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Etica ... un subiect pe cât de vechi, pe atât de actual.
S-a scris mult despre etică de-a lungul timpului, abordânduse subiectul în detalii sau în general, din perspective istorice
şi ştiințifice, în toate limbile… şi se va mai scrie, fiind un
subiect ofertant. Nu ne propunem a prezenta deci, nici o
scurtă istorie a eticii și nici definițiile, mai largi sau mai
restrânse, ale acesteia, existând numeroși autori, naționali
sau internaționali, care au abordat cu succes acest domeniu.
Pornind de la importanța moralei în viața de zi cu zi a
individului, dar şi în organizarea şi funcționarea unei
persoane juridice, considerăm că dezvoltarea unei persoane
sub dezideratele moralei contribuie la consolidarea comunității umane în actuala societate tehnologică. Iar înțelegerea
moralei şi dezvoltarea unei persoane în acord cu dezideratele morale precum și conştientizarea laturii umane din
perspectivă etică, se realizează în anii educației individuale,
în tandem cu acumularea cunoştințelor din liceu şi facultate.
Anul 2011 marchează reforma în educație în
România prin adoptarea noii legi a educației naționale,
Legea 1 din 2011, care înlocuiește vechea Lege a învățământului nr. 84 din 1995, asigurând inclusiv implementarea reformei de la Bologna. Deși nu este nouă idea eticii
în mediul universitar, noul act normativ evidențiază etica
academică şi conştientizează asupra impactului eticii în
educație şi cercetare ştiințifică, întărind reglementările
deja existente cu privire la etica în cercetare și diseminare
din cuprinsul Legii nr. 206 din 2004 privind buna conduită
în cercetarea ştiințifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare.
Astfel anul 2011 este un an de cotitură cu privire la
importanța acordată eticii academice, în toate formele sale
de exprimare.
Evoluția procesului de integrare a eticii în cotidianul
academic rezultă și din noile reglementări prin care sunt
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stabilite regulamentele de organizare şi funcționare ale consiliile consultative ale
ministerelor de resort - Consiliul de Etică și Management Universitar (CEMU) și
Consiliul Național de Etică a Cercetării Ştiințifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării
(CNECSDTI) – dar și prin introducerea în mod obligatoriu în planurile de învățământ,
pentru toate programele de studii universitare, a cursurilor de etică și integritate
academică.
Etica devine mai vizibilă, importanța comportamentului etic fiind recunoscută
unanim. Abaterile de la etica universitară, devin mai accesibile publicului, intrând în
vizorul mediei, care pune presiune pe organismele abilitate pentru a supraveghea la
păstrarea unui climat etic dar și de a aplica sancțiuni persoanelor vinovate de
alterarea procesului educațional şi de cercetare ştiințifică. Astfel rolul comisiilor de
etică de la nivelul universităților și al consiliilor consultative ale ministerelor de
resort este relevant în noul context legislativ și social.
Element şi totodată instrument important al mediului academic, comunicarea,
este văduvită de existența la nivel național a unei agora prin care să fie cunoscute
opiniile, cercetările și de ce nu problemele și dilemele etice.
De ce Revista Etică și deontologie? Pentru că deși există un număr de 56 de
reviste la nivel internațional având ca obiect etica în diferite domenii de cercetare,
conform Listei revistelor pe subdomenii, ordonate descrescător în funcție de factorul
nenul de impact (IF), conform ediției JCR 2020 din 30 iunie 2021, indexate in Science
Citation Index Expanded (SCIE) sau Social Sciences Citation Index (SSCI), nici una dintre
acestea nu este o revistă românească care să coaguleze și să disemineze, accesibil
pentru comunitatea academică din România, cercetările autorilor naționali, dar și
internaționali, ce privesc aspecte ale eticii din diferite domenii ştiințifice.
De ce doar în 2021? Un început al coagulării ideii de comunicare și schimb de
bune practici în domeniul eticii a avut loc la Brașov, în 2019, cu ocazia primei
conferințe internaționale Valorile Etice în Societatea Actuală, organizată de
Universitatea Transilvania din Brașov. Atunci și acolo, s-au întâlnit pentru prima dată
toți actorii instituționali – președinții comisiilor de etică universitară, membrii CEMU
și CNECSDTI - alături de alți membrii ai comunității academice pentru a-și împărtăși
problemele, viziunea și cunoștințele acumulate practic în domeniul eticii. În 2021,
după pauza conjuncturală a anului 2020, se reiterează evenimentul, de data acesta și
cu sprijinul Grupului editorial Universul Juridic, ca partener, care prin intermediul
canalelor media ajută la popularizarea evenimentului și la diseminarea rezultatelor
comunicărilor din cadrul Conferinței şi în afara evenimentului.
Se naște deci, ideea unei reviste de specialitate care să fie locul întâlnirii
științifice a teoriei cu practica, locul în care fiecare membru al comunității academice,
și nu numai, să își poate publica opiniile, cercetările dar și de unde să se poate informa
specializat. Pentru că în primul rând necesitatea este a comunității academice
românești, nu se putea naște decât o revistă în care să se publice în limba română. Dar
pentru că mediul academic este conectat internațional, revista este bilingvă, fiind
deschisă astfel și comunității academice de peste hotare.
Etica înseamnă corectitudine, echidistanță și transparență publică. Cum altfel
s-ar fi putut tinde către acest deziderat dacă nu prin una dintre editurile grupului ce
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se adresează întregii comunități academice – Editura Pro Universitaria? Sub auspiciile
acestei edituri, Revista Etică și deontologie se adresează tuturor, de la juriști la
ingineri, de la medici la artiști, de la sportivi la economiști, de la informaticieni la
bibliotecari, de la cercetători la cititorul dornic de informații, de la profesori la
studenți și doctoranzi. Fiecare domeniu, fiecare profesie are propriile specificități în
domeniul eticii. De aceea revista nu este numai de etică, ci și de deontologie.
Cunoașterea nu înseamnă numai acumularea de informații teoretice. Aspectele
practice şi soluțiile instanțelor şi autorităților în domeniu, deosebit de importante
pentru cercetători şi practicieni, trebuie făcute cunoscute și pentru asta, cu siguranță,
revista va satisface nevoile cititorilor prin rubricile de actualități: breviar,
jurisprudență, legislație, noutăți editoriale.
Viitorul eticii în România trebuie să se racordeze la valorile și principiile
academice internaționale. De aceea avem un bord editorial internațional, diversificat
pe domenii ştiințifice, care să asigure nu numai conexiunea cercetării românești cu
cea internațională ci și un nivel ridicat științific al cercetărilor și al lucrărilor publicate.
Deschiderea revistei către tot spectrul comunității academice, este un bun prilej
de comunicare inter și trans disciplinară, de cunoaștere și apropiere a celor interesați
în crearea şi dezvoltarea unei culturi etice naționale, astfel încât societatea națională
şi comunitatea academică românească să se armonizeze la nivel internațional.

Vă așteptăm cu drag să colaborați cu noi!
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