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RALUCA GALOŞ
Comunicare etică şi Responsabilitate socială

În cartea Comunicare Etică şi Responsabilitate Socială, publicată de Editura Tritonic,
în 2011, Sandu Frunză ne propune, pe de o parte, o nouă perspectivă teoretică asupra relaţiei
dintre etică şi responsabilitatea socială, iar pe de altă parte, o perspectivă nuanţată în ceea ce
priveşte importanţa eticii în domeniul comunicării publice şi în domeniul practicilor
organizaţionale.
Din prima parte remarcăm o discuţie elaborată despre relaţia dintre etică, morală şi
lege. De la conceptul filosofic de etică, Sandu Frunză ajunge în cele din urmă la eticile
profesionale şi la eticile aplicate în general. În acest context, discuţia se învârte în jurul
deontologiei şi a importanţei pe care etica o are în viaţa organizaţiilor economice, a celor
culturale, a mass media, dar şi în contextul noilor reforme din sistemul educaţional românesc.
Sensul atribuit problemelor de etică în afaceri şi în viaţa profesională este, prin urmare,
un punct important în cercetare, deoarece etica în afaceri şi cea profesională ar putea fi greşit
percepută ca un tip de cod universalist.
Spre deosebire de simţul comun sau de acei autori care sunt înclinaţi să asocieze etica
cu morala sau cu sentimentul moral, Sandu Frunză se opreşte asupra unui sens al eticii care
face posibilă discuţia despre instituţionalizarea ei. De aceea atenţia cititorilor cărţii sale este
orientată spre etica înţeleasă ca deontologie.
Fără a intra în divergenţă cu autorii pentru care etica semnifică “ştiinţa binelui şi a
răului”, Sandu Frunză îşi manifestă preferinţa pentru domeniul eticilor profesionale, unde
regăseşte o zonă a nuanţelor, care nu mai judecă în termeni dualişti, de bine şi de rău, ci în
termenii regulilor ce fac posibilă dezvoltarea unei etici profesionale şi modelarea vieţii
organizaţilor potrivit principiilor etice. Totodată, autorul consideră că etica înţeleasă ca
deontologie nu se mai află într-o relaţie obligatorie şi necesară nici cu religia, chiar dacă este
evident că majoritatea religiilor înglobează şi susţin standarde etice, şi chiar dacă anumite
aspecte înalte ale eticii profesionale pot fi identificate la origine ca fiind de natură religioasă.

Deşi recunoaşte importanţa religiei ca parte constitutivă a oricărei culturi, Sandu Frunză este
adeptul unei etici laice care să poată funcţiona ca “un instrument important de construcţie şi
reconstrucţie a spaţiului public”. Acest tip de etică se poate construi doar pe fondul unei etici
minimale, specifică lumii postmoderne. Deontologia poate deveni un instrument de
instituţionalizare a eticii doar pe fondul acesta favorizat de societatea globală actuală.
O preocupare importantă a acestei părţi este cea legată de managementul eticii şi de
instituţionalizarea eticii, autorul relevând dificultăţile pe care le pot întâmpina organizaţiile în
implementarea principiilor etice ca factori de creştere a eficienţei comunicării şi dezvoltării
organizaţionale. Una dintre soluţiile propuse în acest volum este aceea a construcţiei
strategice a organizaţiei în jurul codului deontologic ca instrument de creştere a încrederii, al
dezvoltării imaginii şi al stimulării competitivităţii şi eficienţei. O clarificare importantă adusă
de autor este cea privind modul de funcţionare şi statutul pe care îl are Codul deontologic întro organizaţie. Astfel, constatăm că deşi Codul deontologic poate funcţiona ca un instrument în
baza căruia se pot acorda recompense sau pedepse, el rămâne un instrument etic. Precizarea
mi se pare importantă deoarece, aşa cum e bine ştiut, a te comporta etic nu e totuna cu a
respecta legea. În numeroase cazuri legea include anumite convingeri morale, pe care le
împărtăşesc numeroşi cetăţeni ai unui stat. Realitatea este cea care oferă dovezi ale faptului că
legile, ca şi sentimentele, se pot abate faţă de ceea ce este etic. Codurile etice reprezintă o
modalitate prin care organizaţiile încearcă să influenţeze percepţiile angajaţilor cu privire la
problemele din contextul organizaţional. Codurile reflectă preocuparea organizaţiilor cu
privire la obligaţiile morale şi orientarea etică. În felul acesta, Codurile deontologice sunt un
motor de comunicare a culturii organizaţionale, pe de o parte, în mediul intern (angajaţii), iar
pe de altă parte, în mediul extern (clienţii, publicul larg).
Partea a doua a cărţii aduce în discuţie instituţionalizarea eticii în domeniul
comunicării în spaţiul public românesc. Cu acest scop sunt prezentate pe larg concepţiile a doi
autori români despre rolul eticii în relaţiile publice şi în comunicarea publică. Cei doi autori,
Dumitru Borţun şi Remus Pricopie, sunt oferiţi ca doi gânditori care argumentează în favoarea
unei strânse relaţii dintre eficienţă, etică şi comunicarea publică. Dezbaterile în jurul
importanţei eticii în comunicarea organizaţională arată că realitatea mediului economic, care
influenţează şi profesionistul în PR, demonstrează faptul că relativismul profesat în aceste
cercuri este unul moderat. Pe de-o parte, acest mediu acceptă că există o serie de valori şi de
principii morale universal valabile – precum curajul, onestitatea, respectul demnităţii umane,
mărinimia, iar pe de altă parte, susţine că înţelegerea şi aplicarea lor în diferite situaţii şi

contexte specifice variază foarte mult de la o cultură şi de la o perioadă la alta, de la o
organizaţie la alta.
În dezvoltarea lor, organizaţiile economice multinaţionale se confruntă cu diversitatea
culturală a ţărilor şi regiunilor lumii în care îşi desfăşoară activitatea. Această provocare
rezultă din inexistenţa sau imposibilitatea conturării unor soluţii universal valabile
Dificultatea generării unor soluţii este intim conectată la problemele ce ţin mai mult de
spiritualitatea popoarelor, decât de aspecte de ordin economic şi social. Dincolo de
dificultăţile impuse de relaţia dintre local şi global, corporaţiile nu mai pot respinge rolul eticii
invocând imposibilitatea realizării unui cod de conduită universal valabil pentru corporaţii.
Ele trebuie să accepte un cod etic valabil atât pentru cei aflaţi în poziţii de decizie, cât şi
pentru ceilalţi profesionişti, fie că aceştia acţionează la nivel naţional sau internaţional.
Procesul de globalizare economică tinde oarecum să monopolizeze utilitatea
conceptului general de globalizare. Constatarea faptului că economia mondială s-a
internaţionalizat nu mai este o noutate. În spatele acestui fenomen stau forţe ale pieţei greu de
controlat, forţe puse în mişcare de companiile translaţionale. Aceste companii sunt
considerate a fi fără identitate, deoarece ele nu se supun unui stat naţional migrând în funcţie
de avantajele oferite de pieţele de desfacere. Prezenţa unui Cod etic în organizaţie poate să
impună valori şi principii care să vina în conturarea unei identităţi.
Ultima parte a lucrării ne propune o discuţie amplă despre semnificaţia etică a
responsabilităţii sociale a corporaţiilor. Demersul lui Sandu Frunză porneşte de la clarificări
conceptuale privind responsabilitatea şi responsabilitatea socială a organizaţiilor, inclusiv a
statului înţeles ca o organizaţie ce acţionează în contextul relaţiilor globale. Analizele sunt
axate pe responsabilitatea socială a organizaţiilor economice, a organizaţiilor mass-media, dar
şi pe modul în care trebuie conceput raportul între responsabilitatea individuală,
responsabilitatea profesională şi responsabilitatea socială în sistemul de sănătate publică, cu
specială referinţă la sistemul de sănătate din România. Autorul revendică necesitatea unei
atitudini etice, responsabile a statului în raport cu fiecare membru al societăţii româneşti.
Cartea propusă de Sandu Frunză are meritul de a aduce în discuţie necesitatea
promovării eticii organizaţionale într-o perioadă în care preocuparea pentru etică este împinsă
pe un plan secund în raport cu principiile profitabilităţii.
Autorul arată că o atitudine etică a organizaţiilor economice, a celor mediatice, a celor
din domeniul comunicării, dar şi atitudinea etică a instituţiilor statului care propun politici
publice, se poate constitui tocmai într-un factor de creştere a eficienţei în condiţiile afirmării

unei responsabilităţi sociale sporite. În acest fel, cartea lui Sandu Frunză oferă provocări şi
răspunsuri la probleme privind cultura economică şi cultura politică actuală.

