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Summary 

In the Republic of Moldova, the issue concerning the ethics of the public ser-
vant was discussed at the plenary meeting of the Parliament and on February 
22, 2008 the Law on the Code of Conduct of the Public Servant was adopted. 
We believe that this Code will make a link between what is specific and personal 
and what is general, public and moral, as when the moral codes lack, people 
lose trust in public processes.  Staring with the middle of 1980s the civil service 
has been undergoing hard and complicated times in the Republic of Moldova.  
The administrative competence is constantly worsening due to a formalist frag-
mentation into a multitude of hostile camps, confronted by centrifugal forces of 
politicians who reduce themselves to only one problem outside the new policy 
of litigation within a system of intergovernmental relations, which neglects the 
administrative control. 

1. Din istoria dezvoltării acestui 
fenomen

Totalitatea normelor morale, 
corespunzătoare ideologiei societăţii, 
poartă, după cum se ştie, denumirea 
de etică. Este cunoscut faptul că ad-
ministratorii publici, se conduceau оn 
cele mai dese cazuri, la etapa iniţială 
de dezvoltare a societăţii, de anumite 
principii etice şi coduri morale.

Оn trecutul istoric, un lucru foarte 
important оn comportarea etică a celor, 
care activau оn administraţia publică 
era manipularea cu banii.

Оn SUA, puritanismul a lăsat o 
moştenire de valori, care este cunoscută 
astăzi ca morală puritană. Aceasta spune 
că munca grea aduce prosperitate, iar o 
gestionare eficientă este scopul principal 
al statului. Doctrina relatată оn „che-
mare” оnseamnă că fiecare e chemat 
să ia parte la construcţia Regatului 
nepărtinitor al lui Dumnezeu. Unii sоnt 
fermieri, alţii – negustori, educatori, 
pescari, dar chemarea cea mai sfоntă 
pentru toţi este să se supună legii. Dacă 
pătrundem оn adоncul faptelor istorice, 
atunci vedem lucruri foarte interesante 
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оn constituirea administraţiei publice 
din ţara menţionată.

Magistraţii aleşi de puritani şi 
funcţionarii publici indicaţi de magistraţi 
pentru gestionarea proprietăţii publice 
au fost porecliţi de populaţia din golful 
Massacheusette „sfinţi vizibili”. Respon-
sabilitatea constituţională a sfinţilor a 
fost de a impune canoanele de sobriet-
ate, pietate şi economie balansată, ca 
să fie posibilă acumularea capitalului. 
Profesionalismul lor consta оn capaci-
tatea de a aduna averea publică, evitоnd 
dezordinea оn comunitate, asociată cu 
ajutorul obştesc escrocilor, cerşetorilor 
şi vagabonzilor. Fiind economi şi 
modeşti cu impozitele, funcţionarii pub-
lici puteau să le folosească la sporirea 
averii statului şi astfel să convingă pe 
toţi cetăţenii că ei au fost оntr-adevăr 
aleşii lui Dumnezeu.

Acum să ne gоndim ce crez şi dem-
nitate predomina la aceşti oameni, care 
făceau serviciul la stat, cоtă оncredere 
aveau оn ei cetăţenii, de ce autoritate se 
bucurau ei?

Dar au trecut anii aceia şi cu timpul 
morala puritană şi-a pierdut referinţele 
sale către Regatul lui Dumnezei. Ea 
s-a оnvechit şi s-a transformat оntr-un 
utopism practic, care avea drept scop 
evitarea abstracţiei morale. Experienţa 
i-a оnvăţat pe fondatorii eticii şi moralei 
оn administraţia publică că adminis-
tratorii publici, оn general, nu au fost 
sfinţi şi era nevoie de precauţie оnainte 
de a exprima virtuţile. Dar aceste 
precauţii nu puteau fi bazate pe astfel 
de abstracţie morală, datorie sau bunul 
public. Dacă aceasta s-ar оntоmpla, spu-
neau americanii, ar conduce naţiunea 
către un fel de tiranie morală, care ar 
fi acceptată la Geneva sau оntr-un alt 
bastion calvinist, dar nu оntr-o astfel de 

ţară, cum sоnt Statele Unite.
Fondatorii sfătuiau comportarea оn 

chestiunile morale. Pericolul adevărat, 
spuneau ei, era că funcţionarul public 
moral timid оşi va nimici drepturile 
individuale, iar toate chestiunile indi-
viduale au fost mai importante decоt 
prosperitatea (totuşi nu cu mult).

Adepţii principiului moral nu cunosc 
căile după care libertatea politică şi en-
ergia economică inevitabil produc imo-
ralitate. Instituţiile guvernamentale vor 
controla orice dezastru, fără consecinţe 
sociale ale sectarismului religios.

Membrii noii clase administrative 
vor fi indulgenţi cu imoralitatea, ţinоnd 
cont de faptul că oamenii nu sоnt 
оngeri, dacă ei ar fi fost, nu era nevoie 
de guverne.

Această оnţelepciune utilă a fost 
transformată de generaţia următoare 
de funcţionari civili americani оntr-o 
poziţie, care egala comportarea etică 
cu supunerea legii. Cea mai principală 
responsabilitate morală a adminis-
tratorilor publici este de a se ţine de 
directive, constituite legal de superiorii 
ierarhici şi reprezentanţii aleşi de popor. 
Оnsemnătatea acestei reguli rezidă оn 
faptul că ea se conformează cu valorile şi 
principiile fundamentale. Slăbiciunea ei 
constă оn faptul că reimpune o concepţie 
tehnocrată şi instrumentalistă a prac-
ticii profesionale, care interpretează „оn 
roz” esenţa morală inevitabilă a vieţii 
administrative reale.

Оn chestiunile morale cea mai 
răspоndită a fost şi este ideea virtuţii. 
Prin virtute se оnţelege confortul şi 
bunăstarea personală pentru profitul 
comunităţii şi o contribuţie la dezvol-
tarea esenţei statului. Оn contextul său 
aristotelic, virtutea este legată direct de 
acţiune şi nu numai de un fel anumit 
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de a gоndi sau a simţi. Aici participă 
activitatea cognitivă, care este cultivată 
şi nu оnnăscută.

Dacă virtutea este o trăsătură de 
caracter care poate fi cultivată, atunci 
comportarea etică poate fi influenţată 
de un cod de morală, ce оncurajează 
administratorii publici să facă alegeri, 
raţionamente cuvenite şi să acţioneze 
sancţionat.

Оn jurămоntul atenian, de exemplu, 
virtutea include promisiunea de a lupta 
pentru ceea ce este mai sfоnt şi pentru 
idealurile oraşului. Оn Codul de morală 
al societăţii americane pentru admin-
istrarea publică, virtutea include o 
contribuţie la democratizarea celor mai 
оnalte standarde ale integrităţii person-
ale, cinstii, onestităţii şi bărbăţiei.

Aici avem nişte calităţi foarte im-
portante, care ar оnzestra şi la noi 
funcţionarul public cu cele necesare 
pentru a-şi face serviciul mai autoritar. 
Dar, cu părere de rău, aceste calităţi se 
vor cultiva numai la generaţiile viitoare. 
Rămоne pentru perioada dată măcar 
să descriem cum se vede practica unui 
administrator moral, care să includă 
simţul responsabilităţii, priceperea de 
a comunica şi de a administra personal, 
cu accent pe atragerea specialiştilor 
competenţi, capacitatea de a cultiva 
şi de a folosi potenţialul instituţiei, 
dorinţa de a se angaja оn soluţionarea 
problemelor şi de a lucra cu ceilalţi ca 
o echipă şi оncredere suficientă оn sine 
pentru a iniţia idei noi.

Оn Republica Moldova, problema 
eticii funcţionarului public a fost 
discutată оn şedinţa plenară a Parla-
mentului pe data de 22 februarie, 2008, 
fiind adoptată Legea cu privire la Codul 
de conduită al funcţionarului public. 
Credem că acest cod va face legătura 

оntre ceea ce este specific de ceea ce 
este general, public şi moral, deoarece 
оn cazul оn care lipsesc codurile de 
morală, oamenii pierd оncrederea оn 
procesele publice.

Оn Republica Moldova pe la mijlocul 
anilor ,80 ai secolului trecut pentru 
serviciul public s-au оnceput vremuri 
grele şi foarte complicate, care оntr-
un fel continuă şi acum, se observă 
o оnrăutăţire stabilă a competenţei 
administrative cu o fragmentare a 
lagărelor duşmănoase, confruntate 
de forţele centrifuge ale politicienilor, 
limitaţi la o singură problemă, оnafara 
noilor politici de litigiu оn cadrul unui 
sistem de relaţii interguvernamentale, 
care neglijează controlul administra-
tiv.

2. Aspectul etic – produs al culturii 
generale 

Activitatea administrativă a 
funcţionarilor publici este reglementată 
оn mod formal de un şir de acte norma-
tive şi juridice. Оnsă acestea se referă 
doar la procedurile şi acţiunile muncii 
respective. Оn afara prescripţiilor nor-
mative şi juridice, rămоne o diversitate 
de relaţii reciproce оntre funcţionarii 
publici şi societate. Apar o mulţime 
de coliziuni ce nu pot fi reglementate 
juridic. Toate acestea se află оn aria de 
acţiune a normelor sociale – normelor 
moralei, rolul reglator al cărora este 
un factor important al eficienţei şi 
autorităţii serviciului public.

Totalitatea normelor morale, 
corespunzătoare ideologiei societăţii 
poartă, cum se ştie, denumirea de 
etică.

Aspectul etic este, оn mare măsură, 
un produs al culturii generale, deci, 
gradul de exprimare a normelor mo-
rale este оn funcţie de nivelul culturii 
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de care dispune individul. Deja nu de 
puţini ani unii savanţi, autori ai mul-
tor publicaţi cu tematică filozofică sau 
sociologică (P. Sorokin, O. Spengler, 
Berdaev), discutоnd despre problemele 
dezvoltării culturii, recunosc fenomenul 
decadenţei acesteia. Considerăm că la 
etapa dată se resimte nu atоt decadenţă, 
cоt un proces de schimb al modului de 
existenţă, o reformare a sistemului de 
valori оn rezultatul dezintegrări lor. 
Acest proces este acceptat de societate, 
оn mod diferit, оn funcţie de diferenţa 
de vоrstă, de caracteristica perioadelor 
оn care şi-au trăit viaţa.

Sоnt, desigur, şi dintr-aceia (O. Spen-
gler) care expun o diagnoză pesimistă, 
argumentоnd că amurgul, criza culturii 
este o agonie a morţii societăţii şi culturi 
occidentale. Adepţii lui O. Spengler se 
declară ferm convinşi că orice cultură 
este muribundă1. 

Оn viziunea lui Sorokin, aceste cauze 
nu sоnt absolut corecte, el consideră 
că nu este vorba de criză obişnuită, 
ci extraordinară. Aceasta este criza 
оntregii vieţi, a modului de gоndire şi de 
comportament caracteristice societăţii. 
Ea cuprinde arta şi ştiinţa, filozofia şi 
religia, dreptul şi morala, modul de viaţă 
şi moravurile. Criza include оn sine 
formele de organizare socială, politică, 
economică, chiar formele căsătoriei şi 
familia2.

Şi dacă să fim оntr-o anumită măsură 
de acord cu faptul că există o criză a 
оntregii vieţi, apoi unul dintre motivele 
serioase este centralizarea. Unele state 
culte nu mai acceptă această centraliza-
re оn actualitate. Schweitzer utilizează o 
metaforă, după părerea noastră, foarte 
potrivită оn privinţa aceasta, adică оn 
ceea ce priveşte pierderile culturale 
ale societăţii moderne: „Apare situaţia 

transformării pădurii оn parc, оn care 
despre bogăţia vegetaţiei forestiere nici 
nu mai poate fi vorba, chiar dacă acest 
parc poate avea calitate utilă”3.

Comentоnd sensul acestei metafore, 
Zinaida Chitoroagă spunea că omul 
devine atоt de dependent de organizaţie, 
societate оncоt el оncepe să o conceapă 
ca pe victorie a sa. El devine asemenea 
unei mingi ce-şi pierde elasticitatea, dar 
care menţine orice urmă de la apăsarea 
ei sau de la lovitura primită. Domină 
fanatismul colectivismului asupra in-
dividualului. Există pericolul pierderii 
omeniei. Aşa se poate intra оntr-o nouă 
epocă medievală4.

Despre un declin al culturii, оn gen-
eral s-a vorbit mult оn a doua jumătate a 
sec. XX, se vorbeşte şi acum la оnceputul 
sec. XXI, dar cu mult mai pronunţat. 
Această situaţie influenţează negativ 
evoluţia spiritului etic. O cauză a acestui 
fenomen a fost şi a rămas оnaintarea 
forţelor materiale оn comparaţie cu cele 
spirituale. Cоndva ele acţionau paralel 
şi оn concordanţă, parcă оntrecоndu-se 
оntre ele. Dar cu timpul şi, mai ales оn 
prezent, „Nebunia banilor” a condus 
la schimbarea bruscă a valorilor. Din 
toate (titluri, slavă, slavă pe tărоmul 
ştiinţei, politică) se caută să se tragă 
foloase băneşti. Astăzi nici o valoare 
nu mai este absolută şi sfоntă. Mai 
mult decоt atоt, despre aceasta mulţi, 
inclusiv din rоndul intelectualilor, cu 
regret cоnd se vorbeşte despre rolul 
aspectului moral оn viaţa socială şi оn 
procesul educaţional, privesc cu mare 
dispreţ aceste lucruri.

Anarhia moralei e provocată de 
lipsa unui imperativ categoric, care 
i-ar putea uni pe toţi. Оn asemenea 
condiţii, fiecare este sieşi un legiuitor 
moral propriu. Unii poate ar spune că e 
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corect aşa. Dar să ne gоndim cоt se poate 
de serios. Neapărоnd normele morale 
absolute, cultura actuală poate ajunge 
la sinucidere. Să ne ferească Domnul 
de aşa nenorocire!

Lipsa normelor morale abso-
lute stimulează dominaţia puterii şi 
constrоngerii оn viaţa socială. Forţa 
devine unicul mijloc de autoritate şi dacă 
se prelungeşte mult timp, viaţa socială 
va deveni imposibilă. E groaznic? Da, 
e groaznic! Tocmai de aceea, pentru 
a ieşi din această situaţie este necesar 
de a trece la alt tip de cultură. Reală 
poate deveni cultura ideaţională cu 
raţionalitatea ei. Purificarea se va lansa 
şi va avea loc inevitabil o оnnoire a cul-
turii. Dar aceasta va fi un proces foarte 
оndelungat şi deloc uşor.

Aceasta va deveni perspectiva 
оndepărtată, dar, deocamdată, tot mai 
mult оn domeniul culturii intervine 
incompetenţa. Se extinde dominaţia 
faptelor şi o veneraţie a lor. Tot mai mult 
se simte o decădere a ştiinţei, a culturii 
şi a moralei. Оn general, oamenii de 
ştiinţă sоnt prea puţin preocupaţi de 
aprecierea esenţială a faptelor. Apoi 
intervine tot mai activ şi оntr-o formă 
brutală materialismul, ce ar răsturna 
totul cu capul оn jos, valorile s-au in-
versat. Aceasta-i tragedia noastră acum, 
la оnceputul noului mileniu. Ce va fi 
mai departe, se va vedea, dar aceasta 
depinde, оn mare măsură, şi de faptul 
ce guvernări, competente sau nu, vor 
veni la putere.

3. Stilul comportamental admi-
nistrativ оn activitatea organelor 
administraţiei publice

Deocamdată, procesul spiritual-etic 
influenţează negativ asupra organizării 
birocratice a instituţiilor statale. 
Оn ultimii 10-15 ani, оn societatea 

moldovenească, ca şi оn multe alte 
ţări, „pe lоngă tumultul de probleme 
economice şi sociale, s-a evidenţiat o 
criză a spiritului pe un fon general de 
оnviorare. Ea se manifestă, оn primul 
rоnd, оn dezorientări de proporţii mo-
rale. Pare că există un paralelism оntre 
maturizarea cetăţenească a individului 
şi a comunităţii noastre, ridicată la 
nivel de naţiune оn condiţiile liberei 
determinări. Оn drumul spre această 
identitate naţională şi spirituală o 
deosebită оnsemnătate o au stilurile şi 
comportamentul administrativ, care 
influenţează direct asupra maselor”5.

Aceste constatări sоnt foarte actuale 
оn activitatea organelor administraţiei 
publice. Creşterea importanţei so-
ciale a elementului etic оn activitatea 
funcţionarilor publici contemporani 
e condiţionată de mai mulţi factori de 
ordin politic, economic şi social. Refac-
erea radicală a sistemului social-politic, 
a relaţiilor economice, prăbuşirea ide-
alurilor anterioare şi căutarea altor noi 
generează situaţii nestandarde, care nu 
sоnt reglementate de normele juridice. 
Оn asemenea cazuri, profesionalismul 
şi nivelul moral al funcţionarului sоnt 
factorii de care depinde nu numai au-
toritatea puterii, eficacitatea realizării 
scopurilor strategice şi a deciziilor 
concrete, ci şi confortul social.

De ce ar trebui să acordăm astăzi mai 
multă atenţie decоt oricоnd factorului 
spiritual-etic оn procesul de formare a 
funcţionarului public?

Geniul computerului, de exem-
plu, care comunică tot timpul nu cu o 
persoană ci cu un terminal, “poate că 
ar avea nevoie de un” „aid-memorie” 
ca să salute şi să zоmbească atunci 
cоnd оşi оntоlneşte colegii pe hol. Dar 
cadrul superior de conducere n-ar avea 
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oare nevoie de un „aid-memorie”, care 
să-i amintească să spună „onorabile” 
оnaintea numelor unor persoane im-
portante de pe lista corespondenţei sale. 
Un tоnăr primar poate că ar avea mare 
nevoie de a fi cu priviri plăcute ca să 
poată convinge mai uşor vizitatorii mai 
оn vоrstă ca el, dar şi clienţii executi-
vului cu care trebuie să rezolve marile 
probleme ale comunităţii.

Funcţionarii publici, indiferent de 
faptul оn ce funcţie оşi fac serviciul, 
trebuie să se conducă de principiul că 
comportarea adecvată asigură suc-
cesele dorite, sporeşte autoritatea; 
оmbunătăţeşte climatul de muncă 
şi contribuie la ridicarea moralului 
angajaţilor, creоnd o imagine favorabilă 
organizaţiei. Evident, că o atmosferă 
оn care funcţionarii din instituţia 
administrativă se respectă unii pe 
alţii, respectă şi onorează colegii lor 
din instituţia ierarhic superioară, face 
o impresie mai bună cetăţenilor, care 
frecventează instituţia dată şi a organ-
elor statului, оn оntregime. Este foarte 
important de ştiut şi bine de оnţeles că 
un executiv al cărui personal are o com-
portare demnă şi de оnaltă clasă atrage 
оn activitatea sa nu numai cetăţenii 
localităţii, dar şi organizaţiile economice 
private, obşteşti şi chiar reprezentanţii 
structurilor din afara republicii şi ai 
organismelor internaţionale.

Dar, pe de altă parte, o compor-
tare neglijentă, lipsită de etică, de 
conştiinciozitate şi de atenţie este lesne 
de sesizat оn orice domeniu, dar mai 
ales оn domeniul de activitate publică, 
făcоndu-i pe toţi cei implicaţi оn 
procesul acestei activităţi să se simtă 
stоnjeniţi: „un comportament negativ”, 
indiferent dacă provine din neglijenţă, 
neatenţie sau ignoranţă, poate costa 

organizaţia publică şi pe conducerea ei 
foarte scump – pierdere de autoritate, 
imagine nefavorabilă etc.

4. Оnsemnătatea normelor etice оn 
activitatea cadrelor de conducere

Оn perioada оn care ne aflăm nu e 
deloc simplu de format оn administraţia 
publică din Moldova un personal, care 
ar corespunde оn mod ideal principiilor 
şi normelor etice, оn primul rоnd, cad-
relor de conducere.

După cum se ştie, cadrele de con-
ducere din administraţia publică se 
deosebesc esenţial оn funcţie de gr-
adul de vоrstă din care fac parte. Este 
clar, calităţile şi datele necesare ale 
conducătorilor s-au format sub influenţe 
culturale şi sociale foarte diferite. Daca 
e să facem o statistică a diferenţelor 
dintre instruirea lor оn ceea ce priveşte 
comportamentul lor social, am putea 
să-i оmpărţim оn trei categorii după 
vоrstă: vоrstnici, de vоrstă mijlocie şi 
tineri.

Conducătorii vоrstnici, trecuţi de 50 
de ani, sоnt produsul unei epoci total 
diferite. Ei fac parte dintr-o societate оn 
care familia formată de vechile tradiţii 
era, din punct de vedere moral, familie 
sănătoasă şi călită de greutăţile vremii, 
cu dorinţa de a munci şi de a-şi asigura 
o viaţă mai bună. Din vechile obiceiuri, 
era primit ca seara după o zi grea de 
muncă, iar duminica la prоnz, să se 
adune оn jurul mesei unde discuţiile 
se purtau оn formă de povaţă. Acolo 
оnsuşeau şi manierele cele mai fru-
moase şi elementele etico-morale pe 
care trebuia să le cunoască fiecare ado-
lescent. Copii оnsuşeau aceste calităţi 
şi prin osmoză (difuziune). Chiar dacă 
se оmpotriveau disciplinei şi compor-
tamentului social, ei trebuiau totuşi să 
se supună.
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Creştea tineretul ştiind cum trebuie 
să se comporte оn orice situaţie socială 
şi adesea nu-i оnţelegeau pe cei care nu 
ştiau s-o facă. Pentru ei aceste cunoştinţe 
şi deprinderi de viaţă erau fireşti şi aca-
demice. Astăzi, aceşti conducători pot 
face faţă situaţiilor sociale, deseori nu 
simple, deşi protocolul s-a schimbat. Оşi 
fac ei datoria faţă de stat cu sоrguinţă 
şi оn mod cinstit. Nu оnzadar, acestora 
li se spune „oameni cu obraz”.

Conducătorii de vоrstă mijlocie, 
care au acuma peste 30 de ani, sоnt 
produsul perioadei istorice cu mai 
multe tulburări sociale simultane, dintre 
care оn condiţiile Moldovei cele mai 
serioase au fost conflictele armate de la 
оnceputul anilor’90, apoi schimbările 
sociale de trecere de la regimul totalitar 
de conducere la cel de independenţă şi 
suveranitate. Reorganizarea şi democ-
ratizarea erau „оn floare”, „la modă” 
оn tinereţea lor, оn timp ce comunicarea 
dintre părinţi şi adolescenţi devenise 
foarte complicată. Tinerii denigrau 

instituţiile, iar bunele maniere erau 
considerate de către oricare tоnăr de 
peste 14 ani, drept оnvechite.

Astăzi aceşti conducători trebuie să 
facă faţă multor situaţii de administrare 
оn care este nevoie de abilitate, ceea ce 
оi determină să nu se simtă оn largul lor. 
Ei muncesc din greu pentru a găsi modul 
potrivit de comportare manierată pоnă 
să realizeze atitudinea corespunzătoare. 
Dar nu оn toate cazurile le reuşeşte la 
nivelul cuvenit. Оn situaţii diferite pot 
ieşi din оncurcătură mai uşor acele 
persoane оn apropierea cărora se află 
specialişti cu o experienţă şi o pregătire 
mai bună profesională.

Conducătorii tineri, care au 25-30 
de ani, sоnt produsul noilor tehnologii 
şi ai inovaţiei оn educaţie. Ei au crescut 
оntr-o perioadă оn care viaţa de familie 
a fost segmentată. Acceptă căsătoriile 
multiple şi se dedau unor activităţi, 
care fie оi ţin departe de casă, fie că-i 
“imobilizează” оn camerele lor. Conser-
vatori, оn mod fundamental, au primit 
puţină educaţie оn ceea ce priveşte 
bunele maniere şi comportamentul de 

după absolvirea şcolii.
Sоnt multe оmprejurări оn care aceste tinere cadre de conducere nu se simt 

оn largul lor, dar continuă să-şi menţină modul lor de comportare. Adesea nu 
ştiu „ce ar trebui să facă”, dar şi adesea fac după felul cum оnţeleg ei, dar nu 
corespunzător principiilor de bază ale administraţiei publice. La mulţi dintre ei 
se observă оnfumurarea şi оngоmfarea.

5. Etica administrativă – variantă de etică profesională
 „Etica administrativă sau a gestiunii ca variantă de etică profesională pre-

supune aplicarea principiilor morale оn comportamentul persoanelor cu funcţii 
оn instituţii şi organizaţii de orice natură şi, оn mod special, оn al celor cu funcţii 
executive оn administrarea publică”6. Оn această sferă, aplicarea normelor ce ţin 
de morală este deosebită de aplicabilitatea оn relaţiile vieţii particulare. 

Deoarece adesea activitatea de administrare exclude aprecierea şi judecata 
morală, dominоnd оn ea realizarea fie a concepţiei eticii neutralităţii, fie a „eticii 


