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CAP. 3  
Etica în administraţie din perspectiva drepturilor 

şi îndatoririlor în raport cu propria persoană 

Dincolo de etica neutralităţii şi etica organizaţiei  

Din punct de vedere al eticilor aplicate, etica în 

administraţie presupune inventarierea, analiza, evaluarea, 

aplicarea principiilor etice la structurile organizaţionale din 

administraţia publică şi la funcţionarii ce îşi desfăşoară 

activitatea în aceste organizaţii.  

Dincolo de aceste elemente ce implică 

instituţionalizarea eticii în administraţia publică, trebuie să 

apelăm la un cadru generic, menit să deschidă posibilitatea unei 

dezbateri mai largi a contextului etic, a condiţiilor 

instituţionalizării, a implicaţiilor organizaţionale şi personale în 

privinţa practicării şi dezvoltării eticii în spaţiul public. Astfel, 

putem constata că “Ethosul democratic… plasează moralitatea 

administrativă într-un context social, acolo unde 

administratorul moral este descris în relaţie cu regimul, valorile, 

cetăţenia, îndeplinirea interesului public şi angajamentul faţă de 

echitatea socială. Ethosul democratic reclamă ca responsabilii 

care iau deciziile să fie responsabili, să fie capabili să definească 

dimensiunile etice ale unei probleme şi să identifice şi să 

răspundă la o etică a serviciului public. Cei care susţin 

necesitatea unui ethos democratic în etica în administraţie 

susţin că nu există funcţionar public care să fie izolat de 

politică, iar aplicarea mecanică a regulilor poate să nu 

reprezinte un răspuns moral adecvat. În interiorul filosofiei 

ethosului democratic se află recunoaşterea faptului că un 

funcţionar din administraţia publică poate fi pus să aleagă între 
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două posibilităţi legale echivalente şi, astfel, să trebuiască să 

aleagă „să facă lucrul corect”66  

Pentru a propune o discuţie despre etica în 

administraţia publică din perspectiva obligaţiilor pe care le are 

fiecare individ ca membru al unei colectivităţi în raport cu 

propria sa persoană şi în raport cu celelalte fiinţe umane67, 

reluăm aici în mod generic întrebarea: este posibilă etica în 

administraţie? Răspunsul poate fi găsit într-unul din textele 

clasice ale eticii în administraţie, The Possibility of Administrative 

Ethics al lui Dennis F. Thompson, în care se menţionează două 

tipuri de posibile obiecţii ce pot fi aduse cu privire la 

modalităţile prezenţei eticii în administraţia publică: dinspre 

etica neutralităţii şi dinspre etica organizaţiei.68  

În acest context, putem accepta o integrare destul de 

largă a eticii în administraţie în etica politică, înţeleasă de 

Thompson ca aplicare a principiilor ce presupun: „(a) 

drepturile şi obligaţiile pe care indivizii trebuie să le respecte 

atunci cînd acţionează în moduri ce afectează în mod 

semnificativ bunăstarea celorlalţi indivizi şi a societăţii; şi (b) 

condiţiile pe care practicile şi politicile colective trebuie să le 

îndeplinească atunci cînd afectează în mod similar bunăstarea 

indivizilor şi a societăţii”.69  

Un răspuns posibil cu privire la modul în care poate fi 

înţeleasă etica în administraţia publică este cel ce derivă din 

stabilirea limitelor pe care aplicarea eticii le are în domeniul 

                                                           
66 Willa Marie Bruce, “Administrative Morality”, în Jay M. Shafritz (ed.), 
Defining public administration: selections from the International encyclopedia of public 
policy and administration, (Boulder, Colorado: Westview Press, 2000), 411. 
67 Patrick J. Sheeran, Ethics in public administration: a philosophical approach, 
(Westport, CT: Praeger Publishers, 1993). 
68 Dennis F. Thompson, „The Possibility of Administrative Ethics”, în 
Classics of Administrative Ethics, edited by Willa Bruce, (Boulder, Colorado: 
Westview Press, 2001), 79. 
69 Thompson, 79. 
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administraţiei publice. O modalitate de a stabilii astfel de limite 

este aceea de a nega (în totalitate sau sub anumite aspecte) 

posibilitatea existenţei eticii în administraţia publică. Un tip de 

demers vine dinspre o etică a neutralităţii care presupune ideea de 

a accepta că etica poate şi trebuie să existe la nivelul acţiunii 

individuale a fiecărui funcţionar înţeles în individualitatea sa. 

Însă, opţiunile personale ale fiecărui individ nu trebuie să 

afecteze sau să aibă în vedere nici organizaţiile din care fac 

parte şi nici calitatea de funcţionari ca atare. Astfel, putem 

spune că, în fapt, calitatea de funcţionar a persoanelor nu 

presupune implicarea propriilor opţiuni morale în acţiunile lor. 

Calitatea morală a indivizilor este suprimată şi cu această ocazie 

şi implicarea individuală şi responsabilă a valorilor etice 

personale ale fiecăruia. Ei trebuie să practice ca indivizi o etică 

a neutralităţii, deoarece ei trebuie să acţioneze în virtutea 

valorilor organizaţiei şi în virtutea acelor obligaţii ce decurg din 

calitatea lor de înfăptuitori ai actului administrativ. Ei trebuie să 

implementeze valorile, principiile şi politicile organizaţiei din 

care fac parte. Din perspectiva unei etici a neutralităţii, trebuie 

să vedem „administratorul ideal ca pe un instrument de 

încredere al scopurilor organizaţiei, fără ca vreodată să 

introducă valori personale în procesul avansării acestor scopuri. 

Astfel, etica întăreşte virtutea majoră a organizaţiei – 

capacitatea de a sluji orice scop social, indiferent de scopurile 

urmărite de indivizii din interiorul său”.70  

Este evident că şi în situaţiile în care indivizii acţionează 

în numele valorilor unei organizaţii nu putem face abstracţie de 

valorile fiecărui individ şi de modul în care ele modelează 

atitudinile şi comportamentele acestuia. Indivizii beneficiază de 

o mare plajă de libertăţi de alegere în interiorul unei organizaţii 

                                                           
70 Thompson, 80. 
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de care depind caracterul etic sau ne-etic al unei organizaţii.71 

Prin urmare trebuie să ne aşteptăm ca atît în ceea ce priveşte 

responsabilitatea cît şi în privinţa caracterului general al 

comportamentului etic al organizaţiei indivizii să fie un factor 

important. La fel de important este ca fiecare funcţionar să aibă 

conştiinţa faptului că el are menirea de a deservi interesul 

public, iar în acest scop el trebuie să îşi armonizeze sau chiar 

subordoneze valorile, credinţele, convingerile proprii în raport 

cu cele ale organizaţiei. 

O formă particulară a responsabilităţii individuale este 

responsabilitatea managerială. Managerul este un factor 

important în promovarea valorilor unei organizaţii. El are un 

rol important în impunerea valorilor, în modelarea opţiunilor, 

în impunerea unor moduri efective de acţiune în numele 

valorilor unei organizaţii.72 Nu putem să facem abstracţie de 

faptul că „Managementul nu implică doar să-i înveţi pe ceilalţi 

să facă lucrurile bine, ci şi să îi înveţi să facă ceea ce este 

corect”.73 Ceea ce face ca responsabilitatea managerului să fie 

considerată de specialişti a fi una crucială în privinţa aportului 

pe care fiecare individ îl aduce în raport cu responsabilitatea şi 

atitudinile etice impuse de o organizaţie. 

Un alt tip de demers este cel dinspre etica organizaţiei, 

care, aşa cum e concepută de Thompson, porneşte de la ideea 

că subiectul moral nu este funcţionarul, ci organizaţia. 

Funcţionarul este responsabil doar pentru acţiunile ce trebuie 

să le desfăşoare la locul său de muncă potrivit situării sale în 

structura organizaţională şi potrivit responsabilităţilor sale 

                                                           
71 Patrick Maclagan, Management and Morality. A developmental Perspective, 
(London: Sage Publications, 1998), 106. 
72 Călin Hinţea, Cristina Mora, Tudor Ţiclău, “Leadership and management 
in the health care system: leadership perception in Cluj county children’s 
hospital”, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 27E (2009): 93. 
73 Sheeran, 96. 
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legale. Pentru majoritatea actelor săvîrşite în timpul desfăşurării 

activităţii sale în numele organizaţiei, funcţionarul nu este direct 

responsabil, deoarece cea care poartă răspunderea este 

organizaţia în care sau în numele căreia acţionează. Angajarea 

responsabilităţii individuale este exclusă de Thompson, din 

perspectiva eticii organizaţiei, cu trei tipuri de argumente: 

1) nici un individ nu poate fi atît de important într-o 

organizaţiei încît el să dea măsura responsabilităţii pentru 

organizaţia respectivă; 

2) există mereu o distanţă între intenţiile personale ale 

fiecărui funcţionar şi rezultatele muncii colective; 

3) trebuie să avem în vedere că într-o organizaţie 

fiecare funcţionar îndeplineşte un anumit rol; în acest context 

putem sesiza că uneori deşi acţiunea fiecărui individ a fost 

desfăşurată potrivit exigenţelor morale, rezultatul acţiunii 

colective aduce un rezultat ne-etic din punct de vedere al 

organizaţiei.74  

În ciuda rolului particular pe care îl joacă fiecare 

participant la activitatea unei organizaţii, nu trebuie să uităm că, 

dincolo de rolurile particulare, fiecare individ este un 

participant la construcţia etică a organizaţiei. Chiar dacă 

acceptăm că organizaţia este o persoană morală doar în sensul 

metaforic al expresiei75, succesul participării etice a unei 

organizaţii în spaţiul public este realizat şi cu contribuţia 

acţiunilor etice ale indivizilor, chiar dacă nu se constituie ca o 

sumă a acestora. Este legitim să ne întrebăm dacă etica 

organizaţiilor este de aceeaşi natură cu etica indivizilor care o 

compun şi acţionează în numele organizaţiei. Dacă vorbim de 

                                                           
74 Thompson, 87-88. 
75 Kenneth E. Goodpaster, Ethics in Management, (Boston: Harvard Business 
School, 1984), 148; Marian Preda, Comportament organizaţional. Teorii, exerciţii 
şi studii de caz, (Iaşi: Polirom, 2006), 43. 
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acţiuni etice ale organizaţiilor, guvernelor, naţiunilor, statelor76 

trebuie să înţelegem că este vorba despre rezultatul unei 

construcţii etice. 

Din cele două tipuri de problematizare a eticii este 

important să reţinem că etica indivizilor şi etica organizaţiilor ar 

trebui să acţioneze mereu pozitiv într-o modalitate ce 

privilegiază acţiunea organizaţiilor în vederea deservirii 

interesului public.77 Se pune astfel problema dacă nu cumva 

prin limitele descrise de cele două tipuri de abordare etică se 

ajunge fie la o de-responsabilizare a funcţionarului, fie la o 

tendinţă a acestuia de a nu acorda suficientă grijă aspectelor 

etice personale angajate în activitatea sa. O astfel de situaţie 

poate fi evitată dacă punem în relaţie intenţiile cu care 

funcţionarul săvîrşeşte un anumit act şi rezultatul colectiv al 

acţiunii, dacă realizăm un echilibru între acţiunile bine-

intenţionate ale indivizilor şi rezultatele (fie ele pozitive sau 

negative) ale acţiunii individuale şi colective. Pentru a înţelege 

modul de implicare a funcţionarului din perspectiva eticii în 

administraţie de fapt „suntem constrînşi să nu acceptăm nici o 

etică a neutralităţii care ar suprima judecata morală 

independentă, nici o etică a structurii care ar ignora acţiunea 

morală individuală în organizaţii. Pentru a arăta posibilitatea 

eticii în administraţie, nu înseamnă să arăţi cum anume poate fi 

ea făcută actuală. Însă a înţelege cum este posibilă etica în 

administraţie este un pas necesar nu doar pentru punerea ei în 

practică, ci şi pentru a-i da un conţinut cu sens în practică”.78  

                                                           
76 R. A. Duff, „Responsibility”, în Edward Craig (general editor), Routledge 
Encyclopedia of Philosophy, (London and New York: Routledge, 1998), 293. 
77 Sandu Frunză, Comunicare etică şi responsabilitate socială. 
78 Thompson, 90. 
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Etic şi juridic 

O modalitate de a privi etica în administraţia publică 

este cea adusă de distincţia propusă de York Willbern între 

comportamentul etic al funcţionarilor şi conţinutul etic al 

politicilor publice. În acest context, trebuie să optăm pentru o 

discutare împreună a celor două etici deoarece ele contribuie, 

deopotrivă, la instituirea cadrului unitar al acţiunii în 

organizaţiile ce oferă servicii publice. Trebuie să pornim de la 

premisa că problemele etice pe care le invocăm atunci cînd 

vorbim de dreptatea legilor ar trebui să ne apară şi în situaţiile 

în care realizăm judecăţi legate de politicile publice. Willbern 

consideră la rîndul său că problematica etică este definitorie 

pentru acţiunile legate de serviciile publice la toate nivelurile de 

la implicarea fiecărui individ într-un angajament etic cu ceilalţi 

pînă la cele mai complexe structuri ce deservesc interesul 

public. În calitatea lor de funcţionari, decidenţii trebuie să 

asigure un cadru etic şi să creeze premisele unei atitudini etice 

în toate opţiunile şi acţiunile publice.79  

Există aici o anumită dinamică a relaţiei dintre etic şi 

juridic. Presupunem că etica nu poate intra în conflict cu legea 

şi locul pe care îl ocupă opţiunile etice se situează în relaţie cu 

respectul pentru legalitate. Adesea simţim că rămîne un spaţiu 

nedefinit între lege şi preferinţele personale. Aici poate să îşi 

facă loc opţiunile noastre etice personale. Ele pot fi aduse în 

spaţiul profesional atît timp cît ele nu intră în conflict cu 

deontologia specifică profesiei noastre şi cu cadrele legale. De 

aceea putem spune că este moral să fi legal, deoarece e dificil să 

acceptăm, din punct de vedere al eticii că opţiunile noastre 

                                                           
79 York Willbern, „Types and Levels of Public Morality”, 115-127, in Classics 
of Administrative Ethics, edited by Willa Bruce, 124. 
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morale pot să ne conducă la încălcarea legii.80 De aceea pare 

inacceptabil din punct de vedere al eticii ce guvernează spaţiul 

public atitudinea acelor persoane sau grupuri ce pretind că 

legea poate fi eludată dacă putem să arătăm că legea intră în 

contradicţie cu moralitatea. Un exemplu în acest sens ne este 

adus de Patrick J. Sheeran care constată că, de exemplu, în 

Satele Unite, grupurile pro-life ce militează împotriva 

avorturilor consideră că legea ce permite avortul legal este 

imorală în sine şi poate să determine acţiuni de nesupunere 

civică, să conducă la organizarea de proteste, chiar violente şi 

chiar să determine acte de terorism cu bombe artizanale la 

clinicile în care se practică avortul. Paradoxal este faptul că 

adoptînd o grilă religioasă de interpretare rigidă, aceste grupuri 

ajung la concluzia că tocmai acceptarea legii ce reglementează 

avortul şi supunerea în raport cu această lege constituie cu 

adevărat un act de imoralitate. Prin urmare apare ca fiind cu 

adevărat morală orice acţiune ce vizează încălcarea acestei legi, 

chiar recurgerea la violenţă în spaţiul public pentru a arăta 

dezacordul cu practicile ce derivă din această lege.81  

Etica e privită în strînsă conexiune cu acţiunea umană. 

Nu toate acţiunile umane intră sub incidenţa eticii sau mai 

exact nu toate poartă amprenta acesteia. Ne interesează, prin 

urmare, acţiunea umană şi conotaţiile sale etice, iar pentru 

aceasta trebuie să vedem care acţiuni poartă această amprentă: 

„Moralitatea implică examinarea acţiunii umane spre a decide 

dacă este bună, rea, sau indiferentă – pentru a vedea dacă este 

corectă sau greşită, bună sau rea”.82 Astfel, dacă etica se 

concentrează asupra scopurilor, moralitatea implică 

conformitatea acţiunii umane cu scopurile propuse, altfel spus, 

                                                           
80 Sandu Frunză, Comunicare etică şi responsabilitate socială. 
81 Sheeran,  9. 
82 Sheeran, 61. 
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moralitatea presupune o relaţie directă între acţiune şi scopuri.83 

Din punct de vedere al eticii în administraţia publică este 

semnificativ aici faptul că  etica şi moralitatea sînt asociate cu 

ideea de modelare ce vine dinspre cadrul general al 

regulamentelor şi legilor. În acelaşi timp, Patrick J. Sheeran 

consideră că deşi din punct de vedere deontologic e legitim să 

ne concentrăm asupra legilor şi regulilor, acestea nu pot fi 

elemente suficiente pentru a ne forma o perspectivă adecvată 

asupra a ceea ce este etic sau moral din perspectiva celor ce 

lucrează în administraţia publică. Alături de aceste elemente ce 

stabilesc cadrul general, un factor foarte important este cel al 

intervenţiei conştiinţei individuale. Nu putem concepe prezenţa 

eticii în administraţia publică fără prezenţa unei conştiinţe ce 

aplică legile şi regulile la condiţiile particulare ale acţiunii. Ea 

intervine ca un element fundamental în mecanismul deciziei 

privind ceea ce este etic sau ne-etic în deciziile şi serviciile 

publice.84  

Dan Crăciun, Vasile Morar şi Vasile Macoviciuc 

propun o diferenţiere a regulilor morale faţă de reglementările 

juridice pornind de la următoarele şase elemente distinctive: 

1) principiul autorităţii ce impune reglementările legale 

este o instituţie administrativă, juridică sau politică, respectarea 

reglementărilor este impusă de forţele coercitive identificate cu 

statul. În timp ce regulile morale sunt autonome şi sunt impuse 

de conştiinţa individuală. 

2) subiectul reglementărilor juridice este întotdeauna 

circumscris unui spaţiu al autorităţii instituţionale în raport cu 

care individul trebuie să se supună, în timp ce subiectul 

regulilor morale este unul generic. 

                                                           
83 Sheeran, 63. 
84 Sheeran, 82-83. 
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3) o deosebire esenţială apare în raport cu sistemul de  

sancţiuni şi recompense. În timp ce sancţiunile pot fi întîlnite 

atît în domeniul juridic cît şi în cel moral, recompensele se 

distribuie doar în domeniul moralităţii. În perspectivă juridică 

respectarea legii e o obligaţie ce derivă din calitatea de cetăţean 

şi din nevoia de securitate şi protecţie din partea statului, în 

timp ce în domeniul moral atît recompensele cît şi pedepsele se 

raportează la conştiinţa individuală. Satisfacţia morală sau 

remuşcarea survin pe fondul evaluării etice din partea 

comunităţii sau dinspre conştiinţa individuală. 

4) o deosebire între reglementările juridice şi regulile 

morale derivă din faptul că de multe ori interdicţiile legale sunt 

dublate de interdicţii morale, în timp ce în privinţa interdicţiilor 

morale nu există întotdeauna o astfel de relaţie de reciprocitate. 

5) reglementările juridice asigură un minimum de 

sociabilitate, care să evite derapajele din societate, pe cînd 

regulile morale îşi propun un maximum de sociabilitate, cu 

consecinţe la nivelul dezvoltării personale, al îmbunătăţirii 

condiţiei umane şi al păcii sociale. 

6) există şi o evaluare a legilor din punct de vedere 

moral, unele se dovedesc a fi puţin legitime din acest punct de 

vedere, aşa după cum se întîmplă uneori ca reglementările 

juridice să poată fi considerate la un moment dat a fi mai 

progresiste faţă de normele morale ce reglementează viaţa unei 

anumite comunităţi.85  

O distincţie între etic şi juridic din perspectiva unei 

teorii a drepturilor ne propune Tom Regan: 

1) drepturile juridice ale indivizilor depind de cadrul 

legal şi de alte elemente cu valoare juridică din contextul în care 

trăiesc. În acest context indivizii pot primii anumite drepturi, 

aşa cum pot să li se restrîngă altele, drepturile juridice suferind 

                                                           
85 Dan Crăciun, Vasile Morar, Vasile Macoviciuc, Etica afacerilor, (Bucureşti: 
Paideia, 2005), 67-70. 
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o anumită dinamică în diferite intervale de timp şi în contexte 

sociale şi culturale diferite. Ele se nasc ca rezultat al creativităţii 

umane şi au nevoie de un întreg mecanism pentru punerea lor 

în mişcare, pentru dezvoltarea şi ocrotirea lor. În acelaşi timp, 

dacă putem vorbi de existenţa unor drepturi morale, ele se 

manifestă ca drepturi universale la care au acces toţi indivizii 

pentru care sînt relevante acele drepturi. Ca urmare, drepturile 

morale se sustrag unor elemente de particularitate la care 

drepturile juridice se supun. 

2) un alt element important în înţelegerea drepturilor 

morale este că drepturile morale presupun un acces moral egal 

al celor ce au acces la el. Acest aspect al egalităţii relevă 

îndeosebi faptul că drepturile morale nu vin cu grade diferite de 

aplicabilitate, ci toţi cei care le posedă sunt deţinătorii egali ai 

drepturilor morale. 

3) o altă manieră de a distinge între drepturile morale şi 

cele juridice este aceea de a evidenţia că drepturile morale nu 

sunt rezultatul creativităţii unui anumit individ sau a unui 

anumit grup în maniera în care drepturile juridice sunt impuse 

de o figură despotică sau sunt create de către o instanţă cu 

putere de a legifera.86 

Posibilitatea unei diferenţieri destul de clare a eticului 

de juridic devine funcţională o dată cu despărţirea eticii de 

morala religioasă, a sursei laice a autorităţii administrative, 

sociale, politice de presiunea teologică şi de autoritatea divină. 

Una dintre cele mai convingătoare analize în acest sens este 

propusă de Gilles Lipovetsky în încercarea sa de a releva modul 

în care se constituie o etică minimală în contextul unei societăţi 

ce se construieşte potrivit principiilor stricte ale unei etici 

raţionale. Într-un asemenea context se deplasează accentul 

                                                           
86 Tom Regan, The Case for Animal Rights, (Berkeley: University of California 
Press, 1983), 266-268. 
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