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PREFAŢĂ
Dominanta preocupărilor gândirii teoretice a acestui
sfârşit/început de mileniu este problematica responsabilităţii.
Atât de des invocată şi din ce în ce mai mult valorizată de
specialişti din domenii dintre cele mai diferite: oameni de
ştiinţă, medici, economişti, jurişti, educatori, oameni de afaceri,
oameni politici şi, desigur, moralişti şi filosofi, totuşi, în mod
paradoxal, ideea de responsabilitate nu se reflectă cu aceeaşi
intensitate şi în planul modal-acţional. Că responsabilitatea
trebuie să devină “cheia de boltă a întregului edificiu moral”,
cum aprecia Kant, este o afirmaţie ce trebuie încă probată în
planul acţiunii sociale.
O legitimă întrebare rămâne deschisă: dacă
responsabilitatea este atât de explicit prezentă în conştiinţa
teoretică a timpului nostru, atunci unde ne sunt totuşi responsabilii;
responsabilii, de o manieră concretă, care acţionează distinct în
situaţii ce solicită soluţii diferite, asumându-şi datoria de a fi
Om, adică fiinţă morală, preocupată de destinul omului şi a
umanităţii?
Argumentând importanţa unei administraţii publice
centrate pe valori morale, autorul dezvoltă o deschidere
levinasiană asupra eticii afirmative a grijii, ceea ce îi permite să
nu-şi poziţioneze discursul într-un câmp reflexiv excesiv de
teoretizant şi să analizeze ce înseamnă a fi responsabil în
sistemele -reale, nu doar imaginate- de administraţie publică şi
de protecţie socială.
Valorificând distincţia introdusă încă din 1922 de G.E.
Moore între valorile intrinseci şi valorile instrumentale, autorul
7
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sugerează un model original ce deosebeşte “între valori
constitutive şi valori operaţionale, primele fiind cele care stau la
baza unui sistem profesional, iar cele din urmă la baza funcţionării
acestora”(p. 21). Sublinierea ne aparţine, indicând că ceea ce
interesează în prezent este evidenţierea nu atât a nevoii de
responsabilitate, ci de afirmare a responsabililor.
În practica reglementării standardelor de etică are loc
un proces deconstructiv-reconstructiv care face trecerea de la
universalul etic la particularul social, prin intermediul valorilor
operaţionale, mai puţin imprecise şi neclare decât sunt
principiile sau valorile constitutive.
Descoperim cu interes inventarierea, analiza, evaluarea
şi aplicarea principiilor etice la structurile din administraţia
publică şi la acţiunile funcţionarilor ce-şi desfăşoară activitatea
în acest tip de organizaţie.
Trecând la, aşa zicând, “aspectele tehnice” ale
responsabilizării individuale, pentru că doar aceasta are valoare
acţională1, precum problemele transparenţei, ale integrităţii, ale
respectului pentru autonomia beneficiarului actului
administrativ, ale valorilor operaţionale în sistemele de
protecţie socială (cu studiul de caz aferent) şi, nu în ultimul
rând, ale coordonării, monitorizării şi controlului aplicării
normelor de conduită profesională, prezenta lucrare se înscrie
semnificativ într-o etică a responsabilităţii, care – în analiza lui
Hegel din Fenomenologia spiritului – este atuul conştiinţei acţionale,
Dimitrie Gusti nu era de acord cu responsabilitatea colectivă, pe care o
aprecia ca fiind primitivă şi mistică; dimpotrivă, prin individualizare, ea îşi
afirmă dimensiunea morală, altfel riscând să se deterioreze, ba chiar să
pervertească relaţiile interumane (Spre o etică vie a naţiunii noastre în Opere, vol.
II, Ed. Acad. RSR, Bucureşti, 1969)
1
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diferită de “conştiinţa care doar judecă”, ironizată de filosoful
german drept “valet al moralităţii”.
Conştiinţa acţională defineşte fiinţa responsabilă în
administraţia publică, pentru că, sub presiunea acesteia,
individul se simte obligat să se manifeste în interesul oamenilor
şi al comunităţii. Este mesajul, deloc lipsit de importanţă, pe
care ni-l transmite această “expertiză academică”, ce subliniază
că, în chiar actul procesului instituirii sale, responsabilitatea este un
răspuns la Celălalt, în egală măsură cu afirmarea de sine. Este şi
remarca ce descrie cel mai bine conţinutul acestei cărţi
importante, prin răspunsurile oferite problematizărilor
europene vizate şi prin soluţiile concrete propuse pentru
responsabilizarea actanţilor din sfera administraţiei publice
locale şi naţionale a sistemelor de protecţie socială.
Sorin- Tudor MAXIM
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Introducere.
CĂTRE O ETICĂ CENTRATĂ PE VALORI
ÎN SPAŢIUL PUBLIC
Statul modern îşi traduce propria raţionalitate sub
forma birocraţiei. Departe de a fi o sursă de tergiversare, de
amânare a deciziei administrative, birocraţia funcţională se
bazează pe ideea de expertiză, de ordine, şi de continuitate în
administrarea treburilor publice. Factorul politic ales îşi pune
amprenta pe direcţia politicilor publice, dar funcţionarul în
administraţie este chemat să implementeze aceste politici, să
realizeze comunicarea continuă cu cetăţeanul, şi să asigure
funcţionarea serviciilor publice într-o manieră corectă şi
continuă. Funcţionarul public este perceput, şi uneori chiar se
autopercepe, ca persoană a cărei răspundere este mai degrabă
instituţională, decât personală.
Pentru Max Weber (1978), birocraţia legală-raţională şi
impersonală, este forma modernă de organizare, care traduce,
la nivelul administraţiei publice, principiile funcţionării statului
de drept şi esenţa sa democratică. Munca funcţionarilor publici
asigură capacitatea administrativă a statului, astfel încât, între
funcţionarea sistemului birocratic şi eficienţa statului –de drept
– în îndeplinirea propriilor funcţii, este o strânsă şi directă
legătură. Birocraţia, atunci când este funcţională, asigură
eficienţa serviciilor publice, raţionalitatea şi predictibilitatea
acestora. Puterea personală este înlocuită de cea instituţională,
care se doreşte a fi abstractă şi indiferentă la persoana care
ocupă temporar o anumită funcţie publică. Sistemul normativ
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reglează libertatea de decizie şi limitele competenţei decizionale
a fiecărei poziţii administrative, indiferent de forma acesteia.
Pentru Weber (1978), caracteristicile birocraţiei funcţionale se
rezumă la diviziunea muncii, regulile impersonale şi ordinea
ierarhică (Sandu, 2015a).
Eficienţa, transparenţa, responsabilitatea, reprezintă
valori etice în general acceptate ca fiind obligatorii pentru ca
funcţionarea administraţiei publice să aibă un caracter raţional
şi predictibil, făcând din structurile administraţiei instrumente
eficiente în funcţionarea statului de drept. În statul democratic
şi de drept, rolul administraţiei publice este acela de a
transpune viziunea politică a partidului sau partidelor
majoritare în instrumente de guvernanţă, şi astfel în ordine
socială. Administraţia postmodernă îşi redefineşte rolul ca
instanţă de mediere între cetăţean şi politic. Administraţia
publică are o dublă determinare dată de relaţia sa cu politicul
faţă de care trebuie să se situeze pe o poziţie de neutralitate
axiologică, şi pe de altă parte cu cetăţeanul, în relaţie cu care
administraţia publică trebuie să manifeste transparenţă şi
încurajarea participării cetăţeanului la decizia publică în toate
etapele implementării şi adoptării acesteia.
În această lucrare vom argumenta importanţa unei
administraţii publice centrată pe valori etice. Binele public,
alături de dreptate, pot fi considerate valori etice constitutive a
oricărui tip de administraţie publică, iar valorile echitate,
transparenţă, responsabilitate, ca valori etice operaţionale ale
sistemelor de administraţie publică contemporană. Valorile
constitutive sunt acele valori care fac necesară apariţia şi
funcţionarea unui sistem de instituţii sociale – în cazul de faţă
legate de administraţia publică – valorile etice operaţionale sunt
12
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acele valori care gestionează funcţionarea unui sistem
instituţional şi stabilesc limitele acestuia. Aducem o serie de
argumente pentru înlocuirea distincţiei axiologice între valori
intrinseci şi extrinseci, cu distincţie între valori constitutive,
valori operaţionale în contextul construcţiei unei etici socialconstrucţioniste a administraţiei publice.
Către o etică centrată pe valori în administraţia publică.
Valori constitutive şi valori operaţionale
Morala2 se raportează în stabilirea unui comportament
dezirabil la o serie de categorii precum bine, rău, datorie, dreptate,
nedreptate, precum şi la o serie de principii, standarde, reguli şi
norme, a căror respectare se întemeiază pe conştiinţa indivizilor
şi pe opinia publică.
Lucrarea de faţă este construită din perspectiva unui
sistem de etică relativistă, adevărul moral fiind considerat un
construct social, rezultat prin negocierea interpretărilor asupra
comportamentelor dezirabile, acceptate într-o societate
particulară, într-un anumit moment istoric. În sistemele de etică
universalistă, codurile morale au pretenţia de a ghida conduita
indivizilor în baza unor principii unice şi imuabile, fie de
origine divină, fie bazate pe o raţiune apriorică. În viziunea lui
Bernard (2011), moralitatea în sens normativ se referă la un
Fragmente semnificative din prezentul capitol au fost publicate anterior, în
limba engleză, în articolul: Sandu, A., (2016). Towards Value-Based Professional
Ethics in Public Administration, in The European Proceedings of Social &
Behavioural Sciences, eISSN: 2357-1330, WLC 2016 - World LUMEN
Congress. Logos Universality Mentality Education Novelty 2016 | LUMEN
15th Anniversary Edition (special issue), Antonio SANDU, Tomita
CIULEI & Ana FRUNZA (editors)
2
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ghid universal al comportamentului, care să fie plauzibil şi
adaptat condiţiilor particulare în care acesta urmează să se
înfăptuiască. În viziunea noastră, adevărul moral nu are un
caracter universal, impus într-o manieră transcedentală, ci este
construit pe baze raţionale şi acceptat pe baze consensuale.
Zona predilectă a deontologiei contemporane este cea
profesională. În sfera profesională se urmăreşte construcţia
unor standarde minimaliste ce derivă raţional din statusul şi
rolul profesionistului dintr-un anumit domeniu. Normele
deontologice ar trebui să aibă la origine o valoare etică, pe care
să o transpună într-o maximă morală. Modelul kantian prevede
o astfel de valoare, şi anume demnitatea umană, care este
transpusă în principiul moral sub forma celei de a doua
formulări a imperativului categoric, care pretinde tratarea unei
fiinţe umane ca scop în sine şi niciodată ca mijloc. Înfăptuirea
acestui imperativ necesită capacitatea individului de a-şi
constitui în mod raţional comportamentul, în aşa fel încât
propria normă morală să poată sta ca maximă morală pentru
ceilalţi.
Kant (1972; 1993) arată şi modalitatea de implementare
a acestor valori şi anume exercitarea autonomiei –decizionale
pe baze raţionale – a individului, ca formă de dezvoltare a
propriei sale voinţe bune şi a raţiunii sale morale. Construcţia
deontologiilor profesionale actuale ar trebui să vizeze tocmai
identificarea unor valori constitutive, care stau la baza apariţiei
profesiei sau organizaţiei respective, precum şi a valorilor
operaţionale care stau la baza funcţionării respectivelor
organizaţii (Sandu, Caras (Frunză), 2014). Valorile constitutive
şi operaţionale ar trebui operaţionalizate în principii etice ale
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practicii profesionale, care trebuie respectate pentru ca practica
să fie eficientă şi morală în acelaşi timp.
Valori etice –principii etice. Câteva clarificări conceptuale
Orice instituire de reguli are la bază apărarea unei valori
şi transformarea acesteia dintr-un act de cultură, într-un act
social. Valoarea este un qvasi-transcedental (structură care se
impune conştiinţei apodictic, adică înaintea raţiunii asupra
acesteia). O altă accepţiune asupra originii valorii poate fi cea
construcţionistă, conform căreia adevărul etic este o
construcţie socială şi comunicaţională generată ca o negociere a
interpretărilor
între
actorii
(agenţii
morali).
În
construcţionismul etic nu mai vorbim de lege morală naturală,
de drept natural în genere, ci de pact moral, oarecum similară
teoriei contractului social (Sandu, 2015a). Kluckhohn şi
Strodtbeck (1961) consideră că valorile sunt principii complexe,
dar cu siguranţă tipizate [original: patterned], ce rezultă din
interacţiunea tranzacţională a trei elemente analitic distinctibile
ale procesului evaluativ: cognitivul, afectivul şi elementele
directive – care dau ordinea şi direcţia fluxului constant al
actelor omeneşti şi a gândurilor pe măsură ce relaţionează cu
soluţia problemelor omeneşti comune. Multe dintre definiţiile
valorilor, cum este şi cea oferită de Kluckhohn şi Strodtbeck
(1961) le consideră ca fiind principii de un înalt grad de
complexitate. Alte abordări (Baron, Spranca, 1997) consideră
că valorile sunt reguli deontologice şi prescripţii referitoare la
acţiune sau inacţiune. Această suprapunere dintre valori,
principii şi prescripţii este în general confuzată mai ales atunci
când legiuitorul reuneşte într-un principiu două sau mai multe
valori. Acesta este şi cazul Codului de conduită a funcţionarului
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public din România care reuneşte cinstea şi corectitudinea întrun principiu conform căruia exercitarea funcţiei publice şi
atribuţiilor de serviciu trebuie realizată cu bună credinţă. Aşa
cum este formulat, principiul urmăreşte să transpună două
valori, cinstea şi corectitudinea, într-o practică socială – buna
credinţă. Din păcate buna credinţă este tot o valoare şi nu o
modalitate de implementare în practică a valorilor.
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