
5 

Cuprins 

Prefaţă ..................................................................................................... 7 
Introducere ............................................................................................ 13 
O introducere în deconstrucţia valorilor etice ............................ 21 
1. Deconstrucţia libertăţii în autonomie ....................................... 31 

1.1. Autonomia relaţională. Teoria agentului moral ...................... 37 
1.2. Autonomia ca proces stadial în dezvoltarea morală .............. 42 
1.3. Autonomia ca autodezvoltare psiho-socială prin „tendinţa 
actualizantă” ........................................................................................ 47 
1.4. Responsabilitatea social-morală faţă de autonomia  
individului ............................................................................................ 51 

2. Deconstrucţia datoriei şi carităţii în responsabilitate .......... 59 

2.1. Deconstrucţia datoriei etice ....................................................... 59 
2.1.1. „Amurgul datoriei” în etica postmoralistă ......................... 64 
2.1.2. (Re)construcţia etică a responsabilităţii în acţiunea 
comunicativă ..................................................................................... 72 
2.1.3. Responsabilitatea în etica grijii ............................................. 79 

2.2. Caritatea, de la valoare creştină la valoare a practicilor 
profesionalizate ................................................................................... 86 

3. Deconstrucţia dreptăţii ................................................................. 95 

3.1. Dreptatea ca echitate .................................................................. 100 
3.2. Dreptatea ca îndreptăţire ........................................................... 106 
3.3. Dreptate procedurală .................................................................. 113 
3.4. Egalitarianismul. Egalitatea de şanse ........................................ 117 

4. Valori etice în practica serviciilor sociale ................................ 123 

4.1. Asistenţa socială între etica aplicată şi pragmatica socială .... 128 

O introducere în expertiza etică ..................................................... 135 
1. Expertiza etică şi comunicarea socială. Fundamente 
teoretice .................................................................................................. 151 
2. Modele ale deciziei etice .............................................................. 161 
3. Instrumente ale deciziei etice ..................................................... 177 

3.1. Auditul de etică în serviciile sociale .......................................... 177 
3.2. Construcţia codului de etică ...................................................... 189 
3.3. Necesitatea consimţământului în serviciile sociale................. 191 

Extras din volumul @ Frunza, A. (2010). Catre o noua
expertiza etica – deconstruind valorile etice. Iasi,

Romania: Lumen.



Ana FRUNZĂ 

6 

3.4. Comisiile de etică în sfera serviciilor sociale ........................... 194 
3.4.1. Statusul comisiilor de etică la nivel naţional – scurtă analiză 
legislativă ............................................................................................ 200 

3.5. Consilierea filosofică şi de etică ................................................ 206 

4. Supervizarea de etică ..................................................................... 213 
Concluzii ................................................................................................ 233 
Bibliografie ............................................................................................ 247 
Postfaţă ................................................................................................... 263 

Extras din volumul @ Frunza, A. (2010). Catre o noua
expertiza etica – deconstruind valorile etice. Iasi,

Romania: Lumen.


