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INTEGRITATEA ÎN MEDIUL DE 

AFACERI  
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INTEGRITATE  

substantiv feminin: 1. Însușirea de a fi integru; cinste, probitate; incoruptibilitate. 2. Însușirea de a fi sau de a 

rămâne intact, întreg. 3. (În sintagma) Integritate teritorială = principiu de bază al dreptului internațional potrivit 

căruia fiecare stat are dreptul să-și exercite deplin și nestingherit suveranitatea asupra teritoriului său.  

etimologie: Din fr. intégrité.  

 

Surse:  Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998, 

Noul dicționar explicativ al limbii române, Litera Internațional, Editura Litera Internațional, 2002. 
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 Integritatea este una din cele mai 

importante valori pe care le poate avea un 

om de afaceri, în special dacă se află într-o 

poziţie de conducere. În general, integrita-

tea este asociată cu existenţa unui cod sau 

set de valori şi principii morale. Astfel, o 

persoană integră îşi ghidează comporta-

mentul în funcţie de anumite valori şi prin-

cipii morale, pe care le respectă cu strict-

eţe. 

 Depinzând de domeniul aflat în 

discuţie, integritatea poate să aibă definiţii 

exacte diferite, nuanţate în funcţie de situ-

aţiile ce pot fi întâlnite în fiecare domeniu 

de activitate. În mediul de afaceri, un om 

este în general considerat integru dacă 

spune ce are de gând să facă, face ceea ce 

a spus că va face, şi îşi asumă respunsabili-

tatea deciziilor şi acţiunilor sale. 

 Lipsa integrităţii în mediul de afac-

eri duce la apariţia actelor de corupţie, 

cum ar fi frauda, mita, conflictele de inter-

ese, incompatibilităţile şi spălarea de bani. 

Prevalenţa acestor acte de corupţie duce la 

rândul său la crearea unui mediu de afaceri 

stagnant, lipsit de competitivitate şi de 

încredere şi marcat de o flagrantă lipsă de 

profitabilitate pentru majoritatea com-

paniilor. Pe lângă consecinţele înregistrate 

în cadrul mediului de afaceri, lipsa de in-

tegritate în acest domeniu generează con-

secinţe negative şi în alte domenii conec-

tate în vreun fel sau altul cu acesta, cum ar 

fi cele ale politicii. justiţiei şi educaţiei. 

 Bineînţeles, a greşi este uman, aşa 

că deşi ne-am dori să trăim într-o lume în 

care totul este perfect, trebuie să ac-

ceptăm faptul că şi celor mai integri oa-

meni li se poate întâmpla uneori să aibă un 

comportament lipsit de integritate. Atunci 

când o persoană se comportă într-un mod 

lipsit de integritate, cel mai bun lucru pe 

care îl poate face este să îşi admită 

greşeala, să facă tot posibilul să repare 

dauna cauzată de acţiunile sale şi să 

încerce să evite o astfel de situaţie în viitor.  

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


