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Mărturisesc, că poate nu aș fi abordat această 
tematică, dacă nu mi-aș fi adus aminte de cartea scrisă 
de prietenul meu, prea devreme dispărut dintre noi, 
profesorul Ioan Mihuț. Este cartea a cărei recenzie se 
face chiar în acest număr al revistei noastre. 

Etica se raportează la sistemul social cu aceeași 
semnificație pe care o au regulile de circulație într-un 
mare oraș. Adică, ne spune ce este bine și ce este rău, 
ce se poate face și ce este interzis. Cu această 
semantică, am intrat pe dimensiunea bine-rău a 
universului despre care ni se vorbește încă în „Cartea 
creației” datată cu 1000 de ani înaintea Bibliei. S-au 
scris volume întregi despre relativitatea binelui și 
răului și cred că fiecare avem în experiența proprie de 
viață cel puțin o situație în care am confundat binele 
cu răul sau invers. Pe de altă parte, Ion C. Brătianu 
spunea că: „Orice rău își are bunul său, ține numai de 
înțelepciunea omului să știe să profite”. Pe fundalul 
în care demarcațiile dintre bine și rău sunt subiective, 
cauza fiind, în principal, percepția diferită asupra 
adevărului, întregul cadru are o devenire istorică în 
sensul că reperele morale de astăzi sunt diferite, de 
exemplu, de cele din evul mediu. Două alte 
componente complică și mai mult peisajul, atunci 
când definirea comportamentului etic se face în 
interiorul conceptului de management și, în al doilea 
rând, în circumstanțele agravante ale crizei 
economice actuale. 

În cartea sa cu titlul „Managerii viitorului. 
Viitorul managerilor” (Editura Institutului European, 
Iași, 1997), autorul ei, Bernhard Görg, ne vorbește 
despre: „...ideea preconcepută a multor persoane 
după care lipsa de caracter este condiția cea mai 

I confess that perhaps I would not address this 
issue if I had not remembered the book written by 
my friend, who left us too soon, Professor Ioan 
Mihuţ. It is the very book whose review is made in 
this issue of our magazine. 

Ethics refers to the social system with the same 
meaning the traffic rules have in a large city. It tells 
us what is good and what is bad, what can be done 
and what is prohibited. On this semantics we entered 
the good-bad dimension of the universe that they are 
talking about in the “Book of Creation” dated 1000 
years before the Bible. Volumes have been written 
on the relativity of concepts such as good and evil, 
and I like to believe that all of us have experienced at 
least once in our life a situation in which we mistook 
good for evil, or vice versa. On the other hand, Ion 
C. Brătianu said: “Every bad has its good, it’s only a 
matter of human wisdom to know how to take 
advantage out of it”. The background on which the 
line between good and evil are subjective, owing this 
mainly to the different perception of truth, the whole 
frame has become history in the sense that moral 
landmarks today are different from – just to give an 
example - the Middle Ages. Two other components 
which further complicate the landscape, when 
defining ethical behavior is within the concept of 
management and, secondly, the aggravating 
circumstances of the current economic crisis. 

In his book entitled “Managers of future. The 
future of managers” (Editura Institutului European, 
Iași, 1997), its author, Bernhard Görg, tells us of the: 
“... preconceived idea of many people to whom the 
lack of character is the most important condition for 
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importantă pentru o carieră managerială de succes”. 
Peste această percepție defavorabilă ca premisă în 
analiza comportamentului etic, se suprapune 
excepționalitatea situației de criză care subminează și 
mai mult comandamentele etice.  

Pe de altă parte, cu toate „îndulcirile” 
contemporane capitalismul nu prea se sincronizează 
cu marile idei morale. De exemplu, Peter Drucker 
spune: „Chiar dacă la conducerea unei întreprinderi s-
ar afla arhangheli, prima lege a acțiunilor lor ar trebui 
să fie rentabilitatea întocmai ca pentru cel mai lacom 
capitalist” (J. Beatty, Lumea în viziunea lui Peter 
Drucker). În 1986, Ivan Boesky, un personaj destul 
de controversat al vieții financiare din SUA, a fost 
invitat la deschiderea școlii de afaceri a Universității 
Berkeley din California unde a vorbit despre 
aspectele pozitive ale lăcomiei. Ori, lăcomia este, în 
filosofia creștină, unul dintre cele 7 păcate 
fundamentale.  

Sugerând oarecum aceeași mentalitate, încă în 
vechiul Israel unele ocupații care veneau în contact 
cu banii, cum erau vameșii sau colectorii impozitelor, 
erau damnate. În Proverbele lui Solomon (23.4) se 
spune: „Nu te chinui ca să te îmbogățești, nu-ți pune 
priceperea în asta”. Chiar și lui Max Weber, în 
cunoscuta sa carte „Etica protestantă și spiritul 
capitalismului”, i-a fost destul de greu să concilieze 
spiritul creștin cu spiritul capitalist iar fundamentarea, 
discutabilă, pe terenul activismului economic, 
întreține o oarecare ambiguitate între cauze și 
obiective. Comparația se făcea, acolo, între 
protestanți și catolici cu destulă greutate, dar dacă s-ar 
fi ajuns la ortodoxie, cred că ar fi fost aproape 
imposibilă. Prin promovarea conceptului de 
„responsabilitate socială a corporațiilor” se încearcă o 
„înseninare” a peisajului chiar dacă sintagma 
anterioară aproape că reflectă un oximoron, iar, când 
problema a fost pusă la Forumul Economic Mondial 
de la Davos din ianuarie 2012, jurnaliștii au 
evidențiat acest lucru prin titluri precum „capitaliștii 
împotriva capitalismului”.  

În cele de mai sus, am particularizat, oarecum, la 
morala creștină dar, de exemplu, etica islamică sau 
asiatică este și mai drastică în această direcție.  

Până la urmă, chiar și a acționa în sensul 
„binelui colectiv” este discutabil deoarece semnifi-
cația închisă în sintagma „binele colectiv”, care ar 
părea un fundament etic solid, este foarte serios 
vulnerabilizată de mărimea acelui colectiv căruia i se 
furnizează un bine. Banda în care se poate interpreta 

a successful managerial career”. Over the 
unfavorable perception, as a prerequisite to ethical 
behavior analysis overlaps the exceptionality of our 
current crisis which further undermines the ethical 
regulations. 

On the other hand, despite all the contemporary 

“sweetening”, capitalism hardly synchronizes with 

the great moral ideas. For example, Peter Drucker 

says: “Even if a company’s management was formed 

by archangels, the first law of their actions should be 

lucrativeness just as for the greediest of capitalists” 

(J. Beatty, Lumea în viziunea lui Peter Drucker/The 

World as seen by Peter Drucker). In 1986, Ivan 

Boesky, a quite controversial character in the U.S. 

financial life, was invited at the opening of the 

business school at Berkeley University of California 

where he talked about the positive aspects of greed. 

Or, greed is in the Christian philosophy, one of the 

seven fundamental sins. 

Suggesting somewhat the same mentality, since 

the ancient Israel, some professions, such as those 

dealing with money, as the publicans or tax 

collectors, were damned. In Solomon’s Proverbs 

(23.4) they say: “Do not try to get rich, do not put 

your skill in that”. Even to Max Weber, in his 

famous book “The Protestant Ethic and the Spirit of 

Capitalism” seemed difficult to reconcile the 

capitalist spirit and the Christian spirit, while the 

foundation, rather questionable, on economic 

activity, maintains a certain ambiguity between 

causes and objectives. A comparison with enough 

weight was made there between Protestants and 

Catholics, but if it had come to Orthodoxy, I think it 

would have been almost impossible. By promoting 

the concept of “corporate social responsibility” they 

were trying a “clearing” of the landscape even if 

such phrase almost reflects an oxymoron, and when 

the issue was discussed within the World Economic 

Forum in Davos, in January 2012, the journalists 

have shown this by using titles like “capitalists 

against capitalism”. 

In the above, we somehow customized to 

Christian morality but, for example, the Asian or 

Islamic ethics is even more drastic in this respect. 

Eventually, even acting for the “common good” 

is debatable since the meaning enclosed in the phrase 

“common good”, which would seem a solid ethical 

foundation, is seriously vulnerable as far as the size 

of what “common” refers to. This “good” refers to 
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acest bine este de la tot ce este uman, cum apare în 
formularea generoasă a lui Sf. Augustin: „Iubește 
oamenii și apoi fă ce vrei” și până la cinismul obtuz 
din formularea lui Ronald Regan: „Oriunde 
intervenim o facem strict pentru interesele noastre”. 
Probabil că președintele american a moștenit această 
deviză, pe linie anglo-saxonă, de la lordul Henri John 
Palmerston care spunea (în 1850) că: „Anglia nu 
trebuie să aibă nici prietenii permanente nici 
dușmănii permanente ci doar interese permanente”. 
Către același înțeles converge și cunoscuta formulă 
din imperiul roman: „Salus republicae (populi) 
suprema lex est” care a fost reformulată, mai târziu, 
de Hegel în filosofia sa prin sintagma: „Acțiunea 
justă este în corespondență cu tendința istorică a 
dezvoltării națiunii”. În acest peisaj, chiar și 
formularea lui Machiavelli, care s-a consacrat ca și un 
etalon al cinismului politic: „scopul scuză 
mijloacele”, capătă nuanțe atenuante, pentru că 
scopul la care se referea Machiavelli era reunificarea 
Italiei, adică „dezvoltarea națiunii” din formula lui 
Hegel (?!). 

În acest context foarte complicat în interpretări, 
s-a născut un domeniu de studiu interesant care este 
„etica afacerilor” și, conex domeniului, etica 
managerului. Sigur că, se poate pune problema dacă 
este necesară o etică specifică pentru afaceri. 
Răspunsul, după opinia mea, este tranșant afirmativ și 
datorită sau, poate, în primul rând, datorită existenței 
competiției. Iar, competiția, există între indivizi, între 
grupuri de indivizi, între organizații ca și între state 
sau grupuri de state. Este firesc ca fiecare competitor 
să-și dorească să aibă concurenți mai slabi și, deci, 
raportul „dintre el și ceilalți” să îi fie favorabil. În 
acest cadru, etica se poate manifesta mai mult în zona 
respectării regulilor jocului, în semnificația 
conceptului de „fair-play”. 

În final, etica afacerilor ar putea promova două 
direcții. Una care să pornească de la etica generală în 
sensul comportamentului uman, așa cum a fost el 
reglementat încă de la „digestele lui Justinian”: „a trăi 
cinstit, a nu vătăma pe altul, a da fiecăruia ce i se 
cuvine”. În opoziție cu acest standard, Tudor Arghezi 
remarca: „viața noastră oscilează între două contra-
dicții: datoria de a spune adevărul și necesitatea de a-l 
ascunde”. O a doua direcție, ar putea să urmărească 
problemele generale ale omenirii și să pună în con-
fruntare „dreptul economiei” cu „drepturile umane” 
sau „regula de aur a reciprocității față de cetățenii de 
azi și responsabilitatea față de generațiile viitoare” 

everything that is human, from what is suggested in 

the general wording of St. Augustine “Love people 

and then do what you want”, to the blunt cynicism of 

Ronald Reagan’s formulation: “Wherever we 

intervene we do it strictly for our own interests”. 

Perhaps the American president inherited this motto, 

on an Anglo-Saxon line, from Lord Henry John 

Palmerston who said (in 1850) that “England should 

have no permanent friends or permanent enmities 

but only permanent interests”. To this meaning 

converges the well known formula of the Roman 

Empire: “Salus republicae (populi) suprema lex est” 

which was reformulated later by Hegel in his 

philosophy by the phrase: “Correct action is in 

correspondence with the historical trend of the 

nation’s development”. Against this background, 

even Machiavelli’s formulation, which was 

established as a standard of political cynicism, “the 

goal justifies the means”, is rather ambiguous, 

because the goal Machiavelli was referring to was 

the reunification of Italy, the “development of the 

nation” as Hegel put it (!?). 

This very complicated context of interpretations 

gave birth to a field of study as interesting, which is 

“business ethics” and related to it, management 

ethics. Of course, one could always question the 

necessity of business ethics. The answer, in my 

opinion, is categorically positive thanks to or perhaps 

primarily because of the existence of competition. 

And there’s always competition between individuals, 

between groups of individuals, between 

organizations or between states or groups of states. It 

is natural that each competitor wants to have weaker 

opponents and, therefore the ratio “between me and 

others” is favorable. In this context, ethics can 

manifest more within respecting the regulations of 

the game as in the concept of “fair play”. 

Finally, business ethics could promote two 

directions. One that starts from general ethics as 

human behavior, as stated in “Justinian’s digest”: “to 

live honestly, to not harm the other, to give each his 

due”. In opposition to this standard, Tudor Arghezi 

remarked: “our life oscillates between two 

contradictions: the duty to tell the truth and the need 

to hide it”. A second direction may follow the 

general problems of mankind and put to 

confrontation the “economic right” with “human 

rights” or the “golden rule of reciprocity towards the 

citizens of today and the responsibility towards 
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cum spunea Pierre Thuillier în cartea sa „Marea 
implozie a Occidentului din anul 2002”. Pe această 
axă, s-ar putea vorbi de ecologie, de corupție și de 
geopolitica actuală. Personal, cred că problemele 
acestea vor fi rezolvate de procesul de globalizare.  

Construcția unei noi etici care să concilieze 
poziții ce păreau ireconciliabile a început încă de la 
Max Weber în cartea sa de care am pomenit. Pe 
această tendință a intrat și Z. Brzezinski, unul din 
teoreticienii globalizării, care spunea în cartea sa 
„Marea tablă de șah. Supremația americană și 
imperativele sale geostrategice”: „dobândirea succe-
sului individual sporește libertatea, generând în 
același timp prosperitate. Ceea ce rezultă este un 
puternic amestec de idealism și egoism. Împlinirea de 
sine este considerată un drept dat de Dumnezeu ce 
poate fi în același timp și în folosul altora pentru că 
dă un exemplu și generează avere”. Din problematica 
activismului uman, lumea occidentală a făcut o 
filosofie care este perceptibilă în etica protestantă pe 
care Max Weber o concilia cu spiritul capitalismului 
în cartea despre care am vorbit deja. Pe de altă parte, 
analiștii operei lui Goethe au decodificat în gândirea 
acestuia ideea activismului economic, astfel încât unii 
au denumit tragedia sa, Faust, ca și „evanghelia 
mântuirii omului prin acțiune”. Dar, este vorba, aici, 
nu de acțiunea instinctuală ci de acțiunea premeditată, 
deliberată, orientată către obiective, cu scop, cum ar 
fi apropierea de conceptul de bine ce ar putea 
reprezenta sensul existenței umane. De altfel, în 
Faust, la un moment dat, corul îngerilor recită 
formula: „Oricui s-a străduit din greu / Putem să-i 
dăm salvarea”. Este perceptibilă, după opinia mea, o 
mutație a reperelor etice. Poate în această dezbatere 
este potrivită observația lui G. Soros: „realismul 
geopolitic susține că statele nu au principii, au doar 
interese. Acest tip de realism geopolitic are aceleași 
fundamente ideologice ca și darwinismul social: 
glorifică competiția în detrimentul colaborării. 
Trebuie să ne decidem ce vrem să susținem”. 
(Lumea, nr. 4/2000, p. 25) 

România a intrat în această lume în 1989 
confundând, după opinia mea, principiile cu 
interesele actorilor vieții economice și plonjând, din 
această cauză, într-o gravă derivă etică care a 
cristalizat două atitudini contradictorii. Una, în plan 
național, în care s-a exacerbat rolul individului în 
detrimentul colectivității și, alta, în plan mondial, în 
care, în interiorul colectivității statelor lumii, s-a 
exacerbat rolul colectivității în detrimentul 

future generations” as Pierre Thuillier said in his 

book “The Great Implosion”. On this axis we could 

talk of ecology, corruption and current geopolitics. 

As far as I am concerned, these problems will be 

solved by globalization. 

The construction of a new ethic to reconcile 

what seemed irreconcilable begun from Max Weber 

in the book I’ve already mentioned. On this same 

trend we find Z. Brzezinski, one of the theorists of 

globalization, who said in his book “The Grand 

Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic 

Imperatives”: “the acquisition of individual success 

enhances the freedom, while generating prosperity. 

The result is a powerful blend of idealism and 

selfishness. Self-fulfillment is considered a God-

given right that can be simultaneously the benefit of 

others since it gives an example and generates 

wealth”. From human activism, the Western world 

issued a philosophy that is perceptible in Max 

Weber’s Protestant ethic which he reconciled with 

the spirit of capitalism in the book we’ve already 

talked about. On the other hand, the analysts of 

Goethe’s work have decoded in his mind the idea of 

economic activity, so that some have called his 

famous tragedy, Faust, as the gospel of “human 

salvation through action”. But here, it is not about 

instinctual action but premeditated action, deliberate, 

goal-oriented, whose near-purpose is the 

appropriation of the concept of “good”, which could 

represent the meaning of human existence. 

Moreover, in Faust, at some point, the choir of 

angels recites the formula: “To whatever strives hard 

/ We give salvation”. It is noticeable, in my opinion, 

a mutation of ethical landmarks. Perhaps, the 

observation of G. Soros is suitable within this 

debate: “geopolitical realism argues that states do not 

have principles, but interests. This kind of 

geopolitical realism has the same ideological 

foundations such as social Darwinism: it glorifies 

competition to the detriment of collaboration. We 

must decide what we want to support.” 

Romania entered this world in 1989 confusing, 

in my opinion, the principles with the interests of 

economic actors diving, therefore, into a serious 

ethical drift which crystallized two contradictory 

attitudes. One at a national level, where they 

exacerbated the role of the individual detrimental to 

community and another worldwide where, within the 

communities of the states in the world, they 
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individului. Adică internaționalul a prelevat asupra 
naționalului. Acest spectacol se desfășoară în văzul 
tuturor și este tacit acceptat, deși ne amplasează 
constant în rolul de perdanți. Din nou, trebuie să 
remarcăm corectitudinea versurilor imnului național. 
Este și aici o manifestare a principiului rațiunii 
suficiente a lui Leibniz sau, poate, modul particular în 
care înțelegem noi principiul „politically correct”. 

Problematica eticii manageriale începe cu 
asimilarea organizației cu un sistem social, compus 
deci, dintr-o colectivitate umană care-și adaugă la 
obiectivele economice ce trebuie atinse, dificultățile 
conlucrării în acest sens. Apare, așadar, necesitatea 
manifestării nu numai a competențelor profesionale ci 
și a celor sociale. 

Mi se pare interesant de observat că una din 
marile dificultăți ale acestui sistem social, de o 
factură aparte, este diversitatea tipologică a 
subiecților ce populează sistemul, care este constituită 
din diversitatea umană, demonstrată atât la nivel 
biologic cât și spiritual. Diversitatea naște o 
„anxietate” care este cu atât mai mare cu cât 
„potențialul” particulelor sociale este mai diferit. S-a 
demonstrat științific că „turbulența” unei comunități 
umane este cu atât mai mare cu cât „raportul decil” 
între cei mai bogați 10% și cei mai săraci 10% este 
mai mare. Într-o carte de interviuri cu mari 
personalități scrisă de N. Gardels, în 1998, cu titlul 
„Schimbarea ordinii globale” se afirma într-un 
interviu că, în Franța lui Mitterrand „raportul decil” 
era de 7 la 1; în Marea Britanie a lui John Major era 
de 7,5:1; 6,5:1 în Germania dar 9,6:1 în SUA. În fosta 
URSS, raportul era de 4:1 iar în Rusia lui Elțîn de 
30:1. La valoarea coeficientului de peste 10:1 
comunitatea respectivă devine instabilă. Adică se 
generează dificultăți pentru păstrarea ordinii 
sistemului. Până la urmă, am putea identifica în 
diferențele de venit chiar diferența de potențial dintre 
particulele unui câmp electric care construiesc chiar 
indicatorul, numit în electricitate „tensiune” și, 
transferat în sistemele sociale, își păstrează 
neschimbată semnificația. „Tensiunea socială” este 
opusul „liniștii sociale” care reflectă unul dintre 
obiectivele activității manageriale. În preocuparea de 
menținere a acestui echilibru își găsește explicația, 
„secretul” salarizării componenților organizației, 
obligație prevăzută în aproape toate reglementările de 
muncă din lume. În acest fel, se diminuează 
contradicția, specific umană, rezultată din opinia 
individului despre sine și opinia celorlalți față de el. 

exacerbated the role of the individual detrimental to 

community. Namely, the international aspect has 

taken on the national one. This show takes place in 

front of everybody and is tacitly accepted, although 

it consistently defines us as losers. Again, we must 

note the appropriateness of the lyrics in the national 

anthem. We may outline at this point a manifestation 

of Leibniz’s principle of sufficient reason, or perhaps 

the particular way in which we understand the 

concept of “politically correct”. 

The issue of management ethics starts with 
assimilating the organization as a social system 
formed by a human community which adds to its 
economic objectives to be achieved, the difficulties 
of cooperation in this regard. It is noticeable, 
therefore, the need not only for professional but also 
for social kills. 

I find it interesting that one of the great 
difficulties of this social system, a quite particular 
one, is the typological diversity of subjects 
inhabiting the system that consists of human 
diversity, demonstrated both biologically and 
spiritually. Diversity gives rise to “anxiety” which is 
all the greater as the “potential” of social particles is 
different. Scientifically they have proven that the 
“turbulence” of a human community is even greater 
as the decile ratio between the richest 10% and 
poorest 10% is higher. In a book of interviews with 
major figures written by N. Gardels in 1998, entitled 
“Schimbarea ordinii globale /Changing World 
Order” they said in an interview that in Mitterrand’s 
France the decile ratio was 7 to 1, in John Major’s 
UK it was 7,5:1; 6,5:1 in Germany but 9,6:1 in the 
United States. In the former USSR, the ratio was 4:1 
and in Yeltsin’s Russia 30:1. At the coefficient value 
of over 10:1 the community becomes unstable. 
Namely they generate difficulties to maintain the 
system order. Eventually, we could identify in 
income disparities even the potential difference 
between the particles of an electric field that build 
the very indicator called “power”, which transferred 
to social systems conserves its meaning. “Social 
tension” is the opposite of “social serenity” which 
reflects one of the objectives of managerial work, of 
maintaining this balance, which explains the secret 
remuneration within the components of an 
organization, an obligation stipulated in almost all 
labor regulations in the world. In this way they 
reduce the contradiction, specific to humans, 
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Și mai este reflectarea personală, foarte diferită, la 
majoritatea indivizilor umani, a raportului dintre 
drepturi și obligații care este un fel de lege a doua a 
mecanicii la nivelul comportamentului social. Dacă 
drepturile par evidente pentru fiecare om, în ceea ce 
privește obligațiile, acestea sunt destul de ignorate. 
Este, până la urmă, oarecum aceeași situație ca și în 
problematica managementului schimbării când 
fiecare pretinde ca toate schimbările să se producă în 
afara lui, adică în zona pe care o controlează cel mai 
puțin, iar schimbarea în propriul sine, asupra căruia 
are puterea, resursele și controlul total, este, în cel 
mai bun caz, doar reactivă. Atitudinea socială 
echilibrată pare a fi, conform sintagmei biblice „ce 
dai aceea primești”, adică un metabolism social 
perfect. Această atitudine s-ar potrivi cu standardul 
formulat în „Digestele lui Justinian” menționate 
anterior: „a trăi cinstit, a nu vătăma pe altul, a da 
fiecăruia ce i se cuvine”. Cu alte cuvinte, în acest 
management social, obiectivele sunt formulate, 
uneori de mii de ani, ele trebuie doar atinse la nivel 
individual și social. Într-un fel, managementul 
supraveghează respectarea unor standarde de calitate 
ale comportamentului social și, păstrând comparația 
cu asigurarea calității, în același timp cu ridicarea 
progresivă a standardului, este importantă, mai ales, 
consecvența situării într-un anumit standard. În viața 
comunităților, civilizația a însemnat, în cele mai 
multe cazuri, restricții care să reglementeze viața 
individului astfel încât să nu facă rău pentru altul. 
Una dintre aceste reguli este consacrată ca și „legea 
universală a reciprocității” despre care ne vorbea 
marele meu prieten dispărut, profesorul Ioan Mihuț, 
în cartea sa apărută postum în 2012, cu titlul 
„Management și etică”. Această lege există în toate 
religiile lumii și în folclorul românesc apare sub 
formularea: „ce ție nu-ți place, altuia nu-i face”. Să 
vedem cum este formulată această lege, conform 
sursei menționate (op. cit., p. 166) în marile religii ale 
lumii: • creștinism „Ceea ce ai vrea ca oamenii să-ți 
facă ție, fă-le și tu lor” (Matei 7:12); • islamism: 
„Nici unul dintre noi nu este un adevărat credincios 
până când nu-i dorește aproapelui ceea ce-și dorește 
sieși” (Coran); • iudaism: „Ceea ce este pentru tine 
detestabil, nu face aproapelui tău” (Talmud); • 
budism: „Nu-i răni pe ceilalți prin ceea ce te face pe 
tine să suferi” (Udana Varga, 5,1); • confucianism: 
„Ceea ce nu vrei să ți se facă ție, n-o face altora” 
(Analecte, 15:23); • hinduism: „Aceasta este datoria 
supremă: nu face altora ceea ce nu dorești ca ei să-ți 

resulting in the individual’s self opinion and the 
opinion of others about him. And there’s also the 
personal reflection, very different with most human 
individuals, of the relationship between rights and 
obligations, which is a kind of second law of 
mechanics at the level of social behavior. If rights 
seem obvious to everyone, in terms of obligations, 
they are quite ignored. It is, after all, somehow the 
same situation as in the management of change when 
each claims that all changes occur outside it, i.e. the 
area that he controls the least, while the change in 
oneself, over which he has the most power, resources 
and full control is, at best, only reactive. A balanced 
social attitude is, according to the biblical phrase 
“you get what you give”, a perfect social 
metabolism. This position would suit the standards 
postulated in “Justinian’s digest”, already 
mentioned: “to live honestly, to not harm the other, 
to give each his due”. In other words, in social 
management, the objectives have been formulated, 
sometimes for thousands of years; they only have to 
be achieved individually and socially. Somehow, 
management oversees the compliance with the 
quality standards of social behavior and maintaining 
the comparison with quality assurance, 
simultaneously to gradually raising standards is 
important, especially, the consistency of standards. 
In community life, civilization meant, in most cases, 
restrictions governing individual life so as not to 
harm the other. One of these rules is enshrined as 
“the universal law of reciprocity” of which my great 
friend disappeared, Professor Ioan Mihuţ talked 
about, in his posthumously published in 2012, 
entitled “Management and Ethics”. This law exists in 
all world religions and in the Romanian folklore 
appears in the following formulation: “don’t do to 
others what you do not like”. Let’s see how this law 
is worded, as our source specified (op. cit., P 166) in 
the world’s major religions: Christianity • “What do 
you want your people to do to you, you do to them” 
(Matthew 7:12) • Islam: “None of us is a true 
believer until he wishes for his neighbor what he 
wants for himself” (Qur'an) • Judaism: “What is 
hateful to you, do not to your neighbor” (Talmud) • 
Buddhism: “do not hurt others by what makes you 
suffer” (Udana Varga, 5.1) • Confucianism: “What 
you do not want done to yourself, do not do to 
others” (Analects, 15:23); • Hinduism: “This is the 
supreme duty: do not do to others what you do not 
want them to do to you” (Mahabharata, 5, 1517). 
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facă ție” (Mahabharata, 5, 1517). Aceste legi 
fundamentale au fost înscrise, într-un fel sau altul, în 
codurile de conduită ale diferitelor comunități, iar 
unul dintre gardienii respectării lor este organizația cu 
reglementările care-i guvernează activitatea. Și aici, 
trebuie remarcat că, uneori, discutăm de coduri de 
legi de mare amploare cum este, de exemplu, aquis-ul 
comunitar al Uniunii Europene despre care se spune 
că are 100.000 de pagini ceea ce înseamnă, în 
termenii realității, pentru un cetățean român care a 
început lectura sa la vârsta maturității de 18 ani, o 
lectură zilnică de cca 5 pagini până la vârsta de 74 de 
ani, care este speranța medie de viață în România. 
Dincolo de spectaculozitatea exemplului, să reținem, 
totuși, amploarea sistemului, utilitatea socială a 
activităților despre care discutăm și necesitatea lor. 
Ca și circumstanțe agravante în această materie, 
funcționează, pe fundalul bunei credințe, potențialul 
exploziv al interpretărilor rezultate din diversitatea 
fizică și spirituală a oamenilor. De altfel, în 
„Declarația privind drepturile omului” adoptată de 
ONU în 1948, la articolul 1 se spune: „Toate ființele 
umane se nasc libere și egale în diversitate și în 
drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și 
trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul 
fraternității”. Dar, pe de altă parte, fiecare om este 
unic și poartă în el unicitatea interpretărilor față de 
lume și față de ceilalți, adică este o sursă de entropie. 
Aici, se găsește, după opinia mea, marea dificultate a 
activităților manageriale care trebuie să adune 
oamenii prin generarea unor „numitori comuni”. 

Problematica eticii care guvernează activitatea 
organizațiilor rămâne, ca multe altele, o problemă 
deschisă într-o societate care la rândul ei este 
„deschisă” conform viziunii lui G. Soros.  

A deține funcția managerială nu înseamnă o 
permanență ci, mai degrabă, înseamnă o efemeridă. 
Această situație trebuie conștientizată de către 
manager și, atunci, comportamentul său va fi 
influențat în mod corespunzător. Cum ar spune 
Neagoe Basarab ar trebui „să trăiască ca unul care 
vrea să se mute”. Aici nu este vorba de un minus ci 
de un plus de responsabilitate pe fundalul unui plus 
de instabilitate. Se generează, astfel, o filosofie de tip 
„carpe diem” într-o manieră optimistă în sensul că 
activitatea managerială prezentă, realizată fără 
„derapaje etice”, va contura un viitor prosper și stabil 
în absența funcției manageriale. Până la urmă, în 
această conduită se regăsește esența eticii creștine 
care pretinde omului o viață morală în promisiunea 

These fundamental laws were included in one way or 
another in the codes of conduct of various 
communities and one of the guardians of their 
compliance is the organization with its regulations 
governing its activity. And here it should be noted 
that sometimes we discuss law codes as large as, for 
example, the acquis communautaire of the European 
Union which is said to have 100,000 pages which 
means, in terms of reality, for a Romanian citizen 
who started reading it at his adulthood, at 18 years 
old, a daily reading of about 5 pages until the age of 
74, which is the average life expectancy in Romania. 
Beyond the spectacular of such example, we should 
yet remember, however, the extent of the system, the 
social utility of the activities under discussion and 
their importance. As aggravating circumstances in 
this matter, it is functional, against the background of 
good faith, the explosive potential of interpretations 
resulting from the physical and spiritual diversity of 
people. Moreover, in the “Declaration on Human 
Rights” adopted by the UNO in 1948, Article 1 
stipulates that: “All human beings are born free and 
equal in diversity and rights. They are endowed with 
reason and conscience and should act towards one 
another in a spirit of brotherhood”. But on the other 
hand, each individual is unique and bears within 
himself a unique interpretation of the world and of 
others; this is a source of entropy. Here is, in my 
opinion, the great difficulty of managerial activities 
which should gather people by generating “common 
denominators”. 

The problem of ethics governing organizations 
remains, like many others, an open problem in a 
society which itself is “open” according to the vision 
of G. Soros. 

To hold a managerial position does not mean 
permanence but means rather transitoriness. This 
must be acknowledged by the manager and then his 
behavior will be influenced accordingly. As Neagoe 
Basarab would say “he should live as one who wants 
to leave”. This is not a minus but an extra of 
responsibility on the background of instability. Thus 
it is generated a carpe diem-like philosophy, in an 
optimistic manner, which means that the present 
managerial activity, achieved without “ethical 
slippage” will shape a prosperous and stabile future 
in the absence of managerial function. Eventually, 
within this behavior one may find the essence of 
Christian ethics which commands man a moral life 
in the promise of rewards in the afterlife. 
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unei recompense în viața de după moarte. 
Mai trebuie remarcat că toate religiile lumii 

validează postura de conducător, dar îi pretinde 
conducătorului o mare loialitate față de sistem. În 
Evanghelia după Matei avem următoarea formulare 
(10.43-44): „...Ci oricare va vrea să fie mai mare între 
noi, să fie slujitorul nostru / și oricare va vrea să fie 
cel dintâi să fie robul tuturor”. Poate aceasta a fost 
ideologia care l-a determinat pe Frederic cel Mare să 
afirme: „Eu sunt cel dintâi servitor al statului meu”. 

Într-o carte, scrisă în 1999, arătam: „Nu sunt 
puțini managerii care acuză efortul deosebit de a crea 
un cadru organizațional, o cultură a organizației ce să 
atragă angajații și să-i determine să contribuie, cât 
mai aproape de posibilitățile lor, pentru realizarea 
obiectivelor organizației. În acest efort, de cele mai 
multe ori, managerii se văd singuri și, practic, ei 
devin cei mai atașați și aserviți sistemului pe care l-au 
creat. Gradul de libertate al managerului în raport cu 
cerințele și restricțiile de funcționare ale sistemului 
este mai redus ca al oricărui angajat. El trebuie să 
demonstreze tuturor și, în primul rând, lui însuși, că 
sistemul pe care l-a creat este coerent, este viabil și 
deci, poate funcționa. În acest demers, poziția sa 
poate oscila de la condiția de conducător până la 
condiția ultimului și celui mai disperat apărător al 
sistemului. Organizația este creația managerului, 
pentru el toate articulațiile sau aspectele organizației 
sunt sau pot fi vizibile. El nu are, așadar, confortul de 
a spera că pot apărea forțe motrice oculte dintr-o zonă 
misterioasă a organizației care ar fi inaccesibilă 
percepției sale. Are responsabilitatea, dar nu în 
aceeași măsură, și meritul funcționării sistemului. 
Această acumulare de atitudini îl aduce în situația 
paradoxală de victimă a sistemului, iar satisfacțiile 
materiale și statutul social aparte nu compensează 
întotdeauna neliniștile, responsabilitatea, renunțările 
și chiar amputarea libertății personale pe care i-o 
aduce funcția”. (Premise și repere ale culturii 
manageriale românești, Editura Dacia) 

S-ar putea ca această logică să fie ilustrată și în 
simbolistica iudaică prin „steaua lui David” în care 
cunoscuta figură hexagonală se formează prin 
intersecția a două triunghiuri dispuse invers, respectiv 
cu vârful în sus și cu vârful în jos. Dintr-un triunghi 
s-ar putea decoda ierarhia normală cu conducătorul în 
vârful ierarhiei, iar, din celălalt, cu baza în sus și 
vârful în jos, poziția de supremă obediență a 
conducătorului față de sistemul condus. 

It should be also noted that all the religions of 
the world validate the management position but they 
claim loyalty to the head of a large system. In The 
Gospel after Matthew we have the following 
stipulation (10.43-44): “... but whoever will be 
greater among us, will be our servant / and whoever 
wants to be first must be servant of all”. Maybe it 
was the ideology that prompted Frederick the Great 
to say: “I am the first servant of my state”. 

In a book written in 1999, I said: “Many 
managers accuse the special effort to create an 
organizational framework, a culture of the 
organization to attract employees and lead them to 
contribute, according to their capabilities, to achieve 
organizational objectives. Within this effort, very 
often, managers are by themselves and basically they 
are the most attached and oppressed by the system 
they created. The manager’s degree of freedom in 
relation to the requirements and restrictions of the 
system is less that of any employee. He has to prove 
to everyone and, first of all to himself, that the 
system created is coherent, viable and therefore it 
can operate. In doing so, his position can vary from 
the condition of leader to the condition of the last 
and most desperate defender of the system. An 
organization is the creation of the manager, for him 
all the joints and aspects of the organization are or 
may be visible. Therefore, he has not the comfort to 
hope that there may be hidden drivers within a 
mysterious area of the organization that would be 
inaccessible to its perception. He is responsible, but 
not to the same extent, he has the merit of the 
system’s operation. This accumulation of attitudes 
brings him in the paradoxical situation of a victim of 
the system and the material satisfactions and special 
social status does not always compensate his anxiety, 
responsibilities, waivers and even the amputation of 
personal freedom his status brings him”. (Premises 
and landmarks of the Romanian managerial culture/ 
Premise și repere ale culturii manageriale românești, 
Dacia Publishing House) 

It may be that this logic is illustrated in Jewish 
symbolism by the “Star of David” in which the well-
known hexagonal figure is formed by the 
intersection of two opposite triangles, i.e. pointing up 
and pointing down. In a triangle one could see the 
normal hierarchy, the leader holding the highest 
position, and in the other, one could see the position 
of supreme obedience of the leader. 

 


