interpretative – care au condus
indivizii la adoptarea propriului set de valori. Suplimentar, se
poate proceda la acceptarea unei serii de valori care predomină
la membrii organizaţiilor, să devină o valoare organizaţională,
fie la nivel formal, fie chiar informal.
Nivel neurologic: al identităţii
Nivelul neurologic superior include identitatea
subiectului. La acest nivel are loc exprimarea de sine, conştiinţa
de sine, nivelul fiind constituit pe baza propriului ideal self, dar
şi a imaginii de sine. Acesta reprezintă nivelul la care se
construiesc rolurile cheie ale vieţii, misiunea de viaţă,
sentimentul şi sensul de sine (Dilts, 1996; Necşoi, Porumbu &
Beldianu, 2013). Nivelul identităţii sintetizează rolurile pe care
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individul le joacă în diversele contexte sociale. Acest nivel arată
modul în care individul se percepe pe sine, fiind corelat cu
stima de sine şi respectul de sine. La acest nivel, motivarea
performanţei vizează constituirea unei identităţi profesionale, şi
autopercepţia individului ca profesionist. Organizaţia care
reuşeşte să genereze sentimente identitare puternice – în
corelaţie şi cu următorul nivel, cel al apartenenţei – va atrage
angajaţi puternic motivaţi. Prestigiul social al profesiei, şi chiar
al organizaţiei, se transferă individului, întărindu-i stima de sine
şi confirmându-i valoarea de sine. La acest nivel au eficienţă
maximă discursurile motivaţionale care apelează la imaginea de
sine şi valoarea indivizilor în cadrul organizaţiei, la faptul că
organizaţia se bazează pe indivizi şi că îi apreciază pentru
propriile realizări, indispensabile succesului organizaţiei.
Nivel neurologic: al apartenenţei
Grupurile de apartenenţă ale individului sunt sintetizate
la nivelul apartenenţei (Dilts, 1996; Alexandrescu, 2012; Necşoi,
Porumbu, Beldianu, 2013). La acest nivel, individul se
raportează la sentimentul de noi, identitatea se reconstruieşte
prin raportarea la valorile colective ale grupului de referinţă
(Dorofte, 1997) transferând accentul identitar de pe autonomie,
pe integrare şi cooperare. Valorile superioare ale grupului de
referinţă sunt interiorizate prin procese de socializare
anticipativă (Sandu, 2014). Procesul motivaţional la acest nivel
vizează formarea echipelor şi reorganizarea sistemelor valorice
ale indivizilor în consonanţă cu cele ale organizaţiei.
Perspectiva corporatistă accesează acest nivel al
apartenenţei ce vizează parcurgerea unui traseu organizaţional
al indivizilor, de la poziţii de intrare, până la poziţii manageriale
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cu grad de răspundere din ce în ce mai crescut, dar investite cu
putere simbolică - capacitatea de a-şi impune propriile idei şi
valori în activitatea organizaţiei – din ce în ce mai mare, în
strânsă corelaţie cu responsabilitatea asumată în organizaţie.
Deseori se recurge la transferul de părţi sociale –acţiuni –
angajaţilor, astfel încât sentimentul proprietăţii să fie un cadru
al construcţiei identităţii subiective ca apartenenţă la
organizaţie. Astfel de strategii vizează strategii de legitimizare a
discursului
organizaţional,
printre
care
apelul
la
responsabilitatea socială a organizaţiei, la politici de etică la
nivelul organizaţiei, la programe de ecologie, la susţinerea
dezvoltării regionale etc. Nivelul identităţii şi apartenenţei sunt
în general accesate ca nivel motivaţional în cadrul organizaţiilor
postmoderne şi transmoderne (Ray, 2011) care se redefinesc ca
organizaţie bazată pe cunoaştere şi organizaţie responsabilă etc.
În acest sens, dăm ca exemplu o serie de practici corporatiste în
care organizaţia pune la dispoziţia angajaţilor locuinţă de
serviciu, maşină de seviciu, oferind întregii familii servicii
precum şcolarizare pentru copii – de preferinţă în
grădiniţe/şcoli ce au fost fondate de corporaţie sau de fundaţii
aparţinând acesteia – servicii medicale în instituţii sanitare
fondate sau finanţate de corporaţie, etc. Astfel, angajatul îşi
desfăşoară activitatea profesională, dar şi cea personal, în sfera
de influenţă a corporaţiei. Numim această practică
motivaţională corporatist 24-7, practic angajatul îşi reconstruieşte
universul existenţei în sfera de influenţă a organizaţiei din care
face parte, însuşindu-şi astfel valorile constitutive ale
corporaţiei, pe care le transpune în sfera vieţii private, nu doar
a celei profesionale. Convergenţa dintre viaţa privată şi cea
profesională permite o persistenţă motivaţională dată de
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congruenţa propriilor valori, cu cele instituţionale. O astfel de
abordare a motivării nonsalariale poate fi înţeleasă ca motivare
integrală. Angajatul nu mai percepe sursele motivaţionale ca
fiind avantaje, el interiorizându-le ca mod de viaţă.
Corporatismul ca stil de viaţă poate avea, desigur, şi riscuri
legate de sindromul de burn out, de dificultatea desprinderii de
mediul corporatist şi de insecuritate şi identitate insecurizată în
medii sociale dezinstituţionalizate.
Interiorizarea valorilor corporaţiei se face fie tacit, fie
chiar explicit, prin contaminarea sferei personale cu aceste
valori. Această operaţie este posibilă doar când construcţia
politicii de resurse umane are în vedere identificarea valorilor
constitutive şi operaţionale, atât ale organizaţiei, cât şi ale
individului şi oferirea acelor stimulente nesalariale ce duc la
convergenţa axiologică între angajat şi organizaţie.
Nivel neurologic: al spiritualităţii, misiunii şi scopului
suprem
La nivelul spiritualităţii, individul îşi proiectează ideea
de misiune de viaţă, de scop suprem, fiind în consonanţă cu
valorile şi credinţele religioase ale acestuia (Dilts, 1996). În
cadrul organizaţiei postmoderne se discută de organizaţie
bazată pe credinţă (Sandu, Caras, 2013), şi chiar de spiritualitate
organizaţională (Preudhikulpradab, 2011; Sandu, 2011;
Aldridge, 2011). Ideea de spiritualitate organizaţională şi
motivarea membrilor organizaţiei pe baza apelului la nivelul
neurologic al spiritualităţii, este o moştenire de la organizaţia
modernă, constituită pe baza etosului vocaţiei descrise de
Weber (2003). Munca considerată ca practică spirituală – ora et
labora (Weber, 2003) – constituie o puternică motivaţie în sine
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pentru performanţă. Procesul de secularizare deconstruieşte o
serie de practici organizaţionale, prin schimbarea sensului
valorilor constitutive care au făcut necesare respectivele practici
sociale (Sandu, Caras, 2013). În spatele acestor procese de
deconstrucţie-reconstrucţie, organizaţia postmodernă rămâne
în mare măsură o organizaţie originată pe credinţă, dacă
acceptăm consecinţele teoriei weberiene asupra originii
protestante a capitalismului modern. Motivaţia muncii în
organizaţia postseculară include ideea de vocaţie, de îndeplinire
a misiunii personale ca parte a misiunii organizaţiei. Raportarea
individului la organizaţie are o natură eshatologică, organizaţia
fiind cea care îi facilitează îndeplinirea misiunii personale.
Concluzii
Atitudinea pozitivă a angajaţilor faţă de sarcinile primite
reprezintă o sursă a succesului organizaţional, şi reciproc, o
atitudine de respingere sau chiar o atitudine rezervată faţă de
aceste sarcini, constituie un risc major de eşec al organizaţiei.
Îmbunătăţirea performanţelor organizaţionale sunt strâns
corelate cu atingerea unui nivel de excelenţă individuală a
membrilor organizaţiei – angajaţilor – şi fructificarea maximă a
potenţialului resursei umane disponibilă organizaţiei. Motivaţia
reprezintă o dimensiune cheie în creşterea performanţelor
profesionale a angajaţilor, şi a organizaţiei. Performanţa
angajatului creşte proporţional cu nivelul de salarizare –
motivarea financiară – pentru o paletă de valori ale venitului
care să permită îndeplinirea nevoilor de bază. Dincolo de
acestea, motivaţia nonfinanciară, care adresează alte trebuinţe
ale individului, trebuie să fie din ce în ce mai bine reprezentată.
Accesarea nevoilor superioare la nivelul valorilor, identităţii şi
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apartenenţei individului, necesită o regândire a însăşi ideii de
organizaţie, care astfel devine organizaţia responsabilă, organizaţia
care învaţă etc. Modelul de piramidă a nivelurilor neurologice
construit de Dilts poate constitui un punct de plecare pentru
un nou management al motivaţiei în organizaţia postmodernă.
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V. CÂTEVA CONSIDERAŢII ASUPRA CODULUI
DE CONDUITĂ A FUNCŢIONARULUI PUBLIC
Codul deontologic al funcţionarului public15 este
reglementat prin Legea Nr 7/2004 privind codul de conduită a
funcţionarilor publici şi a fost publicată prima dată în
Monitorul Oficial al României partea I, Nr. 157 din 23 II 2004,
republicată în Monitorul Oficial al României partea I, Nr. 525
din 2 VIII 2007.
V.1. Cod etic, cod deontologic, cod de conduită.
Clarificări terminologice
Observăm că legiuitorul a găsit de cuviinţă să folosească
termenul de Cod de conduită în locul celui de Cod deontologic
sau a celui de Cod de etică. Codurile de conduită constituie un
set de norme ce includ responsabilităţile indivizilor sau
organizaţiilor şi bunele practici recomandate într-un anumit
domeniu. În general este utilizat în sensul de Cod de etică sau
Cont deontologic, fără a se ţine cont de distincţiile privitoare la
caracterul minimal, respectiv dezirabil, al practicilor
recomandate. La modul general, Codurile de conduită includ
atât valorile, principiile şi regulile de conduită constitutive şi
Comentarii asupra „Codul deontologic al funcţionarului public” au fost
incluse anterior în volumul „Etică şi transparenţă în administraţia publică”,
publicat la Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti (2015 – prima ediţie)
şi republicat cu denumirea „Etică şi practică socială”, Editura LUMEN, Iaşi,
România, în 2016.
15
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operaţionale, fără o profundă reflecţie asupra statutului
acestuia.
Rolul Codurilor de conduită este acela de a ghida
procesul de decizie în organizaţie, fixând proceduri cu valoare
etică ce trebuie urmate de membrii organizaţiei, sau de
profesionişti dintr-un anumit domeniu. Din acest punct de
vedere, Codul deontologic al funcţionarilor publici din
România este unul complex, transparând din acesta, la o analiză
atentă, principiile etice de practică, cât şi valorile care au dus la
formularea acestor principii. Din perspectiva domeniului de
aplicare, acesta vizează conduita profesională a funcţionarilor
publici din toate domeniile de activitate (Art.1 Alin.1). Acest
Cod general de conduită va fi completat pentru fiecare
domeniu cu Coduri etice şi deontologie specifice. Fiind un cod
cu caracter general, stabileşte mai degrabă liniile minimal
acceptabile pentru activitatea funcţionarului public, caracterul
interdictiv al normelor fiind completat cu cel de recomandare
de bună practică.
Normele de conduită profesională prevăzute de Cod au
un caracter obligatoriu pentru orice funcţionar public, definit
ca persoană care ocupă o funcţie (Art.1, Alin. 2).
Normele de conduită profesională prevăzute de
prezentul cod de conduită sunt obligatorii pentru persoanele
care ocupă o funcţie publică în cadrul autorităţilor şi
instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale şi locale,
precum şi în cadrul autorităţilor administrative autonome,
denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.
Legiuitorul formulează, ca obiective ale Codului de
Conduită a funcţionarilor publici, creşterea calităţii serviciului
public, buna administrare în realizarea serviciului public,
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eliminarea birocraţiei, eliminarea faptelor de corupţie, realizarea
unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare, crearea
şi menţinerea unui înalt prestigiu al instituţiei şi funcţiei publice,
ghidarea aşteptărilor publicului cu privire la Conduita
profesională la care este îndreptăţit să se aştepte de la un
funcţionar public, şi nu în ultimul rând crearea unui climat de
încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici
şi respectiv între cetăţeni şi autorităţile administraţiilor publice
(Art. 2.).
Calitatea serviciilor publice ca obiectiv al Codului de
conduită a funcţionarilor publici
Calitatea este considerată deseori şi o problemă de
etică, mai ales în sfera serviciilor, tocmai pentru că existenţa
unor standarde calitative ridicate implică un echilibru între
nevoia de câştig în genere, nevoia de venituri, necesitatea
menţinerii cât mai scăzută a costurilor operaţionale pe de o
parte, şi necesitatea satisfacerii clienţilor. În opinia noastră,
preocupările pentru calitatea serviciilor unei organizaţii provin
din instituţionalizarea imperativului categoric:
 Trecerea datoriei morale, din sfera privată a agentului
autonomy, în sfera publică a Organizaţiei responsabile;
 Datoria este recunoscută faţă de client, în forma sa
impersonală;
 Oferirea serviciilor la cele mai înalte standarde de
calitate pentru orice beneficiar, şi nu doar categorii
particulare de clienţi care au semnificaţii particulare faţă
de organizaţie, indică voinţa morală a organizaţiei de aşi îndeplini obiectivele sociale ce derivă din valorile
constitutive ale organizaţiei.
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Accentul pe calitate constituie un trend, ce evidenţiază
o transformare în cultura etică a societăţii, prin înlocuirea
utilitarismului egoist cu utilitarismul centrat pe beneficiar. În
mentalitatea populară există o serie de expresii care denotă
atitudinea de a scădea standardele de calitate pentru a menţine
cât mai ridicat profitul, denotate prin expresia ”lasă că merge şi
aşa”.
În ceea ce priveşte politicile de calitate, construcţia ideii
de organizaţie responsabilă se realizează pe două paliere:
 Conştientizarea, de către staful Organizaţiei, a
impactului pozitiv a unei politici de calitate ce vizează
exclusiv standarde ridicate;
 Presiunea publică ce vizează protecţia consumatorului
(Frunză, 2014a).
Existenţa şi menţinerea unor standarde de calitate
generează încredere din partea publicului ţintă, care în situaţii
concurenţiale determină alegerea produselor sau serviciilor
oferite de organizaţie, a căror calitate este de notorietate. De
aici apare nevoia de protecţie a brandului împotriva
contrafacerilor. În Administraţia Publică, unde mediul este mai
puţin concurenţial, nevoia de calitate trebuie să reprezinte o
prioritate morală atât pentru funcţionarii publici în calitatea lor
de agenţi morali, cât şi pentru instituţia publică în calitatea sa de
organizaţie responsabilă.
Un rol esenţial în menţinerea calităţii serviciilor publice
îl deţine societatea civilă. În funcţie de gradul de dezvoltare al
acesteia, şi de nivelul de participare civilă şi politică a
cetăţenilor, organizaţiile publice, inclusiv cele din administraţia
publică, vor fi determinate să adopte un comportament
procetăţean. Nu putem să nu remarcăm situaţia creată la
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alegerile prezidenţiale din 2014, când reacţia civică faţă de
imposibilitatea de a vota a unor cetăţeni din diaspora, a dus la
prezenţa masivă la vot a cetăţenilor din ţară şi la un vot negativ
împotriva candidatului care reprezenta puterea, făcut
responsabil pentru situaţia de la vot.
Birocraţia funcţională vs birocraţia disfuncţională
Al doilea obiectiv al Codului de conduită a
funcţionarilor publici îl constituie eliminarea birocraţiei şi a
faptelor de corupţie din Administraţia Publică. În primul rând,
trebuie să sesizăm punerea pe picior de egalitate a birocraţiei cu
fapta de corupţie. Aşa cum am văzut anterior, termenul de
birocraţie în concepţia weberiană nu reprezintă un element
disfuncţional, ci tocmai forma manifestă a raţiunii publice în
domeniul Administraţiei.
Caracteristicile birocraţiei funcţionale sunt:
 subordonarea ierarhică,
 responsabilitatea pentru propriile acţiuni şi pentru
acţiunile subordonaţilor,
 desfăşurarea activităţii pe bază de norme şi
regulamente,
 delimitarea competenţelor profesionale,
 limitarea arbitrariului şi a deciziei unilaterale,
 promovarea transparenţei.
Legiuitorul se referă exclusiv la birocraţia
disfuncţională, ce se caracterizează prin:
 incompetenţă şi ascunderea acesteia în spatele
regulamentelor,
 lipsa responsabilităţii,

189
How to cite: @ Sandu, A. (2017).O etica centrata pe valori in sfera publica. Iasi, Romania: Lumen.

Antonio SANDU


arbitrarietate decizională de multe ori în dispreţul legii
şi al regulamentelor,
 ignorarea interesului public,
 desfăşurarea unor activităţi cronofage dar neproductive
pentru a întârzia efectuarea activităţilor în beneficiul
cetăţenilor,
 excesul de formalizare.
Birocraţia disfuncţională poate fi gândită ca o formă a
abuzului de la normativitate (Ignătescu, 2013). Scopul de
reglementare a conduitei profesionale declarat de cod vine
tocmai în sensul formalizării comportamentului profesional,
prin instituirea unor standarde profesionale originate în valori
etice. Aceste norme de comportament profesional sunt văzute
ca necesare pentru existenţa unor raporturi profesionale
corespunzătoare, atât între funcţionarii publici şi cetăţeni în
mod direct, cât şi dintre instituţiile publice reprezentate şi
beneficiari.
Prestigiul funcţiei publice
Este invocată de legiuitor nevoia unui înalt prestigiu al
funcţiei publice şi a funcţionarului public. Ideea de prestigiu
cumulează notorietatea cu buna reputaţie.
Notorietatea reprezintă vizibilitatea, în spaţiul public, al
organizaţiei şi buna reputaţie este rezultatul judecăţii morale
generale asupra unui individ. Prestigiul implică încrederea
formată pe baza activităţii de lungă durată a respectului
profesionist
sau
organizaţiei.
Prestigiul
însumează
recunoaşterea de care individul sau organizaţia se bucură, la
nivelul comunităţii. Acest gen de recunoaştere care generează
prestigiu vizează importanţa socială a individului sau
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organizaţiei şi individualizarea acestuia la nivelul comunităţii.
Prestigiul unei profesii provine din utilitatea sa socială, mai ales
din legitimitatea sa etică existentă la nivelul mentalului colectiv.
Un serviciu public excesiv birocratizat va fi perceput ca o frână
pentru dezvoltarea comunităţii, în timp ce unul eficient va fi
perceput ca un motor al acestei dezvoltări. Din perspectiva
etică, prestigiul ca valoare este asociat cu recunoaşterea
caracterului moral al individului şi capacitatea acestuia de a fi de
încredere. Sunt frecvent utilizaţi termenii precum: o persoană
onorabilă, respectabilă, etc. Prestigiul este o expresie a
demnităţii ca valoare inerentă a fiinţei umane. Demnitatea
rezidă în individ ca fiind o recunoaştere a statutului său.
Cea mai largă formă de demnitate este cea general
umană, care este valoarea apărată prin întreaga legislaţie cu
privire la drepturile omului. Referindu-ne din nou la filosofia
kantiană, demnitatea face necesară tratarea fiinţei umane ca
scop şi nu ca mijloc. Demnitatea pare să reside, în opinia
filosofului german, în capacitatea de autodeterminare a
individului. Prestigiul reprezintă forma exterioară a demnităţii,
adică forma prin care oamenii diferenţiază calităţile morale şi
nu numai, ale indivizilor, recunoscând în mod diferenţiat de
valoarea morală a acestora. Demnitatea ar trebui să fie egal
acordată tuturor indivizilor, nepermiţând discriminări, totuşi ea
este asociată cu meritul în diverse forme ale sale. Demnitatea
generală a fiinţei umane derivă din meritul acesteia privitor la
apartenenţa la specia umană. Un indicator al meritului care
pune în relaţie individul cu propria activitate este reprezentat de
prestigiu. Sintetizând, demnitatea vizează potenţialitatea, în
timp ce prestigiul vizează actualitatea meritelor individului.
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V.2. Principii etice în exercitarea activităţii funcţionarului
public
Articolul 3 al Codului de conduită a funcţionarilor
publici prezintă o serie de principii etice care trebuie să ghideze
activitatea funcţionarilor publici.
Supremaţia legii
Supremaţia legii este cheia înfăptuirii statului de drept
alături de garanţiile pe care statul trebuie să le ofere cetăţenilor
împotriva oricăror abuzuri şi încălcări ale drepturilor, inclusiv
din partea funcţionarilor publici. Supremaţia legii transformă
voinţa arbitrară în guvernanţă, adică în administrare în limitele
legale. Paternalismul politic şi birocratic este forma benevolentă
a conducerii dictoriale care înlocuieşte tirania şi opresiunea cu
manipularea şi persuasiunea. Mentalul colectiv, mai ales cel
românesc, este impregnat de o viziune exhatologică asupra
leaderului, mai ales asupra celui politic, care este salvatorul
naţiunii, singurul capabil să aducă prosperitatea, bunăstarea şi
liniştea. Asigurarea statului de drept transformă leaderul politic
în manager al deciziei publice, se desfăşoară în limitele cadrelor
normative care reglementează domeniul de activitate.
Prioritatea interesului public
Prioritatea interesului public faţă de interesul personal
vizează integritatea funcţionarului public. În general, este larg
discutată problema corupţiei ca plagă care împietează
funcţionarea sistemelor administrative. Totuşi, legiuitorul
român formulează afirmativ principiul priorităţii interesului
public. Nu este văzută doar simpla luptă anticorupţie, ci datoria
pozitivă faţă de interesul public. În aceasta sunt cu siguranţă
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incluse valori precum transparenţa, onestitatea dar şi
disponibilitatea pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor
publice în interesul beneficiarilor. Aceasta ar trebui să vizeze
atitudinea funcţionarului de disponibilitate şi solicitudine.
Egalitatea de şanse şi de tratament
Din perspectivă etică, principiul are în vedere
respectarea egalităţii de şanse prin plasarea interesului
beneficiarilor înaintea interesului propriu, sau a interesului celor
apropiaţi funcţionarului. Mai mult, legiuitorul exclude riscul de
corupere a funcţionarului, instituind incompatibilităţi care să
ducă la evitarea situaţiilor de decizie pentru sine, sau pentru cei
apropiaţi sieşi. Egalitatea de tratament este ridicată la nivelul de
principiu, de practică a funcţionarului public. În opinia noastră,
asigurarea echităţii este una dintre valorile constitutive ale
funcţiei publice, cel puţin în forma actuală. Legiuitorul
defineşte egalitatea de tratament prin aplicarea aceluiaşi regim
juridic în situaţii identice sau similare. Odată dezlegată o
anumită pricină, următoarele speţe similare vor fi tratate în
acelaşi fel. Chiar dacă precedentul judiciar nu este ridicat la
nivelul unui izvor de drept, importanţa precedentului rămâne
semnificativă şi pentru sistemul de drept românesc, orientând
reflecţia juridică, şi chiar procesul de judecată, prin dezlegările
deja formulate în speţele anterioare. În ceea ce priveşte funcţia
publică, egalitatea de tratament cere o uniformitate a deciziilor
administrative care privesc situaţiile similare. Un calcul diferit al
obligaţiilor fiscale, de exemplu de la judeţ la judeţ, ar face
imprevizibil sistemul de taxare care ar deveni echitabil. O altă
accepţiune a echităţii de tratament vizează combaterea oricărei
forme de discriminare.
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Valorile etice promovate prin Cod
Profesionalismul este înţeles ca obligaţie a
funcţionarului public de a îndeplini obligaţiile de serviciu cu
responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi
conştiinciozitate. Eficienţa şi competenţa sunt văzute ca
dimensiuni a profesionismului şi au o semnificaţie etică.
Eficienţa înţeleasă drept capacitatea de a duce la îndeplinire
sarcinile, reprezintă o expresie în planul profesional al
capacităţii de agent a individului. Agenţia morală, spre exemplu,
poate fi tradusă ca eficienţă în transpunerea valorilor etice în
planul acţiunilor sociale.
Imparţialitatea şi independenţa sunt reunite într-un
principiu conform căruia sunt obligaţi să aibă o atitudine
obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios,
sau de altă natură, atunci când se află în exercitarea funcţiei
publice. Cele două valori ale imparţialităţii şi independenţei
sunt privite în general ca valori etice distincte, imparţialitatea
sau nepărtinirea vizând atitudinea de egalitate a agentului faţă
de subiecţii care interacţionează şi neutralitatea faţă de orice
interese.
Independenţa vizează atât o latură exterioară, care
presupune lipsa unor constrângeri în procesul de decizie
administrative, şi una interioară, ce are în vedere detaşarea de
propriile afinităţi politice, culturale, de grup etc. Reunirea celor
două în acelaşi principiu sugerează intenţia legiuitorului de a se
referi la latura subiectivă a acestor valori, făcându-l pe
funcţionar exclusiv responsabil de înfăptuirea lor. Aici ne
vedem nevoiţi să criticăm atitudinea legiuitorului de a
subiectiviza responsabilitatea funcţiei publice în persoana
funcţionarului.
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În opinia noastră, responsabilitatea faţă de funcţia
publică este în primul rând instituţională şi colectivă, şi poate fi
implementată doar prin constituirea unui climat organizaţional
centrat pe respectivele valori la care să adere funcţionarii
publici din respectivele organizaţii.
Observăm că întregul Cod are în vedere instituirea unor
datorii morale şi profesionale a funcţionarilor publici,
degrevând instituţia de necesitatea asumării responsabilităţii
colective. Rămâne la latitudinea instituţiilor publice să includă
responsabilitatea socială în propriile Coduri de etică.
Integritatea morală este privită ca un principiu conform
căruia funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să
accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun
avantaj sau beneficiu în baza funcţiei pe care o deţin, fiindu-le
interzis să abuzeze de aceasta. În opinia noastră, şi integritatea
este înţeleasă restrictiv de către legiuitor, exclusiv în valoarea sa
negativă, care interzice obţinerea unor foloase de pe urma
exercitării funcţiei publice. Sensul afirmativ al integrităţii
vizează eforturile individului pentru a menţine coerenţa cu sine
însuşi şi propria autenticitate. Am văzut anterior că lipsa de
integritate duce la un comportament neautentic în sensul în
care individul nu mai poate fi coerent cu sine însuşi din punct
de vedere moral. Un individ lipsit de integritate nu poate fi
coerent în decizii, întrucât acesta ia deciziile în funcţie de
conjuncturile de moment şi de anticiparea avantajelor
personale. În sensul afirmativ, integritatea reprezintă
capacitatea individului de a-şi asuma obligaţiile morale şi
profesionale şi a le îndeplini în cel mai bun mod posibil.
Libertatea gândirii şi a exprimării este transpusă într-un
principiu conform cărora funcţionarii pot să-şi exprime şi
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fundamenteze opiniile cu respectarea ordinii de drept şi a
bunelor moravuri. În viziunea noastră, acesta este un principiu
ce transpune mai degrabă o valoare politică, decât una etică.
Respectul pentru libertatea de gândire şi de exprimarea
opiniilor divergente stă la baza realizării transparenţei în
administraţia publică.
Transparenţa este, în opinia noastră, valoarea etică
constitutivă exprimată prin principiul în cauză, iar libertatea de
exprimare, valoarea operaţională prin care transparenţa se
realizează. Sesizăm aşadar o uşoară incoerenţă a legiuitorului
care enunţă valori, ridicându-le la rang de principii printr-o
simplă explicitare a acestora. În rândul valorilor nu identifică o
ierarhie pornind de la criterii precum ar fi: importanţă,
aplicabilitate etc.
Cinstea şi corectitudinea
Cinstea şi corectitudinea sunt reunite într-un principiu
conform căruia exercitarea funcţiei publice şi atribuţiile de
serviciu trebuie realizată cu bună credinţă. În opinia noastră,
principiul este imprecis exprimat şi neclar. El urmăreşte
transpunerea a două valori: cinstea şi corectitudinea în practică,
printr-o a treia valoare şi nu printr-o manieră operaţională.
Buna credinţă, deşi aparent ar trebui să expliciteze un
comportament dezirabil de a fi urmat de către profesionist,
sintagma reprezintă de fapt o valoare etică, fiind în opinia
noastră un sinonim al termenului cinste. Dacă acceptăm acest
lucru, înseamnă că legiuitorul a comis eroarea definiţiei
circulare.
Un termen nu poate fi definit în sens operaţional prin el
însuşi, sau printr-un sinonim al său. În etică, termenul de bună
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credinţă apare ca voinţă bună sau bunăvoinţă despre care
Immanuel Kant afirmă că este cea care stă la baza autonomiei
individului (Kant, 1972; 2007). Filosoful german arată că în
realizarea unei acţiuni, consecinţele pot fi influenţate de factori
exteriori individului şi aflaţi în afara controlului său. Propria
voinţă a agentului moral este singura aflată în totalitate sub
controlul raţional al individului şi de aceea doar intenţia ca
rezultat al voinţei subiectului este cea care poate fi supusă
judecăţii morale. Rezultatele cercetărilor din domeniul
neuroetic arată că nu poate exista o voinţă morală complet
raţională, neinfluenţată de mediu sau de constrângerile
biologice ale individului. Toxicitatea mediului, ingerarea unor
substanţe neuro-stimulative şi respectiv modificarea
chimismului cerebral duce la alterarea voinţei, şi putem spune
că în situaţii extreme poate duce la suprimarea acesteia.
Buna credinţă
Buna credinţă ar trebui să semnifice congruenţa între
acţiunea şi raţiunea individului. Cu alte cuvinte, funcţionarul ar
trebui să se ghideze după normele morale, acţionând în cel mai
bun mod posibil în funcţie de datele cunoscute. Este posibil ca
acţionând cu bună credinţă, efectul să fie unul indezirabil, dar
actorul moral nu poate fi făcut responsabil pentru aceasta.
Această înţelegere a termenului de bună credinţă se
suprapune cu cea de cinste. Aceasta din urmă este o valoare
care traduce în planul acţiunii buna-credinţă şi care din punctul
nostru de vedere, apare doar la nivelul raţiunii morale. Ca atare,
considerăm buna credinţă ca fiind o valoare constitutivă, în
timp ce cinstea poate fiind considerată valoare operaţională.
Putem discuta despre cinste în sensul de valoare internă a
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conştiinţei morale, doar în sensul de a fi cinstit cu sine însuşi.
Cinstea este o valoare legată de comportament întrucât
conectează individul cu alteritatea. Poţi fi cinstit faţă de cineva,
sau faţă de tine însuţi ca propria alteritate. Cinstea este aşadar o
valoare operaţională translativă de responsabilitate. Dacă
responsabilitatea este întotdeauna faţă de cineva (Levinas,
1969), ea construieşte sinele în raport cu alteritatea.
Responsabilitatea este o mişcare a sinelui către celălalt, dar ea
trebuie tradusă printr-o altă valoare pentru a o putea înţelege în
planul acţiunii sociale. Această valoare este, în opinia noastră,
corectitudinea.
Responsabilitatea manifestată cu corectitudine stă la
baza oricărei acţiuni comunicative, întrucât poate genera
consens. Exercitarea responsabilităţii fără corectitudine
reprezintă o formă de paternalism, o falsă purtare de grijă care
nu ţine cont de respectul datorat autonomiei celuilalt.
Deschiderea şi transparenţa
Deschiderea şi transparenţa sunt sintetizate într-un
principiu conform căruia activităţile desfăşurate de funcţionarii
publici sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.
Codul este limitativ în formularea acestui principiu,
reducând deschiderea şi transparenţa la simpla posibilitate de
control din partea cetăţenilor. Prin natura lor, activităţile
administrative trebuie să fie publice, adică să permită accesul
publicului la desfăşurarea acestora. Cu toate acestea, în fapt,
transparenţa este un rezultat, al voinţei publice de consens.
Asigurarea transparenţei vizează trei paliere şi anume: cel al
deciziei publice, al implementării deciziilor publice şi al
comunicării rezultatelor acţiunii publice. Asigurarea
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transparenţei în procesul de decizie publică se realizează prin
publicarea anticipată a documentelor ce sunt supuse deciziei
administrative sau politice. Publicarea actelor normative înainte
ca acestea să fie adoptate, permite accesul publicului la
dezbaterile ce vor avea loc în scopul adoptării respectivelor
documente. Publicarea se face pe site-ul instituţiei implicate în
decizia publică: guvern, parlament, agenţie, autoritate publică,
centrală sau locală etc.
Persoanele interesate trebuie să poată găsi aceste
documente şi să aibă asigurate căi eficiente de comunicare a
opiniei despre oportunitatea şi conţinutul acestora (Frunză,
2014b). Organizaţiile societăţilor civile: asociaţii, sindicate,
patronate, mass-media, trebuie să fie în măsură să-şi formuleze
opiniile şi în cazul deciziilor de importanţă publică, să fie
publicate şi să participe la elaborarea documentelor finale.
Procesul de decizie publică în sine ar trebui să aibă la
bază o negociere între actorii implicaţi în decizia colectivă.
Deciziile cu valoare normativă sunt de regulă formulate de
organe colegiale în baza unor procese deliberative. Asigurarea
transparenţei deliberării vizează exercitarea răspunderii publice.
Actele administrative care vizează decizia unei singure persoane
trebuie să aibă un caracter executiv pentru depunerea în
aplicare a unor norme şi nu un caracter normativ în sine.
Transparenţa în procesul decizional este înfăptuită prin
asigurarea simultană a democraţiei participative, şi a celei
deliberative în cadrele determinate de normele democraţiei
reprezentative. Participarea cetăţenilor la procesul deciziei
publice asigură legitimitatea.
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Deficitul de democraţie apare atunci când o instanţă a
deciziei publice nu este constituită reprezentativ (Habermas,
2013; Sandu, 2014b).
Opinăm că există un deficit democratic şi în contextele
în care procesul deliberativ este inconsistent şi nu se asigură
participarea publică. Noi extindem sensul termenului de deficit
democratic, asupra oricărui sistem de decizie publică care are
diminuată fie componenta reprezentativă, fie cea participativă.
În mod tradiţional se discută despre un deficit democratic la
nivelul Uniunii Europene care are, printre instituţiile sale,
Consiliul Uniunii Europene cu rol legislativ alături de
Parlamentul European, dar care nu este des democratic ci este
compus din reprezentanţi ai guvernelor, prim miniştri, sau şefii
de stat ai ţărilor membre U.E. (Ciucă, 2011). Nu doar că aceşti
reprezentanţi nu sunt aleşi democratic la nivelul Uniunii
Europene, dar ei ar putea să nu aibă legitimitatea unei alegeri
nici măcar la nivel naţional (Sandu, 2014b; Antonescu, 2009).
Construcţia europeană are un caracter novator şi prin
derogarea de la ideea de separare a puterilor, întrucât Consiliul
Uniunii Europene, care reprezintă executivul national, are rol
legislativ la nivelul U.E. Acelaşi termen de deficit democratic îl
putem atribui Parlamentelor naţionale care deşi reprezentative,
funcţionează parţial non-deliberativ, deputaţii votând la
comanda leaderului de grup. Practica ordonanţelor de urgenţă,
deşi fundamentate într-un proces deliberativ la nivelul
guvernului, poate fi pus sub semnul deficitului democratic,
atunci când este excesivă, cum a fost cazul guvernării Boc.
Acelaşi termen de deficit democratic îl considerăm aplicabil şi
situaţiilor birocratice a deciziei descentralizate care eludează
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condiţiile
transparenţei:
participarea,
deliberarea
şi
reprezentarea (Pricopie, 2012).
În opinia noastră, transparenţa excede simplul control
public, ea fiind condiţionată de existenţa simultană a
reprezentativităţii în cadrul deciziilor colective, asigurării
participării şi deliberării. Menţionăm situaţiile în care anumite
acte administrative sunt luate de comisii numite, dar care
asigură transparenţa sub aspectul participării şi deliberării.
Opinăm că decizia publică care are la bază un organism
colectiv nereprezentativ  care nu a fost construit prin alegere
 păstrează caracterul de deficit democratic necesitând aşadar o
altă instanţă de legitimare, cum ar fi controlul public. Lipsa de
reprezentare în constituirea unui organism decizional nu
înseamnă şi o lipsă de transparenţă a acestuia, dacă este asigurat
contextul participării publice  civice sau politice  şi
dimensiunea deliberativă.
În opinia noastră, o decizie care provine în contextul
unui deficit democratic, dar şi a unuia în asigurarea participării
publice şi al deliberărilor, este susceptibil de un deficit de
legitimare. Transparenţa ca valoare etică înseamnă
fundamentarea accesului la decizie şi la controlul procedural al
acestuia, iar în varianta afirmativă, înseamnă facilitarea
participării şi exercitarea unor demersuri incluzive pentru ca cei
interesaţi să participe la deliberare. Nu este suficient să se
asigure dreptul persoanelor de a se informa cu privire la o
decizie ce urmează a fi luată, ci şi facilitarea exprimării opiniei
faţă de decizie. Odată aprobată decizia, ea trebuie făcută
publică prin mijloace ce asigură accesul celor interesaţi (Frunză,
2014c). Latura minimală a transparenţei vizează într-adevăr
simpla publicare a deciziei, în timp ce latura afirmativă vizează
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comunicarea publică a deciziei prin mijloace facile de acces a
publicului interesat. Includem în sfera transparenţei dreptul la
contestaţie. Literatura de specialitate nu formulează în mod clar
această legătură, dar logica acţiunii communicative, sub semnul
căruia punem întreaga etică în administraţia publică, inclusiv
dimensiunea transparenţei acesteia, privilegiază strategiile de
obţinere a consensului şi de negociere a deciziei. Dreptul la
contestaţie vizează o renegociere a consensului obţinut şi este
parte din procesul deliberativ. De altfel legiuitorul, formulând
ideea de control public în sfera transparenţei, include practic
dreptul la contestaţie ca parte legitimă a transparenţei.
Transparenţa implementării deciziilor vizează la rândul
său proceduri administrative clare şi publice, prin care actul
administrativ este implementat. Este vizată practic eliminarea
oricărei forme de abuz în exercitarea funcţiei publice.
Predictibilitatea acţiunii administrative este legată de existenţa
unui regulament clar şi a unor norme procedurale de
implementare a acesteia. Controlul execuţiei actului
administrativ trebuie să fie permis atât cetăţeanului căruia să-i
fie garantat dreptul la contestaţie, cât şi societăţii civile. Practici
precum licitaţia publică electronică vizează tocmai asigurarea
transparenţei, simultan cu cea a egalităţii de oportunitate.
Cea de a treia dimensiune a transparenţei vizează
publicarea rezultatelor actelor administrative. Existenţa unor
studii de impact în ceea ce priveşte o măsură administrativă atât
în latura previzionară, cât şi cea a eficienţei post-adoptare, este
un astfel de exemplu de transparenţă a rezultatelor. Elaborarea
şi publicarea unor rapoarte de activitate a instituţiilor publice şi
a managerilor publici reprezintă de asemenea o formă de
transparenţă la nivelul rezultatelor actului administrativ şi a
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funcţiei publice în genere. În ceea ce priveşte managerul public,
rezultatele obţinute pot fi comparate cu planul managerial
iniţial pentru a se măsura eficienţa activităţii acesteia. În sinteză,
transparenţa vizează trei dimensiuni, cea a intenţiilor şi
proiectelor, cea a implementării acestora şi cea a rezultatelor.
La articolele următoare codul de conduită a funcţionarilor
publici explicitează principiile etice menţionate în Art.3 arătând
modalităţi şi contexte particulare de aplicare. Nu vom insista
asupra acestora decât în măsura în care precizările făcute vor
putea aduce un plus de clarificare a dimensiunii etice a
normelor. Calitatea în serviciile publice este văzută de legiuitor
ca realizându-se prin participarea activă la luarea deciziilor şi
transpunerea lor în practică de către funcţionarul public (Art.5).
Participarea activă este văzută de legiuitor ca o garanţie a
calităţii serviciilor publice. Acelaşi articol obligă funcţionarul
public la un comportament profesionist, bazat în genere pe
transparenţa administrativă şi pe câştigarea şi menţinerea
încrederii publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea
autorităţilor şi instituţiilor publice.
Eficacitatea - obligaţie etică profesională a funcţionarului
public
Termenul de eficacitate cu sensul de capacitate de a
obţine rezultate clarifică imaginea de a obţine rezultate, pe care
legiuitorul doreşte ca publicul să şi-o formeze despre autorităţi
şi instituţii publice. Acestea sunt capabile să obţină rezultate
semnificative. Eficacitatea reprezintă capacitatea de a înfăptui
binele public (Nemţoi, 2013). O administraţie eficace este acea
administraţie care rezolvă problemele necesare pentru
comunitate în îndeplinirea scopurilor acesteia şi a idealului de
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binele public asumat de organizaţie. În vederea obţinerii
eficacităţii, managementul public se bazează pe strategia
managementului prin proiecte. Odată stabilit un program ce
vizează obiectivele generale ale organizaţiei publice,
managementul prin proiecte asigură îndeplinirea acestora prin
convergenţa dintre obiectivele proiectelor şi cele ale
organizaţiei. Prin structura sa, un proiect îşi asumă îndeplinirea
unor obiective specifice, măsurabile, abordabile, tangibile într-o
perioadă de timp dat (SMART). Modalităţile de ducere la
îndeplinire a obiectivelor sunt creionate în proiect sub formă
de acţiuni şi activităţi, rezultatele fiind cuantificabile şi
măsurabile prin indicatori. Spre deosebire de eficacitate,
eficienţa vizează simpla capacitate de a înfăptui lucrurile bine.
Un individ sau o organizaţie poate fi eficientă să-şi
îndeplinească corect sarcinile, dar să nu fie eficace atunci când
sarcinile nu sunt adecvate nevoii publice.
Loialitatea faţă de instituţia publică şi faţă de lege
Loialitatea faţă de Constituţie şi lege este reiterată în
Art.6, care în plus faţă de principiul analizat anterior, adaugă
necesitatea funcţionarilor publici de a se supune la restrângerea
unor drepturi în conformitate cu natura funcţiilor publice
obţinute. Aceste restrângeri vizează activitatea politică, (Art.10)
mai precis participarea la colectarea de fonduri pentru
activitatea partidelor, inclusiv colaborarea înafara relaţiilor de
serviciu cu persoane fizice sau juridice care finanţează partide,
furnizarea sprijinului logistic candidaţilor la funcţia de
demnitate publică, afişarea însemnelor sau denumirii partidelor
politice în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice (Art.10).
Funcţionarilor publici nu le este interzisă participarea la
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activităţi sau dezbateri publice, dar trebuie să facă cunoscut
faptul că nu reprezintă punctul de vedere a instituţiei din care
face parte (Art.9). Atunci când sunt desemnaţi să participe la
activităţi sau dezbateri publice în calitate oficială, funcţionarii
trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare ce le-a
fost încredinţat (Art.9). Comunicarea cu mass-media se
realizează doar de funcţionari publici special desemnaţi de către
conducătorii instituţiilor publice.
O altă restricţie vizează folosirea imaginii proprii în
acţiuni publicitare, în scopuri comerciale, sau politice (Art.11).
De asemenea, funcţionarilor publici le este limitată participarea
la achiziţii, concesionări, sau închirieri atunci când a luat
cunoştinţă de existenţa, valoarea şi calitatea bunurilor în cursul
îndeplinirii activităţilor de serviciu, când participă la organizarea
vânzării, concesionării, sau închirierii bunului respectiv şi când
prin participarea sa, poate influenţa operaţiunile de vânzare,
cesionare, sau închiriere, ori când deţine informaţii la care alte
persoane interesate nu au avut acces (Art.19). Prin aceste
măsuri se are în vedere asigurarea echităţii, egalităţii de şanse şi
transparenţei.
Codul de conduită a funcţionarului public prevede
loialitatea acestuia faţă de autorităţile şi instituţiile publice
(Art.7). Prin loialitate faţă de instituţie, legiuitorul înţelege
obligaţia funcţionarului de a apăra prestigiul instituţiei şi a se
abţine de a produce prejudicii imaginii organizaţiei, sau
intereselor legale ale acesteia (Art.7, Alin.1). Funcţionarilor
publici le este expres interzisă exprimarea în public a unor
aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea
autorităţii, sau instituţii publice să facă aprecieri neautorizate cu
referire la litigiile în care instituţia este parte, să divulge
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informaţii care nu au caracter public, mai ales în situaţia în care
dezvăluirea unor informaţii aflate în exercitarea funcţiei publice
atrage avantaje necuvenite, sau prejudicii instituţiei, altor
funcţionari publici, în genere persoanelor fizice, sau juridice, să
consilieze sau să asiste persoane fizice sau juridice în acţiuni
împotriva statului sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară
activitatea (Art.7, Alin.2).
V.3. Libertatea de opinie şi de exprimare
Libertatea de opinie a funcţionarului public, deşi este
garantată de Constituţie şi recunoscută de cadrul legislativ care
reglementează funcţia publică, poate suferi o serie de limitări
atunci când este legată de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu:
respectul faţă de demnitatea funcţiei publice deţinute şi
obligaţia corelării libertăţii de exprimare şi de dialog cu
promovarea intereselor instituţiei (Art.8, Alin.1).
Funcţionarii publici sunt obligaţi să respecte libertatea
de opinie a partenerilor de dialog, având o atitudine conciliantă
de evitare a conflictelor (Art.8, Alin 2). În exercitarea funcţiilor
publice, funcţionarii sunt obligaţi să aibă faţă de orice persoană
fizică sau juridică, o atitudine bazată pe respect, bună-credinţă,
corectitudine şi amabilitate (Art.12, Alin1). Este de asemenea
impusă obligaţia funcţionarului public de a nu aduce atingere
onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din aceeaşi
instituţie, şi nici a publicului cu care intră în contact (Art.12,
Alin2). Sunt expres interzise întrebuinţarea unor expresii
jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private şi
formularea unor sesizări calomnioase (Art.12, Alin 2). Atât
funcţionarilor publici cât şi celorlalte persoane implicate în
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serviciul public le este impusă obligaţia, respectiv recomandarea
de a respecta principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, inclusiv
prin promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la
aceeaşi categorie de situaţii de fapt şi eliminarea oricăror forme
de discriminare (Art.12, Alin.3).
Interzicerea oricărei forme de corupţie
Funcţionarilor publici le este expres interzisă acceptarea
cadourilor, serviciilor, sau avantajelor în exercitarea funcţiei
publice, fie personal, fie destinate rudelor sau prietenilor, atunci
când acestea pot constitui o recompensă în raport cu
exercitarea funcţiei publice.
Practic articolul reiterează interdicţia oricăror forme de
corupţie în activitatea funcţionarului public. Noul Cod Penal
(Lupaşcu, 2014) asimilează, exclusiv din perspectiva faptelor de
corupţie ale funcţionarului public, orice salariat care
îndeplineşte o activitate publică fiind angajatul unei instituţii
sau autorităţi publice. Faptele de corupţie se sancţionează şi
dacă sunt săvârşite de angajaţi ai unei firme private, dar cu o
pedeapsă diminuată. În scopul evitării riscurilor de corupţie,
funcţionarilor publici le este interzis să facă promisiuni în
legătură cu deciziile pe care le vor lua în calitate de funcţionari
publici, atât ei personal, cât şi instituţia din care fac parte
(Art.15, Alin 2).
Practic promisiunile realizate în campania electorală
contravin Codului de conduită a funcţionarilor publici dacă
implementarea lor vizează activitatea unor funcţionari publici,
inclusiv a unor funcţionari publici superiori. Procesul de luare a
deciziilor trebuie tratat de funcţionarii publici exclusiv prin
conformarea la prevederile legale şi cu exercitarea capacităţii de
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apreciere în mod fundamentat şi imparţial (Art.15, Alin.1).
Această prevedere solicită practic ca procesul de decizie publică
să fie raţional, să se desfăşoare în cadrele normative stabilite şi
să fie evitată utilizarea preferinţelor subiective ale decidentului
în locul argumentelor raţionale în procesul de decizie.
Obiectivitatea funcţionarului public şi egalitatea de şanse
şi tratament
O altă obligaţie a funcţionarului public este aceea de a
dovedi obiectivitate în evaluare (Art. 16, Alin.1 şi 2). Primul
aliniat se referă la obligativitatea asigurării egalităţii de şanse şi
tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică
pentru funcţionarii din subordinea altui funcţionar public.
Legiuitorul face distincţia dintre egalitatea de şanse şi de
tratament, ambele fiind obligatorii pentru practica
funcţionarilor publici, cel puţin în procesul de selecţie şi
promovare a personalului. Egalitatea de şanse vizează
asigurarea unor condiţii egale şi transparente de acces la funcţia
publică şi de promovare a tuturor celor interesaţi. Egalitatea de
şanse vizează o politică de transparenţă în promovarea
personalului şi constituirea unor politici antidiscriminatorii.
Condiţiile de acces la funcţia publică şi de promovare trebuie să
fie clare, posibil şi facil de a fi cunoscute de toate persoanele
interesate, şi corelate strict cu competenţele necesare pentru
exercitarea funcţiei publice în cauză. Astfel, publicarea
posturilor disponibile în Monitorul Oficial, la sediul instituţiei
precum şi în alte publicaţii asigură formal transparenţa în
selecţia funcţionarilor publici. Acest principiu implică o serie de
practici incluzive acolo unde este posibil, cum sunt de exemplu
posibilitatea folosirii materne inclusiv în procesul de
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selecţionare a funcţionarilor publici etc. Egalitatea de tratament
implică de asemenea non-discriminare, fiind în viziunea noastră
formularea afirmativă a acesteia. În forma minimală, egalitatea
de tratament vizează relaţia dintre şef şi subaltern, care se cere a
nu fi viciată de practici discriminatorii. Nu se pot bucura de
exemplu de informaţii privilegiate candidaţii care provin din
mediul extern al organizaţiei, şi nici de atitudini care să denote
sprijinul pentru unul din competitori în defavoarea altora etc.
În varianta maximal, buna practică în domeniu ar viza existenţa
unor proceduri incluse în politica de etică care să încurajeze
tratamentul egal prin practici instituţionalizate şi transparente.
Aliniatul 2 precizează că funcţionarii publici din
conducere au obligaţia să evalueze şi să aplice cu obiectivitate
criteriile de apreciere profesională a persoanelor de subordine
atunci când propun sau aprobă avansări, promovări,
transferuri, numiri sau eliberări din funcţie (Art.16, Alin.2).
Este exclus orice fel de favoritism sau discriminare, inclusiv pe
criterii de rudenie sau afinitate (Art.16, Alin.3). Pentru evitarea
arbitrarietăţii exercitării funcţiei publice şi prerogativele de
putere implicate de aceasta, se interzice folosirea de către
funcţionarii publici a prerogativelor funcţiei deţinute în alte
scopuri decât cele prevăzute de lege. În afara situaţiilor de abuz
în serviciu evidente şi sancţionabile penal, există o serie de
situaţii în care prin poziţia publică deţinută, o persoană este
susceptibilă de a avea acces privilegiat la anumite resurse, mai
ales la capitol relaţional. Prin natura funcţiei publice deţinute, o
persoană are relaţii cu persoane din domenii de activitate
corelată cu propriul domeniu şi astfel îşi poate folosi capitalul
relational, de exemplu, în propriul interes privat. Acolo unde
aceasta nu poate fi considerată faptă de corupţie, se ridică
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totuşi întrebarea: cât este de justificată din punct de vedere
moral utilizarea în scop personal a capitalului relaţional
acumulat în exercitarea funcţiei publice? Această întrebare este
justificată din două perspective: prima vizând riscurile de
corupere viitoare a deţinătorului funcţiei publice, iar cea de a
doua, inegalitatea de şanse şi tratament, generată de accesul
privilegiat la resurse relaţionale sau comunicaţionale, dar şi de
altă natură, generat de funcţia publică. Nu putem să nu arătăm
că politicile de etică şi transparenţă, mai ales cele legate de
egalitatea de şanse şi de tratamente, propun valori concurente
celor de loialitate faţă de grupul de apartenenţă (prietenii cei
apropiaţi), transferând loialitatea către grupul de referinţă
reprezentat de instituţia în care este angajat funcţionarul.
Loialitatea faţă de grupul de apartenenţă  faţă de cei pe care-i
considerăm ai noştri  este o valoare etică transgeneraţională
care generează apartenenţa şi identitatea. Trecerea spre o etică a
egalităţii de şanse vizează modificarea relaţiei cu alteritatea, de
la datoria faţă de alteritatea personală, la o responsabilitate
socială faţă de alteritatea generică şi impersonală, reprezentată
de orice posesor de drepturi şi interese. Este o problemă de
schimbare a mentalităţilor şi de trecere de la solidaritatea
mecanică, spre solidaritatea organică (Durkheim, 2008),
specifică modernităţii.
Solidaritatea mecanică tradiţională, valabilă în societăţi
de mici dimensiuni, se bazează pe sprijinul reţelelor familiale şi
legăturilor de rudenie.
Solidaritatea organică are la bază interdependenţa
indivizilor,
datorată
specializării
activităţilor
şi
complementarităţii dintre indivizi în cazul societăţilor avansate.
Depăşirea chiar şi acestei forme de solidaritate organică prin
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trecerea de la o etică a datoriei individuale la una a
responsabilităţii colective şi acceptarea alterităţii drept
complementar şi nu diferit, impune valori precum:
transparenţa, egalitatea de şanse etc. Aceste valori se pot regăsi
în morala individuală ca aplicaţie a imperativului categoric, dar
sunt mai bine conturate atunci când sunt receptate în
perspectiva unei etici a acţiunii comunicative. În desfăşurarea
activităţilor specifice funcţiei publice dintre care legiuitorul
menţionează: activitatea de luare a deciziilor, cea de consiliere,
de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare,
anchetă sau control, funcţionarilor publici le este interzisă
obţinerea de foloase sau avantaje, dar şi producerea de
prejudicii materiale sau morale altor persoane (Art. 17, Alin.2).
Insistenţa legiuitorului de a sublinia cu orice ocazie interzicerea
obţinerii de foloase de pe urma exercitării funcţiei publice este
în consens cu faptul că mentalul colectiv a funcţionarului
public este privit ca un personaj corupt care îşi utilizează
poziţia şi influenţa profesională pentru obţinerea de beneficii în
interesul propriu sau acelora apropiaţi sieşi. Este adevărat că
recentul val de arestări pe motiv de corupţie şi interminabilul
şir de procese de incompatibilitate intentat de Agenţia
Naţională de Integritate unor funcţionari publici, dar şi altor
persoane aflate în situaţie de incompatibilitate, par a justifica
preocupările legiuitorului pentru limitarea acestor fapte.
Cu toate acestea, noi considerăm excesivă preocuparea
faţă de astfel de situaţii, întrucât posibilitatea de obţinere de
foloase necuvenite din exercitarea funcţiei publice era deja
declarată ilegală de articole anterioare ale codului, precum şi în
genere, de legislaţia anticorupţie. Un principiu construcţionist 
al anchetei apreciative de care ne vom ocupa ulterior pe
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parcursul acestui volum – arată că ceea ce se îndreaptă cu
precădere către chestionarea unui sistem social, spre aceea se va
îndrepta sistemul însăşi (Cojocaru, 2005).
Corupţia fiind o preocupare majoră a politicilor publice,
excesul de reglementare şi excesul de etică va face ca fapte de
corupţie cu o gravitate din ce în ce mai mare să survină în
atenţia publicului. În cuprinsul articolului ne atrage atenţia
interdicţia de a aduce prejudicii materiale sau morale
persoanelor fizice sau juridice, cu care funcţionarul public
interacţionează în exercitarea profesiei. Aceasta este o
transpunere în etica profesiilor a principiului non-maleficienţei
(Beauchamp, Childress, 2009). Este regretabil că în etica
profesiei nu avem un articol care să transpună şi celelalte
principia, printre care principiul beneficienţei sau obligaţia de a
face bine în limita posibilităţilor şi a propriei competenţe,
respectul faţă de autonomie etc.
Principiul beneficienţei este substituit parţial de
obligaţia exercitării, cu professionalism, a funcţiei publice şi
maximizarea calităţii serviciilor publice. În opinia noastră,
formularea explicită a principiului beneficienţei ar arăta că
funcţionarul public este în slujba cetăţeanului şi că acţionează
în favoarea binelui public. Principiul respectului faţă de
autonomia beneficiarului ar duce la simetrizarea relaţiei de
putere dintre funcţionarul public şi cetăţean, şi asigurarea
primordialităţii interesului public şi a interesului cetăţeanului.
Interdicţia de a aduce prejudicii materiale sau morale vizează şi
constituirea responsabilităţii funcţionarului public faţă de
activitatea sa.
Considerăm că articolul nu se limitează la a interzice
aducerea unor prejudicii cu rea voinţă, ci şi la recomandarea
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unei atitudini proactive a funcţionarului public de a-şi exercita
cu competenţă sarcinile de serviciu. Prejudiciile aduse din
neglijenţă sau necunoaştere nu sunt tratate diferit, în cuprinsul
legii, de cele produse cu rea intenţie. Această interpretare
extinsă a articolului de lege este în consens cu principiul calităţii
practicilor din serviciile publice, aflat printre obiectivele
prezentului cod. Funcţionarilor publici le este de asemenea
interzisă folosirea poziţiei oficiale, şi a relaţiilor pe care le-au
stability, în exercitarea funcţiei publice în scopul de a influenţa
anchete interne, sau externe şi determinarea luării anumitor
măsuri (Art.17, Alin.3).
Acest paragraf vizează interdicţia traficului de influenţă,
dar şi a folosirii neautorizate a influenţei sau prestigiului
obţinut în scopul obţinerii unor decizii considerate favorabile.
Ne atrage atenţia o formulare cel puţin limitativă a articolului,
care interzice folosirea relaţiilor stabilite în exercitarea funcţiei
publice, în scopuri ce vizează favorizarea unei anumite decizii.
Această formulare restrictivă pare a arăta că este acceptabilă
utilizarea, în acest sens, a relaţiilor stabilite în afara exercitării
funcţiei publice, de exemplu înainte ca persoana să acceadă la o
funcţie publică. Activităţile de lobby, deşi legale în alte state,
sunt practic incluse în sfera corupţiei de legislaţia românească
care admite doar activităţile de advocacy (susţinere) a unor
politici publice, şi nu influenţarea propriu-zisă a deciziei prin
apelul la capitalul relaţional şi de încredere a unor persoane.
O altă interdicţie este cea a impunerii altor funcţionari
publici de a se înscrie în asociaţii sau organizaţii indiferent de
natura acestora (Art.17, Alin.4). Articolul nu sancţionează doar
impunerea prin constrângere a funcţionarilor publici, de a adera
la o anumită organizaţie, ci chiar simpla sugestie în acest
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domeniu, dacă este însoţită de promisiunea unor avantaje. Deşi
în mod obişnuit acest articol traduce necesitatea respectării
libertăţii şi autonomiei individului, în ceea ce priveşte aderarea
sa la diferite organizaţii sau sindicate pot exista situaţii în care
această aderare să aducă beneficii de natură profesională, fără
ca aceasta să fie o situaţie nelegitimă. Suntem încredinţaţi că
acest din urmă aspect nu a fost avut în vedere de legiuitor, care
nu a urmărit în mod expres limitarea dreptului funcţionarilor
publici de apartenenţă la asociaţii profesionale. O altă
preocupare majoră a legiuitorului a fost reglementarea utilizării
resurselor publice de către funcţionarul public, în sensul
utilizării exclusive a acestora doar în scopul executării funcţiei
publice (Art.18, Alin. 2,3,4).
Funcţionarilor publici le revine obligaţia de a asigura
proprietatea publică şi privată a statutului şi a unităţilor
administrativ teritoriale, evitarea oricărui prejudiciu,
funcţionarul public fiind obligat să acţioneze ca un bun
proprietar (Art.18, Alin.1).
O menţiune specială merită prevederea conform căreia
funcţionarilor publici le este interzisă folosirea timpului de
lucru şi logistica instituţiei chiar şi pentru scopuri didactice şi
activităţi ştiinţifice, dacă acestea sunt în nume personal (Art 18,
Alin.4).
V.4. Coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării
normelor de conduită profesională
Un întreg capitol din Codul de conduită a
funcţionarilor publici este dedicat coordonării, monitorizării şi
controlului aplicării normelor de conduită profesională (Cap.3).
214
How to cite: @ Sandu, A. (2017).O etica centrata pe valori in sfera publica. Iasi, Romania: Lumen.

O etică centrată pe valori în sfera publică
Acest rol de coordonare, monitorizare şi control revine
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (Art.20, Alin.1).
A.N.F.P exercită următoarele atribuţii: urmărirea aplicării şi
respectării Codului de conduită în cadrul autorităţilor şi
instituţiilor publice; elaborarea de studii şi analize privind
respectarea prevederilor codului şi colaborarea cu societatea
civilă (Art.20, Alin.9).
Prin activitatea sa, A.N.F.P nu poate influenţa
funcţionarea comisiilor de disciplină care există la nivelul
autorităţilor şi instituţiilor publice (Art.20, Alin.2).
Înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici în scopul monitorizării şi controlului
aplicării prezentului cod constituie, în opinia noastră, un imens
pas înainte în instituţionalizarea eticii în ţara noastră. Cele trei
funcţii ale A.N.F.P necesită constituirea şi dezvoltarea
expertizei etice şi profesionalizarea eticii în administraţia
publică.
Consilierea de etică a funcţionarului public
Articolul 21 prevede expres obligaţia autorităţilor şi
instituţiilor publice de a desemna un funcţionar public, de
regulă din cadrul departamentului de resurse umane, pentru
consiliere etică şi aplicarea normelor de conduită. Atribuţiile
consilierului etic vizează acordarea de consultanţă şi asistenţă
funcţionarilor publici cu privire la respectarea normelor de
conduită, monitorizarea aplicării prevederii Codurilor de
conduită în cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi întocmirea
de rapoarte trimestriale de respectare a normelor de conduită
de către funcţionarii publici.
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O primă discuţie vizează accepţiunea terminologică
pentru denumirea corectă a funcţionarilor publici cu atribuţii
de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de
conduită. Literatura de specialitate românească foloseşte atât
termenul de consilier etic, cât şi pe cel de consilier de etică cu
sens similar. Termenul de consilier etic este folosit în general în
documentele normative emise de autorităţile publice, în scopul
numirii funcţionarului cu atribuţii în domeniu. Termenul de
consilier de etică este folosit spre exemplu de Valerian Stan şi
Ema Şeclăman (2010) în volumul Ghid practic pentru activitatea
funcţionarilor publici cu atribuţii de consiliere etică şi monitorizare a
respectării normelor de conduită.
În opinia noastră (Sandu, 2012c, Caras (Frunză) 2014),
termenul de consiliere etică, supervizare etică, respectiv audit
etic, vizează caracterul intrinsec etic al practicii respective.
Consilierul etic desfăşoară o consiliere profesională care
respectă normele şi standardele etice în domeniu. Această
atribuţiune revine unui funcţionar public, spre exemplu care
consiliază un beneficiar, respectând normele prezentului Cod,
sau oricărui alt Cod de Etică. Consilierul a cărui atribuţiuni
vizează tocmai oferirea de îndrumare în domeniul
implementării eticii, ar trebui să poarte o denumire diferită care
să permită distingerea dintre caracterul etic al profesiei
(consilierii oferite) şi referirea la etică în cuprinsul consilierii.
Această distincţie vizează profesionalizarea eticii simultan şi
paralel cu eticizarea profesiilor.
Noi preferăm să denumim consilier etic, profesionistul
care îşi desfăşoară activitatea de consiliere sub semnul
respectării şi promovării standardelor etice, şi respectiv
consilier de etică, acel etician care consiliază profesioniştii sau
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alte persoane cu privire la caracterul etic al activităţii celui
consiliat şi rezolvarea dilemelor etice care îi apar consiliatului în
plan profesional sau personal. Putem face analogie şi cu alţi
termeni în domeniu, cum ar fi: auditul etic utilizat de asemenea
prin sintagmele audit etic şi audit de etică. Tatiana CorodeanuAgheorghesei (2013) utilizează termenul de audit de etică în
volumul Etica în administraţia publică.
Formulăm propunerea de legiferenda în sensul
profesionalizării consilierii de etică şi în general al expertizei etice
şi constituirea unor funcţii distincte de consiliere de etică, care să
nu mai rămână la nivelul unei atribuţiuni “printre altele”, a unui
funcţionar public cu activităţi în domeniul resurselor umane.
Luând în considerare faptul că angajarea la nivelul fiecărei
instituţii publice a unui consilier de etică este deocamdată
nesustenabilă din punct de vedere financiar, formulăm de
asemenea propunerea instituirii supervizării de etică realizată de
către eticieni profesionişti, formaţi de exemplu în cadrul unor
masterate de specialitate, cum este cel care funcţionează la
Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava (Sandu, 2012c;
Caras (Frunză) 2014).
Profesionalizarea eticii ar răspunde necesităţii de
promovare şi dezvoltare a unei societăţi centrate pe valori
morale şi pe responsabilizarea profesioniştilor din toate sferele
de activitate, inclusiv din cea publică, despre care discutăm. În
lipsa acestei profesionalizări şi a formării ca etician a
consilierului de etică, există riscul ca această activitate să
rămână superficială, cantonându-se în identificarea practicilor
neetice în locul unei adevărate consilieri de etică, care trebuie să
vizeze implementarea valorilor neetice în cultura
organizaţională şi adecvarea politicilor de etică la propriile
217
How to cite: @ Sandu, A. (2017).O etica centrata pe valori in sfera publica. Iasi, Romania: Lumen.

Antonio SANDU
valori organizaţionale şi la valorile etice recunoscute şi
respectate în comunitate. Implementarea eticii este o
responsabilitate uriaşă a organizaţiilor, inclusiv a instituţiilor
publice, şi necesită politici de etică afirmative centrate pe valori,
şi nu retributive centrate pe interdicţie şi sancţiune, cum este
cazul prezentului Cod. Trebuie să recunoaştem că instituirea
obligativităţii consilierii de etică la nivelul autorităţilor şi
instituţiilor publice e un imens pas înainte în instituţionalizarea
şi profesionalizarea eticii, care se cere însă a fi depăşit prin
introducerea unui management al eticii care să dubleze
managementul etic care deja este în curs de implementare în
organizaţiile publice, tocmai având ca punct de pornire acest
Cod de conduită al funcţionarului public dar şi codurile de etică
instituite la nivelul instituţiilor publice.
Numirea consilierului de etică, sau mai exact conform
denumirii oficiale, a funcţionarului public desemnat să
îndeplinească atribuţiuni de consiliere etică şi monitorizarea
normelor de conduit, se face printr-un act administrativ emis
de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, sau prin
completarea fişei postului cu atribuţia distinctă de consiliere
etică şi monitorizare a normelor de conduită (Art.21, Alin.3).
Rapoartele privind respectarea normelor de conduită de
către funcţionarii publici se comunică acestora şi se transmit
semestrial către A.N.F.P numai după aprobarea conducătorului
autorităţii sau instituţiei publice (Art.2, Alin 4). Facem remarca
că numirea consilierilor de etică de către conducătorul
instituţiei publice şi respectiv obligativitatea aprobării de către
aceştia a rapoartelor realizate de consilierii de etică, pun sub
semnul întrebării independenţa funcţională a consilierului de
etică faţă de managerul instituţiei. Necesitatea acestei
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independenţe este consacrată în literatura de specialitate pentru
orice formă de expertiză etică. În lipsa acesteia, consilierea de
etică poate fi viciată de suspiciuni din partea publicului cu
privire la intervenţia managementului instituţiei în sesizarea
practicilor neetice ce ar putea avea loc tocmai pe palierul
managerial. Semnalăm de asemenea faptul că obligativitatea
raportării conduitelor neetice, deşi poate fi o practică
binevenită în vederea dezvoltării eticii instituţionale, generează
în timp o distanţare a membrilor organizaţiei de consilierul de
etică, văzut ca fiind “un vânător de greşeli” care să permită
managerului aplicarea de sancţiuni. Adevăratul rol al
consilierului de etică ar trebui să vizeze identificarea dilemelor
etice şi nu a problemelor etice.
Dilema etică este o situaţie ce necesită o alegere între
valori concurente, în timp ce problema etică necesită o rezolvare
prin schimbarea situaţiei de fapt. Consilierea de etică în viziunea
Codului se referă mai mult la a doua situaţie, şi nu la dilemele
etice pe care practica profesională le aduce în faţa
profesionistului. O consiliere centrată pe dilema etică necesită o
relaţie de confidenţialitate între consilieri şi consiliat, orice
raportare încălcând această relaţie de confidenţialitate. Faptul că
rapoartele trebuiesc aprobate de către managerul instituţiei,
exclude posibilitatea relaţiei de confidenţialitate între consilierul
de etică şi consiliat. Acest lucru ne întăreşte convingerea că
legiuitorul a dorit să transforme consilierea de etică într-un
instrument de control al conduitei funcţionarului public aflat la
dispoziţia managerului şi al A.N.F.P. Acest lucru îndepărtează de
la natura etică orice proces de consiliere care ar trebui să se
bazeze exclusiv pe confidenţialitate.
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Am putea spune că în ciuda denumirii sale, “consilierea
etică a funcţionarului public” este una de/despre etică, dar nu una
care să aibă un caracter etic în sine. Intenţia legiuitorului a avut
în vedere exclusiv eliminarea conduitelor neconforme şi nu
implementarea unei culturi etice bazate pe încredere, oglindită în
echitate şi transparenţă. Rapoartele autorităţilor şi instituţiilor
publice cu privire la respectarea normelor de conduită vor trebui
să fie centralizate într-o bază de date, care în viziunea
legiuitorului este necesară pentru identificarea cauzelor ce duc la
încălcarea normelor de conduită, inclusiv a constrângerilor
intervenite funcţionarului public, identificarea modalităţilor de
prevenire a încălcării normelor de conduită profesională, precum
şi adoptarea măsurilor necesare pentru reducerea şi eliminarea
încălcărilor normelor de conduită (Art.21, Alin 5).
Legiuitorul reiterează viziunea sa conform căreia rolul
consilierului de etică se limitează la preîntâmpinarea încălcărilor
normelor de conduită, fără a fi menţionată necesitatea creerii
culturii organizaţionale centrate pe valori etice, şi a unui climat
etic în organizaţie. Nu ne putem pronunţa asupra oportunităţii
existenţei unei baze de date care să centralizeze rapoartele
privind respectarea normelor de conduit, atunci când acestea se
referă exclusiv la încălcări sancţionate ale normelor de
conduită. Opinăm însă asupra caracterului neetic a unei
asemenea baze de date, în cazul în care ea conţine şi date ce pot
duce la identificarea persoanei, ce-i pot prejudicia acestuia
cariera dincolo de sancţiunea legală care i s-a cuvenit. Existenţa
şi publicitatea cu privire la încălcarea normei de conduită pot
duce la marginalizarea persoanei şi prejudicierea integrării sale
sociale. În domeniul penal există practica reabilitării care
vizează ştergerea din cazier a condamnării suferite, la expirarea
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termenului de reabilitare. Inexistenţa unei practici în domeniul
sancţiunilor administrative privind încălcarea Codului de
conduită face ca această măsură să aibă în sine un caracter
injust. Cu atât mai mult, se impune renunţarea la menţionarea
datelor cu caracter personal atunci când presupusa abatere de la
Codul de conduită nu a fost sancţionată disciplinar. Excesul de
etică şi abuzul de reglementare în domeniul eticii este o formă
de abuz de drept (Ignătescu, 2013).
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ÎN LOC DE CONCLUZII
Pentru ca etica să poată fi un instrument al schimbării
sociale în administraţia publică, este necesară adoptarea unui
Cod etic nou, centrat pe valori şi care să pună accentul pe
formarea unui climat organizaţional etic şi instituirea unui
management etic al funcţiei publice. În cuprinsul acestui volum
am urmărit să aducem o serie de clarificări din perspectiva eticii
applicate, a principalelor elemente normative cuprinse în Cod.
Ne-a interesat modul în care legiuitorul se raportează la valorile
şi principiile etic, precum şi modul în care înţelege să formuleze
o normativitate etică coerentă şi eficientă. Contribuţiile noastre
vizează o serie de clarificări referitoare la relaţia dintre codurile
etice, cele deontologice şi de conduită. De asemenea, am
formulat o serie de critici referitoare la inconsistenţe şi
incoerenţe în utilizarea terminologiei etice, încercând să
clarificăm originea şi sensurile termenilor care definesc valori
etice. În final, ne-a interesat perspectiva legiuitorului cu privire
la profesionalizarea expertizei etice, prin intermediul consilierii
de etică.
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