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ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE 

etică = 1. Ştiință care se ocupă cu studiul teoretic al valorilor și condiției umane din perspectiva principiilor morale și cu rolul 

lor în viața socială; totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare; morală. 2. Privitor la etică (1), de etică, bazat 

pe etică, conform cu etica; moral. 

deontologie = 1. Parte a eticii care studiază normele și obligațiile specifice unei activități profesionale. 2. Teorie despre dato-

rie, despre originea, caracterul și normele obligației morale în general.  
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 Etica este o ramură a filosofiei 
care încearcă să răspundă la întrebarea 
ce înseamnă un comportament moral. 
Ea încearcă să ne arate care sunt drep-
turile şi responsabilităţile noastre mora-
le, cum să decidem ce e bine şi ce e 
rău, şi, în general, cum să avem o viaţă 
mai bună prin adoptarea unui comporta-
ment moral. Ea îşi extrage principiile din 
diverse religii, culturi şi filosofii din toată 
lumea. 

 Etica poate fi împărţită în trei 
mari categorii: meta-etica, care se ocu-
pă cu natura judecăţilor morale şi origi-
nile şi înţelesul principiilor morale; etica 
normativă, al cărei obiect este conţinutul 
judecăţilor morale şi determinarea de 
mijloace practice prin care să se poată 
decide ce e bine şi ce e rău din punct 
de vedere moral; şi, nu în ultimul rând, 
etica aplicată, al cărei scop este a de-
termina cum se poate ajunge la rezulta-
te morale în anumite situaţii (ex.: avor-
tul, eutanasia, drepturile animalelor 
etc.).  

 În cadrul acestor categorii gene-
rale pot fi identificate la rândul lor mai 
multe subcategori: etica normativă, eti-
ca virtuţilor (ex.: stoicism, hedonism, 
epicureanism etc.), etica modernă (ex.: 
utilitarism, consecinţionism, egoismul 
etic etc.), etica postmodernă (ex.: 

antihumanism, post-structuralism, etica 
maşinilor etc.), etica aplicată (ex.: etica 
relaţională, etica militară, etica în afaceri 
etc.), psihologia morală, etica evoluţio-
nistă şi etica descriptivă. 

 Deontologia, cunoscută şi ca 
etica deontologică, este o categorie a 
eticii care determină corectitudinea 
comportamentului unei persoane prin 
examinarea acţiunilor şi a intenţiilor 
acesteia şi a cât de bine respectă aces-
te acţiuni şi intenţii un anume set de 
reguli şi obligaţii. Astfel, spre deosebire 
de consecinţionalism, care determină 
corectitudinea comportamentului unei 
persoane prin prisma consecinţelor 
(pozitive sau negative) pe care le au 
acţiunile acesteia, în deontologie o acţi-
une poate fi considerată corectă chiar şi 
atunci când dă naştere unei consecinţe 
negative, atâta timp cât acţiunea în cau-
ză respectă regula “tratează-l pe celălalt 
aşa cum vrei să fi şi tu tratat”. Atâta timp 
cât această regulă este respectată nu 
este important dacă persoana care 
efectuează acţiunea în cauză este sau 
nu virtuoasă, sau dacă intenţile cu care 
o efectuează sunt bune sau rele. Pentru 
deontologi, avem o datorie de a efectua 
acţiuni care sunt în mod inerent bune, 
fără însă ca intenţiile noastre sau con-
secinţele acţiunilor să fie în mod inerent 
bune sau rele.  

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un om lipsit de etică 

este un animal sălbatic 

asmuţit asupra acestei 

lumi.” (Albert Camus)  


