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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.  
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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” .   
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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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