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INTRODUCERE
Volumul de faţă a fost realizat în cadrul proiectului „Etică, valori şi
integritate academică în cercetarea ştiinţifică şi actul didactic (EVICSAD)”, cod
proiect CNFIS-FDI-2019-0645, implementat în cadrul Universităţii ,,Ştefan cel
Mare” din Suceava, prin Centrul de Studii în Etică Aplicată, cu finanţare din
partea UEFISCDI.
Cercetarea a avut ca scop identificarea percepţiei sociale cu privire la
valorile etice şi a modului în care acestea sunt reflectate în activitatea cotidiană a
locuitorilor din Regiunea de Nord-Est a României.
Accesarea şi însuşirea valorilor etice fundamentale se impun în
dobândirea profesionalismului în toate ramurile de activitate şi, în particular, în
învăţământ şi cercetare-dezvoltare, dar şi în sfera îngrijirii sănătăţii, a
administraţiei publice, în sfera juridicului, a comunicării publice, a politicului
etc., 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).
Orice instituire de reguli are la bază apărarea unei valori şi transformarea acesteia
dintr-un act de cultură, într-un act social (Sandu, 2019a).
Valorile etice reprezintă „o construcţie socială şi comunicaţională
generată ca o negociere a interpretărilor între actorii (agenţii morali)” (Sandu,
2015). Kluckhohn şi Strodtbeck (1961) consideră că valorile sunt principii
complexe, dar cu siguranţă tipizate (patterned, în original), ce rezultă din
interacţiunea tranzacţională a trei elemente analitice distinctibile ale procesului
evaluativ: cognitivul, afectivul şi elementele directive – care dau ordinea şi
direcţia fluxului constant al actelor omeneşti şi al gândurilor, pe măsură ce
relaţionează cu soluţia problemelor omeneşti comune.
Prezentul raport de cercetare reia şi face trimitere în secţiunea teoretică la
o serie de perspective asupra valorilor etice, expuse pe larg de autor în volumele
Sandu, A. (2012). Etică şi deontologie profesională. Iaşi, România: Lumen;
Sandu, A. (2012). Appreciative ethics. A constructionist version of ethics.
Saarbrücken, Germania: Lap Lambert; Sandu, A. (2017). O etică centrată pe
valori în sfera publică. Iaşi, România: Lumen, precum şi într-o serie de articole
publicate anterior de autor, respectiv sporturi de curs nepublicate, care au stat la
baza proiectării prezentei cercetări sub aspect metodologic şi pragmatic.
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Capitolul I.
PERSPECTIVE TEORETICE ASUPRA VALORILOR
ETICE ŞI CONSTRUCŢIA SOCIALĂ A ACESTORA
I.1. – Cercetări vizând valorile etice

Problema valorilor etice este luată în considerare încă de pe vremea lui
Platon şi Aristotel. Aceştia identifică 4 virtuţi fundamentale: curajul, dreptatea,
moderaţia (înfrânarea) şi înţelepciunea. Alături de acestea, Aristotel adaugă
prietenia, generozitatea, nobleţea sufletească, măreţia, onestitatea. Aristotel
înlocuieşte, în „Etica nicomahică” (1998), valoarea înfrânării cu cea a
temperaţiei/moderaţiei. Peterson şi Seligman (2004) arată că, pentru Aristotel,
ideea de virtute transcende timpul, dar prezenţa virtuţilor şi practicarea acestora
însoţeşte avansul civilaţiei.
O serie de cercetări, care urmăresc identificarea valorilor etice ce sunt
prezente în societatea actuală, au creionat un univers axiologic care cuprinde
până la 120 de valori semnificative:
- Bennett (1992, 1993) consideră că, pentru societatea actuală, valorile
reprezentative valori: compasiunea, curajul, prietenia, onestitatea, perseverenţa,
responsabilitatea, autodisciplina, efortul personal, spiritul democratic, credinţa şi
loialitatea;
- Butts (1988) indică ca valori principale: autoritatea (stăpânirea de sine
sau faţă de alţii), diversitatea (acceptarea acesteia, dar şi manifestarea ei în
practică), caracterul îndatoritor (due process1, recunoştinţa), egalitatea,
libertatea, drepturile omului, participarea (implicarea), patriotismul, discreţia,
proprietatea (simţul proprietăţii), adevărul, dreptatea;

1

În engl. în original
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- Chavez (1999) consideră că valorile etice ar trebui gândite, pe de o
parte, împreună cu cele spirituale şi morale, iar pe de altă parte, împreună cu cele
filosofice, logice, pragmatice şi estetice; în ambele forme, valorile etice sunt
înfăptuite în vederea obţinerii unei vieţi bune;
- Conroy (2000) identifică 101 valori cu caracter etic care sunt discutate
în literatura de specialitate; dintre acestea, cele mai importante, după opinia lui
Victor Mercader (2006), sunt: comunicarea, hotărârea (fermitatea,
decisiveness2), entuziasmul, prietenia, generozitatea, cunoaşterea (înţelepciunea,
knowledge3), diligenţa (sârguinţa, zelul, diligence4), disponibilitatea (service5);
- DeRoche şi Williams (2001) realizează o anchetă cuprinzând 24 de
valori, dintre care cele mai importante, în opinia lui Victor Mercader (2006),
sunt: compasiunea, curajul, corectitudinea, iertarea, cinstea, dreptatea,
dragostea, răbdarea, perseverenţa, respectul, responsabilitatea, autodisciplina,
toleranţa, bunătatea şi amabilitatea (curtoazia);
- Eyre şi Eyre (1993) identifică drept valori: curajul, prietenia,
onestitatea, dreptatea, bunătatea, dragostea, autodisciplina şi respectul;
- Josephson şi Hanson (1998) au stabilit o serie de valori a căror
înfăptuire reprezintă stâlpii unui caracter bun: credibilitatea, respectul,
responsabilitatea, cinstea, grija, simţul civic;
- Kagan (2001) stabileşte o listă de 98 de virtuţi importante pentru
formarea morală a unei personalităţi, printre care enumerăm: caritatea,
compasiunea, preocuparea, empatia, iertarea, gentileţea, bunătatea, dragostea,
altruismul, sensibilitatea, respectul, toleranţa (grupate sub categoria generală a
grijii – care6); activismul, grija, preocuparea, cooperarea, întrajutorarea,
ascultarea (obedienţa), patriotismul (regrupate sub categoria simţului civic
activ); întrajutorarea, generozitatea, spiritul de leader, răbdarea, spiritul paşnic,
dărnicia (grupate sub spectrul cooperării); asertivitatea, vitejia (bravura),
încrederea în sine, dârzenia (endurance7), onoarea, perseverenţa (reunite sub
spectrul general al valorii curajului); compasiunea, conştiinţa morală, egalitatea,
dreptatea, responsabilitatea (regrupate sub valoarea dreptăţii); nevinovăţia,
onoarea, integritatea, sinceritatea, onestitatea (regrupate sub valoarea

2

În engl.în original.
În engl.în original.
4
În engl.în original.
5
În engl.în original.
6
În engl.în original.
7
În engl.în original.
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onestităţii); personalitatea puternică (charisma8), conştiinţa morală, constanţa,
consistenţa, onestitatea, moralitatea, simţul dreptăţii, sinceritatea, caracterul
virtuos (regrupate sub valoarea integrităţii); purtarea de grijă, personalitatea
puternică (charisma9), încrederea în sine, cooperarea, curajul şi inspiraţia
(reunite sub valoarea spiritului de lider); angajamentul, constanţa, devoţiunea,
credinciozitatea, integritatea, statornicia (reunite sub valoarea centrală a
loialităţii); compasiunea, curtoazia, consideranţa, politeţea, admiraţia, toleranţa
(regrupate sub valoarea respectului); spiritul civic, asumarea, onoarea,
capacitatea de a fi de încredere (regrupate sub valoarea centrală a
responsabilităţii) (Mercader, 2006);
- Kidder (1994) prezintă 8 valori universale, pe care umanitatea trebuie să
le adopte pentru a supravieţui: dragostea, veridicitatea (truthfulness10), cinstea,
libertatea, unitatea, toleranţa, responsabilitatea şi respectul pentru viaţă.
Pornind de la sinteza literaturii menţionate anterior, Mercader (2006)
însumează o serie de 28 de valori pe care le consideră fundamentale pentru
educaţia morală a tinerilor: altruismul/bunătatea, comunicarea, înţelegerea,
curajul, creativitatea, capacitatea de a lua decizii, entuziasmul,
dreptatea/cinstea, iertarea/compasiunea, prietenia/unitatea, generozitatea,
gratitudinea/aprecierea,
onestitatea,
umilinţa,
umorul,
integritatea,
cunoaşterea/învăţarea, dragostea, răbdarea, perseverenţa/rezistenţa, respectul,
responsabilitatea, autodisciplinarea/ temperarea, împlinirea de sine/sârguinţa,
automotivarea, serviabilitatea, toleranţa şi obiectivitatea.
La rândul nostru, am adaptat valorile propuse de Mercader, dar şi pe cele
preluate din lucrările similare menţionate anterior, analizate la sugestia lui
Mercader (2006), formulând propria noastră listă de valori etice, pe care le
considerăm a fi cele mai importante pentru specificul ethosului românesc:
integritatea, respectul, responsabilitatea, corectitudinea, echitatea, dreptatea,
respectul pentru autonomia individului (deciziile pe care aceştia le iau), curajul,
toleranţa, răbdarea, amabilitatea, bunătatea, grija (pentru ceilalţi), compasiunea
/înţelegerea (faţă de problemele celorlalţi), cinstea, perseverenţa, iertarea,
altruismul, transparenţa în luarea deciziilor, aprecierea (capacitatea de a
identifica aspectele pozitive din indivizi sau situaţii).

8

În engl.în original.
În engl.în original.
10
În engl.în original.
9
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I.2. Valori etice. Principii etice. Delimitări conceptuale
Kluckhohn şi Strodtbeck (1961) consideră valorile 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 confuzantă pentru cititorul nefamiliarizat cu literatura etică. Din păcate, o
confuzie similară apare în rândul indivizilor atunci când aceştia, neavând o
viziune proprie asupra a ceea ce reprezintă pentru ei înşişi o valoare etică și fiind
puşi în situaţia de a respecta coduri etice construite fără o raportare clară la
valori, vor considera această activitate ca un element birocratic suplimentar.
Astfel de situații apar atunci când indivizii se raportează doar la o serie de
principii, şi care pun accentul pe latura sancţionatorie, şi nu pe cea prescriptivă
afirmativă a eticii, respingând însăşi necesitatea unei reflecţii de natură etică.
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?”.
Principiul operaţionalizează valoarea în sfera acţiunii sociale. Luând ca exemplu
valoarea demnităţii umane şi principiul, derivat din aceasta, al apărării
demnităţii umane, observăm că valoarea subzistă chiar dacă principiul devine
inoperant din cauza diverşilor factori sociali.
Principiul apărării demnităţii umane, luat anterior ca exemplu, 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 trebuie apărate?” - şi nu de natură axiologică
- „merită demnitatea fiinţei umane să fie apărată” (Sandu, 2019a).
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 valori 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
10
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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 pragmatică stabileşte modalităţile de
transpunere a valorii în practică socială; iar instanţa axiologică poziţionează
demnitatea în constelaţia valorilor umane (Sandu, 2019a).
Principiul are un caracter ordonator şi primordial. Valoarea reprezintă
scopul acţiunii, dar şi întemeierea acesteia. Demnitatea rezidă în apartenenţa la
specia umană, ea 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
valori instrumentale (Sandu, 2019a).

1.3. Valori etice intrinseci şi extrinseci
Literatura de specialitate introduce o distincţie (Moore, 1922) între
valorile intrinseci (intrinsic values) şi valorile instrumentale (instrumental
values). Valorile intrinseci sunt cele care rezidă în ele însele, fiind aşadar valori
în sine. Valorile instrumentale sunt cele 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 (Sandu, 2019a).
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 a priori. Pentru Kant (1972), 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 (Sandu, 2019a).
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
11
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aduc la existenţă pe cele dintâi (Sandu, 2019a). 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 o deconstrucţie a
pretenţiei de universalitate a însăşi valorilor intrinseci (Sandu, 2019a).

1.4. Valori etice constitutive şi valori etice operaţionale
Urmărind deconstrucţia în diverse instanţe constructive (Caras (Frunză),
2014; Sandu & Caras, 2013), 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 al 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 (Sandu, 2017).
Relaţia dintre valorile constitutive şi cele operaţionale este de derivare la
nivel ontologic, fără a exista o subordonare axiologică între ele. Cele două tipuri
de valori operează în niveluri distincte ale realităţi sociale, una şi aceeaşi valoare
putând fi atât constitutivă, cât şi operaţională în niveluri diferite ale realităţii
sociale. Referindu-se la valori constitutive, literatura de specialitate (Moss, 2009)
le include în cadrul valorilor intrinseci, ţinând cont de caracterul generativ al
acestora.
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
(Sandu, 2017).
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O valoare în sine, preexistentă pactului de limbaj, ar trebui să se impună
ca apodictică şi nelegată sub nicio formă de actul de limbaj care o instituie. Un
astfel de limbaj, dacă există, nu poate avea nicio legătură cu acţiunea
comunicativă, deci nici cu acţiunea morală. Respectiva valoare ar fi într-adevăr
transcendentală 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 metanaraţiunilor, elimină
complet din discuţie caracterul transcendental al valorilor şi pretenţia unor valori
de a nu fi constituite în contextul acţiunii comunicative. Abordarea neoempiristă
poate fi depăşită prin distincţia făcută de noi între valorile constitutive şi cele
operaţionale, pe baza introducerii ideii de pluralitate, de lumi sociale care derivă
una din cealaltă Acest lucru duce la posibilitatea ca pentru o lume dată, 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 (Sandu, 2017).
Valorile etice constitutive sunt acele valori care fac necesară apariţia şi
funcţionarea unui sistem de instituţii sociale, iar valorile etice operaţionale sunt
acele valori care gestionează funcţionarea unui sistem instituţional şi stabilesc
limitele acestuia (Sandu, 2017).
Noi sugerăm modelul distincţiei între valori constitutive şi valori
operaţionale, primele fiind cele care stau la baza apariţiei unui sistem social
profesional, iar cele din urmă la baza funcţionării acestuia. În viziunea noastră,
principiile transpun valorile în practica socială, fiind liantul între axiologicul
deontic şi practica socială. Termenul axiologic etic semnifică, la modul general,
lumea valorilor morale, iar în contextul eticii profesionale, valorile etice
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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 deconstructiv-reconstructiv,
care face trecerea de la universalul etic la particularul social (Caras (Frunză),
2014; Sandu & Caras, 2013). Cinstea şi corectitudinea sunt uneori reunite într-un
principiu conform căruia exercitarea funcţiei publice şi atribuţiile de serviciu
trebuie realizate cu bună-credinţă. 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 într-o manieră
operaţională (Sandu, 2017).

1.5. Mecanismele de construcţie socială a valorilor etice
Mecanismele de construcţie socială a valorilor etice reprezintă conţinutul
interacţiunii sociale, care asigură deriva interpretativă a conceptelor în diverse
contexte sociale (Sandu, 2019a). Eşuarea axiologică a unei valori – adică
depoziţionarea ei în constelaţia valorilor – face inoperant principiul generat
pentru implementarea acesteia. Declinul valorii loialităţii – constitutiv în etica
politică medievală – face ca principiul datoriei faţă de suveran, sau chiar faţă de
patrie, să fie inoperant în etica politică şi administrativă actuală, în sensul de
factor motivaţional al acţiunii sociale sau administrative. Același declin al valorii
loialităţii rămâne însă un element constitutiv al discursului public referitor la
patrie şi patriotism, întrucât evocarea acestor valori reprezintă încă o instanţă
legitimantă pentru anumite construcţii politice care pun accentul pe revigorarea
valorilor tradiţionale – inclusiv a celor de natură etică (Sandu, 2019a).
Loialitatea suferă o deconstrucţie pe axa ontologică (Sandu & Caras,
2013), de la datoria faţă de suveran sau patrie, la ataşamentul faţă de instituţiile
care transpun alte valori, considerate constitutive pentru sisteme sociale actuale
şi, respectiv, practici sociale contemporane. Vorbim astfel de loialitatea
consumatorului faţă de o marcă, dar şi de obligaţia de loialitate a funcţionarului
public faţă de instituţia de apartenenţă (Sandu, 2017).
Construcţia socială are loc doar în contexte interpretative, iar definiţiile
operaţionale sunt dependente de contextul în care au fost construite. Constructele,
odată preluate, sunt percepute ca universale, subiectul nefiind avizat de
dependenţa de context a acestora, decât în urma unui proces de reflecţie cu
valoare epistemică. Buna-credinţă este un exemplu de astfel de construct, care ar
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trebui să semnifice congruenţa între acţiunea şi raţiunea actorului comunicativ.
Cu alte cuvinte, acesta ar trebui să se ghideze după normele etice, acţionând în
cel mai bun mod posibil în funcţie de datele cunoscute. Este posibil ca acţionând
cu bună-credinţă, efectul să fie unul indezirabil, dar actorul moral nu poate fi
făcut responsabil pentru aceasta (Sandu, 2017).
Această înţelegere a termenului de bună-credinţă se suprapune cu cea de
cinste. Aceasta din urmă este o valoare care traduce în planul acţiunii bunacredinţă şi care, din punctul nostru de vedere, apare doar la nivelul raţiunii
morale. Ca atare, considerăm buna-credinţă ca fiind o valoare constitutivă, în
timp ce cinstea poate fi considerată o valoare operaţională. Putem discuta despre
cinste în sensul de valoare internă a conştiinţei morale doar în sensul de a fi
cinstit cu sine însuşi. Cinstea este o valoare legată de comportament, întrucât
conectează individul cu alteritatea. Poţi fi cinstit faţă de cineva, sau faţă de tine
însuţi/însăți ca proprie alteritate. Cinstea este aşadar o valoare operaţională
translativă de responsabilitate. Dacă responsabilitatea este întotdeauna faţă de
cineva (Levinas, 1986), ea construieşte Sinele în raport cu Alteritatea.
Responsabilitatea este o mişcare a Sinelui către Celălalt, dar ea trebuie tradusă
printr-o altă valoare pentru a o putea înţelege în planul acţiunii sociale; această
valoare este, în opinia noastră, corectitudinea (Sandu, 2017).
Responsabilitatea manifestată cu corectitudine stă la baza oricărei acţiuni
comunicative, întrucât ea poate genera consens. Exercitarea responsabilităţii fără
corectitudine reprezintă o formă de paternalism, o falsă purtare de grijă care nu
ţine cont de respectul datorat autonomiei celuilalt. În context administrativ,
deschiderea şi transparenţa sunt sintetizate într-un principiu conform căruia
activităţile desfăşurate de funcţionari sunt publice şi pot fi supuse monitorizării
cetăţenilor (Sandu, 2017).
Formulăm punctul de vedere conform căruia fiecărei valori constitutive
sau operaţionale i se poate asocia un principiu afirmativ şi unul negativ, care să
ducă la corecta înfăptuire a respectivei valori. Demnitatea poate fi înfăptuită doar
prin respectarea unor principii afirmative şi respectiv negative, interdictive, care
numai împreună asigură respectarea demnităţii, de exemplu prin înfăptuirea
dreptăţii şi excluderea nedreptăţii. Imperativul categoric însuşi, prin cele două
formulări ale sale, realizează această complementaritate între afirmativ-negativ în
fundamentarea eticii. (Sandu, 2017).
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