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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.  
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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). 

 

 

 



  
 
 

 

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

 

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 


