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Introducere
Etica este un termen provenit din grecescul „ethos‖ – morav, obicei, caracter şi
desemnează o disciplină filozofică care studiază problemele teoretice şi practice ale moralei. În
limbajul curent, termenul de etică se utilizează sinonim cu cel de morală (Sommer &
Tomoioagă, 1973). Etica aplicată analizează, din punct de vedere moral, o serie de situaţii
concrete din practica socială sau profesională, în vederea luării/adoptării unor decizii adecvate.
În domeniul eticii aplicate sunt integrate etica medicală, etica juridică, etica în mass-media,
etica profesională, etica mediului înconjurător, etica afacerilor etc. (Filip & Iamandi, 2008).
Accesarea şi însuşirea valorilor etice fundamentale se impun în dobândirea
profesionalismului, ele constituindu-se, împreună cu ansamblul normelor şi principiilor
morale, într-o veritabilă propedeutică, într-un organon pentru buna desfăşurare a mecanismelor
implicate de exercitarea profesiei (Cozma & Măgurianu, 2008).
Etică profesională şi transparenţă în administraţia publică este o disciplină de sinteză,
cu un profund caracter transdisciplinar, menită să clarifice viitorilor funcţionari publici
obligaţiile etice şi deontologice care le revin în exercitarea funcţiei publice.
Prezenta sinteză conţine extrase din lucrări publicate de autor în diverse volume şi articole.
Prezentul suport de curs are un caracter exclusiv didactic şi nu îşi propune să disemineze
informaţii originale sau lucrări ştiinţifice nepublicate anterior de autor. Reluarea fragmentelor
menţionare s-a facut cu respectarea integrală a legii dreptului de autor.
Prezentul suport de curs nu îşi propune să fie exhaustiv, studenţilor fiindu-le recomandată
cu tărie lectura bibliografiei obligatorie şi a celei suplimentare conform fişei disciplinei.
Prezentul suport de curs are la bază extrase din volumele Sandu, A., (2012). Etică şi
deontologie profesională, Editura Lumen, Iaşi, Sandu, A., (2012). Appreciative ethics. A
constructionist version of ethics, Editura Lap Lambert, Germania, precum şi sintezele unor
articole publicate anterior de autor.
Obiectivele cursului:
Obiectivul general al disciplinei este: familiarizarea studenţilor cu principalele paradigme
ştiinţifice ale domeniului şi cu terminologia particulară a domeniului. Cursanţii vor avea
capacitatea de a opera cu principalele concepte de specialitate şi să elaboreze lucrări originale
pornind de la aplicarea practică a teoriei şi metodologiei specifice domeniului.
Obiectivele specifice ale disciplinei sunt:
 Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a
structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private;
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 Descrierea principalelor concepte, teorii, metodologii şi proceduri utilizate în
organizarea şi funcţionarea structurilor administrative;
 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază ale domeniului pentru cercetarea unui aspect
de complexitate medie din funcţionarea unei structuri administrative;
 Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei
profesionale;
 Explicarea clară, în termeni reali descrişi, a problematicii manageriale din sistemul
Administraţiei publice şi în conformitate cu managementul resurselor umane, dar şi cu
principiile de etică şi deontologie profesională;
 Utilizarea instrumentelor şi metodelor moderne de management şi managementul
resurselor umane,în limitele codului de conduită a funcţionarului public;
 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale,
cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
Competenţe conferite de parcurgerea materialului de studiu:
Competenţe profesionale:
 Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a
structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private;
 Descrierea principalelor concepte, teorii, metodologii şi proceduri utilizate în
organizarea şi funcţionarea structurilor administrative;
 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază ale domeniului pentru cercetarea unui aspect
de complexitate medie din funcţionarea unei structuri administrative;
 Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei
profesionale;
 Explicarea clară, în termeni reali descrişi, a problematicii manageriale din sistemul
Administraţiei publice şi în conformitate cu managementul resurselor umane, dar şi cu
principiile de etică şi deontologie profesională;
 Utilizarea instrumentelor şi metodelor moderne de management şi managementul
resurselor umane,în limitele codului de conduită a funcţionarului public.
Competenţe transversale:
 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale,
cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
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Cerinţe preliminare:
Materialul de studiu propus studenţilor din anul III de la specializarea Administraţie
Publică urmăreşte permanent stabilirea unor conexiuni cu o serie de alte discipline ce s-au
studiat pe parcursul anilor anteriori de studiu, conform planurilor de învăţământ. Aceste
discipline sunt: Drept administrativ, Istoria administraţiei publice, Bazele juridice ale
administrației publice, Știința administrației, Contencios administrativ, Metodologia cercetării
științifice.
Unităţile de învăţare care alcătuiesc prezentul modul:
Unitatea de învățare 1:

Relația etică - administrație publică. Delimitări conceptuale.
Etica și deontologia profesională;

Unitatea de învățare 2:

Conștiința morală și interacțiunea socială. Relația drept morală;

Unitatea de învățare 3:

Valori etice în administrația publică:
responsabilitate, autonomie (auodeterminare), dreptate;

Unitatea de învățare 4:

Integritatea ca valoare etică operaţională în administraţia
publică;

Unitatea de învățare 5:

Transparenţa în administraţia publică;

Unitatea de învățare 6:

Politica de etică şi transparenţă în administraţia publică. Etica
apreciativă în A. P.;

Unitatea de învățare 7:

Expertiza etică în administraţia publică.

Materiale necesare pentru activităţile tutoriale
În cadrul activităţilor tutoriale programate conform orarului este necesar ca studenţii să
aibă suportul de curs, precum şi un calculator sau un telefon cu acces la internet pentru diverse
activităţi şi teme individuale.
Teme de control
La finalul materialului de studiu veţi găsi instrucţiunile de realizare ale celor 2 teme de
control:
1. realizarea unui eseu cu tema „Dimensiunea etică a problematicii studiate pentru
realizarea lucrării de licenţă‖;
2. realizarea unui eseu cu tema „Valori etice operaţionale în profesiile asociate domeniului
administraţiei publice‖.
Temele de control vor fi trimise prin email sau prezentate în ziua programată pentru
colocviu. Pentru obţinerea punctajului maxim (10 puncte), la fiecare temă de control trebuie
îndeplinite următoarele criterii: fiecare temă trebuie redactată în 1500-2000 de cuvinte, să
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cuprindă obiectivele cercetării, argumentele utilizate, sinteza literaturii de specialitate,
poziţionarea proprie pro sau contra argumentelor din literatură, respingerea argumentelor
contrarii şi concluzii. Temele de control vor fi evaluate antiplagiat prin intermediul soft-ului
Turnitin. Conţinutul maxim de similaritate admis este de 9%. Dacă pragul de similaritate este
depăşit, tema este considerată neefectuată.
Evaluare
Nota finală se compune din:
1. nota obţinută în urma evaluării finale la colocviul pregătit având ca bază materialul
actual de studiu sau orice alte resurse bibliografice propuse la finalul manualului:
Pondere la nota finală – 60%
2. nota obţinută pentru cele două teme de control:
Pondere la nota finală – 40%
Semnificaţia pictogramelor folosite în materialul de studiu:

Introducere

Obiectivele UI definite prin
competenţe specifice

Durata medie de studiu
individual

Conţinutul UI

Definiţii

Exemple

Test de autoevaluare

Miniglosar

Bibliografie

Să ne reamintim

Rezumat

Evaluare

TO DO

Documentare multimedia

Lucrare de verificare
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INTRODUCERE
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 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 centrate pe valori
etice. Binele public, alături de dreptate, pot fi considerate valori etice constitutive ale oricărui
9

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 fiind 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.
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UNITATEA DE INVATARE 1.
Relația etică-administrație publică.
Delimitări conceptuale. Etica și deontologia profesională

Cuprins:
1.1. Introducere
1.2. Competenţele unităţii de învăţare
1.3. Morala ca obiect de studiu al eticii
Lucrare de verificare
1.4. Etică şi normativitate
1.5. Deontologia profesională
1.6. Etica aplicată
Rezumat
Test de autoevaluare
Miniglosar

1.1. Introducere
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.
1.2. Competenţele unităţii de învăţare
La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare, studentul va fi capabil să: explice relaţia
dintre etică şi administraţie publică, relaţia dintre morala personală şi etica profesională; să
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argumenteze necesitatea eticii profesionale în administraţia publică; să definească deontologia
profesională şi să o coreleze cu etica aplicată.
Durata de parcurgere a unităţii de învăţare este de 2 ore.
1.3. Morala ca obiect de studiu al eticii
Termenul de morală1 (provenit din latinescul „mos, mores‖ – obicei) desemnează un
ansamblu de reguli cărora indivizii trebuie să li se conformeze, în calitate de membri ai
societății (Filip & Iamandi, 2008). Morala reprezintă totalitatea convingerilor, atitudinilor,
deprinderilor, sentimentelor, normelor, regulilor determinate istoric și social, care
reglementează comportamentul și raporturile indivizilor între ei, precum și dintre aceștia și
colectivitate, familie, grup, clasă, națiune, societate.
Morala se raportează în stabilirea unui comportament dezirabil la o serie de categorii
precum bine, rău, datorie, dreptate, nedreptate (Țigu, 2003), precum și la o serie de principii,
standarde, reguli și norme a căror respectare se întemeiază pe conștiința indivizilor și pe opinia
publică. Prin conceptul de moralitate se înțelege condiția omului care aspiră să trăiască potrivit
unor idealuri și principii considerate a fi cât mai înalte (Bâtlan, 1997) în conformitate cu o serie
de referențiale comune, de natură religioasă sau filosofică.
Termenul de moralitate este utilizat cu referință la codurile de conduită ce trebuie urmate
de un grup oarecare, sau de întreaga societate (Bernard, 2011). Conduitei morale i se adaugă
un tip particular de judecată numit „rațiune morală‖.
Conduita morală cuprinde o serie de comportamente printre care: evitarea răului făcut
altora, facerea de bine etc. Aceste conduite sunt în general legate de convingerile indivizilor fie
de natură religioasă, fie atee. Codurile morale sunt incluse în tradiții și obiceiuri (Bernard,
2011) și includ raportarea la autoritate, loialitatea față de grup, definirea și prevenirea răului. În
codurile morale ale diferitelor societăți pot apărea - pe lângă criteriile de minimizare a răului și standarde afirmative care să definească stări dezirabile, cum ar fi cea de sfințenie, sau cea de
puritate. Relativismul etic neagă existența unui adevăr moral unic, așa cum este el afirmat în
eticile universaliste, precum cea aristotelică, kantiană etc.
În sistemele de etică relativistă, adevărul moral este un construct social construit prin
negocierea interpretărilor asupra comportamentelor dezirabile din punct de vedere moral,
acceptate într-o societate particulară, într-un anumit moment istoric. În sistemele de etică

1

SI.1.1. conține fragmente preluate din capitolul ―Etică și deontologie profesională‖, publicat în Sandu, A.
(2012a). Etică și deontologie profesională. Iași, România: Editura Lumen, adaptată pentru tehnologia
educațională ID, pp. 9-11.
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universalistă, codurile morale au pretenția de a ghida conduita indivizilor în baza unor principii
unice și imuabile, fie de origine divină, fie bazate pe o rațiune apriorică, imuabilă. În viziunea
lui Bernard (2011), moralitatea în sens normativ se referă la un ghid universal al
comportamentului, care să fie plauzibil și adaptat condițiilor particulare în care acesta urmează
să se înfăptuiască.
Morala este obiectul principal de studiu al eticii. Morala, în calitate de teorie etică,
integrează valori și prescripții admise într-un cadru social - istoric determinat. Orice formă de
comportament uman conține probleme morale, axate pe judecăți de valoare privind diferitele
grade ale „bunătății‖ și „răutății‖, ale „corectitudinii‖ și „incorectitudinii‖, ale „dreptății‖ și
„nedreptății‖ în conduita omului‖ (Cozma, Măgurianu, 2008).
Etica este un termen provenit din grecescul „ethos‖ – morav, obicei, caracter și
desemnează o disciplină filozofică care studiază problemele teoretice și practice ale moralei. În
limbajul curent, termenul de etică se utilizează sinonim cu cel de morală (Sommer &
Tomoioagă, 1973).
TO DO - Sarcină de lucru
Pentru o cât mai amplă înţelegere a conceptului de morală, invităm studenții să lectureze
capitolul ―Sociabilitate, conflict și originile morale‖, din Migdley, M. (2006). Originile eticii
În Singer, P. (coord.). Tratat de etică (pp. 35-36). Iași, România: Editura Polirom.
Să ne reamintim:
Etica are ca domeniu predilect de cercetare comportamentul moral. Până în perioada
contemporană, cei doi termeni, de etică şi de morală, s-au suprapus semantic. Începând cu
mijlocul secolului al XX-lea, termenul de etică este folosit din ce în ce mai des pentru a
desemna comportamentele acceptabile la nivel colectiv, profesional, dar nu numai, în timp ce
termenul de morală rămâne să denumească tot un comportament acceptabil, dar la nivel
individual.
1.4. Etică și normativitate
Filip și Iamandi2 (2008) clasifică normele etice în:
 norme generale sau universale: care sunt prezente în toate sau în majoritatea
comunităților umane, din toate timpurile, sau din perioade îndelungate de timp, și influențează
2

SI.1.2. conține fragmente preluate din capitolul ―Etică și deontologie profesională‖, publicat în Sandu, A.
(2012a). Etică și deontologie profesională. Iași, România: Editura Lumen, adaptată pentru tehnologia
educațională ID, pp. 11-12.
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întreaga gamă de relații și activități umane. Dintre aceste tipuri de norme amintim: cinstea,
demnitatea, sinceritatea, curajul, loialitatea, generozitatea;
 norme particulare: se adresează unor comunități umane determinate, au o anumită
variație în timp și spațiu, și influențează relații sau activități umane particulare. Printre aceste
tipuri de norme, amintim normele vieții de familie și normele morale specifice unor activități
profesionale;
 norme speciale: se manifestă în cadrul unor grupuri restrânse și, uneori, la ocazii
speciale. În această categorie autorii includ: normele de protocol, regulile de etichetă în afaceri,
codul manierelor elegante. Personal, nu suntem de acord cu introducerea acestor categorii de
norme, cum sunt de exemplu cele de etichetă, în rândul normelor etice. Ele desemnează o
conduită particulară dezirabilă cu o anumită ocazie, dar nu sunt fundamentate de principii etice
generale.
Filip și Iamandi (2008) subliniază caracterul liber, intențional, conștient și rațional al
normelor morale. Normativitatea morală are un caracter categoric și universal, referindu-se la
datoria de a săvârși fapte care să potențeze valoarea specifică și intrinsecă a umanității. Funcția
socială a normelor morale este aceea de a promova un maxim de sociabilitate la nivelul
indivizilor și comunității (Filip & Iamandi, 2008).
În ceea ce priveşte relaţia dintre etic şi juridic, preocuparea pentru corectitudinea legilor
provine din necesitatea controlului etic al acestora. Legea însă poate fi înţeleasă ca un sistem
formal de impunere a ordinii convieţuirii şi particularizării opresiunii. Nediscriminarea dintr-un
principiu etic al dreptăţii sociale devine un principiu juridic şi politic fundamental al
societăţilor moderne. Această afirmaţie a caracterului drept a sistemului juridic şi politic al unei
ţări postulează directa dependenţă a juridicului de etic.
Sistemele etice sunt cele care variază în funcţie de morala şi moralitatea dominantă într-o
societate, iar sistemele juridice iau forma prescrisă de această moralitate. Corelaţia dintre
caracterul just al unui stat şi cel de corect, nu este, din punctul nostru de vedere, foarte clară.
Între prescrierea etică a caracterului just al unui sistem normativ, sau a unei politici publice în
sine şi înfăptuirea efectivă a dreptăţii există o serie de paliere de netransparenţă etică.
În cele ce urmează vom interpreta din punctul de vedere al unei persoane, ca aparţinând
unei culturi europene dominate de etica deontologică a dreptăţii, câteva sisteme sociale şi
corectitudinea lor etică. Din această perspectivă vom analiza apoi cum forme ale nedreptăţii
sociale provenind din alte sisteme etice persistă în sistemul etic modern şi formele pe care
acestea le iau.
Sclavia este o formă de dependenţă absolută a unui individ faţă de un alt individ. Stăpânul
deţine şi exercită puteri absolute şi discreţionare asupra sclavului. Sclavia contravine flagrant
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eticii moderne bazate pe dreptate socială şi pe ideea filosofică kantiană a autonomiei morale a
individului. A deţine o altă persoană în proprietate şi a dispune de viaţa acesteia reprezintă nu
doar o faptă imorală ci şi una complet ilegală în toate ţările lumii. Totuşi, sclavia a fost de-a
lungul istoriei clasificată ca etică în sisteme morale bazate pe superioritatea de grup, clasă, rasă
etc. Neincluderea unei categorii de persoane în castele sau grupurile sociale considerate
moralmente acceptabile justificau tratarea acestora discreţionar şi luarea acestora în proprietate.
Etica superiorităţii de rasă, castă sau grup social nu a dispărut odată cu abolirea sclaviei şi
condamnarea sistemului sclavagist.
Exemplu:
Secolul XX a fost plin de exemple de aplicare a unei etici a supremaţiei de grup, rasă,
clasă etc. pentru justificarea dominaţiei. Germania nazistă a organizat sistemul concentraţional
care a dus la holocaustul împotriva persoanelor aparţinând comunităţilor evreieşti. Naziştii îi
catalogau pe evrei ca aparţinând unei rase inferioare şi-şi justificau astfel dreptul de a-i ucide
sau tortura. Tot ura rasială a dus, în Statele Unite, la apariţia şi dezvoltarea rasismului şi
persecuţiilor împotriva persoanelor de culoare.
În Uniunea Sovietică, lupta de clasă a fost însoţită de distrugerea fizică a categoriilor
sociale indezirabile dictatorilor comunişti. Gulagul siberian este expresia lipsei de umanism a
eticii superiorităţii de clasă. Etica apartenenţei la structuri dominante şi a dispreţului faţă de
alteritate este sursa majorităţii discriminărilor pe criterii etnice, de rasă, vârstă, sex, orientare
politică, sexuală etc.
După părerea noastră, aceeaşi viziune etică a superiorităţii de grup stă la baza tuturor
fenomenelor de discriminare, de la cele majore care generează crime împotriva umanităţii până
la cele încă acceptate de societatea contemporană, de intoleranţă, abuzuri etc. Sistemul
legislativ corectează politicile în consonanţă cu evoluţia morală a umanităţii interzicând pe
rând sclavia, nazismul, blamând crimele comuniste şi combătând discriminarea. Toate acestea
sunt o evoluţie graduală în înlăturarea efectelor politice şi sociale ale eticilor apartenenţei şi
supremaţiei.
Etica dreptăţii sociale nu este în mod necesar disjunctă faţă de etica apartenenţei la grupuri
superioare. Echitatea contractualistă are sens în grupuri sociale care se recunosc ca egali.
Contractualismul hobbesian acceptă legitimitatea suveranităţii. Indivizii ţinuţi de pactul social
sunt dominaţi de suveranii aflaţi în starea naturală. Inegalitatea socială este astfel consimţită şi
justificată moral. Curentele republicane de tip liberal au înlocuit din teoria socială inegalitatea
generată de existenţa unor poziţii dominante în contractul social cu o altă inegalitate a şanselor.
Dezvoltarea eticii a mers în sensul dezvoltării curentelor egalitarismului de şanse (luck
egalitarianism). Dezvoltarea eticilor egalitarianiste şi prioritarianiste a dus la crearea unor
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politici de promovare a egalităţii de şanse. Dezvoltarea eticii din ultima perioadă a dus la
dezvoltarea unui domeniu important al juridicului, al normativului în general, generat de
controlul judiciar sau extrajudiciar al incompatibilităţilor. Rejectarea incompatibilităţii în
ocuparea funcţiilor, a poziţiilor etc. şi de asemenea rejectarea nepotismului se originează în
succesul unei etici a distributivităţii, dreptăţii pe care noi o vedem originată în ideea de dreptate
ca echitate a lui Rawls (2012).
TO DO - Sarcină de lucru
Pentru o cât mai amplă înţelegere a conceptului de morală, invităm studenții să lectureze
capitolul ―Etica creștină‖, din Preston, R. (2006). Originile eticii. În Singer, P. (coord.). Tratat
de etică (pp. 121-135). Iași, România: Editura Polirom.
Să ne reamintim:
Filip şi Iamandi (2008) clasifică normele etice în: 1. generale sau universale; 2. particulare;
3. speciale. În domeniul juridic, etica se reflectă în primul rând în conţinutul principiului nondiscriminării.
1.5. Deontologia profesională
Termenul deontologie3 provine din limba greacă de la cuvântul „deon‖ care semnifica
datorie, obligație. În prezent, deontologia desemnează normele de conduită și obligațiile etice
din cadrul unei profesii, și aplicarea anumitor norme morale particulare. Etica, morala și
deontologia se referă la ceea ce este „drept‖, „corect‖, „just‖ (Filip & Iamandi, 2008).
În filosofia morală contemporană, deontologia reprezintă o teorie normativă cu privire la
alegerile morale, necesare, interzise sau permise. Teoriile deontice (deontic theories) se referă
la comportamente obligatorii, necesare, în timp ce teoriile aretice (aretaic virtue theories) arată
conduitele virtuoase a căror urmare este meritorie. Teoriile deontologice emit judecăți cu
privire la moralitatea alegerilor și la criteriile după care se pot clasifica acțiunile în etice sau
non-etice.
Eticile deontologice au un caracter universalist și în general negativ. Ele sunt gândite într-o
logică interdictivă, care limitează agentul moral în a efectua alegeri greșite. Corectitudinea
alegerii este judecată prin conformitate la norma morală. Agentul moral are obligația de a
respecta norma morală. În eticile deontice, dreptatea primează în fața binelui (Alexander &
Moore, 2008). Alexander și Moore (2008) clasifică teoriile deontologice în teorii ale agentului
3

SI.1.3. conține fragmente preluate din capitolul ―Etică și deontologie profesională‖, publicat în Sandu, A.
(2012a). Etică și deontologie profesională. Iași, România: Editura Lumen, adaptată pentru tehnologia
educațională ID, pp. 12-13.
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(agent-centered), care pun accentul pe rolul activ al agentului moral, teorii centrate pe pacient
sau victimă (victim-centered, patient-centered), şi teoriile contractariene. Teoriile centrate pe
pacient sau victimă pun accentul pe pasivitatea agentului moral. Morala are un caracter
puternic personal și de aceea teoriile deontice pun în general accentul pe capacitatea agentului
moral de a acționa. Din capacitatea individului de agent moral derivă autonomia și
responsabilitatea sa. Deontologiile centrate pe pacient (termenul pacient nu are sensul medical,
ci acela de receptor al acțiunii etice) sunt teorii care pun accentul pe drepturi ale subiectului și
protecția acestora. Teoriile cu privire la drepturile omului și cele cu privire la protecția juridică
a drepturilor unei categorii de persoane pot fi integrate în categoria teoriilor deontologice
centrate pe pacient.
Immanuel Kant, filosof şi etician
Sursa imaginii: Wikimedia Commons
Etichetată cu permisiunea de reutilizare de Google Photos

Teoriile contractariene pun la baza obligației accentul asumat
sau consimțământul informat. Consimțământul informat are
valoare contractuală; decizia subiectului etic de a adopta o
decizie și a-i suporta consecințele este considerată a avea
valoare contractuală (Alexander &Moore, 2008).
TO DO - Sarcină de lucru
Pentru o cât mai amplă înţelegere a eticii funcționarului public, invităm studenții să
lectureze capitolul „Considerații (apreciative) privind articolul Elemente de etică și
transparență în formarea profesională a funcționarilor publici‖, autor Sandu, A. din volumul
Sandu, A. (coord.) (2014c). Seminarii de etică și sociologie. Iași, România: Editura Lumen, pp.
73-81.
Să ne reamintim:
Deontologia reprezintă o teorie normativă cu privire la alegerile morale, necesare, interzise
sau permise. Eticile deontologice au un caracter universalist și în general negativ.
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1.6. Etica aplicată
Gilles Lipovetsky4 (1996) consideră că societatea postmodernă este una postmoralistă,
situată în amurgul datoriei, punându-i-se mai degrabă sintagma ―Epoca minimalismului‖
(Lipovetsky, 1996; 2005; 2007) decât cea de ―societate a permisivității generalizate‖ (Cristea,
2005). Etica contemporană înființează normele morale pe principii liberale pluraliste şi
pragmatice.
Se preferă o centrare pe valoarea pozitivismului, a cooperării ca sursă a eficienței, a
îmbogățirii personale, fie ea culturală, spirituală sau morală, din accesul la alteritate. Toleranța,
ca valoare etică este legitimată de un nou umanism, utilitarist (Sandu &Ciuchi, 2010).
Etica aplicată analizează, din punct de vedere moral, o serie de situații concrete din
practica socială sau profesională, în vederea luării/adoptării unor decizii adecvate. În domeniul
eticii aplicate sunt integrate etica medicală, etica juridică, etica în mass-media, etica
profesională, etica mediului înconjurător, etica afacerilor etc. (Filip & Iamandi, 2008).
Cozma și Măgurianu (2008) arată că accesarea și însușirea valorilor etice fundamentale se
impun în dobândirea profesionalismului, ele constituindu-se, împreună cu ansamblul normelor
și principiilor morale, într-o veritabilă propedeutică, într-un organon pentru buna desfășurare a
mecanismelor implicate de exercitarea profesiei.
1.6.1. Direcții contemporane ale eticii aplicate
Eşecul eticii teoretice de a se adresa eficient comunităților profesionale din domenii care
înregistrează o acută nevoie de evaluare etică a practicii a dus la constituirea unor domenii
particulare ale eticii a căror limbaj de specialitate şi natură epistemică le face mai adecvate ca
instrumente de lucru ale profesioniştilor din domeniile medical, de afaceri, a evaluărilor
tehnologiilor, a jurnalismului, juridicului etc.
Etica aplicată ar trebui să constituie, în opinia noastră, un continuum teoretic şi
metodologic cu etica teoretică. Marile curente şi doctrine etice stau la baza eticii aplicate,
aceasta neputând realiza judecăți de valoare cu privire la bine sau rău, în lipsa unor clarificări
axiologice provenite din etica teoretică.

4

Subcapitol rezultat din dezvoltarea unor texte publicate anterior de autor în volumul Sandu, A. (2009).
Dimensiuni etice ale comunicării în postmodernitate, Editura Lumen, precum şi din texte ale unor articole şi
studii, menţionate în bibliografie, anumite fragmente sunt de asemenea disponibile în Sandu, A. (2012a). Etică
și deontologie profesională. Iași, România: Editura Lumen, pp. 14-21.
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1.6.2. Evaluarea etică a tehnologiilor
Reflecția etică în general şi evaluarea etică a tehnologiilor (medicale) trebuie să răspundă
la întrebări fără precedent cu privire la status-ul speciei umane şi la modul în care ne raportăm
la generația viitoare. Dezvoltarea tehnologiilor medicale ar putea constitui un nou criteriu de
inegalitate socială, dând naştere unei umanități privilegiate. Lee Silver (apud. Susumu, 2011)
afirmă că lumea va fi împărțită în două grupuri, oameni îmbogățiți genetic şi oameni naturali.
Susumu (2011) consideră că cercetarea în domeniul bioştiințelor ar trebui să fie
transparentă la valoarea vieții. Unele dintre cele mai semnificative proiecte din punct de vedere
al impactului etic sunt secvențierea genomului uman urmat de crearea primei celule cu genom
sintetic (Venter apud. Stănescu, 2010). Este responsabilitatea etică a celor care creează sensul
produselor biologiei sintetice să le orienteze către aplicații în scopul protejării naturii şi omului.
Vorbim astăzi de posibilitatea apariției unor viitoare noi specii umane, rezultate nu pe calea
selecției şi a evoluției naturale, ci prin efectul demiurgic al dezvoltării tehnologiilor din
domenii precum biologia sintetică, genetică, neurobiologia şi neuroştiințele, tehnologiile
protezării şi, nu în ultimul rând, al cercetării din domeniul inteligenței artificiale. Zorile unei
conştiințe de specie, o construcție socială generată de modificările semnificației apartenenței la
umanitate, ridică provocări în fața eticienilor orientate spre o etică a speciilor (Cojocaru, D., &
Sandu, 2011). Tot în domeniul evaluării eticii a tehnologiilor sunt incluse preocupările de etică
a roboticii. Dezvoltate în literatura SF, legile roboticii (Asimov, 1950) sunt de fapt o serie de
principii cu caracter etic, menite să asigure conviețuirea dintre specia umană şi orice specie
sintetică dezvoltată pe baza inteligenței artificiale.
Exemplu:
Cele trei legi generale ale roboticii formulate în romanele SF ale lui Isaac Asimov (1950)
sunt:
 Un robot nu are voie să pricinuiască vreun rău unei ființe umane sau prin neintervenție
să permită ca unei ființe umane să i se facă rău;
 Un robot trebuie să se supună ordinelor date de către o ființă umană atâta timp cât nu
intră în contradicție cu legea;
 Un robot trebuie să-şi protejeze propria existență atâta timp cât nu intră în contradicție cu
legea 1 şi legea 2.
Legea supremă sau legea zero afirmă că un robot nu are voie să pricinuiască un rău
umanității, sau prin neintervenție să permită ca umanitatea să fie pusă în pericol. Deşi legile
roboticii au fost propuse încă din anii 50 şi sunt larg cunoscute în rândul iubitorilor de SF, nu
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avem deocamdată coduri de etică care să interzică utilizarea roboților şi inteligenței artificiale
în scopuri militare, sau care să pună în pericol viața oamenilor.
Tehnologia informațiilor ridică şi ea o serie de probleme de natură etică, care sunt date de
evoluția societății informaționale. Noi considerăm că evoluția digitală realizează o adevărată
virtualizare a spațiului social cu consecințe deosebite pentru evoluția ființei şi speciei umane.
Digitalizarea experienței cotidianului realizează prin artefacte precum cybersex, dependența de
jocuri, descătuşarea violenței în mediul virtual, revoluții 2:0, virtualizarea frontierelor şi
transformarea acestora în spații ale comunicării digitale.
Exemplu:
Reglementarea protecției drepturilor de autor în cyberspațiu prin documente oficiale
precum ACTA, ridică semne de întrebare cu privire la protecția reală a datelor personale şi
încălcarea dreptului privat al comunicării pe internet. Poluarea excesivă produsă de
tehnologiile existente, mai ales cele din domeniul energiei transportului industriei chimice etc.,
a generat nevoia unei analize etice a tehnologiilor din perspectiva unei etici particulare.
1.6.3. Bioetica
Apare ca o ramură privilegiată a eticii aplicate în anii ‘70, odată cu dezvoltarea
tehnologiilor medicale la un nivel care necesită evaluarea morală a acestora. Una din primele
provocări ale bioeticii în demersul său transdisciplinar reprezintă dilemele generate de
controlul activ al actului reproductiv realizat înafara actului de reproducere. Acestea sunt legate
de statutul juridic al embrionului uman şi de necesitatea protecției demnității persoanei umae,
şi a reglementării dreptului la demnitate a persoanei nenăscute (Huidu, 2017; Vicol & Stîngă,
2007; Astărăstoae, Ungureanu, & Stoica, 2003). Soluția etico-juridică este protecția demnității
speciei umane (Huidu, 2017), care include în sfera de protecție ființele umane cu potențial de a
se naşte. Tratarea embrionilor umani şi a produselor de concepție obținuți in vitro, ca o colecție
de celule cărora li se poate aplica dreptul de proprietate (Sieck, 1998), care se justifică prin
concepția post-kantiană (Dumea, 1998) asupra persoanei umane în calitate de ființă
generatoare de acțiuni conştiente şi libere, este contestată în literatura bioetică şi juridică
pornindu-se de la argumentul prezenței tuturor structurilor organismului uman în ovulul
fertilizat sub forma informației genetice (Huidu, 2017). Definirea persoanei umane, prin
atributele legate în principal de autonomia sa morală şi de capacitatea de a înțelege
semnificația actelor sale, poate servi ca justificare în sensul definirii embrionilor umani în
calitate de persoane potențiale. Prin analogie, s-a stabilit statutul de persoane potențiale noilor
născuți, încă incapabili de a înțelege sensul prezenței lor în lume, deschizând calea unor largi
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controverse asupra ideii de avort postnatal. Bioetica se află, aşadar, la confluența dintre etica
medical-tradițională şi filosofia morală.
O altă preocupare majoră a bioeticii o constituie suicidul asistat, atât în forma sa activă –
eutanasierea, cât şi în cea pasivă, prin deconectarea de la aparatele de susținere artificială a
vieții etc. Problematica sinuciderii asistate este, de asemenea, corelată cu demnitatea ființei
umane care, aflată în suferință, alege curmarea prematură a acesteia prin întreruperea cursului
natural al bolii şi al vieții. Una dintre cele mai importante probleme ale eticii o reprezintă
exprimarea dreptului la decizie asupra propriei vieți, care în cazul eticii medicale şi a bioeticii
în general, îmbracă forma consimțământului informat. Nu în toate situațiile pacientul este în
măsură să-şi dea consimțământul informat, în locul acestuia vor consimți rudele, sau
tratamentul se va realiza prin încuviințarea instanței judecătoreşti.
1.6.4. Etica cercetării ştiințifice
O interferență postmodernă dintre bioetică, epistemologie şi filosofia ştiinței provine
dinspre domeniul eticii cercetării pe subiecți umani. Aceasta fiind o cercetare cu un înalt grad
de subiectivitate, îl va încărca în acelaşi timp pe cercetător cu responsabilitatea față de
semnificația socială a rezultatelor (Vicol, Bulgaru-Iliescu, & Astărăstoae, 2009), față de
corectitudinea utilizării metodologiei, onestității, prezentării limitelor cercetării, inclusiv celor
epistemice şi metodologice, cât şi față de nevoile subiecților participanți la investigare. Etica
cercetării se bazează pe o serie de principii, dintre care cele mai semnificative sunt reprezentate
de onestitatea obținerii şi prezentării rezultatelor, nonvătămarea subiecților umani, respectarea
autonomiei subiecților şi principiul beneficienței. Principiul autonomiei este de altfel
definitoriu întregii modernități liberale, fiind situat la temelia modelului cultural occidental.
Asistăm la o sectorializare a eticii şi la o migrare a acesteia către dimensiunea
deontologică.
Tabel 1 – Niveluri de analiză pentru expertiza etică
Niveluri de analiză pentru expertiza etică
Niveluri de analiză a

etica interindividuală (unde individul caută o viață bună)

eticii

viaţa socială (unde individul are datorii şi obligații)

(Ricoeur, apud. Frunză,

înțelepciunea practică (Aristotel, 1998), pentru problemele

2007)

tragice ale vieții cotidiene

Zone de interes ale

probleme studiate de etica aplicată

eticii aplicate (Frunză,

etica medicală: avort, eutanasie, clonare, transplant de organe,

2007)

manipulare genetică
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problema sărăciei
problema războiului
drepturile

omului

(egalitate,

discriminare,

tratament

preferențial)
pedeapsa cu moartea (Frunză, 2009)
Condiţii pentru a fi

capacitatea de a raționa logic, de a evita sofismele şi de a le

expert în etică (Singer,

recunoaşte în discursurile altora.

apud. Frunză, 2007)

anumită înțelegere a naturii etice şi a semnificațiilor conceptelor
morale;
familiarizare cu teoriile etice majore;
cunoaşterea problemelor factuale relevante pentru situațiile în
chestiune;
timp pentru a se putea gândi la aceste probleme etice.

TO DO - Sarcină de lucru
Pentru o cât mai amplă înţelegere a eticii funcționarului public, invităm studenții să
lectureze capitolul „Elemente de etică și transparență în formarea profesională a funcționarilor
publici‖, autor Trufan, V. din volumul Sandu, A. (coord.) (2014c). Seminarii de etică și
sociologie. Iași, România: Editura Lumen, pp. 57-72. Din acest capitol vă invităm să observați
modalitatea în care colegii Dumneavoastră din promoțiile anterioare, studenți ai Facultății de
Științe Economice și Administrație Publică din cadrul Universității „Ștefan cel Mare‖ din
Suceava au realizat studiul critic al bibliografiei construind cadrele teoretice ale articolului.
Să ne reamintim:
Etica aplicată analizează, din punct de vedere moral, o serie de situații concrete din
practica socială sau profesională, în vederea luării/adoptării unor decizii adecvate, în domenii
cum ar fi: evaluarea etică a tehnologiilor, bioetica şi etica cercetării ştiinţifice.
Rezumat
Etica are ca domeniu predilect de cercetare comportamentul moral. Termenul de etică este
folosit din ce în ce mai des pentru a desemna comportamentele acceptabile la nivel colectiv,
profesional, în timp ce termenul de morală rămâne să denumească tot un comportament
acceptabil, dar la nivel individual. Normele etice se clasifică în: 1. generale sau universale; 2.
particulare; 3. speciale. În domeniul juridic, etica se reflectă în primul rând în conţinutul
principiului non-discriminării. Deontologia reprezintă o teorie normativă cu privire la alegerile
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morale, necesare, interzise sau permise. Eticile deontologice au un caracter universalist și în
general negativ. Etica aplicată analizează, din punct de vedere moral, o serie de situații
concrete din practica socială sau profesională, în vederea luării/adoptării unor decizii adecvate,
în domenii cum ar fi: evaluarea etică a tehnologiilor, bioetica şi etica cercetării ştiinţifice.
Test de autoevaluare:
Întrebări cu alegere simplă. Numai o variantă este corectă.
1. Ce reprezintă morala?
a.

Morala

reprezintă

totalitatea

convingerilor,

atitudinilor,

deprinderilor,

care

reglementează comportamentul și raporturile indivizilor între ei, precum și dintre aceștia și
colectivitate, familie, grup, clasă, națiune, societate.
b. Morala reprezintă totalitatea convingerilor, atitudinilor, deprinderilor, sentimentelor,
normelor, regulilor determinate istoric și social, care reglementează comportamentul și
raporturile indivizilor între ei, precum și dintre aceștia și colectivitate, familie, grup, clasă,
națiune, societate.
c.

Morala

reprezintă

totalitatea

convingerilor,

atitudinilor,

deprinderilor,

care

reglementează comportamentul și raporturile indivizilor între ei, precum și dintre aceștia și
societate.
2. Din ce cuvânt grecesc provine termenul etică?
a. Etica este un termen provenit din grecescul „ethos‖ – morav, obicei, caracter și
desemnează o disciplină fundamentală care studiază problemele teoretice și practice ale
moralei.
b. Etica este un termen provenit din grecescul „ethos‖ – morav, obicei, caracter și
desemnează o disciplină filozofică care studiază problemele teoretice și practice ale
moralei.
c. Etica este un termen provenit din grecescul „ethos‖ – morav, obicei, caracter și
desemnează o ramură care studiază problemele teoretice și practice ale moralei.
3. Cum clasifică Filip și Iamandi normele etice?
a. Filip și Iamandi clasifică normele etice astfel: norme generale sau universale; norme
speciale.
b. Filip și Iamandi clasifică normele etice astfel: norme generale sau universale; norme
particulare; norme speciale.
c. Filip și Iamandi clasifică normele etice astfel: norme particulare și norme speciale.
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4. De unde provine termenul deontologie?
a. Termenul deontologie provine din limba greacă de la cuvântul „deon‖ care semnifică
consens.
b. Termenul deontologie provine din limba greacă de la cuvântul „deon‖ care semnifică
datorie, obligație.
c. Termenul deontologie provine din limba greacă de la cuvântul „deon‖ care semnifică
înclinație.
Lucrare de verificare:
Realizaţi un eseu argumentativ cu tema „Actualitatea celor 10 porunci‖. Pentru a obţine
punctajul maxim, care este de 10 puncte, studentul va trebui: să prezinte fiecare dintre cele 10
porunci, să enunţe dacă consideră porunca valabilă pentru societatea actuală sau nu, să
argumenteze punctul de vedere ales, să identifice posibile contraargumnete pentru punctul de
vedere ales, să formuleze răspunsuri la contraargumentele identificate şi să concluzioneze
structura argumentativă enunţată.
Miniglosar:
Morală - ansamblu de reguli cărora indivizii trebuie să li se conformeze, în calitate de
membri ai societății.
Moralitate – termen utilizat cu referință la codurile de conduită ce trebuie urmate de un
grup oarecare, sau de întreaga societate.
Etică - disciplină filozofică care studiază problemele teoretice și practice ale moralei.
Deontologie - normele de conduită și obligațiile etice din cadrul unei profesii și aplicarea
anumitor norme morale particulare.
Bibliografie minimală
Sandu, A. (2012). Etică și deontologie profesională. Iași, România: Lumen.
Sandu, A. (2017). O etică centrată pe valori în sfera publică. Iaşi, România: Lumen.
Sandu, A. (2015). Etică profesională şi transparenţă în administraţia publică. Bucureşti,
România: Editura Didactică şi Pedagogică.
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UNITATEA DE INVĂŢARE 2.
Conștiința morală și interacțiunea socială. Relația drept-morală

Cuprins:
2.1. Introducere
2.2. Competenţele unităţii de învăţare
2.3. Conştiinţa morală şi interacţiunea socială
2.4. Problematica etică a alterităţii
2.5. Legea şi fundamentele morale ale acesteia
Rezumat
Test de autoevaluare
Miniglosar

2.1. Introducere
Conștiința5 înțeleasă în sens kantian este puterea interioară a fiecărui agent uman, care
recunoaște nevoia de a se conforma standardelor morale. Standardele morale sunt furnizate în
mod independent de rațiune.
„Sarcina conștiinței este, așadar, aceea de a compara propriile acțiuni – trecute, prezente și
viitoare – și principiile care stau la baza lor (maximele) cu poruncile rațiunii practice pure. Cele
trei stadii corespund îndeaproape abordării lui Baumgarten, care a constituit baza cursurilor lui
Kant: conscientia antecedens, concomitans, consequens. Conștiința nu determină dacă o
acțiune este corectă (right); ea întreabă dacă a fost sau este permis pentru agent să înfăptuiască
un act specific pentru un anume temei. Acesta nu este un exercițiu abstract de raționare
practică. În calitate de ―judecător intern‖ al agentului, ea îl pune față în față cu judecata morală
(it logically reflects moral judgment back on the agent)‖ (Reath & Timmermann, 2010).
―Conștiința aparține domeniului psihologiei morale‖ (Reath, Timmermann, 2010).

5

SI.2.1. conține fragmente preluate din capitolul ―Conștiința morală și interactiunea socială. Relația dreptmorală”, autor Sandu, A. (2012a). Etică și deontologie profesională. Iași, România: Editura Lumen, adaptată
pentru tehnologia educațională ID, pp.49-54.
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2.2. Competenţele unităţii de învăţare:
La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare, studenții vor fi capabili să definească
importanţa conştiinţei morale în dezvoltarea profesională a funcţionarului public, vor avea
capacitatea de reflecţie etică asupra propriei conduite morale şi vor înţelege pozitivismul
normativ, atât din perspectivă etică, cât şi juridică.
Durata de parcurgere a unităţii de învăţare este de 2 ore.
2.3. Conștiința morală și interacțiunea socială
Alan Cameron (1998) analizează relația dintre normativitatea juridică și normativitatea
morală din perspectiva filosofiei juridice pozitiviste. Pozitivismul juridic accentuează
caracterul formalizat al dreptului, în timp ce post- pozitivismul încadrează științele juridice în
categoria științelor legate de rațiunea practică. Pozitivismul juridic postulează independența
juridicului de etic. Motivul acestei disjuncții etic-juridic este caracterul prescriptiv al eticului
față de cel imperativ al juridicului. Literatura de specialitate (Dworkin, 1986) arată existența
unei corelații interpretative între dreptul natural și moralitate, din perspectiva unei legi comune
(common law).
Cameron continuă analiza relației dintre drept și morală în viziunea post-pozitivistă a lui
Dooyeweerd. Dooyeweerd construiește o ontologie regională a juridicului, pornind de la ideea
că realitatea cotidiană (experiential reality) este guvernată de cadre ordonatoare cu caracter
normativ, independente de subiectivitatea umană, și care pot fi înțelese ca modalități
funcționale, care circumscriu realitatea (apud. Cameron, 1998). Realitatea este văzută ca fiind
obiectivă, iar juridicul, normativul, circumscrie cadrele în care această realitate funcționează.
Rădăcinile ontologice ale juridicului sunt văzute de Dooyeweerd ca provenind din cultura
creștină (apud. Cameron, 1998).
Nucleul gândirii juridice îl constituie ideea de retribuție ca fundament al ideii de dreptate
juridică. Paradigma justiției retributive este divergentă cu morala creștină, care are ca
fundament conceptul de iubire. Înfăptuirea justiției presupune un proces de armonizare a
intereselor între justițiabili, prin distribuirea dreptății. Armonizarea intereselor juridice nu
include și armonizarea comportamentelor morale (Cameron, 1998). Ca atare, înfăptuirea
justiției nu este corelată cu normalizarea morală. Pe de altă parte, în dimensiunea sa
prescriptivă și de reglare normativă a funcționării societății, etica joacă un rol fundamental de
background cultural al idealurilor normative. Corelația legal-moral este așadar fundamentală în
construcția idealului de justiție și a cadrelor axeologice ale acesteia, cum ar fi ideea de echitate,
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bună credință, vinovăție. În aplicarea justiției, principiile morale nu ar trebui să mai intervină,
și ca atare sunt neesențiale pentru existența și aplicarea unui sistem de drept funcțional.
Themis, zeiţa dreptăţii în
mitologia greacă. Esarfa din
dreptul ochilor semnifică
imparţialitatea, balanţa
semnifică proporţionalitatea, iar
sabia implică executarea
deciziilor.

Sursa imaginii: www.langedijkerdagblad.nl
Imagine etichetată cu permisiunea de reutilizare de către Google Photos

Independența juridicului față de etic este înțeleasă ca o necesitate funcțională. Fără a fi o
disjuncție exclusivă între cele două domenii, ele constituie zone separate ale normativului
conectate între ele la nivel ontologic, unde valorile etice devin principii constitutive ale
dreptului. Juridicul operaționalizează valorile existente la nivelul comunității, integrându-le
limitativ, în timp ce eticul ar trebui să constituie un ghid afirmativ a ceea ce este dezirabil. În
practică, juridicul administrează și obligațiile ca formă particulară a limitativului afirmativ, iar
etica interdictivă regularizează comportamentul moral pe care îl transformă în practică socială,
de unde este preluată juridic sub formă de cutumă. Moralitatea devine izvor de drept, prin
intermediul practicilor sociale, iar teoria etică instituie paradigma dominantă în practica
juridică.
Exemplu:
Luăm ca exemplu câteva paradigme actuale din diverse ramuri ale dreptului. Principiile
care stau la baza dreptului penal actual au la bază conceptul de justiție retributivă. Ideea de
distributivitate a justiției este la bază un model etic formulat de Dooyeweerd și de Rawls. Ideea
de distributivitate a dreptății conduce la conceptul juridic de sancțiune care poate fi corelată cu
gravitatea încălcării legii. Dreptatea distributivă operează cu conceptul etic de egalitate, care
devine proporționalitate în teoria penală. Teoria drepturilor omului are la bază etica
antropocentrică a autonomiei și libertății. Punând omul în centrul universului de valori,
societatea a generat un sistem de protecție a individului și drepturilor acestuia. Din contră,
societățile comuniste, care aveau ca valoare centrală ficțiunea socială numită clasă muncitoare,
au pus la punct mecanisme juridice de perpetuare a dominației clasei muncitoare. Dictaturile
militare au, în genere, ca valoare centrală ideea de ordine socială.

27

UNITATEA DE INVĂŢARE 2. Conștiința morală și interacțiunea socială. Relația drept-morală

Teoriile etice au rolul de a valida normele juridice din perspectiva conformității între
norma juridică și sistemul de valori acceptat de comunitate. Nici în common law, nici în
dreptul continental, norma morală nu trece direct în normă juridică. Această trecere este
mediată prin intermediul teoriilor etice, filosofiei juridice și apoi, de la acestea, prin
intermediul doctrinei, normele morale ajung în practica juridică.
Dreptul continental și implicit dreptul românesc, fiind bazate exclusiv pe lege, ca izvor de
drept, sunt mult mai puțin influențate de moralitate, decât de sistemele de drept anglosaxon. În
common law, controlul eticului asupra juridicului are loc atât la nivelul legislativ, cât și la
nivelul instanțelor, în timp ce în dreptul continental, doar legislativul controlează etic sistemul
juridic. Nu ne referim aici la moralitatea și la etica personală a magistraților, ci la conformitatea
etică a legii însăși.
Exemplu:
Să luăm ca exemplu, în legislația românească, sistemul coplății serviciilor de sănătate.
Ideea de coplată are în vedere distribuția rezonabilă a resurselor sanitare – deci, implicit, ideea
de dreptate distributivă aplicată serviciilor de sănătate. Sănătatea este un bun de interes public,
și ca atare sistemul de sănătate aplică o etică utilitaristă a maximizării binelui prin distribuția
cât mai largă a accesului la resurse de sănătate. Cu toate acestea, teoria rawlsiană a distribuției
egale a dreptății, văzută ca proporționalitate în cazul legii coplății în sistemul de sănătate, este
injust aplicată, întrucât dreptul la sănătate nu ar trebui tratat ca un drept natural oarecare
(Huzum, 2011), ci ca un drept care transcende drepturile naturale; utilitatea marginală a
dreptului poate fi înfăptuită atunci când se asigură condițiile de supraviețuire tuturor
pacienților. Sistemul în sine e gândit a asigura urgențele medicale și tratamentele medicale care
asigură un număr rezonabil de șanse de supraviețuire a pacientului astfel încât sistemul de
asigurare să asigure șansele minime de supraviețuire pentru cât mai mulți pacienți. În practică,
sistemul coplății poate genera inegalitate de șanse, datorită inegalității economice.
Inegalitatea de șanse generează injustiție în realizarea dreptului la viață. Analiza etică a
legislației și politicilor de sănătate este lăsată în dreptul continental la latitudinea legiuitorului.
În contemporaneitate, controlul etic, paralel cu al legislației, este realizat de societatea civilă
prin intermediul justiției deliberative.
TO DO - Sarcină de lucru
Pentru o cât mai amplă înţelegere a eticilor contractualiste, invităm studenții să lectureze
capitolul ―Teoriile contractului social‖, din Sandu, A. (2012a). Etică și deontologie
profesională. Iași, România: Editura Lumen, pp. 81-88.
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Să ne reamintim:
Pozitivismul juridic accentuează caracterul formalizat al dreptului, în timp ce postpozitivismul încadrează științele juridice în categoria științelor legate de rațiunea practică.
Pozitivismul juridic postulează independența juridicului de etic. Motivul acestei disjuncții eticjuridic este caracterul prescriptiv al eticului față de cel imperativ al juridicului.
2.4. Problematica etică a alterității
Rolul eticului este acela de sistem de control al normalizării juridice prin raportare la un
bine axiologic. Speculând, vom arăta că funcția eticianului poate fi înțeleasă ca una de
supervizor al practicianului, atât a celui politic, care instituie legile în funcție de nevoile
sociale, cât și a celui care aplică legile. Eticianul ar trebui să aibă funcția de control a
concordanței normativului și pragmaticului, cu axiologicul. Depășind sfera politicii propriuzise, spre cea a politicilor regionale – de exemplu programele de intervenție, politicile sanitare,
educaționale – eticianul, ca profesie autonomă, își construiește rolul de supervizor al politicilor
și practicilor existente la nivelul unui anumit segment al societății.
Juridicul, arată Hromas (2003), acționează prin intermediul represiunii și marginalizării,
pentru a asigura conformitatea și a descuraja comportamentele a căror consecințe sunt nedorite.
Eticul acționează separând binele de rău, construind astfel normalitatea, și instituind
fundamentele represiunii.
Documentare multimedia:
Pentru o mai bună înţelegere a procesului de socializare primară, recomandăm vizualizarea
filmului de lung metraj Chappie, regia Neill Blomkamp, scenariul Neill Blomkamp &Terri
Tatchell, producatori Simon Kinberg & Neill Blomkamp. Trailer disponibil la:
https://www.youtube.com/watch?v=lyy7y0QOK-0
Să ne reamintim:
Rolul eticului este acela de sistem de control al normalizării juridice prin raportare la un
bine axiologic. Eticianul ar trebui să aibă funcția de control a concordanței normativului și
pragmaticului, cu axiologicul. Juridicul acționează prin intermediul represiunii și
marginalizării, eticul acționează separând binele de rău.
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2.5. Legea și fundamentele morale ale acesteia
Legea6 în sine, arată Derrida (1980), este diferită de legea în sensul de normă juridică.
„Legea în sine‖ are natură etică, fiind derivată din principiul responsabilității și al preocupării
față de ceilalți (concern).
Legea în calitate de normalitate juridică arată modalitatea practică în care dezideratul
trebuie îndeplinit și limitările acestuia.
Exemplu:
Derrida exemplifică această diferență între legea în sens absolut etic și cea în sens
normativ juridic (Derrida, 1980), prin legea ospitalității, care cere în mod necondiționat
primirea bună a oricărui străin, înainte de a i se adresa orice act interogatoriu. Legea etică a
ospitalității, funcțională de altfel în societățile tradiționale, reprezintă expresia directă a grijii
absolute față de alteritate. Devenită notă juridică, ea introduce relațiile economice de
reciprocitate și contingență în care legea are aplicabilitate.
Teoriile contractualiste propun un7 model al realităţii sociale, rezultată în urma unei
renunţări voluntare din partea cetăţenilor la propria libertate în scopul obţinerii sociabilităţii. În
acord cu metodologia enunţată anterior, vom analiza teoriile contractului social înţeles ca
practică interpretativă, într-o manieră construcţionistă. Constructele sociale, metapovestirile în
sensul dat de Derrida, rezultate în urma procesului interpretativ asupra teoriilor contractului
social sunt: ordinea socială, legea, în general normativitatea şi statutul puterii.
John Searl (1999) identifică o primă dezbatere esenţialism versus constructionism, încă din
opera lui Platon. Platon propune în principal o versiune esenţialistă a ideii de contract social.
Acesta face apologia obligaţiei cetăţeanului de a se supune legii. Odată acceptate, legile
trebuiesc apărate cu preţul vieţii (Friend, 2004). Socrate refuză argumentele lui Glaucon cu
privire la contractul social.
Dreptatea, susţine Glaucon, este o convenţie, un contract social, prin care indivizii
renunţă la a săvârşi nedreptatea, în scopul de a nu primi o retribuţie neplăcută.
În această viziune, binele este o combinaţie dintre putere, plăcere şi bunăstare, pentru care
indivizii se află în competiţie (Drefcinski, 1998).

6

SI.2.3. conține fragmente preluate din capitolul „Conștiința morală și interactiunea socială. Relația dreptmorală”, autor Sandu, A. (2012a). Etică și deontologie profesională. Iași, România: Editura Lumen, adaptată
pentru tehnologia educațională ID, pp.55-59.

SI.2.3. conține fragmente preluate din volumul Sandu, A. (2014a). Elemente de sociologie.
Sociologie generală, juridică şi metodologia cercetării sociale. Bucureşti, România: Editura
Tritonic.
7
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Imaginea 1 – Anakin Skywalker, personaj principal al celei de a doua trilogii Star Wars,
interpretat de actorul Hayden Christensen (Sursa imaginii: Wikimedia Commons)
Imaginea 2 – Anakin Skywalker (Sursa imaginii: deviantart.com)
Imaginea 3 – Darth Vader, personaj principal negativ al filmului de lung metraj Star Wars
(Sursa imaginii: Pixabay)

Darh Vader reprezintă un simbol devenit arhetipal al răului. Atât în trilogia originală din
anii ‘80, cât şi în cea de a doua din anii ‘90, personajul Anakin Skywalker, identificat iniţial ca
o speranţă a binelui, reprezentat de cavalerii Jedi, devine, în urma ambiţiilor persoanle, dar şi a
unor erori în procesul său de socializare, eroul negativ prin excelenţă. Cu toate acestea,
retrezirea conştiinţei morale, prin exemplul pozitiv şi dăruirea de sine ale fiului său, Luke
Skywalker, îl face ca în final să îşi dea viaţa pentru fiul său şi pentru cauza binelui, renunţând
la a fi un erou negativ. Conştiinţa morală odată trezită, poate transforma un personaj negativ
într-un erou.
Socrate arată că societatea nu este un artefact rezultat dintr-un contract social arbitrar.
Teoria platoniciană cu privire la contractul social, deşi respinsă ulterior de însuşi autorul
acesteia ca inconsistentă cu propria teorie esenţialistă asupra sufletului, originează teoria
contractului social într-o înţelegere de tip construcţionist sub forma unui acord interpretativ
asupra stării de dreptate.
Starea naturală în care individul săvârşeşte nedreptatea, care trebuie abandonată în scopul
evitării suferinţei retributive, va sta la baza viziunii lui Hobbes (2017) cu privire la „războiul
tuturor împotriva tuturor‖ (Sandu, 2012d).
Iluminismul constituie o perioada intensă de clarificări conceptuale în ceea ce priveşte
statul şi dreptul. În această perioadă se rafinează teoria contractului social şi, odată cu aceasta,
teoriile moderne cu privire la formele de guvernare, libertate, drepturile cetăţeneşti etc.
Hobbes (1588-1679) oferă explicaţii raţionalist-empiriste asupra socialului (Ciucă, 1998).
Statul este sursa păcii sociale. Organizările umane prestatale sunt caracterizate de un război al
fiecăruia împotriva tuturor. Contractul social este în viziunea lui Hobbes (2017) o urmare a
incapacităţii oamenilor de a-şi gira sociabilitatea (Ciucă, 1998). Adept al materialismului
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mecanicist, Hobbes (2017) urmăreşte explicitarea fenomenelor sociale prin aceleaşi legi ale
materiei şi mişcării cu care explică mişcarea corpurilor în diverse sisteme fizice.
Pentru Locke (1999), starea naturală este cea de perfectă libertate individualistă înafara
oricărei influenţe din partea celorlalţi. Proprietatea este cea care stă la baza necesităţii
contractului social (Friend, 2004), întrucât apărarea acesteia necesită guvernarea civilă. În
starea naturală, etica este una a îngrijirii, membrii comunităţii asumându-şi voluntar sarcina
comună de a îngriji copiii. În opinia noastră, Locke (1999) vorbeşte practic de două contracte
sociale, primul în starea naturală care fondează etica îngrijirii şi cel de al doilea în starea
politică, care fondează etica retribuţiei (Sandu, 2012b).
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) identifică originea legilor şi implicit a statului într-un
contract social (Rousseau, 2007). Libertatea este o caracteristică a existenţei umane ca individ.
Viaţa socială şi coexistenţa impun renunţarea voluntară la o anumită parte din libertatea
absolută a individului în favoarea societăţii. În schimbul acestei renunţări, ceilalţi membrii ai
societăţii îi garantează securitatea convieţuirii şi eficienţa funcţionării mecanismelor sociale
(Herseni, 1982).
Guvernarea reprezintă un proces de delegare de autoritate, realizată prin transferul unor
conţinuturi de putere de la nivelul libertăţii individului, la cel al statului sub forma suveranităţii
naţionale şi a bunei guvernări (Sandu, 2012d).
Scopul contractului social este tocmai garantarea libertăţii. Suveranitatea reprezintă în fapt
exercitarea voinţei generale şi ca atare este inalienabilă. Pentru ca guvernarea, chiar cea
democratică, să fie în interesul poporului, ea trebuie să se bazeze pe principii, precum
egalitatea în faţa legii, libertatea socială şi politică a tuturor cetăţenilor.
În lucrarea O teorie a dreptății (2012), John Rawls prefigurează teoretic concepţia de stat a
bunăstării generalizate (welfare state), care stă la baza politicilor statului asistenţial. Cetăţenii
statului democratic acceptă legitimitatea legii care este înţeleasă ca fiind rezonabilă (Leif,
2008). John Rawls restructurează teoria contractului social, aducând-o din sfera reglementării
politicului în cea a justificării etice a acţiunii (Sandu, 2012e). Viziunea de origine kantiană a
raţionalităţii prezumate (Silvers & Stein, 2006) a tuturor actorilor sociali implicaţi în decizia
etică şi politică îi plasează pe aceştia într-o poziţie de egalitate şi autonomie. Contractul Social
porneşte de la o egalitate primordială a indivizilor aflaţi în spatele unui văl al ignoranţei
(Sandu, 2012e). Din această stare pre-socială, indivizii păşesc în faţa contractualistă a societăţii
bazate pe dreptate. Capacitatea raţională de construcţie a juridicului, ca fundament al
socialului, este subminată de poziţia dezavantajată a persoanelor cu dizabilităţi (Cudd, 2008;
Silvers & Stein 2006). Cea mai importantă contribuţie a lui Rawls la filosofia politică este
considerată ideea dreptăţii ca echitate (Rawls, 2012). Rawls vizează construcţia unui cadru
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legitimant pentru instituirea puterii politice. Standardul moral maxim de funcţionare a unei
societăţi îl constituie distribuirea (Leif, 2008) echitabilă a dreptăţii. Structura de bază a
societăţii este punctul focar al dreptăţii, întrucît instituţiile politice şi sociale precum sistemul
legislativ, economia, familia, distribuie beneficiul şi dificultăţile vieţii sociale (Leif, 2008).
Tabel 2 – Principiile dreptăţii ca echitate:
Principiile dreptăţii ca echitate
Principiu

Conţinutul principiului

dreptul inalienabil al oricărui cetăţean libertăţile trebuie să fie egale şi compatibile cu
la un set de libertăţi de bază

libertăţile celorlalţi

manifestarea oricăror inechităţi sociale trebuie să aibă loc exclusiv într-un cadru care să
inerente dezvoltării societăţii

permită egalitatea de şanse şi maximul de
beneficiu pentru cei mai dezavantajaţi membrii
ai societăţii (Rawls, 2001); acest principiu stă la
baza politicilor publice de tip afirmativ adresate
persoanelor

aparţinând

unor

categorii

dezavantajate.

Contractul social oficializează inegalitatea de putere, plasând în poziţii privilegiate o clasă
de indivizi care îşi asumă puterea suverană. Frica este motivul pentru care indivizii îşi asumă
contractul social. Aflaţi în starea naturală, indivizii egoişti, dar raţionali, îşi urmăresc propriul
interes până la anihilarea celorlalţi. Pentru a scăpa din această stare naturală, indivizii renunţă
de bună voie la o serie din propriile drepturi naturale în favoarea unui suveran investit să aplice
contractul social. „Ficţiunea‖ -în sensul de construct social, artefact cultural - numită contract
social nu este un contract efectiv, istoric obiectivabil în timp, aceasta diferind de la o epocă la
alta, fondul contractului social diferind de la ţară la ţară şi de guvernare la guvernare. Starea
naturală nu este una preistorică, ci una presemiotică. (Sandu, 2012b). Teoriile contractualiste
fundamentează ideea de stat şi de putere prin raportare la starea de incertitudine. „Războiul
tuturor împotriva tuturor‖ constituie metapovestirea care creează sens puterii politice,
legitimată de contractul social. Christine Korsgaard (1996) arată că obligaţia în sine de a ne
supune contractului social nu poate proveni din contractul însuşi, ci din internalizarea
suveranităţii ca metapovestire care conferă legitimitate guvernării şi legilor. Constructele
sociale sunt realităţi specific umane care modelează interpretarea realităţii. Toate viziunile cu
caracter normativ, prescriptiv au la bază astfel de constructe: dreptate, libertate, stat ideal
(Sandu, 2012b). Un obiect normativ construit va fi apoi utilizat în alte construcţii viitoare
(Korsgaard, 1996). Ideea de Constituţie este un astfel de artefact juridic care transpune în
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practică constructul de contract social, fiind chiar expresia sa juridică. Rolul Constituţiei este
de a stabili apartenenţa, exercitarea şi delegarea suveranităţii. Contractul social este un
monopol asupra violenţei. Corneliu Bîlbă (2011) arată că suveranitatea poate fi interpretată ca
o consfinţire a raporturilor de putere, dar nu ca un instrument de ameliorare a condiţiei umane.
Contractul social este aşadar nu o instituire a istoriei în faţa barbariei, ci un armistiţiu în
războiul tuturor contra tuturor. Odată construită, realitatea socială devine obiectivabilă.
Contractul social reprezintă un act de instituire a sensului. Raporturile de putere pot fi
înţelese ca raporturi semiotice de instituire a unei voinţe interpretative. Starea naturală, stare
originală în majoritatea teoriilor Contractului Social, nu este doar prepolitică ci şi presemiotică.
Afirmarea hotarului dintre individ şi alteritate, generează necesitatea interpretării. Incapacitatea
de a cuprinde structural alteritatea va fi compensată prin abilitatea de a o institui ca
semnificaţie. Supremaţia legii reprezintă în primul rând un mod de a interpreta diferenţa
(Sandu, 2012d). Actele care instituie sensul nu sunt pure negocieri între actori simbolici egali,
ci mai degrabă contracte semiotice care garantează convenţia de limbaj.
Documentare multimedia:
Pentru a înţelege mai bine dimensiunile actuale ale problematicii contractului social,
invităm studenţii să vizualizeze discursul de adresare a fostului preşedinte american Barack
Obama către Congresul SUA referitor la reforma în sistemul de sănătate (Obama Health Care
Address). Disponibil gratuit la: https://www.youtube.com/watch?v=U1YNF9I25yU
Să ne reamintim:
Jean Jacques Rousseau identifică originea legilor şi implicit a statului într-un contract
social. Guvernarea reprezintă un proces de delegare de autoritate. Scopul contractului social
este tocmai garantarea libertăţii. Suveranitatea reprezintă în fapt exercitarea voinţei generale.
Rezumat:
Pozitivismul juridic accentuează caracterul formalizat al dreptului, în timp ce postpozitivismul încadrează științele juridice în categoria științelor legate de rațiunea practică.
Pozitivismul juridic postulează independența juridicului de etic. Motivul acestei disjuncții eticjuridic este caracterul prescriptiv al eticului față de cel imperativ al juridicului. Rolul eticului
este acela de sistem de control al normalizării juridice prin raportare la un bine axiologic.
Eticianul ar trebui să aibă funcția de control a concordanței normativului și pragmaticului, cu
axiologicul. Juridicul acționează prin intermediul represiunii și marginalizării, eticul acționează
separând binele de rău. Jean Jacques Rousseau identifică originea legilor şi implicit a statului
într-un contract social. Guvernarea reprezintă un proces de delegare de autoritate. Scopul
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contractului social este tocmai garantarea libertăţii. Suveranitatea reprezintă în fapt exercitarea
voinţei generale.
Lucrare de verificare:
Prezentaţi o situaţie în care consideraţi că a fost încălcat contractul social de către
Guvernul României. Pentru punctajul maxim – 10 puncte – studentul va trebui să aducă alături
de descrierea situaţiei 3 resurse de documentare care prezintă situaţia (o resursă multimedia, o
resursă din presa scrisă şi o resursă din presa online) şi să folosească 3 resurse bibliografice
teoretice care să susţină teoretic punctul său de vedere.
Miniglosar:
Lege în sine – în sens derridian, este diferită de legea în sensul de normă juridică, are
natură etică, fiind derivată din principiul responsabilității și al preocupării față de ceilalți
(concern).
Dreptate – în definiţia lui Glaucon, este o convenţie, un contract social, prin care indivizii
renunţă la a săvârşi nedreptatea, în scopul de a nu primi o retribuţie neplăcută.
Guvernare - reprezintă un proces de delegare de autoritate, realizată prin transferul unor
conţinuturi de putere de la nivelul libertăţii individului, la cel al statului sub forma suveranităţii
naţionale şi a bunei guvernări.
Test de autoevaluare
Întrebări cu alegere simplă. Numai o variantă este corectă.
1. Cum apar standardele morale din perspectiva kantiană?
a. Standardele morale sunt furnizate în mod independent de organizație.
b. Standardele morale sunt furnizate în mod independent de rațiune.
c. Standardele morale sunt furnizate în mod independent de personal.
2. Ce idee constituie nucleul gândirii juridice?
a. Nucleul gândirii juridice îl constituie ideea de retribuție, ca fundament al ideii de
echitate.
b. Nucleul gândirii juridice îl constituie ideea de retribuție, ca fundament al ideii de
dreptate juridică.
c. Nucleul gândirii juridice îl constituie ideea de retribuție, ca fundament al ideii de
dreptate retributivă.

35

UNITATEA DE INVĂŢARE 2. Conștiința morală și interacțiunea socială. Relația drept-morală

3. Ce rol au teoriile etice?
a. Teoriile etice au rolul de a valida normele juridice din perspectiva conformității cu
norma juridică acceptată.
b. Teoriile etice au rolul de a valida normele juridice din perspectiva conformității între
norma juridică și sistemul de valori acceptat de comunitate.
c. Teoriile etice au rolul de a valida normele juridice din perspectiva conformității cu
norma.
4. Ce substituie grija față de Celălalt?
a. Grija față de Celălalt (concern) substituie preocuparea față de propria persoană.
b. Grija față de Celălalt (concern) substituie preocuparea față de Sine.
c. Grija față de Celălalt (concern) substituie preocuparea față de personal.
Bibliografie
Sandu, A. (2012). Etică și deontologie profesională. Iași, România: Lumen.
Sandu, A. (2017). O etică centrată pe valori în sfera publică. Iaşi, România: Lumen.
Sandu, A. (2015). Etică profesională şi transparenţă în administraţia publică. Bucureşti,
România: Didactică şi Pedagogică.
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UNITATEA DE ÎNVAȚARE 3.
Valori etice în administrația publică:
responsabilitate, autonomie (autodeterminare), dreptate

Tematică:
3.1. Introducere
3.2. Competenţele unităţii de învăţare
3.3. Valori etice – principii etice. Câteva clarificări
conceptuale
3.4. Valori etice constitutive vs. valori etice operaţionale
3.5. Binele public
3.6. Dreptatea
3.7. Responsabilitatea
3.8. Autonomia
Rezumat
Test de autoevaluare
Miniglosar

3.1. Introducere
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
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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 public din România care reuneşte cinstea şi corectitudinea într-un 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. În cuprinsul capitolului vom
argumenta oportunitatea introducerii unei perspective bazate pe teoria acţiunii comunicative în
interpretarea binelui public şi în construcţia politicilor publice.
3.2. Competenţele unităţii de învăţare
La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare, studenții vor cunoaşte valorile
fundamentale aplicabile în administraţia publică şi vor şti să îşi adapteze practica în aşa fel
încât să respecte valorile fundamentale ale profesiei de funcţionar public.
Durata de parcurgere a unităţii de învăţare este de 6 ore.
3.3. Valori etice – principii etice. Câteva clarificări conceptuale
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 politicoadministrativ. Principiul apărării demnităţii umane ridică întrebări de natură instrumentală „Cum anume se poate apăra demnitatea fiinţei umane?‖ şi de natură structural-operaţională –
„Care sunt componentele fiinţei umane purtătoare de demnitate care trebuiesc apărate?‖.
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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 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 social-construcţionistă 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 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.
Exemplu:
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.
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Loialitatea suferă o deconstrucţie pe axa ontologică (Sandu & Caras, 2013b), 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.
Să ne reamintim:
Principiul are un caracter ordonator şi primordial. Valoarea reprezintă scopul acţiunii, dar
şi întemeierea acesteia. Demnitatea rezidă în apartenenţa la specia umană, ca putând avea o
extensie către fiinţele potenţiale. Originea valorii poate rezida în sine sau în altul, ceea ce duce
la distincţia dintre valori inerente şi instrumentale.
3.4. 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 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 (2005) 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
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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 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, 2013b, 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.
Odată 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.
Exemplu:
Valoarea binelui public, de exemplu, poate fi considerată ca fiind constitutivă pentru
sistemele administrative moderne şi în 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
41

UNITATEA DE ÎNVAȚARE 3. Valori etice în administrația publică: responsabilitate, ...

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 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 comunicaţional. Distincţia poate fi în
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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.
În opinia noastră, trecerea de la valori la principii are la bază un proces deconstructivreconstructiv 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
credinţă8. Într-o asemenea enunţare, 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.
Să ne reamintim:
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. Relaţia
dintre valorile constitutive şi cele operaţionale este de derivare la nivel ontologic, fără a exista
o subordonare axiologică între ele.
3.5. Binele public
Binele public9 a fost, încă de pe vremea lui Aristotel considerat scopul central al politicii şi
al funcţionării statului10. Ideea de bine public evoluează în timp către cea de interes public şi de
calitate a vieţii, constituindu-se instrumente ale deciziei publice. Binele public este considerat
de noi ca valoare etică constitutivă a oricărui sistem administrativ, adică acel tip de valoare
8

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.
9
Fragmente semnificative din prezentul capitol au fost publicate anterior, în limba engleză, în articolul: Sandu,
A. (2016a). 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.
10
Fragmentul a fost preluat din volumul Sandu, A. (2017). O etică centrată pe valori în sfera publică. Iași,
România: Editura Lumen.
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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.

Aristotel, filosof şi etician al Greciei Antice,
considerat fondatorul eticii ca disciplină
filosofică
Sursa imaginii: Wikimedia Commons
Imagine etichetată cu permisiunea de reutilizare
de către Google Photos

Aristotel considera sociabilitatea ca fiind fundamentală speciei umane. Omul – în calitate
de Zoon Politikon – este o 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.
Perspectiva utilitariană are în vedere înfăptuirea unui cât mai mare bine 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).
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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 consecventă
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
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). Încă 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).
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 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.
Diferite tipuri de vulnerabilitate pot fi subiectul politicilor publice şi a programelor ce
vizează educaţia şi conştientizarea publicului, reconstrucţia solidarităţii şi participarea publică,
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cu asigurarea echităţii sociale mai ales exprimată ca egalitate de şanse şi de tratament. Din
perspectiva 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 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.
TO DO - Sarcină de lucru
Pentru o cât mai amplă înţelegere a problematicii dreptății, invităm studenții să lectureze
cel puțin unul din capitolele „Teoria îndreptățirii (pp. 198-201)‖, „Teoria lockeană a achiziției
(pp. 223-228)‖, „Teoria lui Rawls (pp. 232-233)‖, „Condițiile cooperării și principiul inferenței
(pp. 239-248)‖, din Nozick, R. (1997). Anarhie, stat și utopie. Traducere de Dumitru, M.,
București,

România:

Editura

Humanitas.

Disponibil

online

la

adresa:

http://paideiacab.files.wordpress.com/2013/05/robert-nozick-anarhie-stat-si-utopie-humanitas1997.pdf
Să ne reamintim:
Ideea de bine public evoluează în timp către cea de interes public şi de calitate a
vieţii, constituindu-se instrumente ale deciziei publice. Perspectiva utilitariană are în
vedere înfăptuirea unui cât mai mare bine posibil, pentru un număr cât mai mare de
oameni. Statului îi revine rolul de arbitru în exercitarea libertăţii, precum şi rolul de garant
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al libertăţii cetăţeneşti. Vulnerabilitatea poate îmbrăca diverse forme: cognitivă,
teleologică, de acces la resurse. Astfel, binele public devine interes public.
3.6. Dreptatea
Dreptatea ca valoare11 etică12 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 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.
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 viziunea rawlsiană, contractul social ia
forma acceptării mutual-avantajoase 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).

11

Fragmentul a fost preluat din volumul Sandu, A. (2017). O etică centrată pe valori în sfera publică. Iași,

România: Editura Lumen.
12
Fragmente semnificative din acest capitol au fost publicate în limba engleză în articolul: Sandu, A., (2016b).
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
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Echitatea presupune o distribuţie egală a valorii, fie în sensul de bunuri şi servicii, fie în sensul
subiectiv de beneficiu şi pierdere.
Tabel 3 – Principiile formulate de John Rawls (2001) – Teoria Justice as Fairness
(dreptatea ca echitate)

Teoria dreptăţii ca echitate a lui John Rawls
Principiile

dreptăţii Fiecare persoană are dreptul inalienabil la un set de libertăţi de
bază, egal şi compatibil cu libertăţile celorlalţi.

ca echitate

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).
Principii
distribuţia

privind Dreptul egal şi extins la maximum al fiecărui individ la sistemul
bunurilor total de libertăţi de bază egale şi care, în acelaşi timp, să fie un

şi resurselor

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.

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 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 ale 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
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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.
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).
John Rawls (2012) accentuează de asemenea asupra bunurilor primare – incluzând aici şi
libertăţile şi drepturile fundamentale - absolut necesare pentru bunăstarea individului.
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 satisfăcut
doar după maxima îndeplinire a primelor două (Huzum, 2011).
Conform unei definiţii formulate de Iris 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
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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.
Exemplu:
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 independentăcontractuală, de tipul subanteprizei şi a plăţii pentru rezultate. Deşi plata pentru rezultate poate
fi o sursă de motivare a angajatului atunci când 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.
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) o reprezintă promovarea participării cetăţenilor atât la decizia politică,
cât şi administrativă. O formă particulară de inechitate prin lipsă de putere o reprezintă cultura
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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.
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 (1997)
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 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 și care 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.
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Nozic (1997) 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 (1997) se aplică în general în relaţiile internaţionale sau în relaţiile dintre clasele
sociale cu scopul de a reduce disparităţile de putere dintre actorii sociali colectivi, 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.
Exemplu:
Un exemplu negativ în acest sens îl reprezintă lipsa unei politici transparente şi eficiente în
aplicarea măsurilor reparatorii prin restituirea proprietăţii funciare în România. 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.
TO DO - Sarcină de lucru
Pentru o cât mai amplă înţelegere a dreptății, invităm studenții să lectureze capitolul
„Dreptatea‖, din Miroiu, A. (2002). Filosofie politică. Suport de curs, Școala Națională de
Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Ştiințe Politice, București, România, pp.12-44.
Disponibil online la adresa:
http://filosofiepolitica.files.wordpress.com/2008/03/adrian-miroiu-filosofie-politica.pdf
Să ne reamintim:
Dreptatea socială reprezintă un concept cheie al filosofiei politice contemporane,
fiind tratată mai ales în sensul de dreptate distributivă. Teoria dreptăţii ca echitate vine să
echivaleze valoarea libertăţii cu cea a egalităţii. Un prim nivel al realităţii sociale este
democraţia constituţională. Un al doilea nivel al realităţii este acela al instituţiilor statului
reprezentat de administraţia publică.
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3.7. Responsabilitate
Responsabilitatea13 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.
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 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.
Michel 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).
Fragmentul a fost preluat din volumul Sandu, A. (2017). O etică centrată pe valori în sfera
publică. Iași, România: Editura Lumen.
13
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Evoluţia istorică 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 iudeo-creştină, Levinas fiind cel care o transpune în perspectivă
fenomenologică, adică din perspectiva conştiinţei care îşi asumă 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.
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 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, 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
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o persoană generică - statul - reprezentat prin magistraţi. În acest model al răspunderii faţă de
persoane generice vedem originea ideii transmoderne de responsabilitate faţă de non-prezenţă,
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 non-prezent. Reificarea nonprezenţei 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.
Exemplu:
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 Apel (1992; 1993; 1999) formulează conceptul de responsabilitate
socială în sensul de răspundere colectivă pentru acţiunile colective cu potenţial vătămător.
Exemplu:
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
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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, 2014).
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.
Documentare multimedia:
Pentru o mai bună înţelegere a ideii de responsabilitate socială, recomandăm vizualizarea
filmului de lung metraj Kingdom of Heaven, regia Ridley Scott, scenariul William Monahan,
producator

Ridley

Scott.

Disponibil

la:

https://www.youtube.com/results?search_query=kingdom+of+heaven+full+movie
Să ne reamintim:
Responsabilitatea desemnează caracteristica agentului de a acţiona în cunoştinţă de cauză,
în condiţii de libertate, astfel încât să se recunoască în actele săvârşite şi să îşi asume urmările
acestora. Răspunderea juridică este văzută ca o formă de răspundere socială a individului,
înţeleasă ca obligaţie a acestuia de a suporta consecinţele propriei fapte.
3.8. Autonomie
Termenul de autonomie14 cunoaşte15 mai multe accepţiuni în funcţie de modul în care
diversele teorii etice se raportează la subiectivitatea sau obiectivitatea construcţiei etice.
3.8.1. 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.
Extrase din expunerea autorului Sandu, A. (2011). Conceptul de autonomie în bioetică şi etică aplicată. Un
review de literatură. Lucrare prezentată la Conferinţa Naţională de Bioetică, Ediţia a VII-a, 22-25 septembrie,
Bucureşti, 2011.
14

Fragmentul a fost preluat din volumul Sandu, A. (2017). O etică centrată pe valori în sfera
publică. Iași, România: Editura Lumen.
15

56

Antonio Sandu – Etică profesională şi transparenţă în administraţia publică

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 autonomia voinţei individului raţional, capabil
să înţeleagă semnificaţiile propriilor acţiuni şi să ia o decizie pe baze raționale, 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 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
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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.
Exemplu:
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 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 din
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societatea în care trăieşte, procesele socializante la care a fost supus, nivelul cognitiv şi
starea de sănătate.
Exemplu:
Autenticitatea expresivă poate fi modificată de exemplu prin modificarea chimismului
cerebral, prin intermediul unor substanţe psihotrope.
Exemplu:
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.
3.8.2. 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.
Exemplu:
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 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
59

UNITATEA DE ÎNVAȚARE 3. Valori etice în administrația publică: responsabilitate, ...

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 autonomie-autenticitate-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 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.
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 social-politic, aceasta fiind corelată cu
responsabilitatea şi cu capacitatea de a fi subiectul unei acţiuni coercitive. Fundamentele
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teoretice ale concepţiei lui Scanlon se regăsesc în operele lui Immanuel Kant (1972, 2007) şi
Stuart Mill (1999).
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 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.
Documentare multimedia:
Pentru o mai bună înţelegere a ideii de autonomie personală şi a consecinţelor pe care
aceasta o poate avea în plan social, recomandăm vizualizarea filmului de lung metraj
Constantine, regia Francis Lawrence, scenariul Kevin Brodbin & Frank Cappello, după o
poveste de:Kevin Brodbin, producatori Lorenzo di Bonaventura, Akiva Goldsman, Benjamin
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Melniker, Lauren Shuler Donner, Erwin Stoff, Michael E. Uslan. Trailer disponibil la:
https://www.youtube.com/watch?v=DEa508Xmmio
Să ne reamintim:
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. Autonomia
decizională este în primul rând autonomia voinţei individului raţional. Autonomia ca
autenticitate reprezintă capacitatea individului de a fi consecvent cu propriile decizii. Decizia
etică curentă este rezultatul procesului de socializare şi de internalizare a normelor morale ale
comunităţii.
Rezumat
Principiul are un caracter ordonator şi primordial. Valoarea reprezintă scopul acţiunii, dar
şi întemeierea acesteia. Demnitatea rezidă în apartenenţa la specia umană, ca putând avea o
extensie către fiinţele potenţiale. Valorile intrinseci sunt valori în sine. Valorile instrumentale
sunt acelea care îşi capătă valoarea numai în relaţia lor cu cele intrinseci. Relaţia dintre valorile
constitutive şi cele operaţionale: nu există o subordonare axiologică între ele.
Ideea de bine public evoluează în timp către cea de interes public şi de calitate a vieţii,
constituindu-se instrumente ale deciziei publice. Statului îi revine rolul de arbitru în exercitarea
libertăţii, precum şi rolul de garant al libertăţii cetăţeneşti. Vulnerabilitatea poate îmbrăca
diverse forme: cognitivă, teleologică, de acces la resurse. Dreptatea socială este tratată în
sensul de dreptate distributivă. Teoria dreptăţii ca echitate vine să echivaleze valoarea libertăţii
cu cea a egalităţii.
Responsabilitatea desemnează caracteristica agentului de a acţiona în cunoştinţă de cauză,
în condiţii de libertate, astfel încât să se recunoască în actele săvârşite şi să îşi asume urmările
acestora. Răspunderea juridică este văzută ca o formă de răspundere socială a individului,
înţeleasă ca obligaţie a acestuia de a suporta consecinţele propriei fapte.
Individul autonom este capabil să-şi stabilească propriile opţiuni. Autonomia decizională
este autonomia voinţei individului raţional. Autonomia ca autenticitate reprezintă capacitatea
individului de a fi consecvent cu propriile decizii. Decizia etică curentă este rezultatul
procesului de socializare şi de internalizare a normelor morale ale comunităţii.
Test de autoevaluare
Întrebări cu alegere simplă. Numai o variantă este corectă.
1. Cum este înțeleasă responsabilitatea în comunitate?
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a. Responsabilitatea în comunitate este înțeleasă în sfera reciprocității și deschiderii față de
Celălalt.
b. Responsabilitatea în comunitate este înțeleasă în sfera reciprocității, a apropierii și
deschiderii față de alteritate.
c. Responsabilitatea în comunitate este înțeleasă în sfera reciprocității, a apropierii și
deschiderii față de Sine însuși.
2. Din ce rezultă importanța valorii responsabilități în aria eticii și deontologiei?
a. Importanța valorii responsabilității

în aria eticii și deontologiei rezultă și din

consacrarea, tot mai clar, a sintagmei „coduri de responsabilitate personală‖.
b. Importanța valorii responsabilității

în aria eticii și deontologiei rezultă și din

consacrarea, tot mai clar, a sintagmei „coduri de responsabilitate profesională‖.
c. Importanța valorii responsabilității

în aria eticii și deontologiei rezultă și din

consacrarea, tot mai clar, a sintagmei „coduri de responsabilitate fizică‖.
3. Ce semnifică autonomia?
a. Autonomia semnifică viața trăită în acord cu o lege contrarie.
b. Autonomia semnifică viața trăită în acord cu o lege auto-impusă.
c. Autonomia semnifică viața trăită în acord cu o lege bine determinată.

4. Ce permite autonomia?
a. Autonomia este cea care permite unei persoane să fie demnă de respect din partea
Sinelui.
b. Autonomia este cea care permite unei persoane să fie demnă de respect din partea
Celorlalți.
c. Autonomia este cea care permite unei persoane să fie demne de respect din partea
Aproapelui.
Lucrare de verificare:
Rezolvați următoarele dileme etice (atât în manieră deontologică, cât și utilitaristă).
Argumentaţi alegerile făcute. pentru a obţine punctajul maxim, de 10 puncte, fiecare dilemă
trebuie să fie explicată din perspectiva fiecărei din cele două paradigme etice, propusă o ieşire
din dilemă şi argumentată soluţia aleasă.
 Răspundeți de o cale ferată, având doar posibilitatea de a schimba un macaz. Trenul a
fost sabotat și nu are sistem de frânare. Un grup de teroriști au legat pe una din cele 2 trasee pe
care poate circula trenul, un grup de 6 persoane, și pe celălalt traseu, o singură persoană. Trenul
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are stabilit ca traseu linia unde sunt legate cele 6 persoane. Dumneavoastră puteți schimba
macazul, alegând, în mod voit, moartea unei persoane, în locul celor 6, sau puteți alege să nu
faceți nimic, caz în care intervenția Dumneavoastră nu modifică situația, dar lăsați astfel să
moară 6 persoane.
 Soția unui cetățean este bolnavă cu o formă severă de cancer. Cetățeanul află că există
un medicament experimental, care o poate vindeca pe soție, dar singurul flacon din respectivul
medicament se află în posesia unui farmacist, care cere o sumă exorbitantă de bani, pe care
cetățeanul nu o deține și de care nu poate face rost. Singura soluție este ca cetățeanul să fure
medicamentul de la farmacist sau să accepte moartea soției.
 Rezolvați aceeași problemă de la punctul 2, dar persoana bolnavă este orice altă
persoană.
 Sunteți o persoană cu drept de decizie în politicile sanitare. Aveți de ales între Programul
Național de Diabet și Programul Național de Cancer. Dar unul din cele 2 programe poate fi
finanțat integral, iar la celălalt trebuie să se renunțe. În ambele situații vor exista pacienți
datorită închiderii programului. Cum alegeți care program va continua?
 Sunteți responsabil cu transplantul într-un spital cu renume. Pentru transplant este
disponibil un singur rinichi și sunt 10 pacienți pe lista de așteptare. Cei 10 pacienți au vârste
între 10 și 75 de ani, dar pacienții a căror vârstă este mai mare, cu atât sunt persoane mai
influente, cu posibilități financiare din ce în ce mai mari, și din ce în ce mai apreciate de
publicul larg. Cum selectați persoana care va beneficia de acel rinichi?
Miniglosar:
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.
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.
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.
Autonomia ca autodeterminare presupune că individul 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.
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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 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.
Legalitatea semnifică conformarea acţiunilor agentului pe baza propriei voinţe individuale
cu legea morală universală.
Moralitatea reprezintă determinarea propriei voinţe de către legea morală.
Autonomia ca autenticitate reprezintă capacitatea individului de a fi consecvent cu
propriile decizii, de a fi autentic.
Autenticitatea expresivă reprezintă punerea în act a autonomiei, făcându-se trecerea de la
nivelul intenţiei la cel al acţiunii.
Decizia etică curentă este rezultatul procesului de socializare şi de internalizare a
normelor morale ale comunităţii, în care îndividul îşi desfăşoară activitatea.
Autodeterminarea - self-management în contextul interacţiunilor sociale în care individul
este parte.
Bibliografie minimală
Sandu, A. (2012). Etică și deontologie profesională. Iași, România: Lumen.
Sandu, A. (2017). O etică centrată pe valori în sfera publică. Iaşi, România: Lumen.
Sandu, A. (2015). Etică profesională şi transparenţă în administraţia publică. Bucureşti,
România: Didactică şi Pedagogică.
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UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 4.
Integritatea ca valoare etică operaţională în administrația publică

Cuprins:
4.1. Introducere
4.2. Competenţele unităţii de învăţare
4.3. Integritatea. Câteva clarificări terminologice
4.4. Integritatea – valoare etică afirmativă
4.5. De la neutralitatea axiologică la imparţialitate şi
echidistanţă
4.6. Integritatea şi controlul conformităţii
4.7. Instituţii învestite cu responsabilitate în auditul integrităţii
funcţionarului public
Rezumat
Test de autoevaluare
Miniglosar

4.1. Introducere
Integritatea16 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.
4.2. Competenţele unităţii de învăţare
La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare, studentul va înţelege necesitatea
integrităţii profesionale în exercitarea funcţiei publice şi va fi capabil să dezvolte
comportamente pro-sociale, care să dea dovadă de integritate profesională, dar şi personală.
16

Fragmente semnificative din acest capitol au fost incluse în articolul: Sandu, A. (2016c). Integrity as ethical
operational value in public administration. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 8(2), pp.
57-67.
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Durata de parcurgere a unităţii de învăţare este de 2 ore.
4.3. Integritatea. Câteva clarificări terminologice
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 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.

Jurgen Habermas,
filosof şi etician,
autorul teoriei
acţiunii
comunicative
Sursa imaginii: Wikimedia Commons
Imagine etichetată cu permisunea de reutilizare de către Google Photos

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.
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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
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 raționale 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 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, agentul moral, deşi autentic, nu poate fi considerat autonom.
Dacă individul corupt este consecvent în a acţiona în afara propriilor valori, acesta este autentic
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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
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.
Exemplu:
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.
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Din această perspectivă, integritatea ar putea fi considerată o valoare 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).
Documentare multimedia:
Pentru o mai bună înţelegere a integrităţii ca valoare etică în viaţa profesională, dar şi în
cea personală, invităm studenţii să vizioneze filmul Bacalaureat, scenariul şi regia Cristian
Mungiu, o producţie Mobra Films cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și
Eurimages, cu participarea Canal+, France Télévisions, Ciné+, Wild Bunch, cu contribuția
Orange România, Catena, Carlsberg, Groupama Asigurări. Film premiat pentru cea mai bunăî
regie la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes. Filmul este disponibil online gratuit la
adresa: https://www.youtube.com/watch?v=BcLUgz2u1LI
Să ne reamintim:
Integritatea, asemenea imparţialităţii şi echidistanţei este văzută în corelaţie cu echitatea şi
în general cu dreptatea. Principiul imparţialităţii este văzut în strânsă corelaţie cu cel al
independenţei persoanei. Construcţia socială a autonomiei în aspectele sale decizionale
rationale, precum şi aspectul de autencitate, pot fi corelate cu imparţialitatea, echidistanţa şi
integritatea.
4.4. Integritatea –valoare etică afirmativă
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 integritate ca virtute, precum 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
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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,
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.
Exemplu:
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 indezirabile 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 cocreatorul 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 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.
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Să ne reamintim:
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.
4.5. De la neutralitatea axiologică la imparţialitate şi echidistanţă
Exemplu:
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 non-ataşamentului, 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 dacă acestea
contravin propriilor aşteptări. Valoarea non-ataşamentului 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.
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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.
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 sesizânduse 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, 2017).
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.
Exemplu:
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 normele instituite de agentul moral colectiv. Aceasta prezintă o derogare de la
imperativul categoric, care este legitimată de Kant (1972) prin afirmarea dreptului pozitiv
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natural. Înr-o paradigmă obiectivistă, modernă, binele public este unic şi poate fi descoperit pe
cale raţională într-o manieră cvasi-ştiinţifică.
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 distanţă 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 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 nonataşament 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
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postmodernă ca echidistanţă faţă de valorile concurente şi egala asumare a afirmativităţii faţă
de Celălalt ca responsabilitate profesională.
Documentare multimedia:
Pentru o mai bună înţelegere a integrităţii ca valoare etică în viaţa profesională, dar şi în
cea personală, invităm studenţii să vizioneze filmul Brexit, scenariul James Graham şi regia
Toby Haynes, o producţie a Channel 4. Filmul este disponibil online gratuit la adresa:
https://www.youtube.com/watch?v=44YTTyQKyJQ
Să ne reamintim:
În sfera acţiunii sociale, idealul neutralităţii axiologice trebuie compatibilizat cu ideea de
valoare morală specifică oricărei practici sociale. Ghidarea exclusivă după lege sau domnia
legii aduce idealul obiectivităţii în sfera acţiunii. Modelul neutralităţii axiologice a acţiunii
sociale poate fi văzut ca originat în contractul social.
4.6. 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.
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TO DO - Sarcină de învăţare
Pentru o cât mai amplă înţelegere a integrității ca dimensiune etică a activității
funcționarului public, invităm studenții să lectureze: Agenția Națională de Integritate. Raport
de activitate pentru perioada iulie-septembrie 2018.
Disponibil online la adresa:
https://www.integritate.eu/Noutati.aspx?PID=243&M=NewsV2&Action=1&NewsId=2807
Să ne reamintim:
Legislaţia românească dezvoltă instrumente de control a comportamentelor neconforme,
care poartă denumirea de control al integrităţii. Sensul afirmativ al integrităţii vizează eforturile
individului pentru a menţine coerenţa cu sine însuşi şi propria autenticitate.
4.7. Instituţii învestite 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 exercitării
demnităţilor şi funcţiilor publice, şi prevenirea faptelor de corupţie instituţionale.
Tabel 5 – Conţinutul regulamentului ANI
Conţinutul regulamentului ANI
structura
oganizarea ANI

şi Comentariu: 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.

nivelurile ierarhice pe Comentariu: Inspectorii de integritate au rolul principal în
care este structurată organigrama ANI, ei fiind cei care desfăşoară activităţi de evaluare
conducerea ANI

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
atribuţiile

Comentariu: Faptele de corupţie aduc atingere echităţii fie în

preşedintelui,

accepţiunea egalităţii de şanse, fie în cea a egalităţii de tratament

vicepreşedintelui

şi (Sandu, 2015a), astfel că atribuţiile persoanelor care ocupă aceste
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general, funcţii sunt determinate în funcţie de specificul activităţii

secretarului
ca

organe

de instituţiei, din această perspectivă.

conducere
precizarea

sarcinilor Comentariu: întreaga structură organizatorică este gândită pentru

comune care intră în a ajuta la desfăşurarea activităţii inspecţiei de integritate, care
atribuţiile directorilor procesează date şi informaţii pe durata exercitării demnităţilor şi
generali, directorilor, funcţiilor publice, cu privire la incompatibilităţile şi conflictele de
şefilor de servicii şi interese, la situaţia averii, evaluând declaraţiile de avere şi de
şefilor de birou

interese, şi efectuează controlul depunerii la termen al acestor
declaraţii

sarcinile

Comentariu: Inspecţia de integritate, ca şi compartiment

compartimentelor

funcţional în cadrul ANI,

funcţionale

evaluează de asemenea pe durata

din exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, modificările şi

organigrama Agenţiei

diferenţele revelatoare intervenite în avere, precum şi situaţia
veniturilor realizate în perioada respectivă.

funcţionarea

şi Comentariu: Inspectorii de integritate întocmesc rapoarte de

organizarea inspecţiei evaluare, aplică sancţiuni şi iau măsurile prevăzute de lege în
de integritate

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.
TO DO - Sarcină de învățare
Pentru o cât mai amplă înţelegere a integrității ca dimensiune etică a activității
funcționarului public, invităm studenții să lectureze: Agenția Națională de Integritate.
Regulamentul de organizare şi funcționare al Agenției Naționale de Integritate din 04.03.2013
(publicat în M. Of., Partea I nr. 158 din 25.03.2013).
Disponibil online la adresa:
http://lege5.ro/Gratuit/gm2dqmrxgi/regulamentul-de-organizare-si-functionare-al-agentieinationale-de-integritate-din-04032013
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Să ne reamintim:
Agenţia Naţională de Integritate (ANI) este instituţia naţională care efectuează controlul de
integritate în România. Inspectorii de integritate desfăşoară activităţi de evaluare în cadrul
ANI. Inspecţia de integritate procesează date şi informaţii pe durata exercitării demnităţilor şi
funcţiilor publice, cu privire la incompatibilităţile şi conflictele de interese.
Rezumat
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 lipsei de competenţă axiologică a actorului
profesional individual, competenţă ce este rezervată actorului instituţional-colectiv. 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.
Test de autoevaluare
Întrebări cu alegere simplă. Numai o variantă este corectă.
1. Integritatea are trei componente:
a. imparţialitate, dreptate şi incoruptibilitate.
b. imparţialitate, echidistanţă şi incoruptibilitate.
c. imparţialitate, echidistanţă şi autonomie.
2. Asupra căror bunuri pune Rawls accentul?
a. Rawls accentuează de asemenea asupra bunurilor secundare absolut necesare pentru
bunăstarea individului.
b. Rawls accentuează de asemenea asupra bunurilor primare (primary goods) absolut
necesare pentru bunăstarea individului.
c. Rawls accentuează de asemenea asupra bunurilor primare (primary goods) absolut
necesare pentru bunăstarea societății.
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3. Ce este confidențialitatea?
a. Confidențialitatea este un principiu general de etică filosofică, valabil în general în toate
profesiunile bazate pe procese consiliative.
b. Confidențialitatea este un principiu general de etică aplicată, valabil în general în toate
profesiunile bazate pe procese consiliative.
c. Confidențialitatea este un principiu general de conduită deontologică, valabil în general
în toate profesiunile bazate pe procese consiliative.
4. Când sunt impuse condițiile de integritate personală?
a. Condițiile de integritate personală sunt impuse când integritatea persoanei este o condiție
pentru accesul într-o profesie.
b. Condițiile de integritate personală sunt impuse când integritatea persoanei este o
condiție în exercitarea profesiei.
c. Condițiile de integritate personală sunt impuse când autonomia decizională a individului
este o condiție în exercitarea profesiei.
Lucrare de verificare:
Realizați un eseu de minim 500 de cuvinte şi maxim 1000 de cuvinte cu tema importanţa
integrităţii în activitatea de poliţie. Punctajul maxim ce poate fi obţinut este de 10 puncte. Se va
puncta: - respectarea limitei minime şi maxime de cuvinte – 1 p; - structurarea textului în
introducere, două secţiuni şi concluzii – 2 p; - valorificarea a minim 5 resurse bibliografice – 2
p; - calitatea redactării în limba română – 1 p; - folosirea limbajului de specialitate adecvat – 1
p; conţinutul propriu-zis al eseului – 3 p.
Miniglosar:
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.
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.
Contractul social presupune renunţarea la propria libertate a individului în scopul
sociabilităţii.
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UNITATEA DE INVATARE 5.
Transparenţa în administrația publică

Cuprins:
5.1. Introducere
5.2. Competenţele unităţii de învăţare
5.3. Fundamentarea teoretică a transparenţei ca valoare
etică operaţională a acţiunii administrative
5.4. Transparenţa decizională şi birocraţia funcţională în
administraţia publică
5.5. Transparenţa decizională şi acţiunea administrativă
5.6. Lipsa transparenţei şi deficitul de democraţie
5.7. Nivelurile de transparenţă a activităţii administraţiei
publice
5.8. Codul de etică vs. Codul deontologic
5.9. Dimensiunea normativă a asigurării transparenţei în
administraţia publică
5.10. Egalitatea de şanse şi cea de tratament
5.11. De la necesitatea transparenţei, la excesul de etică în
practica administraţiei publice
5.12. Paşi spre un principiism etic în administraţia publică
5.13. Auditul etic al transparenţei sistemelor administrative
Rezumat
Test de autoevaluare
Miniglosar
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5.1. Introducere
Funcţionalitatea aparatului birocratic17, 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 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.
5.2. Competenţele unităţii de învăţare
La finalul parcurgerii materialului de studiu, studenții vor putea să dezvolte
comportamente profesionale care să dea dovadă de transparenţă şi vor şti să promoveze
transparenţa în procesele de decizie administrativă.
Durata de parcurgere a unităţii de învăţare este de 4 ore.

Fragmente semnificative din acest capitol au fost publicate în limba engleză în articolul: Sandu, A., (2016d).
Openness and Transparency in Public Administration. European Journal of Business and Social Sciences, 5(2),
59-71.
17
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5.3. 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 însuşi 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 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
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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 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-avis de ingerinţele statului în viaţa privată, reversul este reprezentat de transparenţa funcţionării
statului şi controlul civil asupra acestuia la toate nivelurile.
TO DO – Sarcină de lucru:
Pentru a înţelege modalitatea de asigurare efectivă a transparenţei în procesul decizional,
vă invităm să analizaţi pagina de internet a Consiliului Judeţean Suceava, la secţiunea în care
sunt propuse spre dezbatere publică proiectele de hotărâri ale Consiliului Judeţean. Disponibil
la: http://www.cjsuceava.ro/index.php/ro/proiecte-supuse-dezbaterii-publice
Să ne reamintim:
Funcţionarea administraţiei publice moderne este menită să deservească pe cetăţean în
calitatea sa de co-titular al suveranităţii. Acţiunea comunicativă vizează echilibrarea balanţei
puterii subiective şi influenţei exercitate de unii sau alţii dintre actorii comunicativi.
5.4. Transparenţa decizională şi birocraţia funcţională în administraţia
publică
Transparenţa vizează în principal accesul la informaţii de interes public (GiménezChornet, 2012; Borghetti, 2007) şi respectiv transparenţa decizională în elaborarea politicilor
publice (Correa & 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
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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.
Transparenţa devine valoare fundamentală 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).
Exemplu:
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‖ 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
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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 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 al 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 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, precum şi a guvernalităţii efective.
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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).
TO DO – Sarcină de lucru:
Pentru a înţelege modalitatea de asigurare efectivă a transparenţei în procesul decizional la
nivel naţional, vă invităm să analizaţi pagina de internet a Parlamentului României, la
secţiunea în care sunt propuse spre dezbatere publică proiectele de legi. Disponibil la:
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.lista?std=DZ
Să ne reamintim:
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.
Transparenţa, ca valoare etică, asigură realizarea funcţiei administraţiei de facilitare a
comunicării dintre cetăţean şi politic, precum şi a guvernalităţii efective.
5.5. 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 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.
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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).
TO DO – Sarcină de lucru:
Pentru a înţelege transparenţa în selecţia personalului din administraţia publică, lecturaţi
secţiunea dedicată acestui subiect din Noul Cod Administrativ al României. Disponibil la:
https://sindicatmts.ro/2019/07/08/oug-nr-57-2019-codul-administrativ-textul-actului-normativpublicat/
Să ne reamintim:
Deschiderea şi transparenţa sunt sintetizate de legislaţia românească într-un principiu
conform căruia activităţile administrative sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.
În fapt, transparenţa este un rezultat al voinţei publice de consens.
5.6. 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 normativă, 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 aibă un
caracter executiv care să vizeze punerea în aplicare a unor norme, fără a putea avea un caracter
normativ în sine.
Exemplu:
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.
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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 condiţionată de
existenţa simultană a reprezentativităţii în cadrul deciziilor colective, a 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, 2012a; Sandu, Cojocaru, & Ponea,
2010 ; Sandu, Unguru, Ponea, & Cojocaru, 2010; Creţu, 2010).
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Documentare multimedia:
Pentru a înţelege conceptul de deficit de democraţie la nivel global, vă invităm să urmăriţi
discursul prof. dr. Andrew Moravcsik de la Universitatea Princeton, SUA. Disponibil la:
https://www.youtube.com/watch?v=kN-nx-Q5xx4
Să ne reamintim:
Decizia publică are la bază un proces de negociere între actorii implicaţi în decizia
colectivă. Transparenţa excede simplul control public, ea fiind condiţionată de existenţa
simultană a reprezentativităţii în cadrul deciziilor colective, a asigurării participării şi
deliberării.
5.7. 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 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.
Tabel 6 – Niveluri de maximizare a transparenţei în administraţia publică
Niveluri de maximizare a transparenţei în administraţia publică
Publicarea
deciziei
administrative
Transparenţa
implementării
deciziilor şi existenţa unor
proceduri administrative clare,
predictibile şi transparente

Transparenţa

Nivelul minimal, care presupune comunicarea acesteia
prin mijloace accesibile şi facile publicului interesat.
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.
rezultatelor Elaborarea şi publicarea rezultatelor rapoartelor de
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actelor
şi
deciziilor
administrative implică existenţa
unor studii de impact în ceea ce
priveşte
o
măsură
administrativă atât în latura
precizionară cât şi în cea a
eficienţei post implementare

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.

Sursa imaginii: Pixabay
Imagine etichetată cu permisiunea de reutilizare de Google Photos

Activitatea intelectuală trebuie realizată cu detaşare, în aşa fel încât efortul să fie
susţinut, dar în acelaşi timp cursurile trebuie învăţate cu bucuria descoperirii.
Pentru o relaxare a studentului în procesul de învăţare propunem o tehnică
psihologică de relaxare, care să permită ulterior un bun randament în studiul
cursului. Coloraţi mandala ataşată.
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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 inițial 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.
Să ne reamintim:
Maximizarea transparenţei administraţiei publice vizează existenţa a trei niveluri în care
aceasta poate şi trebuie să fie implementată: publicarea deciziei administrative, transparenţa
implementării deciziilor, transparenţa rezultatelor actelor şi deciziilor administrative.
5.8. Cod de etică versus 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
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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). 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.
Exemplu:
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.
TO DO – Sarcină de lucru:
Pentru a înţelege mai bine modul de alcătuire a unui cod de etică, vă invităm să lecturaţi
Codul

al

etic

Gărzii

Forestiere

Suceava.

Disponibil

la:

http://www.gardaforestierasv.ro/postat/CODUL%20ETIC.pdf
TO DO – Sarcină de lucru:
Pentru a aprofunda înţelegerea cu privire la codurile de etică, vă invităm să lecturaţi Codul
de

etică

a

Universităţii

―Ştefan

cel

Mare‖

din

Suceava.

Disponibil

la:

http://www.etica.usv.ro/pagini/Codul_de_etica_2015.docx
Să ne reamintim:
Codul de etică fixează standardele superioare ale activităţii profesionale. Codurile
deontologice ar trebui să aibă ca obiectiv reglementarea standardelor minimale necesare şi
obligatorii pentru exercitarea profesiilor sau activităţii unei organizaţii.
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5.9. 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
acesteia, a posibilelor consecinţe dorite, sau nedorite dar anticipate, în mod special în felul în
care politica publică va influenţa viaţa unora sau mai 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 principii, 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 şedinţelor publice. După cum
am văzut, aceasta este o obligaţie minimală ce ar trebui completată prin bune practici, 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
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regulă, o decizie administrativă cu caracter normativ se poate lua doar după consultarea
societăţii civile, excepţie făcând situaţia de urgenţă.
Să ne reamintim:
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. Obligaţia de transparenţă este aceea de a informa şi a supune dezbaterii
publice proiectele de acte nomative.
5.10. Egalitatea de şanse şi cea de tratament
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 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).

95

UNITATEA DE INVATARE 5. Transparenţa în administrația publică

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.
TO DO – Sarcină de lucru:
Pentru a vă familiariza cu baza legislativă a principiului transparenţei, vă invităm să
lecturaţi Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările

ulterioare.

Disponibilă

la:

http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_transparenta_decizionala.php
Să ne reamintim:
Legiuitorul face distincţia dintre egalitatea de şanse şi cea de tratament. Pentru a se asigura
egalitatea de şanse în accesul la funcţie, este necesară asigurarea transparenţei în selecţia
funcţionarilor publici. Echidistanţa presupune eliminarea oricăror forme de favoritisme.
5.11. 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 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.
Să ne reamintim:
Excesul de etică riscă să fie la fel de grav ca lipsa acesteia. Preocuparea excesivă faţă de
astfel de situaţii zdruncină încrederea publicului în autorităţi, erodând treptat orice iniţiativă de
bună guvernare.
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5.12. 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 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 la 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.
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TO DO – Sarcină de lucru:
Pentru a înţelege mai clar modul în care funcţionează principiismul în decizia etică, vă
invităm să lecturaţi lucrarea prof. Mureşan, V. (2007). Matricea etică. O metodă principiistă
de

evaluare

morală.

Disponibil

la:

http://www.ub-

filosofie.ro/~muresan/licenta_etica_aplicata/5_matricea_etica.pdf
Să ne reamintim:
Etica funcţionarului public ar putea fi sintetizată sub forma unui principiism similar cu cel
propus de Beauchamp şi Childress. Principiile beneficienţei, non-maleficienţei, autonomiei
individuale şi justiţiei vor fi adaptate sub forma profesionalismului, interdicţiei de a aduce
prejudicii, echilibrarea interesului public cu cel privat şi împărţirea echitabilă a resurselor.
5.13. 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. 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.
Să ne reamintim:
Procesul decizional netransparent utilizează „strategii seductive‖ pentru eludarea „vocilor
alternative‖ în procesul obţinerii consensului decizional. Participarea publică poate fi viciată de
lipsa de informare, de strategiile seductive, de imprecizia mesajului etc.
Rezumat:
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
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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.
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.
Test de autoevaluare:
Întrebări cu alegere simplă. Numai o variantă este corectă.
1. Ce asigură transparența sistemelor administrative?
a. Transparența asigură capacitatea sistemelor administrative de a fi verificate, nu doar în
baza controlului ierarhic, ci și extern, de către orice individ interesat de corecta funcționare
a acestora.
b. Transparența asigură capacitatea sistemelor administrative de a fi verificate, nu doar în
baza controlului ierarhic, ci și extern, de către orice cetățean interesat de buna funcționare a
acestora.
c. Transparența asigură capacitatea sistemelor administrative de a fi verificate, nu doar în
baza controlului ierarhic, ci și extern, de către orice cetățean interesat de funcționarea
lucrurilor.
2. Exercitarea transparenţei poate fi privită minimal sub forma:
a. obligativităţii publicării deciziilor individuale şi administrative.
b. obligativităţii publicării deciziilor normative şi administrative.
c. obligativităţii publicării deciziilor normative .
3. Principiul respectului faţă de autonomia şi determinarea beneficiarului duce la:
a. simetrizarea relaţiilor de putere dintre politicieni şi cetăţean, precum şi echilibrul între
primordialitatea interesului public şi cea a interesului cetăţeanului.
b. simetrizarea relaţiilor de putere dintre funcţionarul public şi cetăţean, precum şi
echilibrul între primordialitatea interesului public şi cea a interesului cetăţeanului.
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c. simetrizarea relaţiilor de putere dintre funcţionarul public şi cetăţean, precum şi
echilibrul între primordialitatea interesului unor grupuri minoritare şi cea a interesului
cetăţeanului.
4. Procesul decizional netransparent utilizează:
a. strategii alternative.
b. strategii seductive.
c. strategii ascunse.
Lucrare de verificare:
Realizaţi

o

social

din

comparaţie

între

Codul

România,

deontologic

disponibil

al

profesiei

online

de

la

asistent
adresa

http://api.components.ro/uploads/12c6a09675620f589055800ba6ceceee/2017/06/Codul_deont
ologic_al_profesiei_de_asistent_social.pdf, cu Codul deontologic al asistentului social din
Statele

Unite

ale

Americii,

disponibil

online

la

adresa

https://www.socialworkers.org/About/Ethics/Code-of-Ethics.
Pentru nota 10, vă rugăm să prezentaţi modul în care sunt exprimate valorile etice
profesionale, principiile de practică etică, precum şi sancţiunile din cele două coduri.
Identificaţi asemănările şi diferenţele dintre cele două coduri, precum şi posibile explicaţii ale
acestor diferenţe.
Miniglosar:
Acţiune comunicativă - obţinerea consensului între actorii morali implicaţi într-o decizie
publică.
Acţiune socială - modificarea raportului de putere într-un sens dorit de actorul social.
Deficit democratic - sistem de decizie publică care are diminuată fie componenta
reprezentativă, fie cea participativă, inclusiv în situaţiile birocratice care eludează condiţiile
transparenţei: participarea, deliberarea şi reprezentarea.
Transparenţă - obligativitate a comunicării publice a deciziei administrative, prin
mijloace de acces la informaţie facile publicului interesat, dar şi facilitarea participării tuturor
posibililor stakeholderi la actul decizional, luându-se măsuri incluzive acolo unde acestea sunt
necesare pentru garantarea participării.
Taxparenţa - transparenţa în utilizarea banului public.
Echidistanţa - o obligaţie pentru managerii publici în aprecierea funcţionarilor publici
aflaţi în subordine şi eliminarea oricăror forme de favoritisme sau discriminare.
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Principiul beneficienţei - obligaţia exercitării cu profesionalism a funcţiei publice şi
maximizarea calităţii serviciilor oferite.
Principiul non-maleficienţei - interdicţia de a se aduce prejudicii materiale sau morale
diferitelor persoane cu care funcţionarul public interacţionează.
Principiul respectului faţă de autonomia şi determinarea beneficiarului - simetrizarea
relaţiilor de putere dintre funcţionarul public şi cetăţean, precum şi echilibrul între
primordialitatea interesului public şi cea a interesului cetăţeanului.
Bibliografie minimală:
Sandu, A. (2012). Etică și deontologie profesională. Iași, România: Lumen.
Sandu, A. (2017). O etică centrată pe valori în sfera publică. Iaşi, România: Lumen.
Sandu, A. (2015). Etică profesională şi transparenţă în administraţia publică. Bucureşti,
România: Didactică şi Pedagogică.
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UNITATEA DE INVATARE 6.
Politica de etică și transparență în administrația publică

Cuprins:
6.1. Introducere
6.2. Competenţele unităţii de învăţare
6.3. Managementul eticii
6.4. Construcţia politicilor de etică
6.5. Practici etice în organizaţie
6.6. Etica şi acţiunea comunicativă
6.7. Strategii de constrcţie a politicilor de etică la nivelul
organizaţiei
6.8. Principii etice în organizaţie
Rezumat
Test de autoevaluare
Miniglosar

6.1. Introducere
Dezvoltarea organizațională în versiunea apreciativă are la bază o analiză semiotică a
metadiscursurilor organizației. În fiecare astfel de organizație, indivizii își creează un set de
povești, care se reunesc în ceea ce se numește cultura organizațională (Plugaru & Ponea,
2010). Lectura acestor povești în termeni apreciativi vizează accentuarea elementelor de
succes, a momentelor de apreciere și valorizare a semnificațiilor personale, a experienței
organizaționale. Cultura unei organizații este legată de astfel de momente de succes, oameni
remarcabili, momente de valorizare când gradul de satisfacție a indivizilor componenți ai
organizației, modele și momente de succes din viața organizației ce se doresc a fi transmise în
activitatea ulterioară a organizației (Ponea & Sandu, 2011). Bushe consideră că marea
promisiune pe care o face ancheta apreciativă este aceea de a oferi organizației un moment de
autosusținere prin actualizarea valorilor deja existente în sistem, valori care au creat
performanțe superioare (apud Cojocaru D., 2004).
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6.2. Competenţele unităţii de învăţare
La finalul acestui modul, studenţii vor fi capabili să înţeleagă principalele elemente de
management al eticii, putând raporta o situaţie neetică la decizia unei comisii de etică, pe baza
unui cod de etică. De asemenea, studenţii vor fi capabili să ofere o consiliere de etică minimală
şi îşi vor putea desfăşura activitatea în calitate de funcţionar public delegat cu atribuţii de
consiliere de etică.
Durata de parcurgere a unităţii de învăţare este de 4 ore.
6.3. Managementul eticii
Managementul eticii18 „ca una dintre disciplinele managementului‖, se ocupă de
elaborarea acelor instrumente de conducere care contribuie la dezvoltarea etică a unei
organizații, precum și a acelor metode care pot fi utilizate spre a determina în ce direcție ar
trebui să se dezvolte organizațiile.
Managementul etic presupune descrierea și analiza situației etice curente, determinarea
situației dezirabile, și decizia asupra măsurilor care trebuie luate pentru a o atinge, în perfecta
concordanță cu celelalte forme de management.
Managementul etic este rezultatul impregnării tot mai vizibile a organizațiilor cu
responsabilitate, privită însă, nu ca un element de decor, ci ca o „condiție indispensabilă a
existenței lor‖. O organizație demonstrează responsabilitate morală, atunci când își
subordonează scopurile interesului societății (Kaptein, 1998). În opinia lui Ronald Jeurissen
(2005), managementul etic urmărește îmbunătățirea proceselor decizionale, a procedurilor și
structurilor organizaționale, în așa fel încât activitățile organizației să fie cât mai mult legate de
principiile etice. Instrumentele utilizate sunt codurile etice, auditul etic și alte „strategii‖ de
conducere a organizației pe calea respectării moralității (Jeurissen, 2005).
Potrivit lui Donald Menzel (2007), managementul etic nu constă în controlul și penalizarea
comportamentului personalului, sau în reflecția asupra eticii locului de muncă. El reprezintă,
mai degrabă, ansamblul acțiunilor întreprinse de manageri, pentru a stimula o conștiință și
sensibilitate etică, care să pătrundă în toate aspectele activității organizațiilor. El este, pe scurt,
promovarea și menținerea unei puternice culturi etice la locul de muncă (Menzel, 2007).

18

SI.7.1. conține fragmente preluate din capitolul ―Cultura etică - factor de optimizare a activității
profesionale‖, autor Sandu, A. (2012a). Etică și deontologie profesională. Iași, România: Editura Lumen,
adaptată pentru tehnologia educațională ID, pp.125-126.
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TO DO - Sarcină de lucru:
Pentru o cât mai amplă înțelegere a managementului eticii în administrația publică,
invităm studenții să lectureze Roll, H. A. (2008). Managementul eticii în funcţia publică.
Studiu Comparativ. Studiu realizat în cadrul proiectului: Modernizarea Managementului
Resurselor Umane în cadrul Funcţiei Publice din România - Programul PHARE al Uniunii
Europene în România. Disponibil online la adresa:
http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2014/Proiecte/incheiate/phare/management%20eticastudiu%20comparativ.pdf
Să ne reamintim:
Managementul etic este rezultatul impregnării tot mai vizibile a organizațiilor cu
responsabilitate. O organizație demonstrează responsabilitate morală, atunci când își
subordonează scopurile interesului societății.
6.4. Construcția politicilor de etică
Practica profesională19 necesită respectarea unui set de standarde etice impuse prin lege,
sau autoreglementate de către organizațiile profesionale din fiecare domeniu. Standardele etice
sunt în general cuprinse în coduri de etică, sau conturi deontologice, care stabilesc pe de o
parte, standardele minime, abaterea de la acestea constituind culpă profesională, cât și o serie
de standarde dezirabile, a căror îndeplinire constituie elemente de succes profesional, putând fi
considerate exemple de bună practică. Eficacitatea instituțională a oricărei organizații publice
sau private implică îndeplinirea unui set de criterii, norme și valori etice și de integritate la
nivelul organizației respective. Acestea au un caracter imperativ interdictiv intrând de obicei în
sfera deontologiei profesionale.
În urma analizei documentelor referitoare la politicile de etică în organizații disponibile în
spațiul public, propunem diferențierea valorilor etice ale unei organizații în valori etice
constitutive – în jurul cărora organizația s-a constituit și funcționează și valorile operaționale –
în jurul cărora se constituie bunele practici ale organizației. Valorile constitutive sunt corelate
cu misiunea organizației, în timp ce valorile operaționale sunt corelate cu politicile, serviciile și
produsele acesteia. Ne interesează cum sunt operaționalizate valorile etice existente într-o
organizație, în politici de etică, și care sunt strategiile prin care organizațiile construiesc în
rândul membrilor lor, setul de competențe etice particularizate conform acestor politici de etică
(Sandu, A., & Caras (Frunză), A., 2014).
19

SI.8.1. conține fragmente din articolul Sandu, A., & Caras (Frunză), A. (2014). Some Considerations on the
Construction of Ethics Policies. Shared Ethics and Communicative Action [Construcția politicilor de etică.
Valori constitutive versus valori operaționale]. Acceptat la publicare în limba engleză în Procedia Social and
Behavioral Sciences.
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TO DO - Sarcină de lucru:
Pentru o cât mai amplă înțelegere a managementului eticii în administrația publică,
invităm studenții să lectureze: Raportul privind analiza informațiilor extrase din chestionarele
de evaluare a implementării normelor de conduită profesională a funcționarilor publici,
prevăzute de Legea nr. 7/2004. Cercetarea a fost implementată de Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Disponibil
online la adresa:
http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/Raport%20privind%20analiza%20informatiilor%20extrase
%20din%20chestionarele%20de%20evaluare.pdf
Să ne reamintim:
Standardele etice sunt cuprinse în coduri de etică care stabilesc, standardele minime,
abaterea de la acestea constituind culpă profesională, și standarde dezirabile, putând fi
considerate exemple de bună practică.
6.5. Practici etice în organizație
Cea mai importantă dimensiune20 a eticii organizaționale este în viziunea noastră cea
afirmativă, care construiește, pe temeiurile eticii, locul și rolul organizației în comunitate. Etica
nu mai este înțeleasă ca un control al activității profesionale impus supra-legislativ. Organizația
este transparentă, în sensul că scopul, misiunea, programele practice și metodologiile sunt
orientate spre un set de valori cu caracter etic. Scopul unei organizații în sec. al XXI -lea
depășește simpla utilitate și generare de profit. Ea se orientează spre satisfacerea unor nevoi
fundamentale ale beneficiarilor, desfășurându-și activitatea într-o cultură a excelenței,
competenței și competitivității, având în general un profit organizațional definit prin termenii
Organizație bazată pe cunoaștere, (Knowledge Based Organization) și Organizație care
învață (Learning Organization). Astfel de scopuri se pot referi la: managementul excelenței,
inovativitatea și creativitatea pusă în slujba dezvoltării sociale, etc. Aceste valori sunt asumate
în misiunea Organizației, descrisă sau nu ca atare în documentele care provin de la Organizație,
și fiind plasate în Codul etic al Organizației (Sandu, 2012a).

20

SI.8.2. conține fragmente din articolul Sandu, A., & Caras (Frunză), A. (2014). Some Considerations on the
Construction of Ethics Policies. Shared Ethics and Communicative Action [Construcția politicilor de etică.
Valori constitutive versus valori operaționale]. Acceptat la publicare în limba engleză în Procedia Social and
Behavioral Sciences.
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Existența unei viziuni orientate către un scop etic, va genera un management strategic
centrat pe valori. Proiectele Organizației vor avea la rândul lor o dimensiune etică implicită,
care va reprezenta transpunerea misiunii organizației în activitatea concretă ce se va desfășura
în respectivul proiect.
Exemplu:
Spre exemplu, o universitate a cărei misiune este reprezentată de excelența academică va
avea specificația acestei misiuni în toate documentele sale programatice cum ar fi: Carta
universitară, Regulamentul de funcționare, Codul etic etc. La nivelul programelor desfășurate
în universitatea respectivă, va exista o preocupare către managementul excelenței, transpusă în
adaptarea programelor de studii la piața muncii, flexibilitatea programelor, dinamica
programelor de studii, abordarea unor domenii de vârf și formalizarea acestora sub formă de
programe de licență, masterat, doctorat etc. Aceeași preocupare către excelență va fi avută în
vedere în selecția cadrelor didactice, accesibilitatea admiterii studenților și politicile de
recrutare a acestora, standardele de evaluare impuse atât studenților, cât și cadrelor didactice
etc. La nivel de practici se vor regăsi cele bazate pe competivitate, subsumate unor politici de
dezvoltare instituționale, dar și de dezvoltare personală a staff -ului organizației respective.
Practicile etice, derivate din misiunea organizației, vor fi, în organizațiile stabile din punct
de vedere a managementului eticii, regăsite în Ghiduri de bună practică, Ghiduri metodologice,
sau Regulamente de funcționare extinse. Cultura organizațională va absorbi și integra aceste
valori, creând o identitate profesională specifică la care se vor raporta membrii Organizației.
Tipul de discurs privilegiat în Organizație va fi cel infuzat de valorile specifice Organizației.
Aderarea membrilor Organizației la valorile acesteia va fi evidentă în climatul organizațional.
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În sinteză, o Organizație centrată pe valori, iese în evidență printr-o coerență sistematică în
funcționarea acesteia dată de centralitatea valorii respective.
Organizațiile care aplică strategii de managementul eticii mizează pe valoarea adăugată
imaginii corporative care se transpune în final în încredere, din partea partenerilor de afaceri,
clienților, eventualilor parteneri. Renunțarea la o parte din profit în favoarea adoptării unor
principii etice aduce, în timp, printr-un bun management al imaginii performanțe economice
transpuse în număr de clienți crescut, fidelizarea acestora, fidelizarea staff-ului etc. Pierderea
aparentă de profit, prin introducerea unor practici și proceduri etice și a responsabilității sociale
corporative, este compensată prin câștigul în dezvoltarea durabilă a organizației, și prin
imaginea publică asociată acesteia.
Exemplu:
Responsabilitatea socială a unei mari corporații precum FACEBOOK, YAHOO,
GOOGLE, rezidă din implicațiile profunde pe care virtualizarea spațiului social generată de
aceste corporații o provoacă (Sandu, 2012a). Campaniile de RSC (responsabilitate social
corporatistă) al acestor corporații nu se pot limita la sponsorizarea unor fundații care desfășoară
activități caritabile. Ele ar trebui să genereze practici etice conforme cu o nouă viziune
transmorală, care să le guverneze activitatea.
Este nevoie de un aparat etic nou care să unifice nevoia indivizilor și a corporațiilor de
responsabilitate, cu cea de creare a unui pol de încredere socială. Încrederea socială este
construită, nu doar prin practici retorice, ci mai ales printr-o viziune concretă, care să pună o
etică anume la baza documentelor programatice ale Organizației. Insistăm asupra necesității de
înlocuire a sintagmei de etică în afaceri, care reprezintă, pentru înțelesul comun, o serie de
principii care guvernează un anumit bussines care-l face să fie etic (Sandu, 2012a). În locul
acestei sintagme se poate utiliza ideea de management centrat pe valori etice (Sandu, A., &
Caras (Frunză), A., 2014).
TO DO - Sarcină de lucru:
Pentru a vă reaminti elementele de sociologie necesare în construcția unui ghid de
interviu/chestionar consultați Sandu, A. (2014a). Elemente de sociologie. Sociologie generală,
juridică şi metodologia cercetării sociale. București, România: Editura Tritonic, pp. 143-162.
Să ne reamintim:
Existența unei viziuni orientate către un scop etic va genera un management strategic
centrat pe valori, generând un profit organizațional definit prin termenii Organizație bazată pe
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cunoaștere, (Knowledge Based Organization) și Organizație care învață (Learning
Organization).
6.6. Etica și acțiunea comunicativă
Organizația modernă21are ca referenţial etic principiul responsabilității sociale. Acest
principiu poate fi înțeles în corelație direct cu teoria acțiunii comunicaționale formulată de
Jűrgen Habermas (2000). Comunicarea este determinantă, atât în relația individului cu sine
însuși, cât și în relația cu alteritatea. Organizația umană, mai ales în sensul organizației centrate
pe cunoaștere, dar și în celelalte accepțiuni în care apare ea în sociologiile organizaționale, este
tocmai un vector structurant al acțiunii comunicaționale. Jürgen Habermas (2000) transformă
etica în cadru constitutiv al practicii comunicării, arătând că relațiile intersubiective sunt
mediate lingvistic și cultural, nu rațional-instrumental. Raționalitatea, ca proces de reificare,
este criticată de Habermas (1987), pe considerentul incapacității de explicare a relației
intersubiective, ca relație subiect-obiect. Pentru această formă de relație, Habermas introduce
un nou tip de acțiune, cea comunicațională, care vine să se adauge celei instrumentale, prin
care se gestionează sfera factualului de tip economic, și celei strategice orientate spre succesul
în plan social, văzut ca putere și influență (Maxim, 2010). Forța lipsită de coerciție, ca rezultat
al acțiunii comunicaționale, necesită depășirea punctelor de vedere individuale, și instituirea
unui acord semiotic, care să asigure unitatea interpretative a lumii. Puterea organizațională
devine o putere soft, prin intermediul eticizării excesive a comportamentului organizațional.
Vorbim de puterea soft (puterea slabă-puterea blândă) (Dîrdală, 2013) în sensul în care
termenul este înțeles în teoria politică, și anume de putere care nu mai folosește instrumentele
coercitive pentru obținerea ordinii dezirabile (Nye 1990, Nye 2004, Nye 2011), ci impune
ordinea socială (în organizație în cazul nostru) prin acțiune comunicațională și acțiune etică.
Decizia etică este produsă prin consens, la care co-participă toți stakeholderii implicați.
Teoria acțiunii comunicative distinge între agenții morali - capabili de acțiune comunicativă și diferitele categorii de pacienți morali, vocea cărora trebuie făcută auzită de către avocați
morali, agenți instituționali mandatați sau autoinstituiți, ca reprezentanți ai celorlalte voci
semnificative existente la nivelul comunității interpretative. (Sandu, A., & Caras (Frunză), A.,
2014)

21

SI.8.3. conține fragmente din articolul Sandu, A.,& Caras (Frunză), A. (2014). Some Considerations on the
Construction of Ethics Policies. Shared Ethics and Communicative Action [Construcția politicilor de etică.
Valori constitutive versus valori operaționale]. Acceptat la publicare în limba engleză în Procedia Social and
Behavioral Sciences.
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Să ne reamintim:
Decizia etică este produsă prin consens, la care co-participă toți stakeholderii implicați.
Teoria acțiunii comunicative distinge între agenții morali, capabili de acțiune comunicativă, și
diferitele categorii de pacienți morali, vocea cărora trebuie făcută auzită de către avocați
morali.
6.7. Strategii de construcție a politicilor de etică la nivelul organizației
Construcția politicilor de etică22 în organizație vizează formularea unei misiuni etice,
pornind de la care întreaga activitate a organizației să se desfășoare. Misiunea etică exprimă
valorile constitutive ale organizației și modul în care aceste valori vor influența interacțiunea
dintre Organizație și Mediul social. Vorbim aici mai ales de organizațiile bazate pe cunoaștere
(Huber, 1984), susceptibile de a fi suficient de stabile instituțional pentru a avea capitalul
intelectual și uman capabil de a instituționaliza managementul eticii, și politicile de etică.
Specificul organizației bazate pe cunoaștere este preponderența capitalului intelectual
asupra celui instrumental, consensul interpretativ în procesul de luare a deciziilor, asumarea
misiunii și valorilor constitutive de către membrii organizației.
Organizația este bazată pe profesionalizarea extremă și existența unor competențe cheie,
precum și pe lipsa unei ierarhii rigide în interiorul organizației. Organizația bazată pe
cunoaștere este o organizație care învață (Drucker, 1988).
Organizația este capabilă de a-și asuma scopuri derivate din valori, membrii ei fiind
sensibili la aceste valori și manifestând disponibilitate pentru aplicarea lor în practică.
Birocratizarea și neutralitatea axilogică a organizației este minimalizată, ca atare nu mai
discutăm de simple practici etice universaliste de tipul respingerea coruției, echitate în oferirea
de salarii și recompense, tratament egal și nediscriminatoriu al membrilor organizației și al
clienților acesteia etc. Vorbim de un management al politicilor de etică din organizație, etica
fiind un regulator intern al eficienței organizaționale și în același timp motorul dezvoltării
organizaționale în sine. Avem aici desigur în vedere o etică apreciativă (Sandu, 2012a) în
sensul sesizării valorilor etice generatoare de consens organizațional și a modalităților de
dezvoltare și maximizare a acestui potențial, prin transpunerea în procesul efectiv de creație a
produselor și serviciilor produse de organizație.
Misiunea etică a organizației va fi cuprinsă în cultura organizațională, sub forma unor
principii etice care să operaționalizeze valorile etice constitutive. Procesul de transformare a
22

SI.8.4. conține fragmente din articolul Sandu, A., & Caras (Frunză), A. (2014). Some Considerations on the
Construction of Ethics Policies. Shared Ethics and Communicative Action [Construcția politicilor de etică.
Valori constitutive versus valori operaționale]. Acceptat la publicare în limba engleză în Procedia Social and
Behavioral Sciences.
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valorilor etice constitutive în principii etice de referință pentru organizație statuează o serie de
valori operaționale după care organizația își desfășoară activitatea curentă. Know how-ul etic și
politicile de etică fac parte integrantă din capitalul intelectual al organizației.
Managementul eticii vizează, în consecință, constituirea și implementarea unor politici de
etică, care vizează toate domeniile de funcționre a organizației, fiind așadar strâns corelat cu
managementul calității pe de o parte și cu managementul cunoașterii, pe de cealaltă parte.
Managementul eticii, ca dimensiune particulară a Knowledge Based Organisation,
instituie funcția de autoreglare a eticii la nivelul organizației. Acțiunea comunicațională este
parte constituientă a outcome-ului organizației și ca atare organizația în sine devine agent
moral sau dimpotrivă pacient moral.
Procesul de dezvoltare organizațională își propune construcția unui set de competențe
etice, pe care membrii organizației să le aplice în practica în organizație. Noi am identificat în
activitatea organizațiilor, atât a celor orientate spre profit, mai ales a celor multinaționale, cât și
a multor Organizații Nonprofit, sesizând totodată o tendință opusă, în organizațiile publice,
mai ales în cele din domeniul administrației publice.
 Identificarea valorilor constitutive și a celor instrumentale, care stau la baza
construcției unui comportament etic. La nivelul oricărei organizații există o serie de valori care
au generat însăși existența organizației. Valorile constitutive pot viza profitul economic pentru
shareholderi, sau mai larg, o bunăstare socială a unui grup de stakeholderi, dar de regulă și
instituirea unui bine social, aducerea unei contribuții la binele public și la dezvoltarea
comunității în care operează. Valorile constitutive vizează în general binele public și sunt acele
valori care au dus la necesitatea înființării Organizației, fiind relativ clare, cel puțin fondatorilor
acesteia. Valorile constitutive se regăsesc în misiunea Organizației și sunt credințe împărtășite
de membrii acesteia. În general, membrii Organizației - sau cel puțin fondatorii acesteia împărtășesc o preferință pentru o anumită conduită de afaceri, în fața tuturor celorlalte
concurente. Întâlnim frecvent valori precum: performanță, satisfacție, competitivitate, eficiență,
corectitudine, dreptate, fidelitate sau onestitate. Toate aceste valori constitutive vor genera
principii etice. Trecerea de la valoare la principiu are caracterul unei puneri în act a unui
consens interpretativ. Dacă valorile fundamentează necesitatea apariției Organizației principiile
îi jalonează direcțiile de dezvoltare și ulterior programele pe care le va desfășura. Valorile
constitutive precum cele menționate anterior sunt orientate spre eficiență în raport cu mediul
extern și de aceea principiile generate vor fi orientate spre eficiență externă, în raport cu
resursele, mediul social în general și clienții în particular.
Principiul responsabilității transpune valorile constitutive în direcții strategice de
dezvoltare a Organizației. Organizațiile care nu-și asumă principiile responsabilității, ca
110

Antonio Sandu – Etică profesională şi transparenţă în administraţia publică

derivând direct din valorile constitutive, nu vor avea o misiune clară și nu vor fi, în opinia
noastră, candidați redutabili la dezvoltare durabilă. Valorile operaționale sunt cele în jurul
cărora se constituie bunele practici ale Organizației. Ele sunt corelate în mod direct cu politicile
Organizației serviciile și produsele acesteia. Sunt de obicei descrise ca atitudine pro- client,
atitudine suportivă și lucru în echipă, entuziasm, aprecierea calităților celorlalți, fie ei membrii
ai echipei, beneficiari sau furnizori etc. Sunt deseori invocate în politicile de etică valori
precum: profesionalismul, promptitudinea, independența, obiectivitatea, imparțialitatea și
confidențialitatea. Ele sunt așadar orientate spre mediul intern al Organizației, și definesc
modul în care Organizația înțelege să acționeze, din punct de vedere etic, în scopul ducerii la
îndeplinire a misiunii și obiectivelor.
Valorile operaționale sunt corelate cu principiul autonomiei și autodeterminării. Principiul
responsabilității, derivat din valorile constitutive și din intenția de acțiune a fondatorilor, se
orientează spre mediul extern, în timp ce principiul autonomiei, determinat de valorile
operaționale, guvernează acțiunea etică în mediul intern, sau mai precis atitudinile dezirabile
ale personalului. În accepțiunea noastră, politicile de etică ar trebui să cuprindă atât latura
utilitaristă a responsabilității corporatiste, cât și cea prescriptivistă deontologică. Orientarea
spre exterior implică decizie etică, sau metaetică de tip consecvenționist, în timp ce etica ce
vizează mediul intern are mai degrabă valențe deontologice, evaluarea etică fiind mai degrabă
realizată la nivelul intenției. Membrul ideal al unei Organizații este aderent la valorile
Organizației utilizându-și capacitatea de agent moral în beneficiul dezvoltării durabile a
Organizației. Organizația ideală este responsabilă față de comunitate, scopurile și obiectivele
acesteia au în vedere dezvoltarea durabilă a comunității.
 Cunoașterea și aplicarea unui set de principii etice fundamentale. Cunoașterea
principiilor etice ale Organizației și aderența la acestea permite eficientizarea acțiunii etice în
interiorul organizației și a exprimării etice a responsabilității sociale a organizației. Pornind de
la responsabilitatea socială a Organizației, dar și de la autonomia agenților morali reuniți în
jurul Organizației, fiecare Organizație își definește particularitățile expresive ale climatului
etic. Putem identifica (Spătăcean, 2011; Arens, 2003) șase dimensiuni ale comportamentului
etic în Organizație. Noi vom dezvolta modelul menționat, introducând corespondența dintre
valorile constitutive și valorile operaționale ce se circumscriu celor dintâi. Credibilitatea, ca
valoare constitutivă, pune în seama Organizației comunicarea cu mediul extern. Pentru ca
acțiunea comunicațională a Organizației să fie credibilă în mediul extern, ea trebuie dublată de
o serie de valori operaționale existente în cultura organizațională și implementată de membrii
Organizației. Dintre aceste valori putem aminti onestitatea practicată sub forma vehiculării cu
bună credință a informațiilor și corectitudinii în prezentarea „adevărului‖, așa cum îi apare
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subiectului moral. Integritatea se practică sub forma acțiunii conforme cu propria conștiință.
Loialitatea se transpune în acțiune comunicațională, prin promovarea și protejarea intereselor
anumitor persoane și Organizații, persoane semnificative (stakeholderi). Respectul apare ca
manifestare a considerației față de ceilalți, fiind însoțită de reala acceptare a diferențelor și
respectul față de convingerile individuale ale celorlalți. Pentru ca Organizația să beneficieze de
respect, impactul cu mediul extern al Organizației trebuie să fie infuzat cu valoare etică a
respectului. Respectul, ca valoare constitutivă, necesită adoptarea unor valori operaționale
precum: politețea, echitatea, demnitatea, toleranța și acceptarea.
Responsabilitatea organizaţională implică capacitatea de a răspunde pentru propriile
acțiuni, necesitând ca valori operaționale atitudinea de urmărire a excelenței în propria practică,
perseverența și efortul pentru autodezvoltare.
Apreciem că responsabilitatea apare ca una din valorile constitutive ale Organizației în
calitatea sa de capacitate de a răspunde pentru impactul în comunitate a activității Organizației.
Putem identifica și o altă formă de responsabilitate socială a Organizației, care transcende
răspunderea juridică și fiind îndreptată spre dezvoltarea durabilă a comunității. Dreptatea ca
valoare constitutivă vizează justa distribuție a resurselor în comunitate, prin intermediul
acțiunilor organizației. Pe baza principiului dreptății se constituie politica de servicii și prețuri,
dar și poziționarea organizației în piață. Pentru ca principiul dreptății să ghideze acțiunea
socială a organizației, cultura etică a acesteia trebuie să cuprindă valori precum: egalitate,
imparțialitate, proporționalitate, sinceritate și rigurozitate. Abordarea actuală a dreptății vine în
general în sensul echității (Rawls, 2012) și presupune abordarea în aceeași manieră a situațiilor
similare. Spiritul civic se manifestă prin respectarea legilor și desfășurarea de activități în
vederea dezvoltării comunității în care Organizația acționează. În opinia noastră, spiritul civic
este o derivată a responsabilității sociale, ca atare o considerăm mai degrabă o valoare
operațională decât una constitutivă.
 Capacitatea de a transpune valorile și principiile etice într-un cod de etică.
Aplicabilitatea unor politici de etică ar trebui să fie cât mai generală, ea constituind strategia de
rezolvare a dilemelor etice aplicabilă de către toți membrii organizației. Instrumentul de
implementare a politicii de etică este reprezentat de codul de etică. Nivelul minimal al
codificării standardelor etice este reprezentat de codul deontologic (valabil în general pe toată
ramura de activitate). Codul de etică sintetizează specificul politicii de etică în organizația
respectivă (Sandu, 2012a).
 Capacitatea de a oferi consiliere de etică. Ghidarea membrilor organizației în
respectarea politicii de etică ar trebui să se realizeze prin intermediul unor consilieri de etică,
asistați de supervizori și de membrii departamentului de resurse umane.
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Consilierea etică este un proces prin care se facilitează identificarea dilemelor etice cu
care se confruntă indivizii sau organizațiile și modalități de ieșire din aceste dileme, care sunt
cele mai congruente cu viziunea împărtășită de subiect, sau de organizație (Sandu, & Caras,
2013a).
În România este introdusă profesia de consilier de etică, prin legea numărul 7/2004, care
prevede la Art. 21 numirea de către conducătorii autorităților și instituțiilor publice a unui
funcționar public, de regulă din cadrul compartimentului de resurse umane, pentru a efectua
consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită. Conform normelor
prevăzute la Articol Nr.21 din Legea Nr. 7/2004, persoanele cu atribuții de consiliere etică
acordă consultanță și asistență funcționarilor publici, monitorizeză aplicarea prevederilor
codurilor de conduită a funcționarului public, și întocmește rapoarte trimestriale, privind
respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici (Sandu, 2012a). Legea
Nr.7/2004 stabilește o serie de principii care guvernează conduita profesională a funcționarilor
publici:
 Supremația Constituției și a legii;
 Prioritatea interesului public;
 Asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în față autorităților și instituțiilor publice;
 Profesionalismul;
 Imparțialitatea și independența;
 Integritatea morală;
 Libertatea gândirii și a exprimării;
 Cinstea și corectitudinea;
 Deschiderea și transparența.
Rolul consilierului de etică este de a interpreta cazurile particulare apărute din perspectiva
principiilor generale de etică cuprinse în Codul de etică al funcționarului public (Sandu,
2012a). Consilierul de etică răspunde de monitorizarea aplicării codului de conduită, cu scopul
asigurării controlului managerial. În alți termeni consilierul de etică este chemat să participe la
constituirea politicilor de etică a organizației publice și la managementul eticii în organizație.
 Capacitatea de a evalua nivelul eticii în organizație (audit etic). Evaluarea dezvoltării
climatului etic și a unei culturi organizaționale, bazate pe valori și principii etice, se poate
realiza prin intermediul auditului de etică. Tatiana Agheorghesei (2011) definește auditul de
etică ca un instrument de evaluare a gradului în care standardele etice influențează luarea
deciziilor la nivel individual și organizațional, permițând evaluarea sistematică și
performanțelor obținute în domeniile eticii de către organizație (Sandu, 2012a). Prin realizarea
unui audit de etică, ne spune Agheorghesei (2011), sunt puse în evidență structura sistemului
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de valori care operează efectiv la nivelul organizației, atât cele manifeste cât și cele latente. Din
perspectiva prezentată de noi anterior, considerăm că valorile constitutive sunt în principal
valori latente, iar cele operaționale sunt efectiv manifeste. Prezentăm în continuare o serie de
componente ale auditului de etică pornind de la opiniile Tatianei Agheorghesei (2011), și
dezvoltate din perspectiva relației identificate între valorile constitutive și cele operaționale:
 Mediul organizaţional - vizându-se alinierea etică între Organizație și stakeholderi;
 Resursele - caracterul legitim al accesului la resurse, practicile etice de acces la resurse;
 Istoria practicilor etice în organizație - din perspectiva dezvoltării continue a viziunii
etice și a practicilor etice din cadrul acesteia;
 Misiunea organizației și valorile constitutive care au generat constituirea Organizației;
 Obiectivele și planurile strategice - incluzând valorile operaționale active în Organizație,
caracterul etic al politicilor și practicilor din Organizației;
 Posibile dileme etice care pot apare în implementarea obiectivelor;
 Reflectarea obiectivelor etice în viziunea și valorile Organizației;
 Instituționalizarea sistemelor de etică - urmărește evaluarea comunicării în Organizație,
pregătirea etică generală a membrilor Organizației și trainingul etic particular pentru
responsabilii de etică din Organizație.
Exemplu :
Cazul Johnson Controls :
Vom prezenta în continuare23 un scurt studiu de caz, bazat pe un document privind politica
de etică a Organizației Johnson Controls, făcut public pe internet de către reprezentanții
Organizației respective. Menționăm că datele analizate nu necesită acord informat din partea
reprezentanților Organizației, întrucât studiul de caz ia în discuție exclusiv politica de etică
făcută publică, neinteresându-ne practicile etice interne efective. Valoarea etică constitutivă a
Organizației este declarată a fi integritatea. Politica de etică a Organizației identifică ca
principii esențiale integritatea și comportamentul etic, asumate de către toți angajații.
Integritatea este văzută ca valoare mai degrabă operațională, întrucât generează principii ce
trebuie respectate de către membrii Organizației în activitatea curentă.
Integritatea zi de zi - Valori etice constitutive ale organizației
„De-a lungul istoriei sale, Johnson Controls a considerat că înțelegerea și asumarea de
către toți angajații săi a unei conduite de o integritate incontestabilă, în conformitate cu politica
23

Exemplul de față conține fragmente din articolul Sandu, A., & Caras (Frunză), A. (2014). Some
Considerations on the Construction of Ethics Policies. Shared Ethics and Communicative Action [Construcția
politicilor de etică. Valori constitutive versus valori operaționale]. Procedia Social and Behavioral Sciences,
vol. 149.
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privind comportamentul etic, este un lucru esențial. Liderii și colegii noștri din trecut au pus
bazele unei culturi stabile ale cărei principii esențiale – integritatea și comportamentul etic –
trebuie respectate de către toții angajații, în activitatea lor de zi cu zi‖ (Johnson Controls,
2011).
Integritatea zi de zi - Valori etice operaţionale ale organizaţiei:
Întreaga politică de etică a Organizației are la bază ideea de comportament ireproșabil,
principiu derivat din valoarea integrității.
În viziunea noastră, succesul susținut și continuu reprezintă valoarea constitutivă a
Organizației, iar integritatea este formă expresivă programatică a genului de succes dezirabil
pentru Organizație. „Succesul susținut al companiei noastre are la bază consolidarea relațiilor
cu clienții, angajații, furnizorii și comunitățile din care facem parte. Aceste relații devin mai
strânse atunci când comportamentul nostru este ireproșabil. Această politică definește conduita
pe care trebuie să o avem, pentru a da dovadă de onestitate și respect față de ceilalți și pentru ai trata cu demnitate (Johnson Controls, 2011).‖ (Sandu, A., & Caras (Frunză), A., 2014)
Documentare multimedia:
Pentru o cât mai amplă înţelegere a implementării politicilor de etică, invităm studenții să
vizioneze resursa multimedia: documentarul Putting Ethical policies into Practice, disponibil
online la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=HGlpHTwN-BM
Să ne reamintim:
Construcția politicilor de etică în organizație vizează formularea unei misiuni etice,
pornind de la care întreaga activitate a organizației să se desfășoare. Organizația este capabilă
de a-și asuma scopuri derivate din valori, membrii ei fiind sensibili la aceste valori și
manifestând disponibilitate pentru aplicarea lor în practică.
6.8. Principii etice în organizație
Tabel 7 – Maniera24 concretă de implementare a
principiilor etice în organizaţie
Maniera concretă de implementare a principiilor etice în organizaţie
Principiul grijii față de Protejarea sănătății;
angajați

Siguranța la locul de muncă;

24

Acest tabel conține fragmente din articolul Sandu, A., & Caras (Frunză), A. (2014). Some Considerations on
the Construction of Ethics Policies. Shared Ethics and Communicative Action [Construcția politicilor de etică.
Valori constitutive versus valori operaționale]. Procedia Social and Behavioral Sciences, 149.
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Protejarea intimității și protejarea confidențialității.
Respectarea drepturilor angajatului (la libera asociere,
precum și toate dispozițiile legale privind programul de lucru
și remunerația).
dreptăţii Angajamentul față de bunele practici;

Principiul

Egalitatea de șanse și competiția asumată;

distributive

Onestitatea;
Angajamentul față de respectarea legislației.
Documentare multimedia:
Pentru a aprofunda tema responsabilităţii față de generațiile viitoare, sugerăm studenţilor
vizionarea filmului Gattaca - producție a studioului Columbia Pictures în regia lui Andrew
Niccol. Trailer disponibil online la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=tzG3I7nMEks
Documentare multimedia:
Pentru a aprofunda principiile transumaniste privind îmbunătățirea artificială a condiției
umane, propunem vizionarea filmului Transcendence - producție a studioului Warner Bros.
Pictures

în

regia

lui

Wally

Pfister,

Trailer

disponibil

online

la

adresa:

https://www.youtube.com/watch?v=VCTen3-B8GU; și respectiv Lucy, producție a studioului
EuropaCorp. Distribution, în regia lui Luc Besson, Trailer disponibil online la adresa:
https://www.youtube.com/watch?v=MVt32qoyhi0
Să ne reamintim:
Principiile etice din organizaţie sunt principiul grijii faţă de angajaţi şi principiul dreptăţii
distributive, manifestate în concret prin implementarea unor strategii exprimate la nivelul
politicilor de etică ale organizaţiei.
Rezumat:
Managementul etic este rezultatul impregnării tot mai vizibile a organizațiilor cu
responsabilitate. O organizație demonstrează responsabilitate morală atunci când își
subordonează scopurile interesului societății. Standardele etice sunt cuprinse în coduri de etică
care stabilesc standardele minime - abaterea de la acestea constituind culpă profesională - și
standardele dezirabile, putând fi considerate exemple de bună practică.
Existența unei viziuni orientate către un scop etic va genera un management strategic
centrat pe valori, generând un profit organizațional definit prin termenii Organizație bazată pe
cunoaștere, (Knowledge Based Organization) și Organizație care învață (Learning
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Organization). Decizia etică este produsă prin consens, la care co-participă toți stakeholderii
implicați. Teoria acțiunii comunicative distinge între agenții morali - capabili de acțiune
comunicativă și diferitele categorii de pacienți morali, vocea cărora trebuie făcută auzită de
către avocați morali.
Construcția politicilor de etică în organizație vizează formularea unei misiuni etice,
pornind de la care întreaga activitate a organizației să se desfășoare. Organizația este capabilă
de a-și asuma scopuri derivate din valori, membrii ei fiind sensibili la aceste valori și
manifestând disponibilitate pentru aplicarea lor în practică. Principiile etice din organizaţie sunt
principiul grijii faţă de angajaţi şi principiul dreptăţii distributive, manifestate în concret prin
implementarea unor strategii exprimate la nivelul politicilor de etică ale organizaţiei.
Test de autoevaluare
Întrebări cu alegere simplă. Numai o variantă este corectă.
1. Cu ce se ocupă managementul eticii, ca disciplină particulară a domeniului
management?
a. Managementul eticii, „ca una dintre disciplinele managementului‖, se ocupă de
elaborarea acelor instrumente de conducere care contribuie la dezvoltarea etică a unei
instituţii guvernamentale, precum și a acelor metode care pot fi utilizate spre a determina
în ce direcție ar trebui să se dezvolte ministerele.
b. Managementul eticii, „ca una dintre disciplinele managementului‖, se ocupă de
elaborarea acelor instrumente de conducere care contribuie la dezvoltarea etică a unei
organizații, precum și a acelor metode care pot fi utilizate spre a determina în ce direcție ar
trebui să se dezvolte organizațiile.
c. Managementul eticii, „ca una dintre disciplinele managementului‖, se ocupă de
elaborarea acelor documente de conducere care contribuie la dezvoltarea etică a unei
organizații, precum și a acelor practici care pot fi utilizate spre a determina în ce direcție ar
trebui să se dezvolte organizațiile.

2. Cine impune standardele etice?
a. Practica profesională necesită respectarea unui set de norme juridice etice, impuse prin
lege sau autoreglementate de către organizațiile profesionale din fiecare domeniu.
b. Practica profesională necesită respectarea unui set de standarde etice, impuse prin lege
sau autoreglementate de către organizațiile profesionale din fiecare domeniu.
c. Practica profesională necesită respectarea unui set de standarde etice, impuse prin lege
sau autoreglementate de către organizațiile guvernamentale din fiecare domeniu.
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3. Pe ce mizează organizațiile care aplică strategii de managementul eticii?
a. Organizațiile care aplică strategii de managementul eticii mizează pe valoarea imprimată
imaginii corporative, care se transpune în final în publicitate pozitivă, încredere, din partea
partenerilor de afaceri, clienților, eventualilor parteneri.
b. Organizațiile care aplică strategii de managementul eticii mizează pe valoarea adăugată
imaginii corporative, care se transpune în final în încredere, din partea partenerilor de
afaceri, clienților, eventualilor parteneri.
c. Organizațiile care aplică strategii de managementul eticii mizează pe valoarea adăugată
imaginii corporative, care se transpune în final în publicitate pozitivă, încredere, din partea
partenerilor de afaceri, clienților, eventualilor parteneri.
4. Ce vizează construcția politicilor de etică în organizație?
a. Construcția politicilor de etică în organizație vizează formularea unei misiuni etice,
pornind de la care întreaga activitate a organizației să se inspire.
b. Construcția politicilor de etică în organizație vizează formularea unei misiuni etice,
pornind de la care întreaga activitate a organizației să se desfășoare.
c. Construcția politicilor de etică în organizație vizează formularea unei strategii etice,
pornind de la care întreaga activitate a organizației să se desfășoare.
Lucrare de verificare:
Vizionaţi filmul de lung metraj Avocatul diavolului ( The Devil’s Advocate), regia Taylor
Hackford, scenariul Jonathan Lemkin & Tony Gilroy, o producţie a Regency Enterprises,
trailer disponibil online la adresa https://www.youtube.com/watch?v=40hHA9n4C2o
Realizaţi un eseu pornind de la film, în care să prezentaţi aspecte pozitive şi negative ale
politicii de etică a firmei de avocatură prezentată în film (cea pentru care lucrează eroul
principal). Pentru nota 10: identificaţi cel puţin 3 elementele specifice de etică care sunt
aplicate corect şi cel puţin 2 elemente care sunt aplicate abuziv. Argumentaţi de ce aţi ales
acele elemente.
Miniglosar:
Managementul eticii – disciplină care se ocupă de elaborarea acelor instrumente de
conducere care contribuie la dezvoltarea etică a unei organizații, precum și a acelor metode
care pot fi utilizate spre a determina în ce direcție ar trebui să se dezvolte organizațiile.
Managementul etic - descrierea și analiza situației etice curente, determinarea situației
dezirabile și decizia asupra măsurilor care trebuie luate pentru a o atinge, în perfectă
concordanță cu celelalte forme de management.
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Putere soft (soft power) - putere care nu mai folosește instrumentele coercitive pentru
obținerea ordinii dezirabile, ci impune ordinea socială prin acțiune comunicațională și acțiune
etică.
Organizaţie bazată pe cunoaștere – organizaţie în care se remarcă preponderența
capitalului intelectual asupra celui instrumental, consensul interpretativ în procesul de luare a
deciziilor, asumarea misiunii și a valorilor constitutive de către membrii organizației.
Responsabilitate organizaţională - capacitatea de a răspunde pentru propriile acțiuni,
necesitând, ca valori operaționale, atitudinea de urmărire a excelenței în propria practică,
perseverența și efortul pentru autodezvoltare.
Consilierea etică - proces prin care se facilitează identificarea dilemelor etice cu care se
confruntă indivizii sau organizațiile și modalități de ieșire din aceste dileme, care sunt cele mai
congruente cu viziunea împărtășită de subiect, sau de organizație.
Bibliografie minimală:
Sandu, A. (2012). Etică și deontologie profesională. Iași, România: Lumen.
Sandu, A. (2017). O etică centrată pe valori în sfera publică. Iaşi, România: Lumen.
Sandu, A. (2015). Etică profesională şi transparenţă în administraţia publică. Bucureşti,
România: Didactică şi Pedagogică.
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UNITATEA DE INVATARE 7.
Expertiza etică în administrația publică

Cuprins:
7.1. Introducere
7.2. Competenţele unităţii de învăţare
7.3. Consilierea de etică
7.4. Comisiile de etică
7.5. Auditul de etică
Rezumat
Test de autoevaluare
Miniglosar

7.1. Introducere
Vom construi în cele ce urmează un model de practică a consilierii etice derivat din
paradigma centrată pe client și din cea orientată spre rezolvarea problemelor. Facem mențiunea
că modelul de consiliere etică filosofică centrată pe rezolvarea dilemelor etice reprezintă o
transpunere, în planul consilierii de etică, a practicii sociale. Consilierea de etică, în versiunea
propusă de noi, are avantajul unei strategii etapizate de rezolvare, a dilemei etice ce poate fi
aplicată de un consilier etic în urma unui training adecvat.
În construcția acestui model am pornit de la lucrările lui Charles Zastrow (1987) în ceea ce
privește consilierea în asistența socială. Principiile generale de practică le vom reformula sub
forma unor linii metodologice în consilierea etică centrată pe dilema etică. Deși utilizăm un
model de etică clinică, îl considerăm valid pentru practica filozofică (philosophical practice) și
de asemenea pentru diversele forme de consiliere etică în afaceri, în universități, instituții
publice etc.
7.2. Competenţele unităţii de învăţare
După parcurgerea materialului didactic, studenţii vor fi capabili să participe la realizarea
unui audit de etică, reuşind să înţeleagă atât valorile constitutive, cât şi pe cele operaţionale ale

120

Antonio Sandu – Etică profesională şi transparenţă în administraţia publică

unei organizaţii, precum şi modul în care acestea sunt transpuse în politicile organizaţionale,
programele implementate de organizaţie şi practicile comunicative din cadrul acesteia.
Durata de parcurgere a unităţii de învăţare este de 6 ore.
7.3. Consilierea de etică
7.3.1. Consilierea de etică. Delimitări conceptuale
Consilierea25 de etică este un proces prin care se facilitează identificarea dilemelor etice cu
care se confruntă indivizii sau organizațiile, precum și modalități de ieșire din aceste dileme,
care sunt cele mai congruente cu viziunea împărtășită de subiect sau de organizație (Caras, &
Sandu, 2012).
Consilierea de etică se realizează ca un proces gradat de parcurgere a unor serii de pași în
vederea amplificării potențialului de autodeterminare a clientului (Zastrow, 1987).
Platon este un filosof grec,
autor
al
unor
dialoguri
filosofice pe teme precum
binele, dreptatea, frumosul,
statul, idei ce sunt reluate
astăzi în diverse programe de
consiliere filosofică şi de etică.
Sursa imaginii: Wikipedia
Imagine marcată cu permisiunea
de reutilizare de Google Photos

Această definiție, preluată din
consilierea specifică în asistența
socială, ne permite să afirmăm că
aceasta este o situație particulară
consilierii, apropiată de practica
filosofică prin cadrele generale de
adresabilitate a acesteia. Nu vom
afirma că cele două forme de
25

SI.9.1. conține fragmente preluate din capitolul ―Consilierea de etică‖, autor Sandu, A. (2012a). Etică și
deontologie profesională. Iași, România: Editura Lumen, adaptată pentru tehnologia educațională ID, pp. 173174.
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practică socială și filosofică sunt identice, dar nici nu vom postula diferențe ireconciliabile
între acestea.
Atât consilierea de etică clinică, cât și cea socială, se adresează unor vulnerabilități în
special de natură cognitivă, ambele încercând ca prin reconstrucția viziunii asupra problemei să
se obțină o ieșire eficientă din aceasta.
Procesul de consiliere etică propus de noi, după modelul adaptat din consilierea socială în
viziunea lui Zastrow (1987), cuprinde patru etape semnificative:
 Constituirea relației;
 Explorarea dilemelor etice;
 Explorarea soluțiilor etice provenite din diversele modele de practică etică.
7.3.2. Explorarea dilemelor etice
Dilema etică26 se explorează în profunzime în scopul înțelegerii semnificațiilor pe care
clientul le atribuie acestor dileme etice. Dilema etică nu trebuie înțeleasă doar din punct de
vedere cognitiv, ca o situație-problemă ce solicită o alegere exclusiv rațională, pe baza unui set
de principii preluate dintr-o viziune filozofică particulară sau dintr-un imperativ moral
autoconstruit. Dilemele etice sunt de obicei însoțite de vulnerabilități cognitive (Cojocaru, Șt.,
2005) ce se manifestă ca incapacitate de înțelegere a naturii dilemei etice și de oferire a unui
set coerent de răspunsuri la aceasta. De asemenea, prezența unei dileme etice poate pune
clientul într-o situație de vulnerabilitate sau stres emoțional, care să-i afecteze capacitatea de a
lua decizii informate și implicit de a-și manifesta autonomia.
Explorarea dilemei etice vizează diversele puncte de vedere din care poate fi privită dilema
și soluțiile care pot proveni din diversele modele filosofice. În explorarea în profunzime a
diverselor dileme etice ar trebui să se țină cont de următoarele recomandări:
 Identificarea problemelor puse de client pe seama dilemei etice;
 Evaluarea gradului de înțelegere a problemelor etice cu care se confruntă clientul și a
naturii dilemei etice;
 Explorarea reacțiilor clientului față de diversele implicații ale fiecăreia dintre soluțiile
pentru ieșirea din dilema etică;
 Nevoile și așteptările clientului față de rezolvarea problemei etice;
 Respectarea autonomiei clientului în procesul de evaluare a dilemei etice și a posibilelor
soluții;
26

SI.9.3. conține fragmente preluate din capitolul Consilierea de etică, autor Sandu, A. (2012a). Etică și
deontologie profesională. Iași, România: Editura Lumen, adaptată pentru tehnologia educațională ID, pp.178179.
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 Rolul consilierului este acela de a facilita procesul reflectiv și de a cataliza decizia
informată a clientului;
 Subîmpărțirea dilemei etice în probleme atomare care să necesite o decizie etică, cât mai
simplă, de obicei cu două variante.
Exemplu:
Utilizarea teoriei jocurilor (etica consecințialistă) în rezolvarea dilemelor etice.
DILEMA PRIZONIERULUI
Denumirea dilemei27 provine de la situația ipotetică formulată de matematicianul Albert
W. Tucker în 1950 (Kuhn &Tucker, 1950) pentru a ilustra această tensiune între conflict şi
cooperare. Povestea este următoarea: două persoane, suspecte de a fi comis împreună un delict
grav, sunt arestate de Poliție, fiind deținute fiecare într-o celulă separată. Deoarece procurorul
nu are suficiente dovezi pentru a-i condamna, îi face fiecăruia dintre ei următoarea ofertă: dacă
îşi mărturiseşte vina sa şi a celuilalt, scapă liber, dar complicele primeşte 10 ani de închisoare.
Dacă nici unul dintre ei nu mărturiseşte, vor primi fiecare câte o pedeapsă de şase luni de
închisoare, pentru o infracțiune minoră. Dacă ambii mărturisesc că au comis fapta împreună cu
complicele, fiecare va primi doi ani de închisoare.
Fiecare prizonier trebuie să aleagă dacă să declare sau nu că a comis fapta, fără să ştie ce
va declara celălalt prizonier. Întrebarea este: ce vor face prizonierii?
Tabel: Dilema prizonierului:

(apud Rughiniș, 2011)

27

Preluare după Rughiniș, C. (2011). Explicația sociologică. Iași, România: Editura Polirom.
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7.3.3. Consilierea de etică, cadre specifice ale situației românești
În România28 este introdusă profesia de consilier de etică prin legea numărul 7/2004, care
prevede la Art. 21 numirea de către conducătorii autorităților și instituțiilor publice a unui
funcționar public, de regulă din cadrul compartimentului de resurse umane, pentru a efectua
consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită. Conform normelor
prevăzute la Articol Nr. 21 din Legea Nr. 7/2004, persoanele cu atribuții de consiliere etică
acordă consultanță și asistență funcționarilor publici, monitorizează aplicarea prevederilor
codurilor de conduită a funcționarului public și întocmesc rapoarte trimestriale, privind
respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici.
Exemplu:
În 2010, Centrul de Resurse Juridice și Asociația Prodemocrația au elaborat un ghid
practic pentru activitatea funcționarilor publici cu atribuții de consiliere etică și monitorizarea
respectării normelor de conduită (Șeclăman et al., 2010). Deocamdată, legea nu înființează
propriu zis profesia de consilier de etică, ci lasă la latitudinea conducătorului autorității sau a
instituției publice de a angaja persoane cu atribuții specifice în domeniu, sau de a adăuga
atribuțiile de consilier de etică în fișa postului altor angajați din cadrul departamentului de
resurse umane. Practic, consilierul de etică nu trebuie să aibă o pregătire profesională adecvată,
nici măcar sub forma unor cursuri de perfecționare, ceea ce în opinia noastră nu este în măsură
să asigure profesionalismul necesar îndeplinirii atribuțiilor consilierilor de etică.
Legea Nr. 7/2004 stabilește o serie de principii care guvernează conduita profesională a
funcționarilor publici:
 Supremația Constituției și a legii;
 Prioritatea interesului public;
 Asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și a instituțiilor
publice;
 Profesionalismul;
 Imparțialitatea și independența;
 Integritatea morală;
 Libertatea gândirii și a exprimării;
 Cinstea și corectitudinea;
 Deschiderea și transparența.

28

SI.9.6. conține fragmente preluate din capitolul ―Consilierea de etică, cadre specifice ale situației românești‖,
autor Sandu, A. (2012a). Etică și deontologie profesională. Iași, România: Editura Lumen, adaptată pentru
tehnologia educațională ID, pp.183-186.
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Rolul consilierului de etică este de a interpreta cazurile particulare apărute din perspectiva
principiilor generale de etică, cuprinse în Codul de etică al funcționarului public.
Șeclăman și colaboratorii (2010) arată că prin monitorizarea aplicării Codului de conduită,
consilierul de etică ar trebui să înțeleagă activitatea informației, cu scopul de a se asigura
controlul managerial și luarea deciziei. Monitorizarea aplicării Codului de conduită oferă
informație consilierului de etică și conducerii instituției pentru:
 Identificarea problemelor în implementarea Codului de conduită;
 Identificarea de soluții alternative pentru rezolvarea problemelor;
 Fundamentarea activității de consultanță și asistență în privința normelor de conduită;
 Evaluarea progresului implementării Codului de conduită de la o perioadă la alta
(Mureșan, 2013).
În ceea ce privește activitatea de consultanță, aceasta presupune consilierea efectivă în
ceea ce privește rezolvarea dilemelor etice. Asistența cu privire la respectarea normelor de
conduită vine în completarea activității de consiliere, care privesc asistența referitor la
respectarea normelor de etică pe toată perioada pentru care s-a solicitat sprijinul. Instrumente
pe care Valentin Mureșan (2013) le consideră semnificative în activitatea consilierului de etică
sunt sondajul de opinie și interviul individual sau de grup și respectiv monitorizarea de presă.
Documentare multimedia:
Pentru o cât mai amplă înţelegere a nondirectivității ca element al consilierii de etică,
invităm studenții să vizioneze resursa multimedia Cody's Interview 1 Non directive.
Disponibilă online la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=yEtBv6OlyfI
Pentru o cât mai amplă înţelegere a dilemelor etice în practica consilierii de etică, invităm
studenții să vizioneze resursa multimedia Social Work Ethical Dilemma. Disponibilă online la
adresa: https://www.youtube.com/watch?v=PgLlZm5xhpI
Să ne reamintim:
Consilierea etică este un proces prin care se facilitează identificarea dilemelor etice cu care
se confruntă indivizii sau organizațiile și modalități de ieșire din aceste dileme, care sunt cele
mai congruente cu viziunea împărtășită de subiect sau de organizație.
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7.4. Comisiile de etică
7.4.1. Cadre funcţionale ale comisiilor de etică
Comisiile de etică sunt agenții independente în cadrul unor organizații, destinate să ofere
consiliere și evaluare în problemele de etică ce apar în respectiva structură organizațională.
Comisiile de etică

realizează o evaluare independentă a practicilor etice la nivelul

organizației sau instituției respective, la nivelul practicienilor unei profesii, sau la nivelul
general al unui domeniu reglementat de activitate. Comisiile de etică se întâlnesc cel mai
frecvent în domeniul sănătății, educației și cercetării.
În domeniul sănătății, orice structură autonomă - spital, direcție județeană de sănătate - are
obligativitatea constituirii unei astfel de comisii de etică, care trebuie să aprobe intervenția,
terapiile, practicile de îngrijire desfășurate în respectiva unitate sanitară. Comisiile de etică
la nivelul universităților sunt responsabile de elaborarea codurilor de etică și de rezolvarea
reclamațiilor cu privire la încălcarea eticii universitare, de oricare dintre actorii mediului
academic. În domeniul cercetării, comisiile de etică evaluează riscurile unor conduite
științifice improprii și respectiv riscurile și implicațiile pe care proiectele de cercetare care
implică subiecți umani le pot avea față de respectivii subiecți.
Exemplu:
Model de decizie a Comisiei de etică a cercetării științifice.
Disponibil

online

la

adresa:

http://www.umftgm.ro/fileadmin/comisie_etica/etica_

cercetarii/avize/Decizia_nr_116_din_21.11.2013.pdf
7.4.2. Atribuțiile comisiilor de etică
Comisia de etică elaborează Codul de etică al organizației, precum și modificările
ulterioare ale acesteia în conformitate cu cele mai înalte standarde de bună practică în domeniu
și respectiv cu voința comunității profesionale respective. Comisia de etică
 urmărește aplicarea Codului de etică la nivelul organizației, verificând desfășurarea
managementului eticii și respectarea politicilor de etică;
 Primește sesizări şi reclamaţii privind presupusele încălcări ale Codului de etică și
desfășoară activitatea de evaluare a respectivei sesizări în conformitate cu codul de etică și
legislația în vigoare;
 Organizează întrevederi, interviuri, audieri în scopul obținerii de informații referitoare la
subiectele sesizărilor ce vizează încălcarea normelor etice;
126

Antonio Sandu – Etică profesională şi transparenţă în administraţia publică

 În cazul întrevederilor, interviurilor, audierilor investighează cel puțin cele două părți
aflate în litigiu, cel care a formulat sesizarea și persoana reclamată;
 Efectuează și comunică raportul de caz;
 Propune eventuale recomandări privind îmbunătățirea practicilor etice, inclusiv sancţiuni
acolo unde este cazul;
 În cazul comisiilor de etică a cercetării sau de etică clinică, avizează cercetarea propusă
sau intervenția medicală propusă;
 Întocmeşte un raport anual cu privire la situaţia respectării Codului de etică pe care îl
înaintează conducerii organizației;
 Asigură transparența activității comisiei de etică prin publicarea rapoartelor pe site-ul
instituției. (Raportul de activitate pe anul universitar 2012-2013 al Universității Spiru Haret)
TO DO - Sarcină de lucru:
Pentru o cât mai amplă înțelegere a comisiilor de etică, invităm studenții să lectureze
capitolul „Comisiile și comitetele de etică‖ din Mureșan, V. (2009). Managementul eticii în
organizație (ediția a II-a) (pp. 74-90). București, România: Editura Universității din București.
Disponibil online la adresa: http://ro.scribd.com/doc/57285076/Muresan-Managementul-eticii
Să ne reamintim:
Comisiile de etică sunt agenții independente în cadrul unor organizații, destinate să ofere
consiliere și evaluare în problemele de etică ce apar în respectiva structură organizațională.
Comisia de etică elaborează Codul de etică al organizației, precum și modificările ulterioare ale
acesteia în conformitate cu cele mai înalte standarde de bună practică în domeniu și respectiv
cu voința comunității profesionale respective.
Rezumat:
Consilierea etică este un proces prin care se facilitează identificarea dilemelor etice cu care
se confruntă indivizii sau organizațiile și modalități de ieșire din aceste dileme, care sunt cele
mai congruente cu viziunea împărtășită de subiect sau de organizație. Comisiile de etică sunt
agenții independente în cadrul unor organizații, destinate să ofere consiliere și evaluare în
problemele de etică ce apar în respectiva structură organizațională.
Test de autoevaluare:
Întrebări cu alegere simplă. Numai o variantă este corectă.
1. Ce fel de proces este consilierea de etică?
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a. Consilierea de etică este un proces prin care se facilitează identificarea dilemelor etice
cu care se confruntă indivizii sau statul și modalități de ieșire din aceste dileme care sunt
cele mai congruente cu viziunea împărtășită de subiect sau de stat.
b. Consilierea de etică este un proces prin care se facilitează identificarea dilemelor etice
cu care se confruntă indivizii sau organizațiile și modalități de ieșire din aceste dileme care
sunt cele mai congruente cu viziunea împărtășită de subiect sau de organizație.
c. Consilierea de etică este un proces prin care se facilitează identificarea dilemelor etice
cu care se confruntă statul sau organizațiile și modalități de ieșire din aceste dileme care
sunt cele mai congruente cu viziunea împărtășită de stat sau de organizație.
2. Ce fel de dilemă are clientul în consilierea de etică?
a. În consilierea de etică, clientul are o dilemă cu privire la caracterul moral al unei decizii,
la statutul religios al unei activități sau, pur și simplu, la consecințele etice ale acțiunilor
sale.
b. În consilierea de etică, clientul are o dilemă cu privire la caracterul moral al unei decizii,
la statutul etic al unei activități sau, pur și simplu, la consecințele etice ale acțiunilor sale.
c. În consilierea de etică, clientul are o dilemă cu privire la caracterul religios al unei
decizii, la statutul social al unei activități sau, pur și simplu, la consecințele etice ale
acțiunilor sale.
3. De ce sunt însoțite de obicei dilemele etice?
a. Dilemele etice sunt de obicei însoțite de vulnerabilități sociale, ce se manifestă ca
incapacitate de înțelegere a naturii dilemei etice și de a oferi un set coerent de răspunsuri la
aceasta.
b. Dilemele etice sunt de obicei însoțite de vulnerabilități cognitive, ce se manifestă ca
incapacitate de înțelegere a naturii dilemei etice și de a oferi un set coerent de răspunsuri la
aceasta.
c. Dilemele etice sunt de obicei însoțite de vulnerabilități sociale, ce se manifestă ca
incapacitate de înțelegere a naturii dilemei religioase și de a oferi un set coerent de
răspunsuri la aceasta.
4. Ce evaluează consilierul de etică?
a. Consilierul de etică evaluează, împreună cu organizaţia, posibilele soluții ale dilemei și
consecințele acestora precum și gradul de acceptabilitate al acestora.
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b. Consilierul de etică evaluează, împreună cu clientul, posibilele soluții ale dilemei și
consecințele acestora precum și gradul de acceptabilitate al acestora.
c. Consilierul de etică evaluează, împreună cu clientul, posibilele soluții ale dilemei și
consecințele acestora precum și gradul de rezolvare al acestora.
Lucrare de verificare:
Identificaţi dilemele etice apărute în „Cazul Caracal‖ – pentru detalii a se vedea presa
scrisă şi audiovizuală (cu titlu de exemplu: https://www.realitatea.net/cazul-caracal-secunoaste-existenta-unor-retele-dar_2211777.html). Pentru a obţine nota 10, va trebui: să
identificaţi cel puţin 3 dileme etice; să coroboraţi dilemele etice indicate cu dispoziţiile Codului
de

etică

şi

deontologie

al

poliţistului

(disponibil

online

la:

https://lege5.ro/Gratuit/g4ydomjy/codul-de-etica-si-deontologie-al-politistului-hotarare-9912005?dp=gi3tenrrgy2dm), să indicaţi pentru fiecare dilemă etică o soluţie de depăşire a
acesteia.
Miniglosar:
Consilierea etică este un proces prin care se facilitează identificarea dilemelor etice cu
care se confruntă indivizii sau organizațiile, precum și modalități de ieșire din aceste dileme,
care sunt cele mai congruente cu viziunea împărtășită de subiect sau de organizație.
Comisiile de etică sunt agenții independente în cadrul unor organizații, destinate să ofere
consiliere și evaluare în problemele de etică ce apar în respectiva structură organizațională.
Auditul etic vizează transpunerea în practică a Codului etic al organizației precum și
respectarea standardelor etice incluse în procedurile pe care organizația le implementează.
Bibliografie minimală:
Sandu, A. (2012). Etică și deontologie profesională. Iași, România: Lumen.
Sandu, A. (2017). O etică centrată pe valori în sfera publică. Iaşi, România: Lumen.
Sandu, A. (2015). Etică profesională şi transparenţă în administraţia publică. Bucureşti,
România: Didactică şi Pedagogică.
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Întrebări cu alegere simplă. Numai o variantă este corectă.
1. Ce reprezintă morala?
a. Morala reprezintă totalitatea convingerilor, atitudinilor, deprinderilor, sentimentelor,
normelor, regulilor determinate politic și în grupul de apartenenţă, care reglementează
comportamentul și raporturile indivizilor între ei, precum și dintre aceștia și colectivitate,
familie, grup, clasă, națiune, societate.
b. Morala reprezintă totalitatea convingerilor, atitudinilor, deprinderilor, sentimentelor,
normelor, regulilor determinate istoric și social, care reglementează comportamentul și
raporturile indivizilor între ei, precum și dintre aceștia și colectivitate, familie, grup, clasă,
națiune, societate.
c. Morala reprezintă totalitatea convingerilor, atitudinilor, deprinderilor, sentimentelor,
normelor, regulilor determinate istoric și social, care reglementează atitudinile și
raporturile indivizilor între ei, precum și dintre aceștia și instituţiile statului, familie, grup,
clasă, națiune, societate.
2. Din ce cuvânt grecesc provine termenul etică?
a. Etica este un termen provenit din latinescul „ethos‖ – morav, obicei, caracter și
desemnează o disciplină filozofică care studiază problemele teoretice și practice ale
moralei.
b. Etica este un termen provenit din grecescul „ethos‖ – morav, obicei, caracter și
desemnează o disciplină filozofică care studiază problemele teoretice și practice ale
moralei.
c. Etica este un termen provenit din rusescul „ethos‖ – morav, obicei, caracter și
desemnează o disciplină filozofică care studiază problemele teoretice și practice ale
moralei.
3. Cum clasifică Filip și Iamandi normele etice?
a. Filip și Iamandi clasifică normele etice astfel: norme generale sau universale; norme
particulare; norme speciale.
b. Filip și Iamandi clasifică normele etice astfel: norme generale sau universale; norme
juridice; norme deontologice.
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c. Filip și Iamandi clasifică normele etice astfel: norme generale; norme etice; norme
speciale.

4. De unde provine termenul deontologie?
a. Termenul deontologie provine din limba latină de la cuvântul „deon‖ care semnifică
datorie, obligație.
b. Termenul deontologie provine din limba greacă de la cuvântul „deus‖ care semnifică
datorie, obligație.
c. Termenul deontologie provine din limba greacă de la cuvântul „deon‖ care semnifică
datorie, obligație.
5. Ce analizează etica aplicată?
a. Etica aplicată analizează, din punct de vedere moral, o serie de situații concrete din
practica socială sau profesională, în vederea luării/adoptării unor decizii corecte pentru toţi
cei implicaţi.
b. Etica aplicată analizează, din punct de vedere moral, o serie de situații concrete din
practica socială sau profesională, în vederea luării/adoptării unor decizii adecvate.
c. Etica aplicată analizează, din punct de vedere moral, o serie de situații concrete din
practica socială sau profesională, în vederea luării/adoptării unor decizii care să poată fi
pusă în practică.
6. Ce reprezintă matricea etică?
a. Matricea etică reprezintă o unealtă destinată să ajute decidenții să obțină judecăți sau
decizii judicioase despre acceptabilitatea etică a unor tehnologii existente sau viitoare.
b. Matricea etică reprezintă o unealtă destinată să ajute decidenții să obțină judecăți sau
decizii judicioase despre acceptabilitatea socială a unor tehnologii existente sau viitoare.
c. Matricea etică reprezintă o unealtă destinată să ajute decidenții să obțină judecăți sau
decizii judicioase despre acceptabilitatea politică a unor tehnologii existente sau viitoare.
7. Ce sugerează contractul clientului în consilierea de etică?
a. Contractul are o dimensiune pragmatică, întrucât sugerează clientului ideea unui
parteneriat pe care îl realizează cu consilierul de etică.
b. Contractul are o dimensiune juridică, întrucât sugerează clientului ideea unui parteneriat
pe care îl realizează cu consilierul de etică.
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c. Contractul are o dimensiune simbolică, întrucât sugerează clientului ideea unui
parteneriat pe care îl realizează cu consilierul de etică.
8. Care este rolul consilierului de etică?
a. Rolul consilierului de etică este de a rezolva cazurile particulare apărute din perspectiva
principiilor generale de etică cuprinse în Codul de etică al funcționarului public.
b. Rolul consilierului de etică este de a interpreta cazurile particulare apărute din
perspectiva principiilor generale de etică cuprinse în Codul de etică al funcționarului
public.
c. Rolul consilierului de etică este de a explica clientului cazurile particulare apărute din
perspectiva principiilor generale de etică cuprinse în Codul de etică al funcționarului
public.
9. Ce sunt comisiile de etică?
a. Comisiile de etică sunt societăţi comerciale destinate să ofere consiliere și evaluare în
problemele de etică ce apar în respectiva structură organizațională.
b. Comisiile de etică sunt agenții independente în cadrul unor organizații, destinate să ofere
consiliere și evaluare în problemele de etică ce apar în respectiva structură organizațională.
c. Comisiile de etică sunt agenții independente în cadrul unor instituţii ale statului,
destinate să ofere consiliere și evaluare în problemele de etică ce apar în respectiva
structură organizațională.
10. Ce realizează comisiile de etică?
a. Comisiile de etică realizează o evaluare independentă a practicilor etice la nivelul
organizației sau instituției respective, la nivelul practicienilor unei profesii, sau la nivelul
general al unui domeniu reglementat de activitate.
b. Comisiile de etică realizează o evaluare supusă controlului de legalitate a practicilor
etice la nivelul organizației sau instituției respective, la nivelul practicienilor unei profesii,
sau la nivelul general al unui domeniu reglementat de activitate.
c. Comisiile de etică realizează o evaluare dependentă de statutul lor juridic a practicilor
etice la nivelul organizației sau instituției respective, la nivelul practicienilor unei profesii,
sau la nivelul general al unui domeniu reglementat de activitate.
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11. Unde se întâlnesc cel mai frecvent comisiile de etică?
a. Comisiile de etică se întâlnesc cel mai frecvent în domeniul mediului, industriei
petroliere și cercetării.
b. Comisiile de etică se întâlnesc cel mai frecvent în domeniul sănătății, transporturilor și
politic.
c. Comisiile de etică se întâlnesc cel mai frecvent în domeniul sănătății, educației și
cercetării.
12. Ce se obține prin realizarea unui audit de etică?
a. Prin realizarea unui audit de etică se obține structura sistemului de principii şi norme
care acționează efectiv la nivelul organizației.
b. Prin realizarea unui audit de etică se obține structura sistemului de reguli şi selecţie
transparentă a personalului care acționează efectiv la nivelul organizației.
c. Prin realizarea unui audit de etică se obține structura sistemului de valori care acționează
efectiv la nivelul organizației.
13. Ce analizează etica aplicată?
a. Etica aplicată analizează, din punct de vedere moral, o serie de situații concrete din
practica profesională, în vederea luării/adoptării unor decizii.
b. Etica aplicată analizează, din punct de vedere moral, o serie de situații concrete din
practica socială sau profesională, în vederea luării/adoptării unor decizii adecvate.
c. Etica aplicată analizează, din punct de vedere profesional, o serie de situații concrete din
practica socială, în vederea luării/adoptării unor decizii adecvate.
14. Ce domenii sunt integrate în etica aplicată?
a. În domeniul eticii aplicate sunt integrate etica medicală, etica juridică, etica mediului
înconjurător și etica afacerilor.
b. În domeniul eticii aplicate sunt integrate etica medicală, etica juridică, etica în massmedia, etica profesională, etica mediului înconjurător, etica afacerilor etc.
c. În domeniul eticii aplicate sunt integrate etica medicală, etica juridică, etica în massmedia și etica mediului.
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15. Ce asigură transparența sistemelor administrative?
a. Transparența asigură capacitatea sistemelor administrative de a fi verificate, nu doar în
baza controlului ierarhic, ci și extern, de către orice individ interesat de corecta funcționare
a acestora.
b. Transparența asigură capacitatea sistemelor administrative de a fi verificate, nu doar în
baza controlului ierarhic, ci și extern, de către orice cetățean interesat de buna funcționare a
acestora.
c. Transparența asigură capacitatea sistemelor administrative de a fi verificate, nu doar în
baza controlului ierarhic, ci și extern, de către orice cetățean interesat de funcționarea
lucrurilor.
16. Ce reprezintă legea etică a ospitalității?
a. Legea etică a ospitalității, funcțională de altfel în societățile tradiționale, reprezintă
expresia directă a grijii absolute față de Celălalt.
b. Legea etică a ospitalității, funcțională de altfel în societățile tradiționale, reprezintă
expresia directă a grijii absolute față de Alteritate.
c. Legea etică a ospitalității, funcțională de altfel în societățile tradiționale, reprezintă
expresia directă a grijii absolute față de Celălalt.
17. În ce constă autonomia morală?
a. Autonomia morală constă în autoimpunerea legii morale, care nu poate proveni în nici
un caz din simțuri.
b. Autonomia morală constă în autoimpunerea legii morale, care nu poate proveni în niciun
caz din simțuri sau dorințe, sau din alte aspecte contingente și de aceea trebuie să fie
universală.
c. Autonomia morală constă în autoimpunerea legii morale, care nu poate proveni în nici
un caz din simțuri sau dorințe, sau din alte aspecte contingente.
18. Ce implică pentru Mill opțiunea către libertate?
a. Opțiunea către libertate implică, pentru Mill, sprijinul pentru eligibilitatea alegerilor.
b. Opțiunea către libertate implică, pentru Mill, sprijinul pentru originalitatea alegerilor.
c. Opțiunea către libertate implică, pentru Mill, sprijinul pentru originalitatea alegătorilor.
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19. Pe ce anume cade accentul în teoriile dreptății ca imparțialitate?
a. În teoriile dreptății ca imparțialitate accentul cade pe „principii‖ rezonabil a fi alese, ca
bază asupra căreia se poate ajunge la un dezacord public, dincolo de pozițiile diferite în
care se găsesc participanții.
b. În teoriile dreptății ca imparțialitate accentul cade pe „principii‖ rezonabil a fi alese, ca
bază asupra căreia se poate ajunge la un acord public, dincolo de pozițiile diferite în care se
găsesc participanții.
c. În teoriile dreptății ca imparțialitate accentul cade pe „principii‖ rezonabil a fi alese, ca
bază asupra căreia se poate ajunge la un acord politic, dincolo de pozițiile diferite în care
se găsesc participanții.
20. Ce elaborează comisia de etică?
a. Comisia de etică elaborează legislaţia etică a unei ramuri profesionale, precum și
modificările ulterioare ale acesteia.
b. Comisia de etică elaborează Codul de etică al organizației, precum și modificările
ulterioare ale acesteia.
c. Comisia de etică elaborează documentele care presupun aplicarea sancţiunilor
deontologice, precum și revocările ulterioare ale acestor sancţiuni.
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Răspunsuri la testele de autoevaluare
U 1: Relația etică - administrație publică. Delimitări conceptuale. Etica şi deontologia
profesională
1 – b; 2 – b; 3 – b; 4 – b.
U 2: Conștiința morală și interacțiune socială. Relația drept -morală
1 – b; 2 – b; 3 – b; 4 – b.
U 3: Valori etice în administrația publică: responsabilitate, autonomie
(auodeterminare), dreptate
1 – b; 2 – b; 3 – b; 4 – b.
U 4: Integritatea ca valoare etică operaţională în administraţia publică
1 – b; 2 – b; 3 – b; 4 – b.
U 5: Transparenţa în administraţia publică
1 – b; 2 – b; 3 – b; 4 – b.
U 6: Politica de etică şi transparenţa în administraţia publică. Etica apreciativă în A.
P.
1 – b; 2 – b; 3 – b; 4 – b.
U 7: Expertiza etică în administraţia publică
1 – b; 2 – b; 3 – b; 4 – b.
Răspunsuri la testul final de evaluare
1 – b; 2 – b; 3 – a; 4 – c; 5 – b; 6 – a; 7 – c; 8 – b; 9 – b; 10 – a; 11 – c; 12 – c; 13 – b; 14
– b; 15 – b; 16 – b; 17 – b, 18 – b, 19 – b; 20 - b.
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