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Etica în psihologie 

 

Adrian ANGHEL 

Universitatea Româno-Americană, București, România 

 

 

Abstract 

În cadrul acestei lucrări, tema abordată este etica în domeniul profesional al psihologiei. Se vor 

pune în lumină aspecte teoretice și practice care ilustrează conceptele de etică și psihologie în 

același context. Vor fi discutate, de asemenea, principalele dileme sociale cu care se confruntă 

domeniul propus spre analiză și soluții posibile pentru remedierea acestora. La sfârșitul acestei 

lucrări vor fi extrase concluziile și vor fi indicate noi direcții de studiu care să transcendă 

limitele actualei cercetări. 

Cuvinte cheie: etică, psihologie, filosofie 

 

 

 

Introducere 

Tema abordată în această lucrare este etica în domeniul psihologiei. Acest subiect este unul de 

o importanță majoră în noul context global în care, „distanțarea socială”, impusă de către 

autoritățile statelor lumii a avut ca efect secundar faptul că, din ce în ce mai multe persoane 

suferă de tulburări de personalitate sau comportamentale, de multe ori fără a fi conștiente că au 

nevoie de ajutor de la un specialist. De asemenea, este deosebit de importantă în contextul în 
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care interacțiunea umană a fost limitată la minim, mediul on-line preluând o mare parte din 

funcția socială a indivizilor. Nu în ultimul rând, etica joacă un rol major în sancționarea 

comportamentelor neadecvate asupra unor categorii sociale vulnerabile ce suferă major din 

cauza etichetării, pe care, de multe ori, psihologii și persoanele care au legături conexe cu acest 

domeniu nu se feresc să le folosească.  

Lucrarea de față dorește să expună, în primul rând, conceptele de bază menționate în 

text pentru a oferi cititorului o perspectivă de ansamblu. Acest lucru se va face prin definirea 

acestora cu ajutorul teoriei existente și expuse în studii anterioare. Ulterior, se va trece la 

dezbaterea temei de interes, corelarea termenilor de etică și psihologie. Nu în ultimul rând, vor 

fi prezentate principalele probleme pe care le dezvoltă domeniul psihologiei și soluțiile etice 

propuse pentru rezolvarea acestora. Studiul se va încheia cu extragerea concluziilor și oferirea 

de linii de ghidare pentru cercetări ulterioare. 

 

Informații generale despre etică și psihologie 

Conform dicționarului, etica este „știința care se ocupă cu studiul teoretic al valorilor și 

al condiției umane, din perspectiva principiilor morale, și cu rolul acestora în viața socială” 

(DEX ONLINE, 2021). O altă versiune prezintă etica ca fiind „un domeniu al filozofiei, mai 

exact al filozofiei morale. Termenii etică și morală sunt strâns legați. Amândoi se referă la 

acțiuni umane bune sau rele și la consecințele lor” (Folea, 2021). Etimologia cuvântului provine 

de la grecescul „ethos” ce înseamnă „obicei” sau „datină” și face trimitere către anumite 

cutume, moravuri și obiceiuri specifice unor culturi (Folcuț, 2020).  

Etica este obiectul de studiu al filosofiei și a fost abordată de-a lungul timpului de către 

multe personalități, de la Aristotel și Platon până la Kant sau Kohlberg.  
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Durkheim, într-o lucrare a sa referitoare la moralitate, susținea faptul că „este necesară 

ascultarea autonomă față de o concepție consensuală a binelui social comun pentru a susține 

coeziunea civilă în societățile postreligioase sau seculare” (Durkheim, 1961). 

Psihologia este „știința care se ocupă cu studiul psihicului” (DEX ONLINE, 2021). 

Termenul a fost folosit pentru prima oară în anul 1540 și derivă din cuvintele grecești „psyché”, 

ce înseamnă „suflet” și „logos” care reprezintă „știința” (Melanchton, 1540). Așadar, putem 

considera psihologia, în termeni stricți, „știința sufletului”. Piaget a avut o tentativă importantă 

în „încercarea de a oferi o relatare cognitiv-dezvoltatorie a rațiunii morale și a judecății” 

(Piaget, 1932). Kohlberg a dus mai departe munca lui Piaget și a susținut faptul că „atenția este 

probabil cea mai influentă teorie a dezvoltării morale și a educației din a doua jumătate a 

secolului al XX-lea” (Kohlberg, 1984) (Carr, 2007). 

 

Etica în contextul psihologiei 

În primul rând, putem lua în considerare posibilitatea „schizofreniei morale”, care ar 

putea apărea atunci când o persoană încearcă să caute sursa motivației morale din justificările 

morale ale filozofiei morale moderne (Hyemin, 2014). Stocker susținea faptul că urmărirea 

unor țeluri propuse de către filosofia morală modernă ne-ar lipsi de o viață fericită și împlinită, 

întrucât aceasta implică concentrarea individului asupra utilității acestuia în societate, 

sacrificând astfel elemente importante precum grija față de cei apropiați și dragostea. Astfel, 

potrivit aceluiași autor, urmărirea țelurilor morale, fără a lua în calcul căutarea împlinirii în 

viață, ar putea cauza în mințile noastre „schizofrenia morală” (Stocker, 2003).  

În al doilea rând, crearea unui „ideal moral” exprimat prin utilitarismul Kantian, nu 

corespunde cu idealul „fericit și prosper”, conform criticilor filosofiei virtuților (Wolf, 2003). 

Wolf susținea faptul că „sfinții morali”, definiți de filosofia modernă, nu reprezintă un punct 
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de interes pentru omul obișnui, deoarece acestora le lipsesc elemente cheie care conduc către 

o viață fericită. Așadar, este necesar să fie luat în considerare aspectul emoțional, bazat pe 

filosofia virtuții, punând accent pe fericire, îm momentul în care luăm în considerare natura 

moralității exemplare, care ar trebui să fie urmărită pe parcursul educației morale. Astfel, 

definiția unui scop moral ar fi redefinită în termeni de auto-privire și fericire în conformitate 

cu ideea eticii virtuții și a psihologiei pozitive. 

Mai multe studii  psihologice au demonstrat că existența unui model moral este crucială 

pentru dezvoltarea morală timpurie, iar întărirea socială nu este suficientă pentru a insufla o 

dezvoltare semnificativă (Bandura & McDonald, 1963) (Bandura A. , 1969). Totuși, nu 

întotdeauna prezentarea unui model moral aduce numai efecte pozitive. Există unele cercetări 

care relatează faptul că, în momentul în care participanții, în momentul în care auzeau relatări 

despre anumiți „sfinți morali” dintr-un timp îndepărtat sau irelevanți, experimentau stări 

emoționale negative, precum disprețul și afișau un comportament moral negativ (Monin, 

Sawyer, & Marquez, 2008) (Monin B. , 2007). 

 

Dilemele etice ale psihologiei 

 Domeniul psihologiei se confruntă cu numeroase dileme de ordin etic. Printre cele mai 

importante regăsim ignorarea sau tratarea superficială a traumelor copiilor, etichetarea unor 

categorii sociale într-un mod peiorativ ce conduce la slaba integrare sau chiar la marginalizarea 

acestora și lipsa de poziționare fermă ale instituțiilor competente în cazuri de încălcare a unor 

drepturi și libertăți, realizate de multe ori de către aceleași instituții care ar trebui în mod normal 

să le combată. 
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 În momentul în care vorbim despre copii, sensibilitatea subiectului abordat necesită o 

atenție suplimentară. Problema pe care psihologii și numeroase organizații de talie mondială o 

au de rezolvat este felul în care minorii sunt tratați în special în cadrul familial și mai apoi, în 

cazul în care aceștia au acces, în mediul educațional în cadrul școlilor. Potrivit UNICEF, 

„milioane de copii continuă să sufere încălcări ale drepturilor lor atunci când li se refuză 

îngrijirea medicală adecvată, nutriția, educația și protecția împotriva violenței” (UNICEF, 

2021). Bineînțeles, esențială este și educația pe care au primit-o anterior și părinții acestor copii. 

Cercul vicios nu poate fi combătut până ce nu va sosi momentul în care toate persoanele minore 

să aibă acces la educație și să poată fi susținuți în cadrul școlilor prin fonduri subvenționate de 

statul propriu sau furnizate de către organizații internaționale (Chaudhary, 2019).  

Nu în ultimul rând, trebuie menționat faptul că dascălii formatori trebuie să fie la rândul 

lor educați într-un spirit etic ireproșabil deoarece prejudecățile, lipsa de dorință de a îi ajuta pe 

elevii care nu se descurcă la fel de bine precum alții și violența conduc la inechități și la o 

dezvoltare precară a minorilor, ajungând astfel să devină adulți deficitari din punct de vedere 

emoțional și nu numai. Este bine de specificat faptul că majoritatea persoanelor cu tulburări de 

comportament și care comit anumite infracțiuni la vârsta adultă, menționează traume pe care 

le-au avut la vârsta copilăriei și, de multe ori, le provoacă la rândul lor, din frustrare sau pur și 

simplu din răzbunare față de propriile trăiri. 

 Etichetarea anumitor categorii sociale conduce de multe ori la integrarea precară a 

acestora sau chiar la marginalizarea lor în societate. Acest lucru nu trebuie confundat însă cu 

etichetarea pe care ne-o oferim noi înșine pentru a ne deosebi de alte persoane și a ne crea o 

identitate sau de a ne poziționa ferm în anumite condiții. Este un lucru anumit firesc ca anumite 

persoane să se definească ca fiind „vegan”, „părinte” sau „creștin” sau prin rolurile pe care 

acestea le au în societate „student”, „inginer” sau „preot”. Ceea ce nu este normal, însă, este 
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atribuirea unor etichete ce cauzează neplăceri persoanelor în cauză (Willis, 2018). Potrivit 

APA, „etichetele pot fi percepute ca peiorative și stigmatizante” (American Psychological 

Association, 2010). Acest lucru devine evident în cazul persoanelor care se află în programe 

de reabilitare.  

Etichete precum „pedofil” sau „infractor sexual”, nu fac altceva decât să influențeze 

negativ comportamentul persoanelor care ajung să se identifice și mai mult cu eticheta acordată 

(Tannenbaum, 1938). Mai mult decât atât, numeroase cercetări empirice au demonstrat faptul 

că, atribuirea unor astfel de atribute nu face altceva decât să stimuleze comportamentul deviant 

și să crească rata de recidivă a indivizilor (Bernburg & Krohn, 2006) (Chiricos, Barrick, Bales, 

& Bontrager, 2007) (Wiley & Esbensen, 2013). De asemenea, simpla existență a unor registre 

cu persoanele care săvârșesc anumite infracțiuni conțin etichete cu termeni peiorativi, însă, mai 

mult decât atât, acestea fiind publice în anumite țări contribuie la marginalizarea indivizilor, 

aceștia nemaiputând să își găsească un loc de muncă, ajungând astfel să nu aibă de ales decât 

să recidiveze sau să comită delicte chiar mai grave (Willis, 2018). Chiar programele ce se 

presupune că ar trebui să ajute la reabilitarea persoanelor ce comit anumite infracțiuni sunt 

denumite prin aceeași termeni. Exemple precum „Programul de tratament pentru infractori 

sexuali” sau „Serviciul național de gestionare a infractorilor” sunt sugestive și nu face altceva 

decât să le comunice participanților faptul că specialiștii și societatea în general îi privește ca 

pe un grup omogen, gata să recidiveze în orice moment. (Willis, Malinen, & Johnston, 2012). 

Soluția propusă este aceea de a lăsa la latitudinea persoanei vizate să îi fie atribuită o anumită 

etichetă, asta deoarece, în cele mai multe cazuri aceștia conștientizează fapta, însă aleg să fie 

asociați cu suferințele ce au dus la comportamentul lor deviant. Preferă să li se atribuie acțiunea 
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și nu atributul. Un bun exemplu ar fi diferența dintre eticheta de „infractor” și „persoană ce a 

comis o infracțiune” (Willis, Levenson, & Ward, 2010).  

Mai mult decât atât, probleme similare celor menționate anterior le au și persoanele 

care suferă de anumite boli psihice și care sunt marginalizate pe baza bolilor de care suferă. 

Tot asemănătoare este și soluția, deoarece trecerea de la „retardat”, „bolnav mintal” sau 

„schizofrenic” la „persoană cu deficit de inteligență”, „persoană care suferă de o afecțiune 

mintală” etc. ar putea aduce beneficii semnificative atât pacienților cât și eficienței 

tratamentului în sine. 

Este important de menționat faptul că etichetele folosite mai sus nu reprezintă altceva 

decât termeni cu uzanță generală și nu au alt rol decât de a prezenta o situație „de facto”, folosiți 

strict în vederea îmbunătățirii acestora. 

 

Concluzii 

 În lucrarea de față au fost prezentate aspecte teoretice și practice referitoare la etică și 

psihologie, atât luate în calitate de concepte separate cât și împreună, puse în același context. 

În prima parte a lucrării au fost definiți termenii de „etică” și „psihologie” după care a fost 

abordată o manieră filosofică asupra acestor două concepte puse în context. Au fost analizate 

articole și cărți publicate anterior pentru furnizarea acestor informații și a fost luată în 

considerare abordarea diferită a mai multor curente de gândire. Ulterior, s-a ajuns la punctul 

de interes maxim al acestei lucrări și anume dilemele de natură etică cu care se confruntă 

psihologia.  

 Parcurgând mai departe studiul, au fost observate diverse probleme, precum ignorarea 

sau abandonarea copiilor în momentul în care suferă traume, ba chiar provocarea acestora de 

către cei care ar trebui să le ofere soluții. O altă problemă majoră observată este cea a unor 
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categorii marginalizate, persoane ajunse în situații în care sunt complet excluse din societate. 

Astfel, s-a constatat și faptul că programele menite să ofere sprijin în acest sens nu fac altceva 

decât să adâncească mai tare prăpastia și eșuează cu brio în tentativa lor.  

 Nu în ultimul rând, soluțiile propuse în cadrul acestui studiu au rolul de a îmbunătăți 

calitatea programelor de reabilitare sau de ajutorare a categoriilor defavorizate, de a sublinia 

încă o dată în plus necesitatea de a trata ca prioritate zero educația în condiții optime pentru 

toți copii de pe această planetă și de a încerca să schimbe mentalitatea cu care sunt percepuți și 

etichetați anumiți indivizi. 

 În încheiere, este important de menționat faptul că lucrarea de față are la bază numai o 

parte din întreaga literatură de specialitate și este în continuare nevoie de mult mai multe studii 

pe această temă. Propunerile pentru studiile viitoare sunt de a cerceta mai în profunzime 

implicațiile pe care le au sistemele de învățământ deficitare din țările subdezvoltate asupra 

psihicului copiilor și asupra dezvoltării lor ulterioare în viața de adult și studierea altor categorii 

defavorizate care sunt marginalizate de societate și cărora specialiștii din domeniul psihologiei 

să le ofere o atenție sporită.  
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Abstract 

Considering the effect of ethics on research leads to the fact that scientists should think 

carefully about tthe decisions they would take to develop and evolve science, as this could lead 

to undesirable interaction with science, the harmonious evolution of nature and culture, and 

even with humans. It is inevitable that a choice will be based only on the basic principles of 

humanity, as expressed by the three Platonic values. Unfortunately, such a foundation cannot 

demonstrate a way to minimize all the risks associated with wrong decisions. However, as the 

contribution to the advancement of science is a professional and moral obligation of a scientist, 

the latter matter is normally obliged to make a decision on it is own. They must be aware that 

his personal responsibility can be accountable. 

Keywords: ethical principles of science, scientific decisions, code of ethics, rish of research , 

responsibility, virtue, logic, science 
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Introducere 

După cum sugerează titlul, această lucrare se referă la conexiunea dintre etică și știință 

;nu este doar o reflecție asupra „eticii științei” sau asupra „științei în etică ”, așa cum s-ar putea 

aștepta marea majoritate, având în vedere dezbaterile publice și  preocuparea omenirii  cu 

privire la știință și tehnologie. 

Se cunoaște faptul că știința este în permanentă însoțită de probleme morale; de fapt, a 

fost nevoie de gânditori precum Max Weber (1864-1920) să înceapă un proces care a condus 

la concluzia că nici știința de bază, foarte rațională nu este garantată a fi liberă de „judecăți de 

valoare”. Oamenii de știință  consideră că activitatea științifică autentică se află dincolo de 

atingerea scrupulelor morale, scopul acesteia fiind cunoașterea, depășirea limitelor (Margenau, 

1964). 

Astăzi, în special cu prezența chimiei în numeroase sectoare și dezvoltarea biologiei 

moleculare, există o suspiciune comună că, într-un fel sau altul, cercetarea ca atare este strâns 

legată de etică. Primul semnal clar în această direcție a venit de la Jacques Monod, un mare 

biolog în domeniul molecular care a ajuns să afirme că etica epocii noastre ar trebui să se bazeze 

pe cunoștințe științifice mai mult ca pe aspecte morale (Monod, 1970). Munca sa a demonstrat 

că reflecția filosofică s-a mutat de la o extremă la alta, de la o divizare rigidă a virtuților 

platonice - adevăr, dreptate și frumusețe (Monod, 1970) - la cealaltă extremă, unificarea lor sub 

brațul științei. Monod a fost declarat doar un om cultivat, nu un filosof, ci mai degrabă un 

materialist pronunțat; dar cu toate acestea el a crezut în rațiune, iar cartea sa a avut marele merit 

de a aprinde o dezbatere care i-a determinat pe mulți oameni de știință să ia mai serios ca 

niciodată, nevoia unei poziții filosofice serioase asupra relației dintre etică și știință (Jowett, 

1959). 
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Context & Studiu de literatură 

În lucrarea de fată voi încerca să exemplific unele dintre caracteristicile specifice unei 

perspective care separă cât mai mult posibil aspectele etice cuprinse în realizările științei, de 

problemele etice pe care oamenii le asociază astăzi cu progresul științei și tehnologiei, dar care 

au fost cu noi încă de la bun începuturi, pentru fiecare realizare tehnologică (unelte de fier, praf 

de pușcă etc.) care a fost folosită prost de către partea perversă a omului  

Există multe cuvinte sinonime cu principii, responsabilități, angajamente și interdicții 

în limba engleză, precum și în alte limbi influențate de tradiția greacă, romană și creștină; cel 

mai folosit este, fără îndoială, adjectivul „moral”, dar substantive precum moral, etică, 

deontologie, etic și morală, cu și fără relație cu știința, sunt folosite în ziare, reviste, cărți etc. 

(Beecher, 1966). 

Această recurență indică faptul că problema moralității rămâne semnificativă, în ciuda 

sugestiilor că codurile etice sunt pur și simplu structuri. Pe de altă parte, lipsa de atenție asupra 

sensurilor exacte ale termenilor este un simptom al pierderii culturii de către societățile bogate. 

(Pfaff, p. 6) Un dicționar puternic ajută la explicarea distincțiilor bazate pe utilizarea efectivă, 

precum și la includerea unei liste de concepte principale pe care este construit întregul subiect.  

 Termenul „etică” și conceptele centrale asociate cu acesta sunt extrem de importate fapt 

pentru care îmi voi îndrepta cercetarea asupra lor. Acceptările acestui termen, date de 

dicționarul Random House Unabridged sunt în număr de patru. Cu excepția acceptărilor de uz 

comun, două sunt esențiale pentru subiect: 

(a) legile comportamentale în raport cu un anumit tip de activitate umană sau o anumită 

categorie, societate etc. (de exemplu, etica medicală); 
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 (b) acea ramură a filozofiei legată de principiile de conduita umană, cu privire la corectitudinea 

sau greșeala acestor acte și bunătatea sau răutatea intențiilor și scopurilor acțiunilor respective. 

 Mulți oameni se gândesc doar la „etică” în sensul cel mai larg, dacă nu, fără a  

recunoaște faptul aceste coduri de conduită de astăzi sunt determinate în primul rând de 

deținătorii de opinii și de organizațiile cu putere politică. În special, se pare că libertatea 

judecății necesită o decizie cu privire la cel puțin două aspecte: dacă sunt necesare sau nu 

codurile de conduită în cercetare; (ii) la ce parte din „a creea știință” ar trebui codurile să  facă 

referință.  

 

Ramuri ale eticii și conduitei & Știința 

 Există două tipuri de etică. Primul este etica deontologică, care se referă la conduita 

corectă și esența obligației, fără respectarea motivelor sau scopurilor. O examinare rapidă 

relevă faptul că ceea ce se numește acum etică, ca în expresia „etică medicală”, este o substituție 

neîndemânatică pentru termenul mai complex, dar mai precis, „deontologie”, un set de coduri 

de conduită a căror interpretare critică este tocmai focalizarea eticii deontologice. Cealaltă 

ramură este etica axiologică, care se preocupă de valoarea motivațiilor și obiectivelor oricărui 

comportament. 

Pot exista alternative  care ar trebui să fie alese sau respinse, chiar dacă acestea nu pot 

fi clasificate ca „bune” sau „rele” de către standardele obișnuite. Pot exista alternative care sunt 

doar o chestiune de gust sau de modă ,prin urmare, nu depind de nicio interdicție sau obligație. 

Acțiunile care alcătuiesc conduita unei persoane ar trebui clasificate drept corecte, indiferente 

sau irelevante, greșite din punct de vedere etic. 
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Responsabilitatea & Riscul in știință 

În raport cu etica deontologică aplicată cercetării științifice, în teorie, orice experiment 

științific implică o măsură a riscului și, prin urmare, asumarea unei obligații care vine cu 

responsabilitate. Acest argument se bazează pe teoria conform căreia orice comportament care 

interferează cu evoluția spontană a naturii sau cu procesele obișnuite de tranziție din societate 

este probabil să aibă un impact nefavorabil (M, 1995). 

Contrar credințelor intuitive, deciziile nu se pot baza pur și simplu pe alternative 

precum  „da” sau „nu”, ci trebuie luate cântărind o serie de factori pozitivi și negativi, astfel 

putând lua decizii pentru care scrupulele moral ar fi puțin justificat, alte decizii posibil 

influențabile de gusturile personale, care cu siguranță ar include  o responsabilitate ridicată etc. 

Evoluția științei contemporane în secolul al XX-lea a avut atât repercusiuni binevenite, cât și 

nedorite pentru umanitate. Problema etică a responsabilității pe termen lung în cercetare este 

deosebit de importantă, în contextul posibilului pericol pentru generațiile viitoare ,care se 

confruntă cu consecințe mari și imprevizibile ale realizărilor științifice.  

Cu toate acestea, experiența despre existența imprevizibilă a sistemelor si proceselor  

inovatoare și faptul că  circumstanțele generațiilor viitoare nu pot fi prevăzute ne dau motivul 

pentru care există îndoieli semnificative cu privire la responsabilitatea pe termen lung în raport 

cu știința. 

Acest argument se bazează, de asemenea, pe o cunoaștere a răspunderii pe termen lung. 

Trebuie clarificat cine este responsabil, dacă cercetătorul, destinatarul sau persoanele care 

profită de rezultatele științei o fac într-un mod etic ,rațional etc. În cele din urmă, va trebui să 

se stabilească responsabilitatea pe termen lung în cadrul mecanismelor de luare a deciziilor 

sociale pentru a nu afecta cercetările in diverse domenii (Brian, D., 1996). 



 

  Studii și Cercetări Academice, 3(2) (2021)  20 

 

Aspecte științifice & Etică 

 Etica științei se referă la reconstrucția sistematică, în fiecare domeniu al științei și ceea 

ce privește subiectul său individual și procedurile științifice, orientările specifice acțiunilor 

determinate de logică, procedurile științifice  pentru o buna explicație etc. 

Etica științei poate fi definită de o anumită sferă de acțiuni, cuprinzând anumite moduri 

de cunoaștere și face parte din etica filozofică. În general, etica în  știință trebuie să abordeze 

două domenii interconectate de fenomene în raport cu provocarea aleasă. În primul rând, etica 

cercetării se bazează pe etosul particular al comunității științifice pentru a crea direcțiile către 

care omul de știință este angajat, astfel încât să îmbunătățească realitatea (Levi-Montalcini, 

1994). 

 Există o transformare liniară , neîntreruptă, de la regulile generale de funcționare (de 

exemplu, interzicerea falsificării rezultatelor cercetării) la legile clare pentru anumite 

discipline, la contextul metodologiilor respective. În al doilea rând, etica cercetării este 

preocupată de relația dintre orientările morale generale și provocările de a produce și aplica 

cunoștințele științifice. Există în esență o problemă a implicațiilor practice ale expertizei 

științifice din cunoașterea teoretică  atât în generare, cât și în utilizare (Beecher, 1966). 

 Experimentele pe oameni în cercetarea medicală și alte discipline medicale (în special 

în psihologie) sunt un exemplu al problemelor morale implicate în generarea de cunoștințe 

științifice. Discuțiile mai recente se concentrează pe experimentele pe animale sau intervenția 

genetică în genomul oamenilor, animalelor, plantelor și microorganismelor în scopul 

dezvoltării genetice (Hoffmann, 1990). 

 Problemele morale inerente implementării cunoștințelor științifice, precum și obligația 

oamenilor de știință implicați, sunt acum dezbătute în aproape toate domeniile științei moderne, 

mai ales de la „Proiectul Manhattan” ( Spicer C.M.). 
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 În esență, știința modernă s-a îndepărtat de ideea informației create de reflecție, 

deoarece acum se distinge în primul rând prin cunoștințe care își datorează existența intruziunii 

tehnologice în natură în condiții reglementate. Abia atunci când Kant și alți susținători germani 

ai idealismului au întreprins o profundă apreciere a provocărilor unei filozofii occidentale de 

înțelegere, a devenit evident că și acest lucru se datorează presupozițiilor morale (Beecher, 

1966). 

 Inițial nu erau în prim plan consecințele tehnice ale aplicării cunoștințelor, ci mai 

degrabă angajamentul omului de știință față de adevăr în interesul de a genera cunoștințe 

fiabile. Discuția despre etica științei a secolului al XX-lea, a fost determinată în primul rând de 

experiența dezavantajelor și consecințelor tehnice și practice. 

 Majoritatea oamenilor de știință au ridicat problema valorilor normative ale 

comportamentului lor în urma invenției armelor de distrugere în masă și a altor aplicații 

tehnologice la scară largă ale științei. Mai presus de toate, odată cu progresul în noile bioștiințe, 

a apărut problema obligației morale în generarea de cunoștințe (Gethmann C F, 1989). 

 Mi se pare potrivit să atrag atenția asupra a două citate care transmit importanța 

cercetării în cuvintele marilor oameni de știință. Primul este dintr-o prelegere târzie pe care a 

ținut-o Einstein și subliniază argumentul că cercetarea este o contribuție a omului de știință ca 

individ, nu doar ca profesie. 

  Deși sunt un singuratic în viața de zi cu zi, conștiința mea de apartenență la comunitatea 

invizibilă a celor care se străduiesc să obțină adevărul, frumusețea și dreptatea m-au apărat de 

sentimentul de izolare. Cea mai frumoasă și mai profundă experiență pe care o poate avea un 

om este simțul misteriosului. Este principiul de bază al religiei, precum și toate eforturile 

serioase în artă și știință. Cel care nu a avut niciodată această experiență mi se pare, dacă nu 
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chiar mort, atunci cel puțin orb. A simții că în spatele oricărui lucru care poate fi experimentat 

există ceva pe care mintea noastră nu îl poate înțelege și a cărui frumusețe și sublimitate ne 

ajunge doar indirect și ca o reflexie slabă, aceasta este religiozitatea. În acest sens, sunt religios. 

Pentru mine este suficient să mă întreb de aceste secrete și să încerc cu umilință să înțeleg cum 

mintea mea  creează o simplă imagine a unei structurii atât de mărețe pentru tot cea ce există 

(Brian, D., 1996). 

 Următorul citat se referă la relația dintre descoperirea misterelor naturii și exercitarea 

constrângerii, prezentând în același timp concluzii fără prudență și simțul proporțional. 

Anumite fapte, în mâinile academicienilor și jurnaliștilor părtinitori din punct de vedere politic 

sau doar superficiali, pot fi folosite pentru a favoriza aprobarea declarațiilor lor ideologice. 

Indiferent dacă astfel de afirmații sunt adevărate sau nu, un om de știință nu permite o astfel de 

utilizare abuzivă a științei. 

 Girolamo Fracastoro (1478-1553),a fost un renumit medic și cărturar din Verona în 

prima jumătate a secolului al XVI-lea care s-a luptat  împotriva unei doctrine asupra căii bolilor 

care era considerată a fi ghidată de stele. Consider că această întâmplare ar trebui să fie 

subiectul unei îndelungate contemplații, inclusiv să cuprindă meditația asupra deteriorării 

educației generale în societate. 

 Se pare că acele lucruri care sunt profund ascunse în natură aparțin mai mult decât altele 

domeniului lucrurilor divine și cerești, ele ar trebui să fie obiectul reticenței și al tăcerii sau cel 

puțin comunicate nu numai modest, ci cu o măsură de decență; pentru că se pare că natura 

însăși a dorit să fie profund ascunsă (Fracastoro, 1540). 
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Concluzii 

 La început m-am întrebat dacă ar exista o dimensiune etică a științei, chiar dacă 

cercetarea a fost efectuată doar de dragul cunoașterii. Am descoperit că răspunsul este 

afirmativ, tocmai pentru că în știință, un om se confruntă în mod constant cu alegeri ambigue 

din punct de vedere moral. 

 Informațiile nu sunt singura virtute și nici nu scuză mijloacele prin care sunt obținute. 

Cel puțin trei principii par a fi validate de observația științifică și ar trebui luate în considerare 

atunci când se iau decizii care ar putea contrazice una dintre acele valori: armonia naturii, 

inteligența și armonia societății. Orice decizie ar trebui luată cu scopul de a crește cât mai mult 

anumite idealuri. 

 Luarea în considerare a influenței potențiale a eticii asupra activității științifice în 

ansamblu - adică, în afară de condițiile morale sau juridice ale aplicațiilor științifice și evitarea 

fraudei sau a superficialității - duce la concluzia că un om de știință ar trebui să ia în considerare 

adecvarea alegerii, să mediteze asupra oricărei decizii libere pe care o ia. Este rezonabil ca 

această evaluare să se bazeze pe valorile tradiționale fundamentale susținute de toate marile 

civilizații. 

 Întrucât contribuția la creșterea cunoștințelor este o obligație tehnică și morală a unui 

om de știință, acesta din urmă este deseori obligat să aleagă printre posibilitățile care necesită 

riscuri, astfel încât să își angajeze responsabilitatea personală în însăși activitatea de cercetare. 

 Toate acestea pot fi descurajante, dar, așa cum am menționat anterior, riscurile și 

obligațiile sunt inerente condiției umane: chiar și conducerea unei mașini le implică. Merită 

subliniată  legătura dintre  știință și etică, deoarece mulți oameni de știință consideră că 

cercetarea este în mod clar corectă sau, cel puțin, inofensivă, atâta timp cât nu este influențată 
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în mod activ de etică. Este clar că nu este cazul. Este necesară o practică mentală diferită, ceea 

ce se numea odată „virtute”. O virtute implicată este înțelepciunea, care este produsul unei 

atitudini luminate, critice, dar extrem de optimiste față de viață. 
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Abstract 

Japan is one of the most unique countries in the world, standing at the peak of most global 

rankings. Most of the western countries believe that Japan is doing „its own thing”, involving 

some concepts that are very hard to grasp by non-native Japanese. Consequently, speaking 

from the business environment point of view, professionals from western countries can find 

themselves blindsided as they try doing business with Japanese companies. The corporate 

culture in Japan is finely tuned and works by a set of tight rules, so it does not come as a surprise 

when confusion and tons of mistakes creep their way in the activity of businesses in Japan, 

especially when foreign involvement is taken into consideration. In order to explain the 

importance of business ethics, this paper talks about the main layers that comprise BE in Japan, 

touching on aspects like the effect of religion on the Japanese society and how they do business, 

ethical issues that are present in the Japanese business environment and unique aspects that are 

specific to the Japanese “the right way to do things” mindset. 

Cuvinte cheie: Japonia, etică, mediul de afaceri 
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Introducere 

Japonia este renumită la nivel mondial ca fiind una dintre cele mai dezvoltate țări, atât 

din punct de vedere economic, cât și cu privire la societate și cultură. Societatea Japoneză a 

pus încă din antichitate accentul pe valori ce țin cont de respectul pentru ceea ce o înconjoară 

și felul cum îl aplică în viața de zi cu zi. Nu este de mirare că o astfel de mentalitate adânc 

imprimată în mintea și sufletul Japonezilor a dus la dezvoltarea lor, pe o perioadă lungă de 

timp, într-o putere mondială pe care o cunoaștem în ziua de astăzi. Deși modernismul a devenit 

o mare parte din ceea ce caracterizează societatea niponă contemporană, acele valori încă mai 

cunosc o importanță semnificativă în desfășurarea activităților din majoritatea domeniilor.  

Astfel, luând în calcul un element important al succesului Japoniei și mai exact mediul 

economic, atât comunicarea în afaceri, cultura corporatistă, cât și funcționarea propriu-zisă a 

majorității companiilor Japoneze și nu numai, au la bază multiple reguli stricte ce formează o 

etică în afaceri unică față de alte țări vestice. Acest aspect este important și trebuie luat în calcul 

mai ales când se dorește a desfășura o afacere în Japonia sau când trebuie să comunici cu un 

partener în afaceri de origine japoneză. Necunoașterea sau tratarea cu ignoranță a acestor 

concepte adesea duc la neînțelegeri ce creează bruiaje în comunicare sau chiar la conflicte cu 

finalități devastatoare. De aceea, acest articol dorește să scoată la suprafață cele mai importante 

aspecte ale eticii în afaceri în Japonia întocmai pentru a evita posibile situații stânjenitoare sau 

pentru a înțelege mai bine mediul de afaceri japonez. 

Această temă va fi abordată prin prisma experiențelor mele proprii și tangențele cu 

societatea și cultura japoneză, în combinație cu concepte din literatura de specialitate deja 

existentă, tratată într-o manieră proprie. 
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Rădăcinile Confucianiste în etica în afaceri din Japonia 

 Multe din valorile societății Japoneze provin din învățăturile Confucianismului, un mod 

de gândire atotcuprinzător, care pune accentul pe reverență, respect și umanitate și care este 

uneori considerat ca fiind filozofie, iar alteori ca religie (Weiming, 2019). Deși trecerea 

timpului a condus la transformarea învățăturilor Confucianiste în versiuni mai ușor accesibile 

societății secolului XXI, multe țări asiatice, printre care și Japonia, au păstrat esența și au 

încorporat-o în valorile și codurile sociale de astăzi. Așadar, funcționarea societății nipone își 

are fundația, în principiu, în religie și în noțiunile pe care le aduce.  

Pornind de aici, mari companii japoneze au ca bază un concept ce a plecat din 

învățăturile Confucianiste, acela fiind kyōsei (共生). Termenul, tradus literal în limba română, 

este caracterizat de cele două caractere japoneze care îl formează: cooperare/ lucru în echipă 

(kyo – 共) și viață (sei – 生). Astfel, Murakami (1992) descrie acest termen ca „trai cooperativ 

și simbioză”. Deși termenul de kyōsei nu și-a avut originea direct din această utilizare în mediul 

de afaceri, ci din ecologie, astăzi este folosit pentru a guverna felul cum conglomerate japoneze 

își definesc viziunea și modul cum o aplică. Cuvântul kyōsei a început să fie folosit în afaceri 

abia la sfârșitul secolului XX (Boardman & Kato, 2003) de către unele din cele mai mari 

companii de renume japoneze. Compania Canon, începând cu 1987, a început să combine stilul 

de conducere tehnologic cu acest concept de kyōsei cu ajutorul lui Ryuzaburo Kaku, 

președintele Canon la acea vreme. Acesta considera că prin kyōsei, Canon putea să coopereze 

cu toți factorii mediului intern și extern în așa fel încât să nu îmbunătățească doar compania, 

cât și lumea. Prin kyōsei, Kaku își imagina cum o companie, dar și indivizii ce o formează, pot 

trăi printr-un „spirit de cooperare” pentru a ajunge la un țel comun. O companie ce funcționează 

pe acest principiu trebuie astfel să creeze relații armonioase atât cu clienții săi, cât și 
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competitorii, guvernul, furnizorii și chiar și mediul înconjurător (Kaku, 1997). Acest principiu 

este valabil și astăzi, fiind chiar menționat în viziunea firmei pe site-ul oficial Canon. 

Într-o altă manieră, kyōsei este văzut ca o modalitate de a duce întreaga abordare a 

mediului de afaceri la un alt nivel, unde manierele egocentriste atât la nivel individual, 

organizațional și chiar național nu își mai au locul. Accentul este pus pe binele comun, iar alți 

factori, precum reglementările guvernamentale sau mișcarea pieței din care o firmă face parte, 

care deși sunt necesare, nu mai sunt suficiente (Goodpaster, 1996). 

Deși conceptul de Kyōsei a început să fie abordat în mediul de afaceri abia acum trei 

decenii, astăzi este mai prevalent ca oricând, ținând cont de faptul că prin kyōsei nu se ține cont 

de rasă, sex, statut social sau apartenență la o anumită religie, ci se dorește un tot unitar pozitiv 

unde toți pot funcționa prin simbioză. Într-o societate modernă, în special cele vestice, această 

mentalitate devine esențială pentru marile corporații care doresc să rămână în pas cu mișcările 

sociale cu care se confruntă marile țări dezvoltate, inclusiv Japonia. 

 

Cultura muncii în Japonia 

 Japonia este cunoscută în majoritatea țărilor ca având o cultură a muncii foarte strictă 

și dură, fiind și țara unde se consideră că au apărut dependenții de muncă (Nishiyama & 

Fujikawa, 2017), dar unde apar și decese din cauza suprasolicitării (karoushi) (Kanai, 2008). 

Japonezii pun mare preț pe spiritualitate în ceea ce fac, unde este inclus și conceptul de kyōsei 

printre învățăturile Confucianiste, dar și Șintoiste și Budiste. De aceea, actul de a munci capătă 

o importanță semnificativă deoarece prin simpla implicare profundă în domeniul în care 

lucrează, pot să atingă iluminarea și pot contribui la atingerea unui bine comun (Lewis, 2017). 

Prin urmare, acesta este unul dintre motivele pentru care Japonezii au dus la rang de artă, cu 

accentul pe gradul de perfecțiune, activități precum ceremonia ceaiului sau caligrafia japoneză, 
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de care noi străinii ne bucurăm prin a le privi și admira. Așadar, un Japonez care își 

concentrează toată ființa în munca lor, indiferent de natura acesteia, va fi apreciat de către 

societate și va fi considerat ca fiind cu un pas mai aproape de divinitate (Inamori, 1997).  

 Acest lucru este vizibil și în mentalitatea managerilor firmelor japoneze, care abordează 

un alt concept faimos numit kaizen (îmbunătățire continuă), ceea ce diferă de viziunea vestică 

unde accentul este pus pe inovare.  Acesta poate fi și o cauză pentru posibile obstacole sau 

conflicte în cazul în care guvernanța unei companii străine pe piața japoneză nu corespunde cu 

așteptările societății și tradiționalul kaizen cu care sunt obișnuiți. Din acest motiv, Japonezii 

tind să fie perfecționiști în tot ceea ce fac, iar acest lucru este evident dacă te afli în poziția de 

client în orice magazin japonez sau când beneficiezi de servicii nipone. Din proprie experiență, 

sentimentul de a fi numit Okyaku-sama (Preastimat client, la rang de împărat/ zeu) și să fii 

primit mereu cu o formulă de întâmpinare când intri în magazin și un zâmbet la orice 

interacțiune, face parte din unul din aspectele unice ale culturii și a mediului de afaceri 

japoneze. Acest fapt face ca intrarea pe piața japoneză, fără măsurile necesare, să pună într-un 

dezavantaj major orice afacere nepregătită față de competiția locală. 

 Această abordare a Japonezilor la locul de muncă se datorează și faptului că munca este 

văzută ca fiind sfântă și onorabilă, ceea ce creează loialitate față de postul pe care îl ocupă și 

de angajator. De aceea, îmbunătățirea continuă a calității totale devine țelul suprem pentru 

Japonezi. Datorită profunzimii cu care această mentalitate este integrată în societatea japoneză, 

s-a ajuns ca în cultura eticii în afaceri în Japonia să fie de așteptat ca Japonezii să muncească 

așa de asiduu și să aspire la dezvoltarea personală prin ajutarea altora (Inamori, 1997). Aici 

intervine și orientarea către grup, unde fiecare membru se încurajează unul pe altul pentru a 

avea succes, ceea ce duce în final la succesul întregului grup. Prin grup se poate înțelege o 
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familie, colegii de muncă sau chiar o țară întreagă, iar în interiorul fiecărui grup există anumite 

reguli pentru a menține o armonie generală. Prin urmare, Japonezii sunt foarte serioși când vine 

vorba de respectarea acestor reguli și mai ales umili când greșesc, cerându-și scuze într-o 

manieră foarte profundă pentru a își arăta grija și respectul față de ceilalți. Actul de ați cere 

iertare nu are însă aceleași conotații ca în alte culturi vestice, unde îți recunoști vina atunci când 

îți ceri scuze, ci are rolul mai mult de a păstra armonia și de a arăta respectul pentru cei din 

jurul tău. Această diferență poate fi, iarăși, o posibilă cauză de conflict sau neînțelegere în 

comunicarea în afaceri dintre japonezi și străini. 

 

Dileme etice în mediul de afaceri japonez 

 Deoarece există o discrepanță mare între accentul pus pe individ și accentul pus pe grup, 

Japonezii pot suferi chiar ei de conflicte între cele două dimensiuni sociale. Deși ambele sunt 

văzute ca fiind importante și demne de respect, grupul are prioritate în fața individului în 

Japonia. Bineînțeles, libertatea individului nu este limitată, însă acest lucru este valabil atâta 

timp cât o persoană nu deranjează armonia grupului prin procesul său de a-și urmări realizarea 

propriilor interese. În cazul în care acțiunile unei persoane nu sunt conforme cu viziunea 

grupului, se așteaptă ca acea persoană să dea dovadă de altruism și să renunțe la aspirațiile sale 

pentru binele grupului (Inamori, 1997). Cultura japoneză deține un proverb care înglobează 

accentul pus pe conformitate prezent în societate japoneză, acesta fiind „出る釘は打たれる” 

(Cuiul care iese în evidență este bătut înapoi). Așadar, orice ieșire din tipar care nu este în 

concordanță cu restul grupului va fi întâmpinată cu rezistență și cu dorința de a duce întreaga 

societate la același nivel. Acest lucru duce și la multe probleme în societatea japoneză, inclusiv 

în mediul de afaceri, unde persoane care doresc să se dezvolte mai rapid decât ceilalți și să vină 



  
 
 

 

31  Studii și Cercetări Academice, 3(2) (2021) 

 

cu inovări sunt trase înapoi și ținute în rând cu restul colegilor, pentru a păstra armonia și 

normalitatea cu care japonezii sunt obișnuiți. Din această cauză, Japonia suferă de multe cazuri 

de depresie și chiar sinucideri. În plus, străinii care sunt obișnuiți cu inovația și ieșitul în 

evidență se lovesc de un perete dur atunci când interacționează cu societatea japoneză, inclusiv 

în mediul antreprenorial. 

 Astfel de conflicte etice apar din conflictul dintre două concepte bine puse la punct în 

Japonia: tatemae (felul cum te expui în public, în mod oficial) și honne (ceea ce gândești, 

intențiile reale). Într-o companie japoneză, se așteaptă ca orice angajat să urmeze protocolul și 

să acționeze conform tatemae. În consecință, indiviziilor li se cere să lase deoparte diferențele 

personale și să se conformeze, deoarece Japonezii nu suportă conflictul și situațiile 

stânjenitoare. Honne este astfel suprimat și accentul va fi pus pe tatemae, pentru a duce la 

succesul întregului grup pe termen lung prin evitarea conflictelor dintre indivizi (Szepkouski 

& Shinomiya, 2008).   

 

Concluzii 

 Mediul de afaceri japonez este modelat de aspectele sociale și culturale ale acestei țări, 

deoarece stilul managerial japonez se concentrează pe bunăstarea angajaților și asigurarea că 

fiecare membru al firmei se simte ca într-o familie, astfel oferindu-i sentimentul de apartenență 

la un grup (Davis, 2016). De asemenea, actul de a munci este văzut diferit față de celelalte 

societăți de pe glob. În Japonia, munca nu este văzută ca o obligație pentru a-ți asigura 

supraviețuirea, ci ca o modalitate de a obține bunăstare și de a arăta respectul pentru societate. 

Prin muncă, Japonezii consideră că efortul lor oferă odihnă pentru cei din jur, iar această 

mentalitate se formează de la vârste foarte mici (Wolf, 2013). De exemplu, încă din grădiniță, 
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copiii sunt învățați să șteargă și să spele podelele grădiniței, să își aducă singuri mâncarea și 

tot ei să spele vasele folosite, toate acestea pentru a își arăta respectul și pentru a „oferi odihnă” 

celor care lucrează pentru a îi educa. 

 Această abordare a societății japoneze este preluată din Confucianism, iar spiritualitatea 

își găsește locul în orice aspect al vieții de zi cu zi a Japonezilor, inclusiv în mediul de afaceri. 

Conceptul de cooperare ca un tot unitar, numit kyōsei, este folosit de Japonezi pentru buna 

funcționare a societății, dar și de către mari companii în procesul lor decizional și în 

comportamentul organizațional unic japonez. Astfel, se urmărește ca fiecare acțiune, mai ales 

a marilor conglomerate, trebuie să aibă în vedere binele comun al întregii societăți și al planetei, 

prin cooperarea la nivel micro și macro cu toți factorii cu care interacționează. 

 Deoarece există această emfază pe binele comun și urmărirea succesului ca grup, nu ca 

individ, apar probleme majore atât pentru Japonezi, cât și pentru cei de o altă naționalitate 

atunci când vine vorba de desfășurarea de afaceri. În primul rând, există Japonezi care se resimt 

restrânși deoarece aspirațiile lor personale pot fi combătute de către societate și compania în 

care lucrează dacă nu se află în conformitate cu mișcarea generală a grupului din care fac parte. 

În al doilea rând, persoanele din afara Japoniei sunt obișnuite cu un alt tip de mentalitate, unde 

este bine să ieși din tipar, să vii cu inovații și prin propriul succes, să contribui la dezvoltarea 

societății. De aceea, o astfel de abordare într-un mediu japonez poate fi percepută ca fiind 

jignitoare și poate pierde susținerea partenerilor sau angajaților, în cazul înființării unei 

companii în Japonia. 

 Aspecte precum spiritualitatea, conformismul, importanța dimensiunilor sociale și 

diferența dintre individ și grup trebuie luate în calcul în orice interacțiune cu societatea 

japoneză, în special în parteneriate în afaceri. Evitarea unor posibile conflicte sau situații 

neplăcute este esențială pentru succesul unei comunicări eficiente, iar chiar și cele mai mici 
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detalii ce arată că un alogen și-a dat interesul de a arăta respect societății japoneze prin diferite 

gesturi sau vorbe care se aliniază cu normalitatea pe care o cunosc Japonezii poate duce la un 

grad de apreciere enorm din partea acestora și chiar poate face diferența dintre succes și eșec. 

Precum zicala poetului  Persan Moslih Eddin Saadi, „un călător fără observație este o pasăre 

fără aripi”. Acest lucru este valabil și în afaceri, unde o persoană care s-a interesat de eticheta 

și principiile etice ale unei culturi va avea mai multe uși deschise ce îi va facilita o comunicare 

de succes (Martinuzzi, 2013). 

Abordarea acestei teme a avut ca scop întocmai aducerea la cunoștință a conceptelor ce 

stau la baza funcționării societății japoneze pentru a putea evita conflicte și neînțelegeri în 

desfășurarea eticii în afaceri în Japonia, dar și de a prezenta diferite aspecte pozitive care pot fi 

integrate în etica în afaceri în alte țări, precum România sau Statele Unite. 

 Cu siguranță, la fel cum și societatea vestică are de învățat din stilul Japonez de a face 

lucrurile „cum trebuie”, așa si societatea japoneză poate adopta diferite comportamente din 

celelalte țări pentru a ameliora problemele cu care se confruntă. Reducerea reticenței de a 

permite unui individ să se dezvolte în ritmul și felul său poate conduce la scăderea ratei de 

depresie în Japonia și posibila eliminare a sinuciderilor sau deceselor cauzate de suprasolicitare 

(karoushi). Totuși, importanța pe care o are spiritualitatea în norma japoneză și profunzimea 

cu care atitudinea conservatoristă este întipărită în societatea niponă face ca o schimbare de 

acest gen să fie aproape imposibilă. Cu toate acestea, încă de la sfârșitul celui de-Al Doilea 

Război Mondial, Japonezii au început să aprecieze culturile vestice și să preia ce li se pare mai 

bun din acestea, deoarece sunt destul de umili să învețe de la cei care știu mai mult decât ei, iar 

schimbarea eticii în afaceri în Japonia, oricât de mică ar fi, încă este posibilă. 
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Abstract 

The purpose of this literature study is to give an overview of ethics in public relations. We 

follow the evolution of this concept from its first international code of etics to the last definition 

given by PRSA in 2012. In order to protect the clients but also their entire activity, the public 

relations specialists establish their own codes of ethics and standards for practicing the 

profession that involves values as honesty, integrity, loyality, respect and open communication.  

Cuvinte cheie: PR, Cod etică, Asociații profesionale, Principii, Valori 

 

 

 

 

Introducere 

Inițiatorul primului cod de etică internațional în relațiile publice, expertul francez în 

relații publice Lucien Matrat (1907-1998), a declarat că „fără practică etică, relațiile publice nu 

au un scop” (Xifra, 2012), iar când în 1965 Asociația pentru Relații Publice Internaționale 

(IPRA) a adoptat sub conducerea sa Codul internațional de etică - care a devenit cunoscut sub 

numele de Codul Atenei (deoarece a fost inspirat în cea mai mare parte din Declarația 
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Universală a Drepturilor Omului a Națiunilor Unite din 1948) - au fost inițiate dezbateri sau, 

mai bine spus, negocieri etice care sunt prezente chiar și în zilele noastre.  

Acest proces de negocieri de zeci de ani a început atunci când o parte din membrii IPRA 

au declarat că codul este atât de ambițios încât provoacă în mod automat membrii asociației să 

încalce regulile sale și că codul restricționează, de asemenea, „drepturile lor umane la ocuparea 

forței de muncă așa cum și-au dorit” (Watson, 2014). Cu alte cuvinte, acea dezbatere etică, care 

a crescut după primul cod etic internațional, a devenit și problema transparenței intereselor sau 

a conflictului de interese în zona relațiilor publice. Profesionalizarea oricărei meserii, inclusiv 

a relațiilor publice, pe lângă afirmarea profesiei pe „tabelul profesional al lumii”, aduce 

întotdeauna provocări destul de specifice, care pot fi adesea subiectul unei probleme etice 

(Browning, 2018). 

 

Coduri de etică 

Majoritatea asociațiilor profesionale din relațiile publice au adoptat un cod de etică. La 

momentul actual, etica in practicarea PR-ului depinde în mare măsură de marile asociații 

profesionale. Apartenența la aceste grupuri nu este obligatorie pentru a profesa, iar codurile de 

etică sunt scrise în termeni pozitivi sau restrictivi, mai exact unele coduri de etică interzic 

anumite lucruri, pe când altele susțin un set de principii care trebuie respectate. 

În anul 2015, a fost publicată cercetarea lui Taylor și Yang, în care au  fost analizate 

codurile de etică a 41 de asociații de PR din întreaga lume. Cercetarea lor a adus șase teme 

dominante apărute din codurile etice: profesionalism, ‘advocacy’, standarde morale, interesele 

clienților, expertiză și relații.  Răspunzând întrebării generale dacă au apărut valori globale, 

Taylor și Yang au scris că „există un nucleu de valori profesionale care au apărut în relațiile 
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publice din întreaga lume”, dar „încă nu a apărut niciun model de etică globală”. Aceștia au 

subliniat, de asemenea, că „asociațiile de relații publice recunosc dubla responsabilitate a 

profesiei de a servi atât clienții, cât și interesele societății / publicului” (Taylor & Yang, 2015).  

Ambele tipuri de cercetări menționate mai sus s-au concentrat asupra revizuirii 

naționale și internaționale a codurilor etice și au făcut în general concluzii importante. Cu toate 

acestea, analizând problema transparenței intereselor, există încă spațiu pentru cel puțin patru 

puncte de vedere suplimentare ale statului, deoarece „caracterul” asociațiilor PR nu a fost 

întotdeauna luat în considerare. Scopul acestor cercetări a fost de a răspunde la următoarele 

întrebări: Cum se manifestă transparența în poziționarea în cadrul codurilor etice și între 

termenii anumitor coduri ale asociațiilor active în țările occidentale; Cum se exprimă 

transparența în codurile asociației în ceea ce privește tipul de membru și în ceea ce privește 

„originea geografică” din Occident? Și, în cele din urmă, cum se rezolvă una dintre cele mai 

provocatoare probleme etice: poate un expert în PR să acționeze etic dacă există un conflict de 

interese? 

 

Valori și principii etice in PR 

Etica este parte integrantă din relațiile publice. Enciclopedia de filosofie, explică etica 

astfel: „Domeniul eticii, numit și filosofia morală, implică sistematizarea, apărarea și 

recomandarea conceptelor de comportament corect și greșit” (Fieser, fără an).  Toate definițiile 

eticii au în comun elementele care necesită o anumită formă de analiză sistematică, 

diferențierea între bine sau greșit și determinarea naturii a ceea ce ar trebui cu adevărat 

valorificat. În disciplina relațiilor publice, etica include valori precum onestitatea, deschiderea, 

pledoaria, loialitatea, corectitudinea, respectul, integritatea și comunicarea directă. Această 

definiție a eticii relațiilor publice depășește cu mult vremurile de odinioară ale „căutării de 
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spațiu” sau a filării unui mesaj persuasiv, iar această viziune nu este împărtășită de toată lumea 

(Bowen, 2007). 

În fiecare zi, profesioniștii din întreaga lume își aplică cunoștințele de PR în contextul 

determinărilor etice, cum ar fi refuzul de a presta servicii pentru clienții care oferă cadouri în 

schimbul unei imagini pozitive dar falsă uneori și asigurându-se că tot conținutul pe care aceștia 

îl produc este original și lipsit de plagiat. În continuare amintim câteva exemple de principii și 

valori ale eticii în PR. 

Pledoarie 

Organizațiile de PR ar trebui să fie avocați responsabili care să contribuie la un discurs public 

informat. În consecință, ar trebui să respecte următoarele cerințe: 

• Atribuirea corectă a tuturor surselor 

• Reprezentarea doar acelor clienți ale căror cauze se aliniază cu propriile valori profesionale 

și morale 

• Optarea pentru o reprezentare a mai multor voci în dezbaterea publică 

• Respectarea tuturor reglementările guvernamentale publicate și completate. 

Onestitate 

Se consideră că un PR etic necesită informații exacte și o reprezentare veridică. Onestitatea ar 

trebui să informeze fiecare proces, de la modul în care o firmă își comercializează și facturează 

serviciile până la modul în care își gestionează concurența pe piața. 

Expertiză 

Abilitățile de relații publice sunt la mare căutare și ar trebui perfecționate continuu pentru a 

ține pasul cu schimbarea cerințelor industriei. Educația, cercetarea și dezvoltarea profesională 
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joacă roluri esențiale în menținerea competențelor profesioniștilor în PR în conformitate cu 

așteptările clienților și capabile să ofere cel mai bun serviciu posibil. 

Independenţă 

Consilierea obiectivă independentă este în interesul atât al firmelor de relații publice, cât și al 

clienților. În consecință, agențiile și echipele ar trebui să dezvăluie orice potențial conflict de 

interese și să evite problemele, cum ar fi „contractele cu dedicație” des întâlnite în presa din 

România  (de exemplu, oferte trucate pentru proiecte din sectorul public), care ar putea 

compromite independența. 

Loialitate 

Clienții ar trebui să poată avea încredere în reprezentanții lor, fiind în egală măsură și partenerii 

lor de PR. Ar trebui să obțină contracte transparente – fără taxe ascunse și lacune – împreună 

cu reprezentări exacte ale pozițiilor lor față de public. În același timp, profesioniștii în PR 

trebuie să echilibreze loialitatea clienților cu obligațiile lor față de public, cum ar fi contribuția 

la discuții corecte și informative. 

Corectitudine 

Firmele de PR ar trebui să fie corecte nu numai atunci când au de-a face cu clienții și publicul, 

ci și atunci când interacționează cu furnizorii, concurenții și instituțiile media. Deschiderea 

către diferite puncte de vedere și aprecierea exprimării libere sunt vitale în PR. 

Cercetările actuale ale Comisiei pentru educație în relațiile publice (CPRE) constată că, 

noii profesioniști nu îndeplinesc așteptările angajatorului în ceea ce privește cunoștințele, 

aptitudinile și abilitățile etice (Neil, 2021).  Deseori, relaţiile publice sunt asociate cu un 

comportament lipsit de etică precum  minciuna, manipularea sau chiar filajul și șantajul.  

Mulţi critici susţin că nu se poate vorbi de etică în relaţii publice, deoarece profesia în sine 

presupune manipulare şi propagandă (Morar & Mușetescu, 2013). Inclusiv jurnaliști, oameni 
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de afaceri sau oameni de rând consideră că termenul de etică în PR ca fiind un paradox sau 

chiar ceva imposibil într-o lume în care informația nu mai este verificată și ușor accesibilă unui 

număr impresionant de oameni. 

 

Noua definiție a eticii în PR 

Definiția dată de PRSA (Public Relations Society of America) „Relaţiile publice 

reprezintă un proces de comunicare strategică, ce construieşte relaţii reciproc avantajoase între 

organizaţii şi publicurile lor”. Aceasta a fost aleasă dintr-un număr de 927 de definiții posibile  

(Stuart, 2012).    

În urma studiului la care au participat profesioniști din Statele Unite ale Americii, UK 

și alte 10 țări și care a durat peste 1 an, un procent de 60,3% dintre respondenți au considerat 

că nu trebuie inclus cuvântul „etică”. Ba chiar mai mult, unii dintre ei au considerat că în noua 

definiție ar trebui să se precizeze aspecte legate de noul val de tehnologizare, precum Iphone, 

social media sau alte căi moderne de comunicare, uitând se pare esența practicării meseriei la 

standarde ridicate și cu respectarea valorilor etice. 

Ultima dată când organizația de relații publice si-a actualizat definiția relațiilor publice 

a fost in anul 1982 când de altfel a adoptat această expresie vagă și lipsită de claritate:  „Relațiile 

publice ajută o organizație și publicul ei să se adapteze reciproc”. Au mai existat două încercări 

de a scrie noi definiții mai adaptate timpurilor moderne pentru relațiile publice în anii 2003 și 

2007 dar au rămas doar niște încercări fără o finalitate. 

Noua definiție pe care am menționat-o mai sus a fost preluată și folosită de către 

practicieni, predată în școli de către profesori și se află în toate manualele de PR din întreaga 

lume. 
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Fenomenul fakenews 

Într-o era a digitalizării, în care a crescut viteza cu care comunicăm a făcut posibil ca 

oamenii sa nu mai înțeleagă sau sa verifice informația primită. Astfel a crescut neîncrederea 

publicului în presă, jurnaliștii la rândul lor și-au pierdut încrederea in marile agenții de relații 

publice și astfel am ajuns într-un cerc vicios care este favorabil dezvoltării de știri false. 

Internetul și rețelele de socializare permit crearea instantanee a campaniilor de dezinformare și 

prin conturi automate, profiluri false, roboți sau „armata trolilor” distribuite pe platforme 

digitale, având în același timp avantajele unui cost redus, răspândire rapidă și impact puternic 

(Bendiek & Schulze, 2019). 

Toate aceste acțiuni și participanți formează un aranjament umflat artificial (bazat pe 

like-uri, comentarii, share-uri), care duce la necesitatea identificării și combaterii dezinformării 

dintr-o perspectivă pe mai multe straturi (Durach, Bargaoanu, & Nastasiu, 2020). 

Într-un articol din PR News Online, Katie Creaser, vicepreședinte senior pentru Affect, 

a spus că „nu-i vine să creadă falsitățile pe care rețeaua sa de familie și prieteni le împărtășesc 

ca știri pe social media” (Business Mirror, 2017). Aceste știri false se propagă ca un incendiu 

în contextul unor alegeri politice sau a unei pandemii ca și aceea pe care o trăim în zilele noastre 

de coronavirus. 

Un exemplu de bună practică de urmat este Finlanda, care a tratat fenomenul ca pe o 

amenințare socială, pornind de la educarea cetățenilor și a-i învăța pe copii încă de pe băncile 

școlii să-și pună întrebări. Conceptele aplicate în școlile finlandeze în lecțiile predate copiilor 

despre internet au devenit în anul 2016 un standard la nivel internațional (Henley, 2020). 
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Concluzii 

Așa cum am văzut mai sus, scopul eticii în relațiile publice este de a stabili principiile 

pe baza cărora se poate obține succesul unei organizații sau a unui practician individual. De 

asemenea, este necesară o clarificare a ceea ce înseamnă și presupune etica în relațiile publice. 

S-a încercat o standardizare a multitudinilor de termeni legali folosiți în filosofia morală 

aplicate tuturor codurilor de etică existente, dar cu un rezultat negativ datorită inexactității, a 

substituibilității și suprapunerii termenilor utilizați.  

În plus, o gestionare stângace a principiilor și valorilor vitale ale eticii poate diminua 

capacitatea de a construi relații de încredere cu publicul, poate împiedica esența sfatului etic al 

relațiilor publice din organizațiile profesionale și de asemenea poate limita credibilitatea 

funcției de relații publice în transmiterea mesajului către marele public.  
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Abstract 

Acțiunile profesioniștilor din IT schimbă lumea. Pentru a acționa în mod responsabil, aceștia 

trebuie să reflecteze asupra impactului larg al muncii lor, întotdeauna în interesul public. Codul 

de etică și conduită profesională al ACM („Codul”) contează conștiința profesiei.  

Codul este conceput pentru a inspira și ghida conduita etică a tuturor profesioniștilor în IT, 

inclusiv a profesioniștilor actuali și viitori, a instructorilor, studenților, influențatorilor și a 

oricui utilizează IT pentru a avea un impact. În plus, Codul servește drept bază pentru 

corectarea posibilelor încălcări. Codul include principii formulate ca declarații de 

responsabilitate, bazate pe ideea că binele public este întotdeauna prima prioritate. Fiecare 

principiu este completat de ghiduri care oferă explicații pentru a-i ajuta pe profesioniștii IT să-

l înțeleagă și să-l aplice. 

Secțiunea 1 descrie principiile etice fundamentale care stau la baza Codului. Secțiunea 2 

abordează considerații suplimentare mai specifice privind răspunderea profesională. Secțiunea 

3 îndrumă persoanele care au un rol de conducere, fie la locul de muncă, fie ca voluntari. 

Fiecare membru ACM trebuie să se angajeze în conduita etică; iar principiile implicate în 

respectarea prezentului cod sunt prezentate în secțiunea 4. 

Cuvinte cheie: Tehnologia Informatiei, Etica 
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Introducere 

Tehnologia informației specifică componentele care sunt utilizate pentru a stoca, prelua 

și manipula informațiile la nivelul minim, cu serverul care are un sistem de operare. Tehnologia 

informației are o gamă largă de aplicații în educație, afaceri, sănătate, industrii, sectorul bancar 

și cercetarea științifică la un nivel mare. Odată cu avansul principal în tehnologia informației, 

este necesar să aveți cunoștințe despre problemele de securitate, de confidențialitate și de 

principalele efecte negative ale IT. Pentru a face față acestor probleme în societatea IT este 

important să aflăm problemele etice. 

Codul etic, în general, abordează modul în care principiile etice fundamentale sunt 

aplicate comportamentului unui profesionist IT. Codul nu este un algoritm pentru rezolvarea 

problemelor etice; mai degrabă, servește ca punct de plecare pentru luarea deciziilor etice. Când 

abordează o anumită problemă, un profesionist în informatică poate fi confruntat cu principii 

multiple care trebuie luate în considerare, iar aceste principii pot prezenta diferite grade de 

relevanță pentru problema abordată. La întrebările legate de aceste tipuri de întrebări se poate 

răspunde cel mai bine printr-o analiză atentă a principiilor etice fundamentale, cu binele public 

ca prioritate. Întreaga profesie IT beneficiază atunci când procesul de luare a deciziilor etice 

este responsabil și transparent față de toate părțile interesate. Discuțiile deschise pe probleme 

etice promovează responsabilitatea și transparența. 

Unele dintre problemele etice majore cu care se confruntă tehnologia informației (IT) 

sunt: 

1. Confidențialitate personală 

2. Dreptul de acces 

3. Acțiuni dăunătoare 

4. Brevete 
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5. Drepturi de autor 

6. Secretele comerciale 

7. Răspunderea 

8. Pirateria 

 

Confidențialitate personală 

Este un aspect important al problemelor etice în tehnologia informației. IT facilitează 

utilizatorilor să aibă propriul hardware, sistem de operare și instrumente software pentru a 

accesa serverele conectate între ele și la utilizatori printr-o rețea. Datorită distribuției rețelei la 

scară largă, are loc transferul de date sau informații într-o cantitate mare, ceea ce duce la șansele 

ascunse de a divulga informații și de a încălca confidențialitatea oricărei persoane sau a unui 

grup. Este o provocare majoră pentru societatea și organizațiile IT să păstreze confidențialitatea 

și integritatea datelor. Divulgarea accidentală către persoane necorespunzătoare și dispozițiile 

pentru a proteja acuratețea datelor apar, de asemenea, în problema confidențialității. 

Profesioniștilor IT li se încredințează adesea informații confidențiale, cum ar fi secrete 

comerciale, date despre clienți, strategii de afaceri non-publice, informații financiare, date de 

cercetare, articole științifice nepublicate și cereri de brevet. Profesioniștii IT trebuie să 

protejeze confidențialitatea, cu excepția cazurilor în care găsesc dovezi ale încălcării unei legi, 

a reglementărilor organizației sau a Codului. În aceste cazuri, natura sau conținutul acestor 

informații trebuie comunicate numai autorităților corespunzătoare. Un profesionist în 

informatică ar trebui să evalueze cu atenție dacă astfel de dezvăluiri sunt conforme cu Codul. 
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Dreptul de acces 

Dreptul de acces devine o problemă de înaltă prioritate pentru IT și spațiul cibernetic, 

cu un mare progres în tehnologie. Comerțul electronic și evoluția sistemelor de plăți electronice 

pe internet au sporit această problemă pentru diferite organizații corporative și agenții 

guvernamentale. Rețeaua de pe internet nu poate fi securizată de accesul neautorizat. În general, 

sistemul de detectare a intruziunilor este utilizat pentru a determina dacă utilizatorul este un 

intrus sau un utilizator adecvat. 

 

Acțiuni dăunătoare 

Acțiunile dăunătoare din etica IT se referă la daunele sau consecințele negative asupra 

IT, cum ar fi pierderea informațiilor importante, pierderea proprietății, pierderea proprietății, 

distrugerea proprietății și impacturi substanțiale nedorite. Acest principiu de conduită etică 

restricționează orice persoană din afară de la utilizarea tehnologiei informației într-o manieră 

care duce la orice pierdere pentru oricare dintre utilizatori, angajați, angajatori și publicul larg. 

De obicei, aceste acțiuni cuprind distrugerea sau modificarea intenționată a fișierelor și a 

programului, ceea ce determină o pierdere gravă de resurse. Pentru a recupera din acțiunile 

dăunătoare, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a elimina virușii din sistemele 

informatice. 

 

Brevete 

Este mai dificil să te ocupi de aceste tipuri de probleme etice. Un brevet poate păstra 

aspectul unic și secret al unei idei. Obținerea unui brevet este foarte dificil în comparație cu 

obținerea unui drept de autor. Este necesară o dezvăluire completă cu software-ul. Titularul 
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brevetului trebuie să dezvăluie detaliile complete ale unui program unui programator 

competent pentru construirea unui program. 

 

Drepturi de autor 

Specialiștii în securitatea informațiilor trebuie să fie familiarizați cu conceptul necesar 

al legii drepturilor de autor. Legea drepturilor de autor funcționează ca un instrument juridic 

foarte puternic în protejarea software-ului computerului, atât înainte de o încălcare a securității, 

cât și cu siguranță după o încălcare a securității. Acest tip de încălcare ar putea fi manipularea 

greșită și utilizarea incorectă a datelor, a programelor de computer, a documentației și a 

materialelor similare. În multe țări, legislația privind drepturile de autor este modificată sau 

revizuită pentru a oferi legi explicite pentru protejarea programelor de computer. 

 

Secretele comerciale 

Secretele comerciale sunt, de asemenea, o problemă etică semnificativă în tehnologia 

informației. Un secret comercial asigură ceva de valoare și utilitate. Această lege protejează 

aspectele private ale ideilor, care sunt cunoscute doar de descoperitor sau de confidentele sale. 

Odată dezvăluit, secretul comercial se pierde ca atare și este protejat de lege numai pentru 

secretele comerciale. Aplicarea legii secretului comercial este foarte largă în domeniul 

computerelor, unde chiar și un avans ușor în avansarea software-ului sau hardware-ului poate 

oferi o influență competitivă semnificativă. 
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Răspunderea 

Ar trebui să fim conștienți de problema răspunderii în luarea deciziilor etice. 

Dezvoltatorul de software face promisiuni și afirmații utilizatorului cu privire la natura și 

calitatea produsului care pot fi restricționate ca garanție expresă. Programatorii sau 

comercianții cu amănuntul au legitimitatea de a stabili garanțiile exprese. Astfel, ele trebuie să 

fie practice atunci când definesc orice afirmații și predicții cu privire la capacitățile, calitatea 

și natura software-ului sau hardware-ului lor. Fiecare cuvânt pe care îl spun despre produsul 

lor poate fi valabil din punct de vedere juridic, așa cum este menționat în scris. Toate acordurile 

ar trebui să fie scrise pentru a se proteja împotriva răspunderii. O declinare a garanțiilor exprese 

poate elibera un furnizor de a fi tras la răspundere pentru declarațiile informale, speculative sau 

previziunile făcute în timpul etapelor acordului. 

 

Pirateria 

Pirateria este o activitate în care se face crearea de copii ilegale ale software-ului. 

Depinde în totalitate de proprietarul software-ului dacă utilizatorii pot face sau nu copii de 

rezervă ale software-ului lor. Pe măsură ce legile făcute pentru protecția drepturilor de autor se 

dezvoltă, este luată în considerare și legislația care ar opri duplicarea neautorizată a software-

ului. Industria software-ului este pregătită să se confrunte cu pirateria software-ului. Instanțele 

se ocupă cu un număr tot mai mare de acțiuni privind protecția software-ului. 

 

Concluzie 

Un profesionist IT are obligația suplimentară de a raporta orice semn de risc al 

sistemului care ar putea provoca daune. Dacă cei responsabili nu acționează pentru a reduce 

sau a atenua aceste riscuri, poate fi necesar să trageți alarma pentru a reduce potențialul rău. 
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Cu toate acestea, informațiile înșelătoare sau înșelătoare despre riscurile potențiale pot fi 

dăunătoare. Înainte de a raporta riscurile, un profesionist IT trebuie să evalueze cu atenție 

aspectele relevante ale situației. Profesioniștii în informatică trebuie să evalueze dacă 

rezultatele eforturilor lor vor respecta diversitatea, dacă vor fi utilizate într-o manieră 

responsabilă din punct de vedere social, satisfăcând nevoile sociale și dacă vor fi accesibile pe 

scară largă. Aceștia sunt încurajați să contribuie activ la societate prin muncă voluntară și 

altruistă care aduce beneficii binelui public. Pe lângă un mediu social sigur, bunăstarea umană 

necesită un mediu natural sigur. Prin urmare, profesioniștii IT ar trebui să promoveze 

sustenabilitatea mediului atât local, cât și global. 
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Abstract 

Lucrarea de față își propune să facă o analiză comparativă a relațiilor de cauzalitate ale 

moralității „faptelor sociale” din două domenii esențiale ale oricărei țări - educația și economia. 

Aspectele morale ale comportamentului individual și de grup pot fi apreciate cel mai bine în 

relația cu semenii sau alte grupuri, prin urmare teoriile ce le studiază se încadrează în domeniul 

sociologiei, folosind metodele și mijloacele de cercetare ale acesteia, printre care metoda 

comparativă este larg utilizată. 

Aplicarea metodei comparative are drept scop identificarea diferențelor cauzale și de efecte ale 

faptelor sociale din grupurile profesionale importante ale societății, educație, economie și 

implicit guvernare, pentru găsirea unor soluții posibile de armonizare a disonanțelor actuale. 

Analiza comparativă ia în considerare câteva din mărimile relevante ce determină diversitatea 

deontologică profesională, independente de voința proprie, printre care: motivarea acțiunii 

(externă, socială, nu motivația care are cauze biologice), produsul muncii și scopul utilizării 

acestui produs. 

În urma analizei comparative rezultă faptul că învățământul este una din principalele surse de 

condiționare a moralității și deontologiei din toate celelalte domenii profesionale.  



 

  Studii și Cercetări Academice, 3(2) (2021)  54 

 

În concluzie, calea principală de ameliorare a abaterilor comportamentale  inacceptabile la 

nivel individual, de grup și mai ales la nivel național este creșterea performanței învățământului 

superior și implicit a celui preuniversitar (de cultură generală).  

Cuvinte cheie: etică, morală, deontologie, etică didactică, etică economică, analiză 

comparativă. 

 

 

Introducere 

Întreaga viață și bunăstare a oamenilor depinde de etica din  educație și din economie. 

Fără educație omul este un simplu animal, pentru care nu există etică și morală, iar fără 

economie, bunăstarea nu poate evolua. 

Deoarece atât educația cât și economia au drept sursă al comportamentului 

„cunoașterea”, din punct de vedere al majorității condiționărilor obiective și subiective, teoriile 

eticii au aplicabilitate comună în cele două domenii. 

Lucrarea de față își propune să facă o analiză comparativă a diferențelor de 

aplicabilitate ale teoriilor eticii în cele două sfere de activitate, vitale pentru fiecare țară, 

pornind de la un număr limitat de principii comune. 

De asemenea, sunt evidențiate raporturile de cauzalitate – consecințe, dintre factorii 

obiectivi și subiectivi determinanți ai moralității în cele două domenii, de care toate teoriile 

eticii și deontologiei trebuie să țină seamă. 

Pentru a nu exista difuzii intelectuale, lucrarea prezintă la început accepțiile semantice 

ale principalelor concepte specifice eticii și uzitate în conținutul lui. 

Datorită complexității tematicii, sunt prezentate pe scurt principalele teorii ale eticii 

actuale, iar analiza comparativă  a aplicabilității lor diferențiate, în educație și economie, este 
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prezentată tabelar, doar afirmativ, infirmativ sau mixt, fără explicații detaliate, care ar extinde 

spațiul de redactare cu mult peste limitele metodologiei de cercetare.   

 

1. Concepte de bază în etica și deontologia educațională și economică 

Studiul  deontologiei profesionale este un domeniu de aprofundare al teoriilor eticii. 

Întreaga cunoaștere umană este o convenție lingvistică, de utilizarea limbajului matern, ca 

urmare este necesară definirea și explicarea semanticii conceptelor specifice lucrării de față: 

etică, deontologie, moralitate, morală,  

1.1. Etică 

Conceptul „etică” are multe de definiții în raport de autorii lor, printre care: 

- Știință care se ocupă cu studiul principiilor morale, cu legile lor de dezvoltare istorică, cu 

conținutul lor de clasă și cu rolul lor în viața socială; totalitatea normelor de conduită morală 

corespunzătoare ideologiei unei anumite clase sau societăți (DEX); 

- „Etica este  un domeniu al filosofiei, mai exact al filosofiei morale” ; 

- „Etica poate fi definită ca filosofia despre morală, cuprinzând studiul tuturor valorilor și 

normelor morale în acțiune.”  

În sinteză, majoritatea definițiilor subliniază faptul că etica este o știință filosofică 

(adică având un caracter de maximă generalitate) al cărei obiect de studiu îl constituie „morala” 

– adică totalitatea faptelor sociale în dualismul lor: bine-rău, adevărul-minciuna, frumosul- 

urâtul, dreptate -nedreptate etc. sau altfel spus „știința binelui și a răului”. 
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1.2. Morala,  moralitatea 

În limbajul uzual arareori se face o distincție clară dintre etică și morală. Din punct de 

vedre semantic diferențierea ar trebui să fie înțeleasă ca separație dintre o știință- etica și 

obiectul ei de studiu – morala. 

Una din definițiile sugestive ale moralei poate fi: „ansamblu de norme nescrise care 

reglementează comportarea oamenilor în societate, exprimând obligațiile lor unii față de alții, 

față de colectivitate, față de patrie etc.” (DEX). 

Morala mai poate fi definită ca o interpretarea a comportamentului uman din 

perspectiva valorilor. 

Se subînțelege că morala este o caracteristică individuală, relativ independentă de 

voința persoanei, fiind transmisă din generație în generație prin educația și obiceiurile casnice, 

mistice ale comunității. 

Moralitatea poate fi considerată ca o evaluare medie a valorilor persoanei sau ca o 

reflectarea a moralei sociale în conștiința și obișnuințele individuale. În consecință moralitatea, 

ca rezultat al studiului eticii la nivel național, este în mare parte dependentă de doctrina de 

guvernare reflectată în sistemul juridic și în practica agenților economici. 

Moralitatea (sau lipsa ei) la orice nivel și grad de manifestare nu se poate impune la 

nivel individual de nici o structură ierarhică și nici nu poate fi sancționată juridic. 

1.3. Deontologia 

Deontologia este un concept introdus de filosoful englez Jeremy Bentham, derivat din 

conceptele grecești „deon”- datorie și „logos”- știință. Filosoful german  I. Kant în lucrările 

„Fundamentarea metafizicii moravurilor” și „Critica rațiunii practice”, formulează principiul 

„imperativului categoric” considerat temelia moralei: „Acționează în așa fel încât maxima 

acţiunilor tale să poată fi impusă ca lege universală” .   



  
 
 

 

57  Studii și Cercetări Academice, 3(2) (2021) 

 

Prin urmare,  deontologia ar reprezenta o teorie a științelor eticii care studiază acele 

fapte sociale în care legile moralei devin imperative.  

În mod practic, deontologia ar putea fi considerată ca știință a moralei profesionale, 

având în vedere că prin legea universală a diviziunii sociale a muncii, fiecare ocupație și-a 

consacrat un set de reguli morale, sub denumirea de „Cod” , obligatorii pentru garantarea 

reputației corporative. 

  

2. Sinteză privind teoriile eticii 

Din perspectiva istorică, teoriile eticii s-au structurat pe două direcții majore : 

- Etica normativă, care se ocupă cu elaborarea și justificarea teoretică a unui set de norme și 

standarde morale, a unor coduri morale; 

- Etica teoretică, al cărui obiect de studiu constă în cercetarea problemelor teoretice ale apariției 

și conținutului esențial al moralei. 

2.1. Teoriile eticii normative 

a) Teoria „Legii eterne”, sau moralitatea religioasă, centrată, în creștinism,  pe regula de aur: 

„Fă celorlalți ceea ce ai vrea ca ei să facă pentru tine!” Este oarecum lipsită de consistență, 

fiindcă moralitatea și religia nu se condiționează reciproc, deoarece sunt atei care se comportă 

moral și credincioși care se comportă imoral; 

b) Teoria „virtuții”, fundamentată de Aristotel (382-322, î.e.n) și dezvoltată, ulterior de David 

Hume (1711-1776),  Adam Smith (1723-1787) și Friedrich Nietzsche (1844-1900). Teoria 

pornește de la ideea că scopul suprem al vieții, „fericirea”, nu se poate obține decât printr-o 

purtare demnă și justă în cadrul unui ansamblu de „virtuți”, aflate într-o unitate 

necontradictorie, într-o armonie ce caracterizează „omul bun”.  
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c) Teoria „utilitaristă”, propusă de Jeremy Bentham (1748-1832) care pornește de la ipoteza că 

este drept și moral ceea ce maximizează utilitatea (plăcerea) și reduce suferința unui număr cât 

mai mare de persoane. Adepții utilitarismului se află pe o poziție de mijloc față de „altruism” 

– „egoism”  deoarece atunci când calculează beneficiile și daunele se consideră pe o poziție de 

egalitate față de toți cei afectați de deciziile lor.  

d) Teoria universală, bazată pe „etica datoriei” lui Immanuel Kant (1724-1804), opusă 

utilitarismului. Potrivit acestei teorii „valoarea morală” a unei acțiuni trebuie evaluată în funcție 

de intențiile persoanei care ia decizia: o acțiune morală este aceea făcută din rațiuni morale și 

bune intenții. I. Kant consideră că ideea de „datorie” și „dreptate socială” trebuie să primeze 

față de problemele „binelui”.  În afaceri este aplicată sub forma „responsabilității sociale 

corporatiste”. 

e) Teoria respectării drepturilor individuale, este complementară teoriei lui I. Kant.  Potrivit 

acestei teorii, drepturile și obligațiile trebuie să aibă la bază ca valoare unică  „libertatea 

personală”. Este susținută și dezvoltată de John Locke (1635-1704) și  Thomas Jefferson (1742-

1826), care consideră  valorile supreme ale moralității- drepturile naturale ale individului la 

viață, libertate și proprietate privată. Filosoful american contemporan Robert Nozick, adept al 

capitalismului, consideră inegalitatea socială ca fiind morală, deoarece derivă din 

inalienabilitatea proprietății private; 

f) Teoria justițiară,  își are originea în curentele filosofice care pornesc de la ideea că dreptatea 

este prima virtute a instituțiilor sociale, așa cum adevărul este prima virtute a sistemelor de 

gândire (filosofia aristotelică, teologia creștină, iluminismul, teoriile socialiste). Adepții teoriei 

susțin distribuirea echitabilă a avantajelor și îndatoririlor în cadrul societății; 

g) Teoria confucianistă, specifică țărilor Orientului, întemeiată de filosoful chinez Confucius 

(554-479 î.e.n.), ce poate fi similară „teoriei virtuții”, deoarece promovează ca valori morale: 
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armonia și echitatea socială, înțelepciunea, curajul, fidelitatea, loialitatea, bunacredință, 

îndrăzneala, dreptatea, mărinimia, compasiunea, politețea, adevărul, sinceritatea și respectul 

ierarhiei sociale. 

2.2. Teoriile eticii teoretice 

Etica teoretică analizează moralitatea din perspectivele compatibilității și 

incompatibilității afacerilor cu etica, precum și al preeminenței eticii asupra afacerilor. Teoriile 

întâlnite în cadrul eticii teoretice sunt prezentate pe scurt în continuare. 

a) Teoria incompatibilității dintre afaceri și etică, fundamentată de Albert Carr și potrivit căreia 

companiile trebuie să respecte doar „regulile jocului” și să câștige avantaje economice în fața 

competitorilor, orice altă acțiune fiind permisă; 

b) Teoria responsabilității unice a afacerilor de a face profit, fundamentată de Milton Friedman, 

care susține că exista o corespondență între responsabilitatea legală a afacerilor de a aduce 

profit și de a maximiza  valoare acționarilor, în limitele legii juridice; 

c) Teoria „stake holders”, propusă de Amitai Etzioni prin care companiile au responsabilitate 

morală față de toți cei care contribuie la consolidarea profiturilor și activităților sale; 

d) Teoria responsabilității sociale corporative, ai cărei adepți susțin că orice companie trebuie 

să-și asume, din motive pragmatice sau deontologice, un ansamblu de responsabilități sociale 

(economice, legale, morale, discreționare). 

 

3. Analiza comparativă a eticii didactice și a eticii economice 

Analiza comparativă a moralității individuale, de grup sau naționale este o metodă 

importantă a sociologiei, mai ales atunci când producerea faptelor sociale nu este la dispoziția 

noastră , situație în care se încadrează  lucrării de față. 
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Pentru a putea efectua o comparație între două sau mai multe entități materiale sau / și 

spirituale, trebuie ca aceste entități să aibă proprietăți comune și criterii de comparare a lor. 

Cele două etici, didactică și economică, au în comun faptul că sunt științe teoretice, care 

studiază particularitățile moralității din cele două domenii socioeconomice distincte: 

învățământul și economia. Din această perspectivă moralitatea specifică poate fi considerată ca  

latură aplicativă ale celor două categorii teoretice, care studiază factorii obiectivi și subiectivi 

între care există, evident, relația acțională: cauză – efect, ca în figura 1. 

 

Figura 1. Factorii cauzali și efectele lor obiect de studiu al teoriilor eticii 

 

Fiecare din factorii obiectivi și subiectivi ilustrați în figura 1, au efecte corespunzătoare 

în etica și deontologia celor două domenii vitale: educația și economia. 

O proprietate comună a obiectului de studiu al științelor eticii, și anume 

comportamentul uman, este dualismul obiectiv,  intelectual și acțional al personalității (omul 

educat), care oscilează permanent în bine și rău, adevăr și neadevăr. 
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Datorită numărului mare de criterii duale,  analiza comparativă a aplicabilității teoriilor 

eticii în cele două domenii se va face numai din perspectiva a două principii comune, disonante: 

1. Principiul tentației și temerii, potrivit căruia fiecare persoană este tentată să adopte un 

comportament care să-i maximizeze starea de bine, având temerea de a se confrunta cu unele 

sancțiuni ori conflicte; 

2. Principiul lăcomiei și altruismului, potrivit căruia oamenii sunt tentați să acumuleze cât mai 

multă bogăție, dar să și manifeste compasiune pentru cei afectați de ea, ajutând pe cei nevoiași. 

Analiza comparativă este redată în tabelele 1 și 2, sub formă afirmativă, negativă sau 

mixtă, renunță la  detalii explicative, care ar depăși cu mult condițiile de redactare și obiectivele 

temei. 

Diferențele apar datorită produselor total diferite ale celor două domenii – cunoaștere, 

produs cauzal  și respectiv bogăție, produs consecință -  care stimulează în mod obiectiv și 

subiectiv, în mod diferit atât comportamentul moral individual cât și cel profesional dar și 

caracterul imperativ al normelor morale profesionale (deontologice), prin codurile de 

comportare etică specifice, diferite în mare parte. 
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Tabel 1. Tabel comparativ al diferențelor de studiu din perspectiva eticii normative privind cele 

două principii comune 

 

 

Tabel 2. Tabel comparativ privind  deosebirile eticii teoretice din perspectiva celor două 

principii comune 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii 

Etica și deontologia învățământului influențează în mod hotărâtor etica economică, dar 

și celelalte domenii naționale, fundamentale,  guvernarea și societatea, deoarece este principala 
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sursă a cunoașterii umane, deci  cauza imuabilă a deosebirilor comportamentale dintre oameni 

și celelalte specii evoluate. 

Educația  fiind duală, științifică și dogmatică, generează implicit, în ambele domenii, 

dualismul etic: bine -  rău, adevăr -  minciună, corect – incorect, moral – imoral etc. 

Criteriile de adevăr, pe care ar trebui să se fundamenteze etica educațională sunt 

rezultatele validate ale ipotezelor de studiu al științelor fundamentale: semantica terminologiei 

și conceptelor limbii materne,  matematicii, fizicii, chimiei și biologiei, științe fundamentale. 

Toate științele și teoriile de aprofundare (economie, sociologie, pedagogie, psihologie, 

management etc.) trebuie să pornească în conținutul lor de la adevărurile obiectivate de științele 

fundamentale, pentru a nu se transforma în sofisme, care evident produc consecințe imorale. 

Ponderea raportului în dualismul „moral – imoral” este cu atât mai favorabilă cu cât 

conținuturile și practicile din  învățământul superior, ce condiționează implicit și pe cel 

preuniversitar, respectă criteriile de adevăr ale științelor fundamentale și asigură concordanța 

dintre partea teoretică și aplicativă ale acestora cu viața reală. Complementară acestei condiții 

este cerința ca toate disciplinele din învățământ să fie aliniate la nivelul de vârf și nu la cel 

depășit de mult. 

Cunoaștere dogmatică (mistică și politică) dezbină oamenii atât intelectual cât și 

acțional și este principala sursă a majorității comportamentelor imorale: războaie, polarizarea 

inadmisibilă a bogăției private, dictaturii,  crimei organizate,  poluării excesive etc. 

În ambele domenii, educație și economie, există legi morale imperative, impuse prin 

„Coduri deontologice” particularizate, orientativ pe baza tabelelor 1 și 2, emise de 

managementul educațional și economic, la diferite nivele: internațional, național, local și 

organizațional. 
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Abstract 

Inteligența artificială (AI) reprezintă utilizarea mașinilor pentru a face lucruri care ar necesita 

în mod normal inteligența umană. În multe domenii ale vieții umane, AI a afectat rapid și 

semnificativ societatea umană și modul în care interacționăm unul cu celălalt. Va continua să 

facă acest lucru. Pe parcurs, AI a prezentat provocări etice și socio-politice substanțiale care 

necesită o analiză filozofică și etică aprofundată. Impactul său social ar trebui studiat astfel 

încât să se evite orice repercusiune negativă. Sistemele AI devin din ce în ce mai autonome, 

aparent raționale și inteligente. Această dezvoltare cuprinzătoare dă naștere la numeroase 

probleme. În plus față de potențialul prejudiciu și impactul tehnologiilor AI asupra vieții 

private, alte preocupări includ statutul lor moral și juridic (inclusiv drepturile morale și legale), 

posibila lor agenție morală și răbdarea și problemele legate de posibila lor personalitate și chiar 

demnitate. 

Cuvinte Cheie: Artificial Intelligence (Inteligenta Artificiala), Autonom, Etica 
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Introducere 

AI poate însemna mai multe lucruri și este definit în multe moduri diferite. Când Alan 

Turing a introdus așa-numitul test Turing (pe care îl numea „joc de imitație”) în faimosul său 

eseu din 1950 despre mașinile care pot gândi, termenul „inteligență artificială” nu fusese încă 

introdus. Turing a analizat dacă mașinile pot gândi și a sugerat că ar fi mai clar să înlocuim 

această întrebare cu întrebarea dacă ar fi posibil să se construiască mașini care să poată imita 

oamenii atât de convingător încât oamenilor le-ar fi greu să spună dacă, de exemplu, mesajul 

scris vine de la un computer sau de la un om (Turing 1950). 

La începutul secolului al XXI-lea, scopul final al multor specialiști și ingineri în 

calculatoare a fost de a construi un sistem robust AI care să nu difere de inteligența umană în 

niciun alt aspect decât originea mașinii sale. Faptul că acest lucru este posibil este o chestiune 

de dezbatere de câteva decenii. Proeminentul filozof american John Searle a introdus așa-

numitul argument al camerei chinezești pentru a susține că un AI puternic sau general adică 

construirea unor sisteme AI care ar putea face față multor sarcini diferite și complexe care 

necesită inteligență asemănătoare omului - este în principiu imposibil. Astfel, a declanșat o 

dezbatere generală de lungă durată cu privire la posibilitate. Sistemele actuale de AI sunt 

focalizate în mod restrâns (adică slabe) și nu pot rezolva decât o singură sarcină anume, cum 

ar fi jocul de șah sau jocul chinezesc Go. Teza generală a lui Searle a fost că, indiferent cât de 

complexă și sofisticată este o mașină, ea nu va avea totuși nici „conștiință” sau „minte”, ceea 

ce este o condiție prealabilă pentru capacitatea de a înțelege, spre deosebire de capacitatea de 

a calcula. 
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Provocările etice majore pentru societățile umane ale AI sunt prezentate bine în 

introducerile excelente de Vincent Müller (2020), Mark Coeckelbergh (2020), Janina Loh 

(2019), Catrin Misselhorn (2018) și David Gunkel (2012). Indiferent de posibilitatea de a 

interpreta AGI, sistemele autonome de IA ridică deja probleme etice substanțiale: de exemplu, 

părtinirea mașinii în legislație, luarea deciziilor de angajare prin intermediul algoritmilor 

inteligenți, chatbot rasist și sexist sau traduceri de limbă. Însăși ideea unei mașini care „imită” 

inteligența umană - care este o definiție comună a AI - dă naștere la îngrijorări cu privire la 

înșelăciune, mai ales dacă AI este încorporată în roboți concepuți să arate sau să acționeze ca 

niște ființe umane (Boden 2017; Nyholm și Frank 2019). Mai mult, Rosalind Picard susține pe 

bună dreptate că „cu cât este mai mare libertatea unei mașini, cu atât va avea nevoie de 

standarde morale” (1997). Acest lucru fundamentează afirmația că toate interacțiunile dintre 

sistemele AI și ființele umane implică în mod necesar o dimensiune etică, de exemplu, în 

contextul transportului autonom. 

Ideea implementării eticii în cadrul unei mașini este unul dintre principalele obiective 

de cercetare în domeniul eticii mașinilor (de exemplu, Lin și colab. 2012; Anderson și 

Anderson 2011; Wallach și Allen 2009). Din ce în ce mai multă responsabilitate a fost 

transferată de la ființe umane la sisteme autonome de AI care sunt capabile să funcționeze mult 

mai repede decât ființele umane fără a face pauze și fără a fi nevoie de supraveghere constantă, 

așa cum este ilustrat de performanța excelentă a multor sisteme (odată ce au reușit a trecut faza 

de depanare). 

S-a sugerat că existența viitoare a umanității poate depinde de implementarea unor 

standarde morale solide în sistemele de AI, având în vedere posibilitatea ca aceste sisteme, la 

un moment dat, să se potrivească sau să înlocuiască capacitățile umane. Acest moment a fost 
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numit „singularitate tehnologică” de Vernon Vinge în 1983. Celebrul dramaturg Karl Čapek 

(1920), renumitul astrofizician Stephen Hawking și influentul filosof Nick Bostrom (2016, 

2018) au avertizat cu toții despre posibilele pericole ale singularității tehnologice în cazul în 

care mașinile inteligente se vor întoarce împotriva creatorilor lor, adică a ființelor umane. Prin 

urmare, potrivit lui Nick Bostrom, este extrem de important să construim AI prietenoase.  

Propunerile pentru un sistem de etică a mașinilor. sunt discutate din ce în ce mai mult 

în legătură cu sistemele autonome a căror funcționare prezintă un risc de a dăuna vieții umane. 

Cele două exemple cele mai des discutate - care sunt uneori discutate împreună și contrastate 

și comparate între ele - sunt vehicule autonome (cunoscute și sub numele de mașini cu 

conducere automată) și sisteme de arme autonome (numite uneori „roboți ucigași”) (Purves și 

colab. 2015; Danaher 2016; Nyholm 2018). 

Mulți oameni cred că utilizarea tehnologiilor inteligente ar pune capăt prejudecăților 

umane din cauza presupusei „neutralități” a mașinilor. Cu toate acestea, am ajuns să ne dăm 

seama că mașinile pot menține și chiar demonstra părtinirea umană față de femei, etnii diferite, 

vârstnici, persoane cu deficiențe medicale sau alte grupuri. 

Ideea de a utiliza sisteme de AI pentru a sprijini luarea deciziilor umane este, în general, un 

obiectiv excelent, având în vedere eficiența, precizia, amploarea și viteza crescuta ale AI în 

luarea deciziilor și găsirea celor mai bune răspunsuri. Cu toate acestea, părtinirea mașinii poate 

submina această situație aparent pozitivă în diferite moduri.  

 

AI ca formă de îmbunătățire morală sau consilier moral 

Sistemele AI tind să fie utilizate ca „sisteme de recomandare” în cumpărături online, 

divertisment online (de exemplu, muzică și streaming de filme) și alte tărâmuri. Unii eticieni 

au discutat despre avantajele și dezavantajele sistemelor de IA, ale căror recomandări ne-ar 
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putea ajuta să facem alegeri mai bune și mai compatibile cu valorile noastre de bază. Poate că 

sistemele de AI ar putea chiar, la un moment dat, să ne ajute să ne îmbunătățim valorile. 

Lucrările la aceste întrebări și întrebări conexe includ Borenstein și Arkin (2016), Giubilini și 

colab. (2015, 2018), Klincewicz (2016) și O'Neill și colab. (2021). 

 

AI și viitorul muncii 

Multe discuții despre AI și viitorul muncii se referă la problema vitală a faptului dacă 

AI și alte forme de automatizare vor provoca „șomaj tehnologic” pe scară largă prin eliminarea 

unui număr mare de locuri de muncă umane care ar fi preluate de mașinile automate. Acest 

lucru este adesea prezentat ca o perspectivă negativă, unde întrebarea este cum și dacă o lume 

fără muncă ar oferi oamenilor orice perspectivă pentru activități satisfăcătoare și semnificative, 

deoarece anumite bunuri realizate prin muncă (altele decât venitul) sunt greu de realizat în alte 

contexte. Cu toate acestea, unii autori au susținut că munca în lumea modernă expune multe 

persoane la diferite tipuri de rău (Anderson 2017). Danaher (2019a) examinează întrebarea 

importantă dacă o lume cu mai puțină muncă ar putea fi de fapt preferabilă. Unii susțin că 

plictiseala existențială ar prolifera dacă ființele umane nu mai pot găsi un scop semnificativ în 

munca lor (sau chiar în viața lor), deoarece mașinile le-au înlocuit. În contrast, argumentând că 

plictiseala nu va fi deloc o problemă substanțială. O altă problemă conexă - poate mai relevantă 

pe termen scurt și mediu - este modul în care putem face ca lucrările din ce în ce mai 

tehnologizate să rămână semnificative. 
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AI și viitorul relațiilor personale 

Diverse tehnologii bazate pe AI afectează natura prieteniilor, romantismelor și a altor 

relații interpersonale și le-ar putea afecta și mai mult în viitor. „Prieteniile” online aranjate prin 

intermediul rețelelor sociale au fost cercetate de filozofi care nu sunt de acord cu privire la 

faptul dacă relațiile care sunt parțial curate de algoritmi AI ar putea fi adevărate prietenii. Unii 

filozofi au criticat aspru aplicațiile de întâlnire bazate pe AI, care cred că ar putea întări 

stereotipurile negative și așteptările negative. În mai multe filozofii asemănătoare științifico-

ficțiunii, care ar putea totuși să devină din ce în ce mai prezente în viața reală, s-a discutat, de 

asemenea, dacă ființele umane ar putea avea adevărate prietenii sau relații romantice cu roboți 

și alți agenți artificiali echipați cu AI avansată. 

 

Concluzie 

Etica AI a devenit unul dintre cele mai vii subiecte din filosofia tehnologiei. AI are 

potențialul de a ne redefini conceptele morale tradiționale, abordările etice și teoriile morale. 

Apariția mașinilor inteligente artificiale care se pot potrivi sau înlocui capacitățile umane 

reprezintă o mare provocare pentru înțelegerea de sine tradițională a umanității ca fiind 

singurele ființe cu cel mai înalt statut moral din lume. În consecință, viitorul eticii AI este 

imprevizibil, dar probabil va oferi o emoție și o surpriză considerabile. 
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Abstract 

The fast pace of economic growth from the last 70 years has propelled South Korea to be one 

of the most developed nations in the world, thus bringing to life the “Miracle of the Han River”. 

Having a significant number of elaborated and interconnected sectors, this country is providing 

the right business environment where companies can openly collaborate with the political 

system. Despite the specified advantages, there is a considerable absence of transparency 

among the high-ranking officials. This paper intends to analyze the moral philosophy of the 

South Korean political system, while supplying examples where the law has been deliberately 

avoided. 

Key words: ethics, South Korea, government, corruption, confucianism 
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Introducere 

 Influențată în mod puternic de confucianism, Coreea de Sud folosește în continuare 

doctrinele acestui curent drept mijloc instituțional de menținere a ordinii sociale și politice, 

accentuând puternic principiile etice. Cu toate acestea, armonia în societate primează, chiar 

dacă obținerea acesteia se realizează prin metode lipsite de etică. 

 Chiar dacă această țară nu duce lipsă de potențial economic, făcând parte din topul celor 

mai dezvoltate națiuni ale lumii, atenția pe plan internațional este orientată către scandalurile 

clasei politice, în mare parte din timp acestea având în prim plan înalți oficiali și chiar șefi de 

stat. 

 Această lucrare urmărește a prezenta caracteristicile generale ale sistemului politic sud-

coreean prin punerea în lumină a valorilor etice fundamentale pe care acesta funcționează, 

înfățișând măsurile de promovare a unui mediu etic de muncă, modul de evaluarea a eficacității 

acestora și finalizând prin descrierea procedurilor de sancționare împotriva corupției. Spre 

sfârșitul lucrării, se va analiza influența confucianismului asupra culturii politice și se va 

încheia prin exemple de încălcare a principiilor etice.  

 

Valorile fundamentale ale sistemului politic 

Chiar dacă nu există un cod clar de conduită, standardele comportamentele anticipate 

din partea oficialilor publici se pot regăsi în diferite acte și decrete puse la dispoziția tuturor 

funcționarilor publici. Câteva dintre aceste standarde acoperă următoarele subiecte: implicarea 

directă în activitatea politică, primirea de cadouri și alte beneficii, dar și utilizarea de informații 

oficiale.  
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Instrucțiunile și cerințele specifice în ceea ce privește comportamentul etic la locul de 

muncă al funcționarilor publici și liderilor politici sunt incluse in documente oficiale precum: 

Amendamentul privind etica în serviciul public (11 iunie 1993),  legea privind cazurile speciale 

de reținere a funcționarilor publici pentru infracțiuni (5 ianuarie 1995) și legea privind 

divulgarea de informații de către agențiile publice (31 decembrie 1996) (OECD, 2000). 

Toți funcționarii publici și liderii politici sunt obligați să urmeze cursuri de formare în 

materie de etică la momentul numirii în funcție sau promovării. Aceasta formare conține 

diverse teorii și studii de caz, cursurile fiind asigurate de către Institutul Central de Formare al 

Oficialilor (COTI), de agenții de formare aparținând diferitelor ministere sau de organisme 

private de formare profesională. Conform legii privind Serviciile Publice Naționale, 

funcționarii publici pot solicita consiliere sau asistență în ceea ce privește problemele și 

dilemele etice cu care se confruntă. 

 

1. Măsuri utilizate pentru promovarea unui mediu etic de muncă 

O atenție specială este acordată funcționarilor aflați în poziții deosebit de predispuse la 

corupție cum ar fi oficialii din procuratură, poliție, vamă, organizații de plătirea taxelor etc., 

aceștia având obligația de a declara anual proprietățile și veniturile.  

Câteva dintre acțiunile specifice aplicate pentru a promova un mediu etic de muncă 

sunt: 

• Furnizarea de norme/ orientări/ politici pentru procedurile de recrutare și promovare; 

• Luarea în considerare a comportamentului etic în evaluarea performanței (integritatea, 

imparțialitatea); 

• Asigurarea transparenței procedurilor de selecție prin publicarea regulilor și ghidurilor de 

recrutare, făcând public posturile vacante și procedurile de monitorizare; 
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• Transmiterea prevederilor anticorupție în licitațiile publice (companiile vinovate de corupție 

sunt descalificate și participare acestora la ofertele viitoare este suspendată) etc. 

 

2. Evaluarea eficacității măsurilor de promovare ale conduitei etice 

Coreea de Sud este în continuare predispusă la diferite obstacole în calea reducerii 

actelor de corupție la nivel înalt, aceasta tendință fiind păstrată din cauza sentimentelor slabe 

de responsabilitate în rândul clasei politice și a funcționarilor publici. Eficacitatea măsurilor de 

conduită etică este, de asemenea, afectată și de cultura coreeana bazată pe confucianism și axată 

pe colectivism, tendința generală fiind de a prefera armonia în detrimentul implementării stricte 

a legii. 

 

3. Proceduri de sancționare a corupției 

Actul de corupție poate fi generalizat ca metoda prin care un individ urmărește un câștig 

nelegitim în urma îndeplinirii sarcinilor sale de funcționar public, deci acesta pornește un 

conflict între îndatoririle sale publice și interesele sale ca persoană privată (Park, 2007). 

Dispozițiile legale definesc procedura generală de expunere a faptelor ilicite, iar normele 

interne ale fiecărei organizații stabilesc modul de operare împotriva acțiunilor de corupție. 

Măsurile disciplinare aplicate în urma legii privind Funcțiile Publice Naționale iau forma 

concedierilor, suspendărilor, reducerilor de salarii și a mustrărilor. Din nefericire, nu există o 

modalitate de garantare a siguranței reclamantului în cazul în care acesta vine din mediul 

funcționarilor publici sau al liderilor politici.  

 

 



 

  Studii și Cercetări Academice, 3(2) (2021)  76 

 

Influența confucianismului asupra culturii politice 

Confucianismul a fost implementat în Coreea de Sud în timpul perioadei Joseon încă 

din secolul al 14-lea. Istoria lungă și bogată în tradiție confucianistă a influențat de-a lungul 

timpului  sistemul educațional, social și politic, filozofia, religia, chiar și obiceiurile de zi cu 

zi. În peninsula coreeană confucianismul nu a fost conturat doar ca o parte împrumutată din 

cultura Chinei, ci și drept un mijloc instituțional de menținere a ordinii socio-politice și a puterii 

aristrocației din cele trei regate (Chung, 2015). 

Ordinea politică acompaniată de stabilitatea socială reprezintă în continuare bazele 

sistemului politic sud-coreean inspirat din confucianism, fiind luat în considerare faptul că 

societatea este încă direct comandată de către guvernul central. Atitudinile și părerile 

cetățenilor coreeni față de o guvernare corectă au drept criterii de analiză valorile confucianiste, 

relațiile interumane, normele sociale, dar și identitatea culturală (Center of Cultural Exchange 

of Korea, 2017). 

 Democrația sud-coreeană este ridicată la statutul de ideologie în majoritatea instituțiilor 

și organizațiilor publice, contextul tradițional de menținere a unui guvern drept și benevolent 

reprezentând interesul central al cetățenilor care nu se axează doar pe idei democratice, ci și pe 

obligația socială și etico-politică a statutului (Center of Cultural Exchange of Korea, 2017). 

 

Scandaluri ale clasei politice sud-coreene 

Masacrul din Gwangju 

În urma asasinării președintelui Park Chung-hee în anul 1979, controlul armatei sud-

coreene a fost preluat printr-o lovitură de stat de către generalul de brigadă Chun Doo-hwan. 

Odată ajuns la putere, generalul Chun a fost pus în funcția de șef al Agenției de Informații 

Centrale Coreene (echivalentul CIA în Coreea) și a declarat legea marțială (Han, 2020).  
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Împotriva conducerii militare s-au iscat o serie de proteste la nivel național conduse de 

activiști sindicali, lideri ai opoziției, dar și studenți care urmăreau să organizeze alegeri 

democratice. Astfel, Gwangju, un oraș din sud-vestul Coreei,  a devenit centrul mișcărilor pro-

democrație. 

Pe data de 18 mai 1980, un număr de 600 de studenți adunați în campusul Universității 

Naționale Chonnam pentru a protesta împotriva suprimării libertății academice au fost agresați 

de către forțele guvernamentale (SCMP, 2020). În timp ce revolta a continuat, protestatarii au 

intrat în secțiile de poliție pentru a se înarma cu bâte, cuțite, țevi, cocktail-uri Molotov, arme 

care au fost folosite împotriva forțelor de ordine. 

 În dimineața zilei de 27 mai, generalul Chun a trimis tancuri blindate și elicoptere care 

au început sa atace la întâmplare orașul, armata nimicind revolta în doar două ore. Potrivit 

cifrelor oficiale oferite atunci de guvernul sud-coreean, aproximativ 200 de persoane (Han, 

2020), majoritatea studenți, au pierit în rebeliune. Această cifra este contrazisă însă de către 

cetățenii orașului Gwangju care susțin ca numărul real se aproprie de 2000 de decese. 

În ciuda eșecului întâlnit de protestele civile, presiunea cetățenilor a dus la reinstituirea 

alegerilor prezidențiale directe și astfel, succesorul direct al generalului Chun, Roh Tae-Woo a 

fost ales în funcția de președinte al Coreei de Sud (Hyde, 1988). 

În 1996, atât generalul Chun, cât și Roh Tae-Woo au fost condamnați pentru instigare 

la revoltă, trădare și corpuție pentru lovitura de stat din 1979 și masacrul din Gwangju 

(Britannica , 2020). 

Hanbogate 

Scandalul Hanbo sau Hanbogate a început în data de 23 ianuarie 1997, atunci când a 

doua cea mai mare companie de oțel din Coreea de Sud, Hanbo Iron and Steel Company, a 
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declarat falimentul în urma unei datorii de aproximativ 5.6 miliarde USD (Quah, 2011). 

Insolvabilitatea marelui conglomerat a declanșant o anchetă a Parchetului pentru mită asupra 

politicienilor și a conducătorilor de bănci. 

Hanbo Steel s-a dovedit a fi primit tratament preferențial din partea guvernului 

președintelui Kim Young-sam, în general prin împrumuturi emise de bănci aflate sub presiunea 

politicienilor și bancherilor de rang înalt (Pollack, 1997).  

Consecință a trimiterii în judecată, fondatorul companiei Chung Tae-soo și fiul acestuia, 

Chung Bo-keun, au fost condamnați la 15 ani și respectiv, 3 ani de închisoare pentru dare de 

mită și deturnare de fonduri (Reuters, 1997). În urma lor, alte opt figuri politice au primit 

condamnări, printre acestea aflându-se și fostul ministru de interne Kim Woo-suk, diferite 

ajutoare directe ale președintelui, membrii ai parlamentului, dar și doi foști președinți ai Korea 

First Bank (Schuman & Cho, 1997).  

În urma acestui scandal, au fost expuse către comunitatea financiară internațională 

slăbiciunile legate de corupție ale economiei Coreei de Sud, prăbușirea Hanbo fiind considerată 

una dintre bazele problemelor economice naționale ce au urmat din cauza crizei financiare 

asiatice din 1997. 

Suspendarea din funcție a președintei Park Geun-hye 

În vara anului 2016, în Coreea de Sud au izbucnit o serie de proteste publice la adresa 

politicilor guvernamentale, mult prea favorabile anumitor afaceri, și împotriva deciziei 

guvernului ce proclama ca toate școlile să utilizeze doar acele manuale de istorie care au primit 

aprobare din partea guvernului. 

Prin declanșarea acestui scandal, în presă a ajuns faptul că un membru al administrației 

președintelui Park Geun-hye, a amenințat impunerea controalelor de audit pentru mai multe 

companii de largă scară.  Aceste companii s-au dovedit a plăti aproximativ 70 de milioane USD 
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către fundațiile caritabile a căror lider era chiar Choi Soon-sil, mâna dreaptă și  prietenă 

apropiată a șefului de stat, lider al unei secte religioase sincretice, cunoscută sub numele de 

Biserica Vieții Eterne. În media au ajuns dovezi care demonstrau faptul că Choi Soon-sil a avut 

contribuții la editarea anumitor discursuri prezidențiale și acces la materiale prezidențiale 

confidențiale (Munro, 2021). 

În anul 2018, prima femeie aleasă șef de stat în Coreea de Sud, Park Geun-hye, a fost 

găsită vinovată pentru 16 capete de acuzare cu legătură la dare de mită, abuz de putere, scurgere 

de informații prezidențiale confidențiale și constrângere la dare de mită, fiind condamnată la 

22 de ani în închisoare.  

Alături de Park, numeroși funcționari guvernamentali, lideri de conglomerate (printre 

care președintele Samsung, Lee Jae-yong) și chiar persoane din lumea divertismentului au fost 

atrași în acest scandal (British Broadcasting Corporation, 2021).  

 

Concluzii 

Într-o economie axată pe dezvoltare și progres continuu precum cea a Coreei de Sud, 

lipsa de etică și actele de corupție devin imposibil de evitat. Chiar dacă anumite doctrine ale 

curentului confucianist, baze ale societății sud-coreene actuale, promovează în continuare 

armonia la nivel înalt prin menținerea ordinii sociale și politice, în majoritatea cazurilor 

primează interesul propriu și abuzul de putere. 

Din nefericire, potențialul economic al țării este eclipsat fără întrerupere de aceste acte 

lipsite de etică venite din partea clasei politice, care nu este amenințată nici măcar de 

repercusiunile promovate de către agențiile naționale de control al eticii în filozofiei morale.   
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Abstract 

Lucrarea de față are obiectivul de a defini principiile de bază ale eticii și de a le discuta în 

cadrul sferei muncii. În cea de-a doua parte vom observa particularitățile eticii în muncă în 

Coreea de Sud și modalitatea în care cultura și religia o poate influența. Conceptul de etică are 

atât elemente comune cât și diferențiatoare în funcție de țară, apartenență religioasă, cultură, 

etc. Elementul de baza ce determină cultura muncii dintr-o țară poate fi determinat într-o mare 

măsură de structura educației din acel stat, care la rândul său poate fi influențată de istorie.  

Cuvinte cheie: etica, cultura muncii, Coreea de Sud, etica profesională 

 

 

Introducere 

“Etica este un termen generic pentru diferite moduri de întelegere și examinare a vieții 

morale. Etica se referă la perspective asupra conduitei corecte. O ramură a filozofiei morale, 

etica normativă ofeăa principii morale care ghidează sau indică ceea ce ar trebui să facem sau 

nu în anumite situații.”(Victoria Folea, 2021, Metodologia și etica cercetării). 

Etica este descrisă ca o filozofie morală, are în vedere indivizii și societatea, fiind 

derivată din religii, filozofii și nu în ultimul rând din culturi. Etica se referă la un set de reguli 
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care descrie conduita acceptabilă în societate. Servește drept ghid pentru viața cotidiană morală 

și ajută să judecăm dacă comportamentul nostru poate fi justificat. “Etica este un sistem de 

principii morale, care afectează modul în care oamenii iau decizii in viata de zi cu zi” (Ethics: 

a general introduction, Ethics guide, BBC). 

 

Etica în domeniul profesional. Etica în muncă 

“Etica profesională este o disciplină reflexivă şi critică. Ea se află la intersecţia 

filosofiei moralei cu eticile particulare ale diferitelor categorii de profesii. Problema centrală a 

introducerii eticii în profesii, deşi există deja legi, se datorează faptului că legea acţionează de 

obicei după ce s-a produs încălcarea ei. Practicile etice sunt de graniţă şi se presupune că ar 

trebui să acţioneze preventive”(Mihaela Miroiu si Gabriela Blebea Nicolae, 2002, Etica 

profesionala). 

Acțiunile noastre ne afectează numai pe noi, ci și pe cei din jurul nostru, multe dintre 

deciziile profesionale implică etică. “Întrebările referitoare la moralitate și etică pot fi găsite la 

toate nivelurile societății. Comportamentul etic este la fel de important la locul de muncă ca și 

în viața noastră personală” (Ethics in the workplace–making them work, Facility Management 

News, https://www.fmlink.com/articles/the-importance-of-ethics-in-the-workplace/). Cei mai 

importanți doi factori care influențează angajații să exceleze în contribuția lor la calitatea 

serviciilor în orice organizație sunt: echilibrul între viața profesională și etica. “Se 

concluzionează că un angajat a cărui viață profesională și viața personală este echilibrată și 

etică poate fi corect și onest față de clienții săi și poate aduce calitatea serviciilor în organizație” 

(Effect of Work Life Balance and Ethics on Quality of Service, December 2011, International 

Journal of Business and Social Science). 
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În timp ce etica este o preocupare societală, de o importanță critică pentru profesiile 

care servesc societății, se dezvoltă coduri etice profesionale care stabilesc standarde 

profesionale de comportament. Multe profesii și corporații au dezvoltat coduri de etică pentru 

a aborda situațiile lor unice de afaceri. Prin elaborarea unui cod de etică, o organizație clarifică 

faptul că angajații și membrii nu pot pretinde ignoranța ca apărare pentru comportamentul 

neetic. Codurile de etică îi ajută pe angajați să găsească un echilibru între scopuri și mijloacele 

folosite pentru a le obține. Acest echilibru poate fi unul dintre cele mai provocatoare aspecte 

ale organizării etice. Comportamentul neetic al a doar câțiva angajați poate afecta o întreagă 

corporație. Un cod de etică profesional stabilește un standard pentru care se poate aștepta ca 

fiecare membru al profesiei să îndeplinească. Este o promisiune de a acționa într-un mod care 

protejează bunăstarea publicului. Recunoașterea și recompensarea celor ale căror 

comportamente sunt în concordanță cu codul de etică al unei companii proclamă tuturor că 

comportamentul etic este cu adevărat apreciat. Pe de altă parte, promovarea și acordarea de 

bonusuri angajaților ale căror succese se datorează parțial comportamentului lipsit de etică 

trimite un mesaj nedorit. Companiile trebuie să își revizuiască periodic prioritățile și să facă 

ajustările necesare în caz contrar, standardele și formarea lor devin depășite.  

“Intenția codurilor de conduită este de a oferi orientări pentru standardul minim de 

comportament adecvat într-un context profesional. Codurile de conduită sunt alături de legea 

generală a țării și de valorile personale ale membrilor profesiei” (Professional ethics and codes 

of conduct, Ethics toolkit). Principiile etice stau la baza tuturor codurilor de conduită 

profesionale. Principiile etice pot diferi în funcție de profesie. Cu toate acestea, există câteva 

principii etice universale care se aplică tuturor profesiilor, inclusiv: onestitate, incredere, 

loialitate, respect pentru ceilalți, respectarea legii, a face bine și a evita răul altora, 

responsabilitate. 
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1. Cultura coreeană și stilul de muncă 

“Miracolul economic al Coreei de Sud a fost bine documentat de mulți cercetători, însă 

majoritatea studiilor s-au concentrat pe relațiile de cooperare dintre state și elitele 

antreprenoriale, uitând clasa muncitoare” (Andrew Eungi Kim & Gil-sung Park, 2007 

Nationalism, Confucianism, work ethic and industrialization in South Korea, Journal of 

Contemporary Asia, 33:1, 37-49). Un rol important în dezvoltarea economică din anii 60’ - 70’ 

l-au avut muncitorii din Coreea de Sud, care au fost ideologic mobilizați și motivați în procesul 

de industrializare. Atât participarea voluntară a lucrătorilor la munca industrială, cât și armonia 

la locul de muncă au fost doi dintre factorii esentiali ai succesului economic. 

În prezent, Coreea de Sud este a zecea cea mai mare economie din lume. Țara este 

cunoscută pentru industria sa de divertisment în plină expansiune, industria cosmetică și 

preparatele sale culinare. În același timp Coreea de Sud este țara cu cele mai multe ore de lucru 

din OCDE. O zi normala de lucru pentru un sud-coreean este de aproximativ 12 ore pe zi. 

Această cultură de a sta mult timp la birou începe din timpul scolii, unde copiii învăța timp de 

16 ore, dimineata merg la scoală, iar dupa ora 15 se îndreptă către afterschool unde studiază 

până la orele 22-23. Aceeași mentalitate se continuă și în timpul universității, iar mai apoi 

atunci când se angajează. 

Originea acestei etici de lucru poate avea drept motivare maximizarea veniturilor. 

Companiile doresc să își crească veniturile, astfel încât încearcă să reducă costurile prin 

angajarea unui număr mai mic de angajați. Acest lucru duce la faptul că un singur angajat are 

mai multe responsabilități și este determinat să lucreze multe ore suplimentare. “Un alt motiv 

pentru etica de lucru sud coreeana poate fi explicat de aspectul rapid și dinamic al Coreei de 

Sud care operează într-o economie globală” (Andie Ratolo, 2018, What are the causes of 
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extreme work ethic in South Korea?). Coreea are o cultură în care este înrădăcinată idea 

respectării persoanelor de rang superior, aceștia pot fi vârstnicii sau persoanele care ocupă 

funcții superioare la locul de munca. Acest aspect se demonstreaza atât prin utilizarea unui 

limbaj formal cu persoanele care sunt chiar și cu un an mai în vârstă.  

Coreea de Sud a fost devastată de războiul coreean din anii 50. În urma traiului dur pe 

care l-au avut din cauza războiului, s-a acumulat un sentiment colectiv de frustrare numit Hahn. 

“Eliberarea acestei energii este văzută în ascensiunea naționalismului extrem, o etică de muncă 

incredibilă și un accent intens asupra prosperității coreene.” (Nina Evason, 2016, South Korean 

Culture). În anii 60, Coreea de Sud a început să se reconstruiască și în numai 60 de ani a realizat 

o economie prosperă. Din punct de vedere istoric, țara a avut mentalitatea <exportă sau mori> 

și a folosit munca grea ca o modalitate de a ieși din ruine. În prezent, chiar daca țara este deja 

una dintre cele mai bogate din lume, mentalitatea în ceea ce privește munca este încă prezentă 

și transferată generațiilor mai tinere. 

Coreenilor nu le plac contractele detaliate, ei preferă și insistă adesea ca contractele să 

fie lăsate suficient de flexibile încât să poată fi făcute ajustări pentru a se potrivi circumstanțelor 

în schimbare. “Documentele juridice nu sunt la fel de importante ca relațiile umane.” (Sean 

Hayes, 2016, Top 10 Rules for Doing Business in Korea: Korean Business Ethics Basics). Prin 

urmare, este foarte important să se dezvolte și să se promoveze relații bune bazate pe încredere 

reciprocă și beneficii pe lângă contractul de afaceri. Coreenii sunt oameni extrem de sensibili, 

oameni cărora nu le place sa fie puși într-o situație dificilă. Aceasta este o calitate încorporată 

în majoritatea culturilor asiatice care indică reputația, influența, demnitatea și onoarea unei 

persoane.  Prin urmare, indivizii din Coreea acționează de obicei în mod deliberat pentru a-și 

proteja valoarea de sine și percepția în rândul colegilor. Jobul include și reuniunile de echipă 

destul de dese, organizate în restaurante sau baruri. Aceste întruniri de echipă au loc des, cel 
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puțin o data pe săptămâna, iar angajații le văd ca fiind obligatorii și nu le pot refuza. Oferirea 

de mici cadouri este, de asemenea, o practică acceptată și chiar recomandată. 

 

2. Confucianismul și influența sa în etica coreeana a muncii 

Cultura coreeană este influențată de confucianism, care pune accentul pe respectul 

pentru educație, autoritate și vârstă, una dintre valorile sale fiind importanta grupului asupra 

individului. Deși coreenii moderni s-ar putea să nu adere la principiile confucianiste la fel de 

rigid ca și generațiile anterioare, aceste principii continuă să stea la baza multor obiceiuri și 

practici. 

Respectul pentru vârstă și statut este foarte important în cultura coreeană, ierarhia 

afectând toate aspectele interacțiunilor sociale. Toată lumea are un rol în societate ca urmare a 

ierarhiei. Coreenii se simt cel mai confortabil interacționând cu cineva pe care îl consideră egal. 

Statutul este în mare măsură determinat de rolul cuiva într-o organizație, compania în care 

lucrează, universitatea la care a studiat și starea civilă. “Ca și în alte societăți asiatice, 

menținerea unei imagini demne a unei persoane este esențială pentru modul în care 

funcționează relațiile de afaceri și sociale. Prin eticheta și comportamentul lor social, coreenii 

își propun să păstreze un mediu armonios în care kibunul unei persoane (starea de spirit sau 

sentimentele interioare) pot rămâne echilibrate.” (Korean business culture and etiquette, Asia 

Link Business). 

Confucianismul a afectat gândirea, etica, structura socială, sistemul politic și modurile 

de viață coreene. Coreea de Sud este fundamental o societate influențată de confucianiști, cel 

puțin în ceea ce privește sistemul său moral și identitatea culturală. Într-un anumit sens, “etica 

confucianistă necesită armonia continuă a ordinelor morale, sociale și politice. Se pare că există 
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două tendințe de bază ale menținerii acestui sistem de valori: una spre ierarhie și ordine, iar 

cealaltă spre complementaritate și armonie.” (Edward Y. J. Chung, 2013, Korean 

Confucianism, Understanding Korea Series No.3). Aceste valori confucianiste s-au adaptat la 

schimbările economice și instituționale care au fost introduse rapid de la sfârșitul anilor 1980. 

Coreenii tind să se gândească și să se comporte mai mult ca membri ai grupurilor decât ca 

indivizi cu autonomie absolută de sine.  

Sud-coreenii utilizeaza conceptul de kibun (demnitate personal, onoarea) și în cadrul 

locului de muncă, astfel că se pot identifica următoarele practici: 

• Relațiile interpersonale coreene operează pe principiul armoniei. 

• Menținerea unei atmosfere comfortabile în orice moment, chiar dacă implică a spune o 

„minciună albă”. 

• Subordonații trebuie să arate respect corespunzător managerului pentru a nu-i altera kibunul. 

• Managerul trebuie să evite critica în public a unui angajat pentru a nu-i scădea stima de sine. 

• Capacitatea de a judeca starea de spirit a unui coleg/angajat este esențială pentru menținerea 

kibunului persoanei.  

• Colegii nu se refuză între ei, câteodată acceptă anumite task-uri chiar dacă nu dețin 

competențele necesare ori acceptă unele favoruri personale. Nu se folosește cuvântul NU. 

• Afacerile și viața personală coreeană se bazează pe structuri ierarhice stricte 

• Managerii își asumă un rol patern cu angajații și pot cunoaște personalul într-un mod personal 

• Întrebările cu caracter personal sunt normale la muncă. 

• Oferirea de cadouri este acceptată la locul de muncă, cu menționarea ca persoana care îl 

primește să își permită să ofere un cadou echivalent cu valoarea celui primit. 

Coreea de Sud nu ar trebui privită ca o societate colectivistă, ci mai degrabă ca o 

societate afectiv-relațională, în care contextul relațional determină dacă prevalează 
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colectivismul sau individualismul. De exemplu, deși nivelurile de ore suplimentare sunt 

ridicate în Coreea, productivitatea muncii este printre cele mai scăzute dintre toate țările 

OCDE. Acest lucru se datorează în mare măsură “managerilor care se concentrează prea mult 

pe structurile sociale și relațiile interumane, astfel încât relatiile sunt considerate în continuare 

cel mai important aspect pentru o echipă care funcționează bine.” (Horak, S., & Yang, I. (2018). 

A complementary perspective on business ethics in South Korea: Civil religion, common 

misconceptions, and overlooked social structures. Business Ethics: A European Review, 27(1), 

1-14).  

În ceea ce privește mentalitatea actuală în Coreea, se poate afirma că confucianismul 

are astăzi o puternică influență asupra idealurilor morale. În Coreea, „individul a fost 

întotdeauna privit în contextul rețelei sale de afecțiune.” (Horak, S., & Yang, I. (2018). A 

complementary perspective on business ethics in South Korea: Civil religion, common 

misconceptions, and overlooked social structures. Business Ethics: A European Review, 27(1), 

1-14), Loialitatea dintre angajat și angajator era mai mare dacă, de exemplu, ambii aveau 

aceeași religie. Rețelele afective au susținut, de asemenea, dezvoltarea economică. Legăturile 

și rețelele afective joacă încă un rol important în Coreea contemporană.  

Legăturile Yongo bazate pe Jiyon (aceeași origine regională) sau pe Hakyon (alma 

mater) sunt influente în sfera politică. De exemplu, când se organizează alegeri, mulți coreeni 

vor vota pentru un candidat politic, chiar dacă persoana este mai puțin calificată, doar pentru 

că a mers la aceeași școală sau a venit din aceeași regiune a țării.  

Coreea are aproximativ 370 de instituții care oferă învățământ superior, dar 

Universitatea Națională din Seul, împreună cu Universitatea Yonsei și Universitatea din 

Coreea, este considerată una dintre cele mai prestigioase dintre ele. Prin urmare, sunt preferate 
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universitățile care promit cel mai mare potențial pentru stabilirea unor relații interpersonale din 

urma cărora ar putea benefici pe viitor. Legăturile și rețelele afective determină structurile 

sociale din Coreea. 

 

Concluzii 

În Coreea în mod specific, orientarea către performanță, impactul asupra forței de 

muncă și intrarea competitivă în învățământul superior sunt cei mai importanți factori în 

formarea eticii muncii. În cele din urmă, acesta este un factor care contribuie la succesul 

economic al Coreei, ca instrument important de formare a unei forțe de muncă competitive.  

Baumann și-a început cercetările pentru o nouă abordare pentru a explica de ce oamenii 

muncesc din greu, acesta a precizat ca "etica muncii Coreei este foarte bună și pozitivă, 

deoarece oamenii par să lucreze foarte mult și să obțină succes". (Chung Hyun-chae, 2015, 

Korea has positive work ethic). 

Etica muncii este strict legata de experiența avută în timpul școlii și universității, acest 

fapt fiind valabil atât în Coreea de Sud cât și în toate statele. Putem spune că etica muncii 

învățată în școală este transferată la locul de muncă. 
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Abstract 

In this paper I have tried to highlight the way in which public administration interacts with 

ethics and the importance of it’s application by public servants in their daily activity. I will also 

show how ethics is introduced into the legal framework and how actions and behaviors that are 

declared to be legally unethical are sanctioned. The public administration tries to build an 

ethical image in order to have a trusting relationship with the citizens and to find the most 

correct methods for solving all the requests and problems concerning the public interest. 
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Introducere 

 În ziua de azi, subiectul eticii este unul foarte des întâlnit în orice domeniu de activitate 

și fiecare dintre noi se confruntă cu acesta fie la locul de muncă, în viața personală sau în viața 

noastră în rol de cetățeni atunci atunci când interacționăm cu instituțiile publice. Chiar dacă nu 
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ne gândim la etică în momentul în care acționăm, tot ceea ce ne înconjoară, inclusiv legea, este 

bazat pe norme etice, asfel încât orice persoană nu doar să respecte legea ci și să acționeze etic. 

 Administrația Publică este definită drept categoria autorităților de stat constituită în 

temeiul aceleiaşi funcţii (forme) fundamentale de activitate executivă pe care o înfăptuiesc şi 

prin care se realizează, în mod specific, puterea publică (Tabără, 2008). 

 Administrația publică reprezintă bazele instituționale ale metodelor prin care este 

guvernat statul. Administrația publică are ca rol rezolvarea cerințelor cetățenilor și folosește ca 

instrumente de bază structurile organizatorice, procesele, rolurile, relațiile, politicile și 

programele. Acestea au un impact direct asupra prosperității economice, unității sociale și 

prosperității populației. De asemenea, acestea poate influența încrederea socială și stabilesc 

factorii care duc la crearea valorii publice. 

 Așadar, termenul de administrație publică reflectă ansamblul tuturor acțiunilor realizate 

de Președintele României, Guvern, autoritățile administrației publice atât centrale cât și locale, 

precum și a tuturor structurilor aflate în subordonarea acestora, cu ajutorul cărora se pun în 

practică legile și se prestează serviciile publice (Apostol Tofan, 2008). 

 În prezent, nu există un cod de etică în administrația publică însă în vederea respectării 

principiilor de etică, combaterii corupției și stabilirii unei conduite etice pentru toți funcționarii 

publici au intervenit, de-a lungul timpului, o serie de prevederi legale care încearcă să acopere 

toate principiile etice necesare în acest domeniu. 

 Cu toate că legislația a fost îmbunătățită cu scopul introducerii unor principii etice care 

se impun a fi respectate nu se poate afirma că administrația publică din România este una etică. 

 Dezvoltarea administrației publice pe coordonate etice este necesară deoarece nu este 

de ajuns doar aplicarea legii întrucât rezumarea la prevederile legale înseamnă ignorarea 

faptului că funcționarii publici sunt persoane cu propriile valori, moravuri și nu simpli 
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executanți. Trebuie să se țină cont de faptul că funcționarii publici vin din medii diferite iar 

dorința lor de afirmare ca profesioniști este o componentă personală care nu se rezumă doar la 

salariu, premiere, conformism, sancțiuni (Alexandru, Cărăușan, & Bucur, 2005). 

 

Deontologia funcționarului public 

 Deontologia profesională este strâns legată de etică, aceasta cuprinzând virtuți, 

consecințe și datoria funcționarului public ghidându-l pe acesta cum să acționeze în relație cu 

cetățenii, presa, colegii, legile, superiori/subalterni, interesul general public etc. 

 Deontologia funcționarilor publici a fost definită în doctrină ca reprezentând totalitatea 

normelor care guvernează comportamentul profesional și privat al funcționarului public, în 

virtutea statutului său de persoană învestită cu exercitarea prerogativelor de putere publică 

(Vedinaş, 2007). 

 Scopul principal general este acela de a da indicația de interpretare a normelor 

prescriptive de conduită și de a face posibilă aplicarea codului indiferent de varietatea 

circumstanțelor situațiilor de fapt. 

 Rolul deontologiei funcționarului public este de a stabili așteptările legitime din partea 

legiuitorului și de a evalua conformitatea sau neconformitatea respectării normelor. 

 Subiectul etic în administrația publică este unul sensibil deoarece scopul pe care și-l 

propune este să mențină încrederea publică în instituții și în modul în care acestea funcționează, 

acest aspect fiind unul hotărâtor în modul în care democrația este văzută de cetățeni. 

 Codul de conduită a funcționarilor publici este unul din puține coduri care au fost 

reglementate de legiuitorul român prin Legea nr. 7/2004, fiind înlocuită ulterior prin Codul 

Administrativ. Codul Administrativ reglementează organizarea și funcționarea autorităților, 
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instituțiilor, raporturile dintre acestea și principiile aplicabile administrației publice centrale și 

locale. 

 În momentul de față deontologia funcționarului public este dictată de o serie de legi a 

căror reglementări impun funcționarilor publici norme etice obligatorii ce fac referire la 

asigurarea serviciului public de calitate, libertatea opiniilor, activitatea publică și politică, 

loialitate față de Constituție și lege, față de autorități și instituții publice etc. 

  Funcționarii publici sunt și ei la rândul lor cetățeni. Aceștia adoptă comportamentul și 

valorile societății din care fac parte și au menirea de a respecta voința deliberativă, adică trebuie 

să respecte legea, să fie toleranți, responsabili, să respecte ceilalți cetățeni și să acționeze pentru 

satisfacerea interesului public. Rolul funcționarului public este de a încuraja libertatea de 

exprimare, de a oferi informații calitative, de a discuta cu cetățenii, a analiza problemele 

apărute și a găsi soluții optime în vederea soluționării acestora (McKinney & Howard, 1998). 

 Codul Administrativ interzice funcționarilor publici să accepte daruri sau să profite de 

poziția lor în vederea acumulării unor bunuri sau în scopul obținerii altor avantaje. De 

asemenea, prezenta lege impune funcționarilor publici o serie de îndatoriri cum ar fi: 

respectarea Constituției și a legilor; profesionalism și imparțialitate; obligații în ceea ce privește 

exercitarea de către aceștia a dreptului la libera exprimare. 

 Funcționarii și personalul contractual din administrația publică sunt obligați să exercite 

atribuțiile legale fără a fi subiectivi și neținând cont de convingerile și interesele proprii. 

Aceștia trebuie să-și fundamenteze activitatea imparțial și independent, bazându-se pe 

argumente tehnice și să adopte o atitudine neutră față de propriile interese personale, politice, 

economice, religioase sau de orice altă natură (Codul Administrativ, 2019). 
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 Consecințele nerespectării acestor cerințe minime ar putea avea drept consecințe 

cauzarea unor prejudicii persoanelor fizice sau juridice și ar putea aduce leziuni prestigiului 

tuturor funcționarilor publici. 

 Articolul 445 din Codul Administrativ obligă funcționarii publici să respecte regimul 

juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților și să acționeze în așa mod încât să 

prevină și să evite generarea acestora. Pe lângă acesta, Legea 161/2003 vine cu mai multe 

prevederi legate de incompatibilități și conflicte de interese și de asemenea subliniază 

importanța transparenței în exercitarea funcțiilor publice. 

 Conflictul de interese se referă la interdicții privind luarea deciziilor în timp ce 

incompatibilitatea la interdicții privind cumulul unor activități fie remunerate sau neremunerate 

cu funcția publică respectivă. 

 Transparența reprezintă de asemenea un principiu al administrației publice care 

urmărește creșterea nivelului de responsabilitate pe care o are administrația publică față de 

cetățeni, care sunt beneficiarii deciziilor administrative. Totodată, acest principiu vizează 

sporirea interesului cetățenilor față de procesul luării deciziilor administrative și elaborării 

actelor normative, precum și participarea activă în aceste activități. 

 Lipsa respectării acestui principiu alături de alte deficiențe ale activității autorităților 

poate duce la scăderea încrederii cetățenilor față de actele normative, iar absența consultării 

cetățenilor conduce la înlocuirea sau modificarea frecventă a normelor, fapt care sporește 

instabilitatea legislativă și pune la îndoială siguranța cadrului legal. 

 Aplicarea corectă a principiului transparenței poate avea numeroase beneficii în 

dezvoltarea relației de colaborare între stat și cetățeni, iar în momentul în care legile sunt 

adoptate după consultarea cu cei interesați, gradul de încredere și de respectare a legii poate 
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crește considerabil. De asemenea, impactul respectării acestui principiu poate fi unul pozitiv și 

pentru dezvoltarea economică a țării. 

 Principiul transparenței îndeplinește standarde minime impuse administrației publice în 

relația lor cu cetățenii, atât cu persoane fizice cât și cu persoane juridice. 

 O altă lege care impune respectarea principiilor etice în administrația publică este Legea 

571/2004 care prevede respectarea principiului responsabilității, echilibrului, bunei-credințe 

care sunt formulate pentru a asigura responsabilitatea și de asemenea principiul nesancționării 

abuzive și protecția specială pentru a asigura protecția avertizorilor și a martorilor. 

 În România principiul responsabilității se referă la obligația funcționarilor publici de a-

și îndeplini eficient sarcinile în prestarea serviciilor publice și a celor de utilitate publică de 

care răspund. 

 Într-un stat democratic se regăsesc o mulțime de forme de responsabilitate pentru a 

evita situația în care administrația publică devine superioară cetățeanului. Statul împreună cu 

toate autoritățile administrației publice locale sau centrale trebuie să vină în ajutorul cetățenilor 

și să fie în serviciul acestora. 

 Autoritățile administrației publice se fac responsabile de orice încălcare, acestea 

atrăgând după sine răspunderea administrativă, civilă, penală sau disciplinară. 

 Legea 571/2004 reglementează totodată și subiectul integrității funcționarilor publici și 

a instituțiilor publice. 

 În exercitarea funcției publice, funcționarii publici trebuie să acționeze etic chiar și în 

momentul elaborării actelor normative, în momentul distribuirii informațiilor și în momentul 

participării la evenimente. De asemenea, funcționarii publici ar trebui să se abțină de la 

declarații sau acțiuni care ar putea aduce leziuni prestigiului instituției publice în care activează 

și a corpului funcționarilor publici. 
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 Aceste reglementări legale au ca scop creșterea nivelului de calitate a serviciului public, 

buna funcționare a aparatelor administrative pentru satisfacerea interesului public precum și să 

participe la întreprinderea unor acțiuni în vederea eliminării birocrației și a cazurilor de corupție 

prezente în administrația publică prin impunerea unor principii etice care ar determina 

funcționarii publici să acționeze într-un mod profesional, prin informarea cetățenilor despre 

modul în care este exercitată funcția publică și prin crearea unei relații bazate pe încredere și 

respect între cetățeni și funcționari publici precum și între cetățeni și autoritățile administrației 

publice. 

 

Răspunderea în administrația publică 

 Nerespectarea prevederilor legale în Administrația Publică duce la răspunderea 

disciplinară, contravențională, penală sau civilă a funcționarilor publici în dependență de 

gravitatea acțiunilor săvârșite. 

 Astfel, pentru un comportament neetic cum ar fi luarea de mită un funcționar public ar 

putea fi cercetat penal, poate fi sancționat disciplinar și obligat să restituie suma sau ar putea fi 

destituit din funcție ca urmare a sesizării Agenției Naționale de Integritate. 

 Pentru a putea fi trași la răspundere în conformitate cu gravitatea faptelor ilicite 

săvârșite există H.G. 1344 / 2007 (actualizată) care face referire la sancțiunile disciplinare și 

reglementează modul de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină. 

 Printre abaterile disciplinare săvârșite se regăsesc: 

• întârzierile repetate în efectuarea atribuțiilor; 

• refuzul îndeplinirii atribuțiilor; 

• rezolvarea problemelor prin alte metode decât cele prevăzute de normele legale; 
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• neglijarea programului de muncă; 

• încălcarea confidențialității sau a secretului profesional pentru activitățile cu asemenea 

caracter; 

• acțiuni sau declarații ce aduc leziuni reputației instituției publice în care cel ce săvârșește 

fapta își desfășoară activitatea; 

• alte abateri disciplinare ce intră în contradicție cu actele normative. 

 Pentru aceste cazuri în care funcționarii publici nu respectă deontologia funcționarului 

public și manifestă un comportament neetic pot fi aplicate o serie de sancțiuni disciplinare cum 

ar fi: 

• mustrările scrise; 

• micșorarea salariului cu 5-20% în decursul unei perioade de maxim 3 luni; 

• imposibilitatea de a avansa în funcție sau întreruperea dreptului de a primi o majorare salarială 

în decurs a 1-3 ani; 

• decăderea în funcție pentru o perioadă de maxim 1 an; 

• demiterea din funcție. 

 În cazul în care intervine nemulțumirea aplicării unei sancțiuni, funcționarul public 

poate înainta o solicitare de anulare sau modificare a acesteia instanței de contencios 

administrativ. 

 

Importanța eticii în administrației publice 

 Etica în administrația publică are un rol foarte important deoarece ghidează 

desfășurarea corectă a activităților și organizarea instituțiilor astfel încât să fie evidentă 

corectitudinea aplicării legilor și utilitatea tuturor măsurilor în favoarea satisfacerii interesului 

general public. 
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 Cu ajutorul măsurilor etice instituțiile publice și funcționarii publici pot construi o 

relație de încredere cu toți cetățenii cu care interacționează iar aceștia la rândul lor pot fi siguri 

că statul are grijă de ei și toate solicitările le sunt soluționate într-o manieră etică. 

 Totalitatea legilor care vin în construirea deontologiei funcționarilor publici ajută 

funcționarii publici să-și desfășoare activitatea fără a fi ghidați de propriile interese de orice 

natură, fără a discrimina sau a favoriza pe cineva, fără a apela la corupție și fără a se abate de 

la cadrul legal. 

 În sectorul public etica trebuie să fie poziționată ca o activitate, nu ca un statut, 

comportamentul etic fiind constituit nu doar dintr-o înșiruire de reguli ci dintr-un set de 

convingeri, valori și moravuri care înfățișează viziunea unui întreg popor (Grigoruță, 

2004/2005). 

 Etica poate reprezenta un simplu instrument sau mijloc în vederea atingerii unui scop 

propus, dar aceasta reprezintă un mijloc indispensabil. Etica guvernării dă posibilitatea 

construirii unei politici calitative pentru sectorul public. În asemenea circumstanțe, etica este 

mai presus decât politica, pentru că într-un final orice politică depinde de ea (Thomson, 1992). 

 Comportamentul neetic și acțiunile neetice prezente în administrația publică sunt 

remarcate mult mai ușor decât prezența acesteia. Etica transformă democrația într-un mediu de 

dezbatere cu privire la esența politicilor publice. Acest lucru explică de ce etica este atât de 

importantă, chiar mai importantă ca oricare alt aspect. 

 Este foarte importantă monitorizarea modului în care este aplicată etica deoarece 

scăderea controalelor și a regulilor duce la sporirea șanselor de a greși și de a produce 

incorectitudini. Pe de altă parte, trebuie să nu se exagereze cu introducerea numeroaselor reguli 
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pentru că acest fapt poate crea teama funcționarilor publici de a încălca regulamentul iar 

prezența nenumăratelor restricții conduce la producerea inevitabilă a acestora. 

 Funcționarii publici încearcă să înțeleagă cum să aplice zilnic conceptele etice deoarece 

aceștia își dau silința să perceapă etica propriei profesii nu din motivul că aceasta ar fi atât de 

nouă ci din motivul că importanța acestei profesii și a scopului ei a trecut prin numeroase 

modificări de-a lungul anilor (Denhardt, 1989). 

 

Concluzii 

 Etica în administrația publică și în viața statului este foarte importantă înglobând în sine 

totalitatea normelor morale, valorilor și moravurilor unei societăți, legătura dintre etică și valori 

fiind atât de puternică încât poate fi pusă în practică pentru rezolvare conflictelor și dilemelor 

apărute în viața statului (Kernaghan, 1993). 

 Deontologia funcționarului public vine în ajutorul funcționarilor publici în activitatea 

lor de zi cu zi pentru a-i ajuta să acționeze etic și moral în atribuțiile pe care le îndeplinesc și 

pentru a construi o relație de încredere între aceștia și cetățeni.  

 Integritate funcționarilor publici și a politicienilor reprezintă o necesitate substanțială 

pentru societatea democratică. Cu toate că este foarte greu de măsurat dacă administrația 

publică se încadrează în standardele etice, cadrul legal este cel care face posibilă detectarea 

comportamentul neetic și pedepsirea acestuia pentru ca instituțiile administrației publice să fie 

văzute ca niște organisme demne de încredere. 

 Principiile etice ale administrației publice au un rol important în funcționarea corectă a 

instituțiilor și autorităților administrației publice, deoarece sporesc gradul de responsabilitate 

al acestora și fac posibilă ca activitatea lor să se desfășoare într-un mod care ar aduce beneficii 

atât cetățenilor cât și statului. 
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 Prosperitatea unui stat depinde semnificativ de modul în care administrația publică a 

acestuia funcționează, iar aceasta la rândul ei se bazează pe legi și principii fundamentale 

bazate pe etică care reprezintă baza statului de drept. 

 În desfășurarea activităților sale, administrația publică trebuie să țină cont de toate 

principiile, deoarece acestea veghează la formarea unui cadru favorabil atingerii tuturor 

scopurilor pe care le are administrația și favorizează funcționarea transparentă, imparțială, 

continuă, bazată pe norme legale și etice a acesteia. 

 În concluzie, chiar dacă nu există un cod etic concret, relația dintre etică și administrație 

publică este foarte strânsă cadrul legal fiind cel care se ocupă de respectarea principiilor etice 

și de adoptarea comportamentelor etice a funcționarilor publici. 

 De asemenea, cadrul legal ajută la soluționarea tuturor problemelor apărute pentru a 

putea satisface interesul public și totodată pentru a pedepsi pe cei care se abat de la normele 

etice și aduc leziuni prestigiului administrației publice. 
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Abstract 

This paper provides general information about a scholar turism agency and a brief analyze of 

the economic part of S.C. UNIK TRAVEL S.R.L. – ALTFEL TURISM. This company is a 

tursim agency for schools that organizes camps for children every summer, ski camps every 

winter and thematic trips all year long. In this paper will be presented the activities carried 

out within the company, the organizational system of the company and many other 

information of economic indicators and the programs for the children.  

After the economic analyze, the paper will present the problems found in the informatic 

system of the company and the solutions for a better functioning of the travel agency, all 

explained by diagrams of states, events and with the help of object system.  

Key words: thematic camps, travel for kids, school camp, mountain, Aventura in Natura 

camps, trips.  
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Introducere 

Turismul școlar este una dintre laturile turismului în plină dezvoltare. Taberele și excursiile 

sunt prezente în sistemul de învățământ de foarte mulți ani, doar că abordarea acestora este în 

continuă evoluție. Pe vremuri, taberele erau cele de stat în care se strângeau poate sute de copii, 

în camere tunel și unde nu aveau prea multe activități de făcut.  

În ultimii ani, părinții și profesorii caută pentru elevi tabere și excursii cât mai interactive, 

unde copiii să aibă parte de multe activități prin care să se distreze, să se dezvolte, să învețe 

lucruri noi și să facă și sport. Nu mai sunt la căutare excursii în care elevii se plimbă cu 

autocarul, vizitează un număr de atracții turistice și se întorc acasă. Acum, excursiile trebuie să 

aibă ateliere tematice, dar și locuri de vizitat. Astfel, turismul școlar devine din ce în ce mai 

actualizat și cu o gamă cât mai largă de opțiuni.  

 

Prezentarea succintă a societății economico-sociale 

Societatea comercială UNIK TRAVEL S.R.L. – ALTFEL TURISM cu sediul în 

localitatea Voluntari, județ Ilfov, Șos. Erou Iancu Nicolae nr. 27, înființată în anul 2012, are ca 

scop principal organizarea de tabere de vară și de iarnă, excursii tematice, banchete și circuite. 

Societatea oferă organizare pentru taberele de vară cât și o multitudine de activități structurate 

în programul aferent fiecărei locații de tabără. În ceea ce privește excursiile, firma pune la 

dispoziție o gamă largă de excursii tematice în funcție de anotimp/sezon și de vârsta 

participanților. Pentru organizarea banchetelor, acestea pot fi atât banchete clasice cu petrecere 

și asigurarea animației pe parcursul întregului eveniment, cât și banchete tematice la care se 

adaugă și anumite programe din cele de excursii.  
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Din momentul înființării Unik Travel, scopul a fost de a oferi copiilor o gamă largă de 

activități desfășurate în natură, într-o zonă montană, departe de aglomerația orașelor, de a-i 

motiva pe aceștia să lucreze în echipă, să îi ajute pe cei mici să dezvolte noi abilități și, nu în 

ultimul rând, scopul este acela de a le crea copiilor ”o amintire de-o viață”, așa cum o spune și 

motto-ul firmei.  

 

Principalele activități desfășurate în unitatea economică și analiza indicatorilor 

economici 

Activitățile desfășurate în unitatea economică sunt: 

• Tabere  

• Excursii cu ateliere tematice – 1 zi  

• Excursii – 1 zi  

• Excursii cu ateliere tematice – 2 zile  

• Banchete tematice – 2-3 zile  

 

S.C. Unik Travel S.R.L. – Altfel Turism își desfășoară activitatea sub codurile CAEN 

7911 și 7912, obiectul de activitate fiind Activități ale agențiilor turistice. Activitatea firmei 

include: servicii de călătorie, excursii, tabere, transport și cazare. Activitățile desfășurate sunt 

următoarele:      

 Excursii și banchete – 2 zile  

 Circuite – 3-4 zile  
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În ceea ce privește taberele, firma oferă 7 programe de tabere de vară. Aceste programe 

diferă în funcție de zona geografică în care se desfășoară după cum urmează: Aventura pe uliță 

– Tradiții și obiceiuri ca la români (Bucovina), Aventura Exploratorilor (Herculane – Cazanele 

Dunării), Aventuri în Țara Moților (Munții Apuseni – Arieșeni), Aventură în natură 

(Transfăgărășan), Olimpiada (Munții Iezer Păpușa), Aventura Medievală (Sâmbăta de Sus) și 

Aventura cercetașilor (Valea Șipotului). Pentru taberele de iarnă, Unik Travel pune la 

dispoziție în prima lună a anului programul Micul cercetaș la ski (Bucovina).  

Excursiile cu ateliere tematice de 1 zi dispun de o gamă largă de activități ce diferă în funcție 

de anotimp și vârstă, toate acestea contribuind la dezvoltarea copiilor. Activitățile desfășurate 

sunt: Atelier Toamna, Atelier Aventura de Halloween, Spiridușii moșului (excursie de iarnă), 

Atelier de Ciocolată, Atelier Lumea Dinozaurilor, Atelier Senzorial, Atelier Fashion Day, 

Parcul de aventură Dracula, Parcul de aventură Băile Bughea și Parcul de aventură Valea 

Șipotului.  

Unik Travel are în activitățile sale și programe de excursii de 1 zi cu autocarul, acestea fiind 

diferite programe alese în funcție de zona dorită, pe parcursul cărora se vizitează obiective 

turistice. În ceea ce privește activitatea de circuite de 3-4 zile, programul este unul prestabilit 

pe o distanță mai mare, acestea fiind, de asemenea, circuite cu autocarul.  

Societatea desfășoară și excursii tematice de 2 zile ce cuprind următoarele programe: 

Aventura Halloween, Aventura Medievală, Tărâmul Cetăților și diverse ateliere tematice 

precum cele oferite la excursiile de 1 zi, ce pot fi îmbinate în funcție de disponibilitate și de 

cerere.  

Activitatea de banchete școlare se desfășoară pe o perioadă de 2 sau 3 zile în funcție de 

pachetul achiziționat, la care se pot adăuga și diferite ateliere tematice în funcție de locație. 
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Această activitate se desfășoară doar în 3 dintre locațiile de tabără: Transfăgărășan, Munții 

Iezer Păpușa și Valea Șipotului. De asemenea, banchetele școlare pot fi îmbinate cu excursii 

de 2 zile. Firma deține 27 de programe de banchete și excursii de 2 zile.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama societatii 

 

Sistemul de conducere din cadrul S.C. Unik Travel S.R.L. – Altfel Turism este alcătuit 

din Administratorul acesteia. Funcția de conducere pe care o deține Administratorul implică 

anumite sarcini, responsabilități și obligații. Acesta trebuie să reprezinte firma în relațiile cu 

furnizorii, clienții și alte organizații, stabilește obiectivele de dezvoltare ale firmei, identifică 

oportunități de afaceri. 

Responsabilități și sarcini: 

• Aprobă bugetul și rectificările acestuia 

• Identifică modalități de dezvoltare a serviciilor oferite în concordanță cu tendințele pieței 

• Asigură o bună imagine a firmei pe piață 
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• Asigură managementul firmei 

• Evaluează periodic activitatea departamentelor în subordine 

• Stabilește măsuri de eficientizare a activității personalului în subordine 

• Asigură rețeaua de relații necesară dezvoltării activității firmei 

 

Studiul sistemului informațional 

Schema fluxului informațional este prezentata in Figurile 2-5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Schema fluxului informational, partea 1 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Schema fluxului informational, partea 2 
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Figura 4. Schema fluxului informational, partea 3 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Schema fluxului informational, partea 4 

 

 

Procedurile de prelucrare a documentelor utilizate. Modelul conceptual al prelucrărilor 

(MCP) 

Identificăm procedurile utilizate astfel: 

1. Cadrul didactic întocmește o cerere către Departamentul Tabere. 

2. Departamentul analizează cererea și creează o ofertă pentru a o trimite solicitantului. 

3. Profesorul solicitant analizează oferta primită pe care, ulterior, o acceptă. 
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4. După acceptarea ofertei, Departamentul Tabere solicită Departamentului Contabilitate 

contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice. 

5. Departamentul Contabilitate analizează cererea și întocmește documentele solicitate pe care 

le trimite apoi la Departamentul Tabere. 

6. Departamentul Tabere trimite către Administrator contractul pentru a fi analizat și semnat. 

După ce acesta semnează contractul, îl înapoiază Departamentului Tabere. 

7. Departamentul Tabere trimite contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice 

împreună cu factura profesorului solicitant care urmează să analizeze contractul, să îl 

completeze și să îl semneze. 

8. După semnarea contractului, se achită avansul în valoare de 30% din contravaloarea 

pachetelor achiziționate și astfel, se confirmă locurile de către Departamentul Tabere. 

9. Din momentul în care locurile sunt ocupate, Departamentul Tabere concepe listele de necesar 

pentru fiecare locație de tabără pentru sezonul de urmează pe care le trimite ulterior la 

Departamentul Achiziții. 

10. Departamentul Achiziții analizează listele primite, efectuează aprovizionarea și apoi 

livrează materialele solicitate Departamentului Tabere. 

11. Departamentul Tabere ia în primire materialele și începe pregătirea locațiilor prin formarea 

echipelor de voluntari pentru buna funcționare a programelor. 

12. Departamentul Resurse Umane oferă Administratorului contractul de voluntariat, iar acesta 

din urmă îl analizează, îl semnează și îl trimite mai departe Departamentului Tabere pentru a 

fi semnat și de voluntari. 

13. În apropierea sezonului de tabere se creează grila de cazare pentru grupurile participante 

care este apoi trimisă către profesorul coordonator pentru confirmare. 
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14. După confirmare, Departamentul Tabere solicită Departamentului Contabilitate 

documentele necesare pentru întocmirea dosarului pentru tabără: procesul-verbal, 

Regulamentul de Ordine Interioară, lista de prețuri. 

15. Departamentul Contabilitate primește solicitarea și întocmește documentele necesare pe 

care le oferă apoi Departamentului Tabere. 

16. La documentele primite de la Departamentul de Contabilitate, se adaugă programul taberei, 

lista cu echipamentul necesar participării la program și se trimit profesorului coordonator. 

17. Profesorul adaugă documentele primite la contractul de comercializare a pachetelor de 

servicii turistice, factura și grilă de cazare și colectează acorduri parentale pentru participanții 

la program. 

18. Departamentul Tabere analizează documentele completate, le confirmă și solicită 

Departamentului Contabilitate factura pentru achitarea restului de 70% din contravaloarea 

pachetului turistic. 

19. Departamentul Contabilitate eliberează factura către Departamentul Tabere, iar acesta o 

trimite profesorului pentru achitarea sumei aferente. 

20. După efectuarea plății, Departamentul Tabere confirmă, iar participanții urmează să 

participe la program. 
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Modelul conceptual al prelucrărilor (MCP) poate fi observat mai jos: 

 

 

Figura 6. Modelul conceptual al prelucrarilor 
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Proiectarea bazei de date 

Datele societății sunt stocate în 10 tabele conectate prin relații. Entitățile existente sunt: 

▪ Admin – persoană fizică, angajatul/administratorul firmei. 

▪ Profesori – persoane fizice care intră în contact cu firma pentru a achiziționa pachete turistice 

pentru programul dorit. 

▪ Tabere – programele propuse pentru profesorii și elevii solicitanți. 

▪ Excursii – excursii puse la dispoziție pentru clienți. 

▪ Rezervări – se evidențiază caracteristicile pachetelor achiziționate. 

▪ Elevi – persoane fizice ce aparțin de profesorii coordonatori solicitanți din unitatea de 

învățământ aferentă. 

▪ Unități de cazare – pensiunile/complexurile turistice în care se efectuează cazările grupurilor 

pentru fiecare locație de tabără în parte. 

▪ Date de intrare – datele calendaristice la care se face intrarea în locația de tabără în funcție de 

programul și perioada alese. 

▪ Documente – documente și acte necesare efectuării rezervărilor și desfășurării programelor. 

▪ Facturi proforme – facturile proforme aferente rezervărilor. 

Identificarea asocierilor: 

a) Asocierea ”Profesori-Rezervări-Tabere-Unități de cazare” 

▪ Un profesor poate solicita o rezervare pentru un program de tabără într-o perioadă aleasă; 

▪ Un profesor poate solicita mai multe rezervări, dar pentru perioade diferite; 

▪ Unei tabere îi corespunde o unitate de cazare. 

b) Asocierea ”Elevi-Profesori” 

▪ Unui profesor îi corespunde un număr nelimitat de elevi; 
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▪ Un elev aparține de un singur profesor. 

c) Asocierea ”Rezervări-Date intrare” 

▪ Unei rezervări îi corespunde o singură dată de intrare; 

▪ O dată de intrare poate apărea în mai multe rezervări. 

d) Asocierea ”Rezervări-Facturi Proforme” 

▪ O rezervare emite o singură factură proformă. 

e) Asocierea ”Date intrare – Tabere” 

▪ O dată de intrare poate avea o tabără. 

 

Între tabelele bazei de date s-au stabilit relații, iar pe baza entităților și asocierilor se poate 

realiza un model Entitate – Asociere de forma: 

 

Figura 7. Modelul Entitate – Asociere 
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Schema de sistem a aplicatiei este prezentata in Figura 8. 

 

Figura 8. Schema de sistem a aplicatiei 

 

Modelul obiectual pentru gestiunea activității companiei 

Analiza 
Profesori care fac rezervari – PROFESORI 
Elevi care apartin de profesori – ELEVI 
Rezervări efectuate de către profesori (persoane fizice) – REZERVĂRI 
Proforme emise pentru rezervarea unei tabere de către profesor – PROFORME 
Tabere care sunt în gestiune – TABERE 
Unități de cazare în care se desfășoară o tabără – UNITĂȚI CAZARE 
Date de intrare pentru fiecare perioadă de tabără – DATE INTRARE 
Documente emise pentru fiecare rezervare – DOCUMENTE 

Proiectarea 
Identificarea claselor: 

- PROFESORI 
- ELEVI 
- REZERVĂRI 
- PROFORME 
- TABERE 
- UNITĂȚI CAZARE 
- DATE INTRARE 
- DOCUMENTE 

 
Identificarea atributelor: 
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PROFESORI: 
Cod Profesor (codul de identificare al profesorului) 
NumePrenume (numele și prenumele profesorului) 
DataNaștere (data de naștere a profesorului) 
Telefon (numărul de telefon al profesorului) 
StradaNr (adresa profesorului) 
Localitate (localitatea profesorului) 
Județ (județul profesorului) 
UnitateÎnvățământ (unitatea de învățământ a profesorului) 
Email (adresa de email a profesorului) 
 
ELEVI: 
Cod Elev (codul de identificare a elevului) 
NumePrenume (numele și prenumele elevului) 
DataNaștere (data de naștere a elevului) 
Telefon (numărul de telefon al elevului) 
Localitate (localitatea elevului) 
Județ (județul elevului) 
Școala (școala de care aparține elevul) 
Email (adresa de email a elevului) 
 
REZERVĂRI: 
Număr Rez (numărul rezervării) 
Nr Locuri (numărul de locuri rezervate) 
Data (data efectuării rezervării) 
Status (statusul rezervării) 
 
PROFORME: 
NrPrf (numărul și seria proformei) 
Valoare (valoarea în lei a facturii proforme) 
Data (data de emitere a proformei) 
 
TABERE: 
Cod Tabără (codul de identificare al taberei) 
Denumire (denumirea taberei) 
Localitate (localitatea în care se desfășoară tabăra) 
Preț (prețul alocat taberei) 
Tip Masă (mesele incluse în preț) 
Sistem masă (sistemul de masă) 
Durată (perioada de desfășurare a taberei) 
Total Locuri (numărul de locuri disponibile) 
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Descriere (scurtă descriere a taberei) 
UNITĂȚI CAZARE: 
CodUnitate (codul de identificare al unității) 
Denumire (denumirea unității de cazare) 
Localitate (localitate în care se află unitatea de cazare) 
Județ (județul în care se află unitatea de cazare) 
StradăNr (adresa unității de cazare) 
NrCamere (numărul de camere din unitate de cazare) 
NrLocuriCam (numărul de locuri în camere) 
 
DATE INTRARE: 
CodDataI (codul de identificare al datei de intrare) 
Data (data de intrare în tabără) 
TotalLocuri (numărul total de locuri din data respectivă) 
LocuriDisponibile (numărul de locuri rămase disponibile) 
 
DOCUMENTE: 
CodDocument (codul de identificare al documentului) 
Denumire (denumirea documentului) 
Identificarea operațiunilor: 
 
PROFESORI: 
- Creează Profesor 
- Modifică Profesor 
- Selectează Profesor 
- Elimină Profesor 
- Efectuează Rezervări 
 
ELEVI: 
- Creează Elev 
- Modifică Elev 
- Selectează Elev 
- Elimină Elev 
 
REZERVĂRI: 
- Creează Rezervare 
- Modifică Rezervare 
- Selectează Rezervare 
- Anulează Rezervare 
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PROFORME: 
- Creează Proformă 
- Modifică Proformă 
- Selectează Proformă 
- Șterge Proformă 
 
TABERE: 
- Creează Tabără 
- Modifică Tabără 
- Selectează Tabără 
- Șterge Tabără 
 
UNITĂȚI CAZARE: 
- Creează Unitate cazare 
- Modifică Unitate cazare 
- Selectează Unitate cazare 
- Șterge Unitate cazare 
 
DATE INTRARE: 
- Creează Dată intrare 
- Modifică Dată intrare 
- Selectează Dată intrare 
- Șterge Dată intrare 
 
DOCUMENTE: 
- Creează Document 
- Modifică Document 
- Selectează Document 
- Șterge Document 
 

Clasele pot fi centralizate in tabele de forma celor de mai jos. 
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Tabel 1. Reprezentarea claselor (partea 1) 
 

 
 
 
Tabel 2. Reprezentarea claselor (partea 2) 
 

 
 
Tabel 3. Reprezentarea claselor (partea 3) 
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Reprezentarea individiduala a claselor este prezentata in Figurile 9 – 10. 

 

 
 
 

Figura 9. Reprezentarea individuala a clasei Elevi 
 
 

 
 

Figura 10. Reprezentarea individuala a clasei Tabere. 
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Diagrama de asociere a claselor e prezentata in Figura 11. 
 

 
 

Figura 11. Diagrama de asociere a Taberelor 
 
 
Diagrama de trasare a evenimentelor in cazul unei rezervari este prezentata in Figura 12. 
 

 
 

Figura 12. Diagrama de trasare a evenimentelor 
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Diagrama de tranzitie a starilor pentu rezervare este prezentata in Figura 13. 
 

 
 

Figura 13. Diagrama de tranzitie a starilor (DTS) 
 
Diagrama cazurilor de utilizare este prezentata in Figura 14.  
 
 

 
 

Figura 14. Diagrama cazurilor de utilizare 
 
 
 

Concluzii 

Având în vedere toate etapele proiectării din lucrare, se poate observa faptul că nu este 

adresat niciunui limbaj de programare anume. Chiar dacă se va alege programare orientată pe 

obiect sau programare relațională, etapele și modul de proiectare va fi același. În ceea ce 

privește baza de date, se va ține cont tot de aceeași proiectare indiferent de limbajul ales, iar 

tabelele vor rămâne aceleași, inclusiv componentele sale, tipurile de date sau relațiile dintre 

acestea. 
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Proiectarea este un proces foarte important în dezvoltarea unei aplicații, deoarece este 

punctul de pornire indiferent de tipul de aplicație ales. Prin procesul de proiectare putem 

întâmpina eventualele erori ce vor apărea în momentul realizării aplicației și va putea fi analizat 

în amănunt fiecare detaliu legat de dezvoltarea produsului. 
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