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The contents of a business ethics program                                         

(Conţinutul unui program de etică în afaceri) 

Drd. Doris Şerban 

 
Abstract: Most companies set standards and procedures to meet 

stakeholder expectations. What distinguishes a company ethically responsible by 
other companies is that shareholders and managers develop standards of 
business ethics, procedures and reasonable expectations to improve 
performance, profits to contribute at economic growth of local community . 

 

Rezumat: Majoritatea întreprinderilor stabilesc standarde şi proceduri în 
vederea îndeplinirii aşteptărilor stakeholderilor. Ceea ce distinge o întreprindere 
responsabilă din punct de vedere etic de alte întreprinderi este faptul că 
acţionarii şi managerii dezvoltă în mod conştient standarde de etică în afaceri, 
proceduri şi aşteptări rezonabile pentru a îmbunătăţi performanţa, profiturile şi 
pentru a contribui la progresul economic al comunităţii locale. 

 
1. Introducere 

Un program de etică în afaceri bine conceput şi implementat oferă tuturor 
membrilor unei întreprinderi orientarea şi informaţiile de care au nevoie pentru a 
lua decizii în mod eficient şi responsabil. Angajaţii trebuie să ştie care sunt 
performanţele ce se aşteaptă de la ei, au nevoie să ştie ce trebuie să facă şi ceea 
ce nu ar trebui să facă, pentru a atinge obiectivele de performanţă şi obiectivele 
ţintite.  

Toţi stakeholderii, atât interni, cât şi externi, au aşteptări de la  
întreprindere, aşteptări care sunt mai mult sau mai puţin rezonabile. Un program 
eficient de etică în afaceri ajută acţionarii şi managerii să dezvolte politici care 
clarifică următoarele elemente: 

 cine are autoritatea pentru fiecare acţiune în cadrul întreprinderii, 
 cine este responsabil pentru care deciziile şi activităţile derulate, 
 modul în care oamenii vor fi traşi la răspundere pentru alegerile lor 

individuale şi acţiunile întreprinse, 
 ce aşteaptă stakeholderii de la întreprindere. 
O întreprindere responsabilă din punct de vedere etic dezvoltă standarde, 

proceduri şi politici prin înţelegerea completă a contextului extern şi culturii 
organizaţionale interne. 

Există multe motive pentru care o întreprindere stabileşte standarde şi 
proceduri pentru angajaţii săi. Standardele, procedurile şi aşteptările ajută 
angajaţii să-şi concentreze energia pe atingerea obiectivelor întreprinderii, permit 
stakeholderilor să ştie la ceea ce se aşteaptă de la întreprindere. Când 
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standardele şi procedurile sunt clare şi stakeholderii au aşteptări rezonabile, iar 
între întreprindere şi aceştia se stabileşte o relaţie bazată pe încredere. 
Întreprinderea acumulează capitalul social de care are nevoie pentru a concura în 
mod eficient, şi responsabil în cadrul pieţele internaţionale. 

Atunci când standardele, procedurile şi aşteptările nu sunt bine stabilite, 
acţionarii şi managerii nu pot delega autoritatea lor în condiţii de siguranţă. 
Întreprinderea va constata că de multe ori angajaţii nu ştiu ce să facă, deoarece 
nu este clar ce se aşteaptă de la ei. Atunci când standardele, procedurile şi 
aşteptările sunt neclare, nu se poate evalua în mod facil performanţa. Încrederea 
investitorilor, satisfacţia clienţilor, statutul de furnizor preferat sau partener 
strategic şi moralul angajaţilor pot fi grav avariate. 

Standardele, proceduri şi aşteptările nu sunt doar mecanisme de control. 
Ele dau angajaţilor de orientarea de care au nevoie, astfel încât acestea să poată 
alege şi de a acţiona cu încredere. Standardele şi procedurile stabilesc criteriile 
necesare pentru elaborarea de politici şi pentru măsurarea performanţei. Ele sunt 
reperele pe baza cărora se evaluează dacă deciziile luate sau acţiunile întreprinse 
au fost oportune şi eficiente. Încrederea şi creativitatea pe care standardele şi 
procedurile le provoacă în întreprindere şi în rândul angajaţilor săi conduc la  
construirea încrederii  generale din partea tuturor, atâta timp  cât toată lumea în 
întreprindere le înţelege şi acţionează consecvent. 

Există un flux de autoritate şi responsabilitate în toate întreprinderile. În 
partea de sus a acestui flux sunt situaţi acţionarii sau reprezentanţii acestora. 
Acţionarii unei întreprinderi responsabile din punct de vedere etic urmează un 
proces în trei etape pentru a stabili sarcinile necesare pentru o conducere 
responsabilă. În primul rând, ei deleagă unele responsabilităţi managerilor. Apoi, 
acţionarii stabilesc scopul întreprinderii, inclusiv valoarea adăugată pe care o 
aduce întreprinderea pentru comunitatea locală. În al treilea rând, ei stabilesc 
limite clare sau constrângeri asupra exercitării autorităţii pe care au acordat-o. 
(Paine, 2003, p. 142) 

Urmând politicile şi procedurile de guvernanţă responsabilă introduse de 
acţionari sau reprezentanţii acestora, managerii trebuie să definească metodele, 
activităţile şi sarcinile pentru angajaţii de la toate nivelurile. De asemenea ei, 
definesc valorile de bază ale întreprinderii şi stabilesc directivele de care angajaţii 
au nevoie pentru a satisface aşteptările rezonabile ale stakeholderilor. 

În cazul în care există reprezentanţi ai acţionarilor, cum ar fi un consiliu de 
administraţie, aceştia vor defini, de asemenea, scopul, funcţiile, şi caracteristicile 
de responsabilităţii lor. Aceste politici definesc modul în care reprezentanţii 
acţionarilor vor lucra împreună cu managerii şi angajamentul lor de a face acest 
lucru. Acest angajament poate lua forma unei declaraţii privind guvernanţa 
corporativă şi responsabilitatea socială (Carver şi Oliver, 2002, p. 40). Pilonii 
declaraţiei corporative şi responsabilităţii sociale sunt prezentaţi în figura 1. 
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Trei dispoziţii specifice sunt deosebit de importante:  
 responsabilitatea faţă de acţionari,  
 responsabilitate socială,  
 comportamentul managerilor.  
 

 

 

Filosofia fundamentală 

- 

responsabilitate faţă de 

acţionari 

Responsabilitatea 

socială 

- 

responsabilitate faţă de 

staaketolderi 

Comportamentul 

managerilor 

- 

respectarea legii şi etică 
în afaceri 

 
Figura 1. Pilonii declaraţiei corporative şi responsabilităţii sociale 

Sursa: Carver şi Oliver, Corporate Boards That Create Value, 2002, p. 41 

 
Afirmarea filosofiei fundamentale reprezintă declaraţia consiliului în 

legătură cu principala sa responsabilitate: faţă de acţionari şi nu de 
management. O declaraţie de responsabilitate socială afirmă înţelegerea 
consiliului că, în timp ce urmăresc interesele acţionarilor, de asemenea, trebuie 
să acorde atenţie aspectelor sociale şi trebuie să accepte că întreprinderea este o 
parte componente a unei comunităţi. În cele din urmă, prin declaraţia de 
conduită a managerilor aceştia se angajează să dovedească un comportament 
etic în condiţiile respectării legii. 
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2. Considerentele care stau la baza stabilirii standardelor şi 
procedurilor de management etic  

Un management responsabil stabileşte o viziune pentru întreprindere,  
scopurile şi obiective, precum şi standarde, proceduri, aşteptări în vederea 
ghidării angajaţilor întreprinderii în activităţile derulate.  

Întotdeauna o întreprindere responsabilă din punct de vedere etic trebuie 
să se străduiască să impună standarde cât mai ridicate. Aşteptările de 
comportamentul unei întreprinderi etice evoluează constant, ca răspuns la 
schimbarea condiţiilor de piaţă, atât la nivel regional şi global. Noi valori şi 
convingeri apar nu numai în piaţă, dar şi în cultura organizaţională şi mai ales în 
viaţa personală a angajaţilor. O întreprindere ar trebui să solicite în mod constant 
feedback de la stakeholderi, atât interni şi externi, să actualizeze şi să modifice 
programul său de etică în afaceri în conformitate cu aşteptările acestora.1 

Globalizarea şi creşterea comerţului transfrontalier au determinat 
confruntarea întreprinderilor cu o gamă largă de culturi şi valori. Este de aşteptat 
ca întreprinderile să respecte valorile etice ale ţărilor lor de origine. Ele trebuie, 
de asemenea, să ia în considerare standardele introduse de către vectorii 
globalizării, în special în cazul în care acestea operează pe o bază transnaţională. 
Uneori, întreprinderea poate face excepţii de la standardele şi procedurile sale 
atunci când lucrează cu agenţi din afara ţării de origine a întreprinderii.  

Pentru a face afaceri în alte pieţe fără a renunţa la convingerile lor de 
bază, întreprinderile trebuie să identifice în mod clar situaţiile în care vor face 
excepţii de la standardele din ţara de origine. 

Pentru a se asigura că există o integrare între cultura sa organizaţională, 
valorile şi obiectivele întreprinderii, acţionarii şi managerii ar trebui să comunice 
nu numai standardele, procedurile şi aşteptările lor, dar, de asemenea, şi 
motivele care stau la baza fundamentării acestora. Ei ar trebui să explice de ce 
comportamentul responsabil în afaceri este important pentru îmbunătăţirea 
performanţelor întreprinderii, pentru a face un profit, şi în vederea creşterii 
prosperităţii în comunitatea locală. 

Acţionarii şi managerii ar trebui să explice angajaţilor de ce trebuie să 
respecte standardele şi procedurile, şi să acţioneze în conformitate cu 
convingerile de bază ale întreprinderii.  

Pentru a stabili standarde, proceduri şi aşteptări care se potrivesc nevoilor 
întreprinderii şi care să fie acceptate este necesar ca managementul să discute 

                                     
1 Un număr tot mai mare de studii sugerează că procesele etice de luare a deciziilor diferă, dacă 
nu în termeni de rezultat, dar şi în funcţie de ţară, naţionalitate şi cultură. Diferenţe 
semnificative au fost constatate în materie de comportament responsabil în afaceri, modalităţi 
utilizate pentru rezolvarea problemelor şi reacţii ale managementului la comportamentul 
angajatului (Robertson şi Fadil, 2003, p. 454). 
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cu angajaţii. La elaborarea sau modificarea unui program de etică în afaceri, 
managementul trebuie să înţeleagă care comportament  este cel mai important 
de respectat de către angajaţi. Imposibilitatea de a face acest lucru poate 
conduce la cinismul angajatului şi erodarea încrederii între angajaţi şi 
management. În cele din urmă, angajaţii pot decide să nu se conformeze  
standardelor şi procedurilor întreprinderii şi nu vor urmări obiectivele  
întreprinderii, provocând astfel nesatisfacerea aşteptărilor rezonabile ale 
stakeholderilor. 

Responsabilităţile operaţionale şi etice ale managerilor şi altor angajaţi 
trebuie să fie clar exprimate în codurile de conduită şi alte elemente ale unui 
program de etică în afaceri. Relaţia dintre angajaţi şi supraveghetorii acestora 
trebuie să fie guvernată de două principii centrale: sinceritate şi responsabilitate. 
Sinceritatea necesită o comunicare onestă cu privire la cine este responsabil 
pentru practicile etice, greşelile şi, comportamentele abuzive. Responsabilitatea 
presupune că fiecare parte a relaţiei acceptă responsabilitatea personală pentru 
ceea ce face. Un program eficient de etică în afaceri stabileşte aceste aşteptări şi 
arată modul în care întreprinderea va aborda greşelile, abaterile şi conflictele. 

3. Construirea viziunii întreprinderii 

Un management responsabil trebuie să definească convingerile de bază ale 
întreprinderii: viziunea, misiunea, scopurile, obiectivele, valorile sale de bază şi 
aşteptările. Doi cercetători, James Collins si Jerry Porras, au constatat că ceea ce 
separă întreprinderile de succes de celelalte întreprinderi este viziunea oferită 
angajaţilor şi alinierea deciziilor şi acţiunilor derulate în sensul respectării acestei 
viziuni (Collins şi  Porras, 2002, p. 234). Viziunea stă la baza formulării misiunii 
stă viziunea. Viziunea este forma imaginară a întreprinderii şi a desfăşurării 
activităţilor ei. Viziunea se poate exprima ca un preambul la misiunea 
întreprinderii sau ca un fundament pentru exprimarea ei. De regulă viziunea are 
caracter înalt mobilizator, ea se adresează mai degrabă sensibilităţii sufleteşti 
decât raţiunii umane. Este deosebit de important pentru acţionarii, managerii şi 
angajaţii întreprinderii să se înţeleagă asupra viziunii fundamentale pe care 
întreprinderea încearcă să o proiecteze pe termen lung (Nistorescu, 2003, p. 22). 

Formularea viziunii implică precizarea misiunii, obiectivelor şi scopurilor 
pentru starea existentă - prezentă şi cea probabilă - viitoare a mediului. 

Misiunea. Fiecare întreprindere are o misiune care îi justifică existenţa. 
Peter Drucker afirmă că o întreprindere trebuie să răspundă la următoarele 
întrebări: ce suntem noi (întreprinderea), cine este clientul nostru, ce consideră 
clientul nostru ca valoare, cum va arăta întreprinderea (în viitor), cum ar trebui 
să arate întreprinderea (Băcanu, 1997, p. 44). 

Misiunea întreprinderii ar trebui să explice sintetic următoarele trei 
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elemente care îi ghidează acţiunile: nevoile consumatorului sau ce trebuie 
satisfăcut; consumatorul sau cine trebuie satisfăcut; tehnologia şi funcţiile 
îndeplinite sau cum trebuie satisfăcut consumatorul (Abell, 1980). 

Atunci când se va exprima o misiune, întreprinderea trebuie să acorde 
atenţie câtorva calităţi: fezabilitate, motivaţie şi diferenţiere (Siciliano, 1997, p. 
164).  

Obiectivele. Concretizarea misiunii se face printr-un set de obiective. 
Obiectivul reprezintă o stare viitoare a întreprinderii, exprimată într-o formă 
verificabilă, de preferinţă măsurabilă. Pentru aceasta, obiectivele sunt, de regulă, 
cuantificate, inclusiv din punct de vedere temporal. În termeni cronologici, 
misiunea unei întreprinderi se referă mai mult la trecutul şi prezentul unei 
întreprinderi decât la viitorul ei, adică la starea ei viitoare. Obiectivele 
caracterizează viitorul oricărei întreprinderi. În opinia lui Nistorescu, „totalitatea 
acestor obiective trebuie să se integreze în misiunea exprimată a întreprinderii” 
(Nistorescu, 2003, p. 31). 

Importantă este şi selecţia obiectivelor din setul de obiective dintre 
totalitatea alternativelor pe care organizaţia le poate alege. Există unele obiective 
care sunt divergente sau incompatibile şi altele care sunt prea costisitoare ţinând 
cont de resursele avute la dispoziţie. 

Scopurile. Distincţia dintre scopuri şi obiective rezidă, după părerea lui 
Philip Kotler, în faptul că „scopurile reprezintă modul de exprimare a obiectivelor 
într-o formă măsurabilă şi operaţională” (Kotler, 1997, p. 141). Scopul este 
transformarea operaţională a unuia sau mai multor obiective, în timp ce 
obiectivele reprezintă indicaţii generale privind direcţia pe care o urmează 
întreprinderea, fără a preciza scopul specific care trebuie atins la un moment dat. 
Procesul de determinare şi de exprimare a scopurilor organizaţionale poate fi 
împărţit în două etape aflarea caracteristicilor scopurilor  curente şi determinarea 
caracteristicilor scopurilor viitoare. 

Pe lângă misiune scopuri şi obiective din viziune se pot desprinde alte două 
elemente specifice culturii organizaţionale: valorile de bază ale întreprinderii şi 
viitorul previzionat. 

Valorile. Un management responsabil defineşte patru sau cinci valori 
pentru a orienta deciziile şi acţiunile angajaţilor. Aceste valori de bază ar trebui 
să fie atât fundamental pentru modul în care întreprinderea doreşte să facă 
afaceri, şi ele nu vor fi sacrificate pentru un simplu profit pe termen scurt. 
Valorile de bază ar trebui să reflecte comportamentele fundamentale pe care 
întreprinderea doreşte să le folosească pentru a ghida deciziile şi activităţile 
angajaţilor.  

Viitorul previzionat. Acţionarii şi managerii responsabili stabilesc scopurile, 
obiectivele şi rolul pe termen lung întreprinderii în comunitate. Obiectivele ar 
trebui să includă responsabilitatea faţă de comunitate şi stakeholderii externi. 
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Acestea ar trebui să ţină seama de consideraţii politice relevante, economice, şi 
social-culturale. Din această viziune rezultă scopurile, obiectivele şi viitorul 
aşteptat şi dorit. 

4. Elaborarea standardelor şi procedurilor etice 

Standardele şi procedurile sunt adesea stabilite într-o serie de documente 
de bază (figura 2):  

 un set de principii directoare,  
 un cod de conduită generală,  
 coduri de conduită specifice.  
Întreprinderea poate elabora aceste documente de bază, ca documente 

separate, sau într-un singur document. 
Declaraţia de principii generale. O declaraţie de principii generale prezintă 

un grad de specificitate mai mare decât valorile de bază, dar este mai generală 
decât un cod de conduită. Declaraţiile de principii directoare sunt mai accesibile 
pentru angajaţi, deoarece aceasta sunt considerabil mai scurte decât codul de 
conduită. Aceste principii pot fi o propoziţie, declaraţii sau paragrafe scurte. 

O întreprindere ar putea stabili principiile sale de bază în nouă teme: 
(Royal Dutch/Shell, 2012) 

(1) obiective;  
(2) responsabilităţile către stakeholderi;  
(3) eficienţa economică,  
(4) integritate de afaceri;  
(5) activităţile politice;  
(6) sănătate, siguranţă, şi mediu;  
(7) comunitatea,  
(8) concurenţa; 
(9) declaraţii relevante. 
Primul principiu vizează declararea generală a obiectivelor întreprinderii,  

ţinând seama de scopul său de bază. Principiul responsabilităţii stabileşte 
responsabilităţile pe care întreprinderea consideră că le are faţă de stakeholderii 
principali: acţionari, clienţi, angajaţi, cei cu care face afaceri, şi societatea în 
ansamblu care include şi mediul înconjurător. Aceste descrieri sunt, în cea mai 
mare parte, una sau două propoziţii fiecare. Principiul eficienţei stabileşte regulile 
care ghidează angajaţii săi. Rentabilitatea şi o bază solidă financiară sunt 
fundamentale pentru îndeplinirea responsabilităţilor economice. Principiul 
integrităţii se referă la noţiunea de integritate de afaceri. Întreprinderea trebuie 
să manifeste onestitate, integritate şi corectitudine şi în toate afacerile sale şi 
aşteaptă acelaşi lucru în relaţiile cu partenerii. 
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Declaraţia de 

principii 

 

Codul de conduită 

generală 

 

Coduri de 

conduită specifice 

 
Figura 2. Documentele de bază care descriu standardele şi procedurile eticii 

 
Al cincilea principiu se referă la atitudinea întreprinderii şi angajaţilor săi cu 

privire la probleme de politică locală. Principiul al şaselea vizează angajamentul 
întreprinderii de a contribui la dezvoltarea durabilă şi abordarea sistematică a 
sănătăţii, securităţii şi protejării mediului.  Principiul al şaptelea vizează relaţia sa 
cu comunitatea prin valoarea adăugată pe care o creează. Principiul concurenţei 
scoate în evidenţă crezul întreprinderii privind libera concurenţa. Prin ultimul 
principiu întreprinderea se angajează să furnizeze informaţii complete şi 
relevante stakeholderilor cu privire la activităţile sale, sub rezerva unor 
consideraţii imperative de confidenţialitate. 

Acest set de principii generale stă la baza elaborării codului de conduită. 
Codul de conduită. Un cod de conduită este adesea principalul mijloc prin 

care managementul oferă îndrumări angajaţilor săi cu privire la ceea ce se 
aşteaptă de la ei în termeni de conduită în afaceri. Cele mai multe întreprinderi 
mari de la nivel global au în prezent o formă a unui cod de conduită. 
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Un cod demonstrează angajamentul managementului de a aplica toate 
practicile utilizate în cadrul ramurii economice şi respecta reglementările 
guvernamentale.  

Un cod de conduită stabileşte standardele minime în ceea ce priveşte 
comportamentele necesare orientării angajaţilor în aşa fel încât să nu se pună în 
pericol reputaţia întreprinderii şi adăugarea de valoare reală pentru comunitatea 
în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. Este foarte important ca un cod de 
conduită să nu fie elaborat independent de strategia întreprinderii. Cele mai 
multe cercetări sugerează ca un cod este important nu atât prin prevederile sale 
specifice, cât mai ales ca parte componentă a unui program sau strategii ce are 
ca scop încurajarea comportamentului responsabil în afaceri (Trevino, 1999, p. 
142). 

Ca parte a unui program de etică în afaceri un cod este componenta 
centrală a unui proces prin care întreprinderea interacţionează cu stakeholderii 
săi atât interni, cât şi externi. În ultimii ani, procesul de elaborare a codurilor de 
conduită a devenit mult mai interactiv şi incluziv. Din ce mai mult, codurile sunt o 
parte esenţială a unui dialog care are ca scop conceperea unor programe de 
etică în afaceri cât mai eficiente. 

Procesul de elaborare a unui cod de conduită este la fel de important ca şi 
codul de sine. Implicarea stakeholderilor, demonstrând angajamentul faţă de 
managementul întreprinderii, şi respectarea valorilor de bază va duce la o 
declarare clară a ceea ce întreprinderea preţuieşte. În plus, procesul este un pas 
important spre consolidarea aspectelor dorite ale culturii organizaţionale. 

La sfârşitul procesului, codul trebuie să fie suficient de cuprinzător pentru a 
oferi orientări cu privire la toate aspectele importante. Pentru aceasta este 
necesar ca întreprinderea să fi avut un feedback participativ de la stakeholderii 
interni, în special acţionari, manageri şi lucrători, care îl vor recunoaşte ca fiind al 
lor şi trebuie să fie dispuşi să se ghideze în funcţie de prevederile sale. De 
asemenea codul trebuie să respecte aşteptările stakeholderilor externi, pentru ca 
aceşti să considere întreprinderea ca un membru al comunităţii care îşi aduce o 
contribuţie importantă. 

În tabelul 1, sunt redate principalele teme şi linii directoare care ar trebui 
cuprinse într-un cod de conduită.  
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Tabelul 1. Temele şi liniile directoare ale unui cod de conduită 

 

Tema Linii directoare 

derularea afacerilor în limita mijloacelor avute la dispoziţie 

respect pentru partenerii şi participanţii într-o afacere 
comună 
abţinerea de la violenţă sau ameninţarea cu violenţa ca 
metode de realizare a succesului în afaceri 
respingerea criminalităţii şi corupţiei, convingerea tuturor 
stakeholderilor că atât criminalitatea, cât şi corupţia sunt, 
în cele din urmă, neprofitabile pentru toţi 

Principii în 
relaţiile 

personale şi 
profesionale 

Depunerea tuturor eforturilor pentru a câştiga o reputaţie 
de integritate, competenţă şi excelenţă. 
cultivarea încrederii ca o bază a relaţiei dintre 
management şi acţionari 

transparenţa în regulamentul de vot al adunărilor generale

respectarea drepturilor acţionarilor minoritari 

comunicarea deschisă cu acţionarii prin furnizarea de 
rapoarte de audit şi informaţii cu privire la starea 
întreprinderii 
servirea atât a intereselor întreprinderii, cât şi de cele ale 
tuturor acţionarilor săi 

Relaţiile cu 
acţionarii 

existenţa unei relaţii echilibrate între consiliul de 
administraţie şi managementul întreprinderii 

respectarea permanentă  a legislaţiei muncii 

respectarea standardelor corespunzătoare privind 
sănătatea şi siguranţa lucrătorilor 
realizarea proceselor de recrutare, de recompensare, şi 
promovare a angajaţilor fără discriminări 

neamestecul în activităţile sindicatului 

sisteme eficiente de consultare cu angajaţii asupra 
condiţiilor şi relaţiilor de muncă 

Relaţiile cu 
angajaţii 

politici clare şi transparente în ceea ce priveşte plata 
salariilor, bonusurilor, promovărilor şi alte relaţii de 
muncă, menţionate în contractele de muncă colective şi 
individuale, în regulamentele interne, etc 
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Tema Linii directoare 

respectarea contractelor şi angajamentelor 

disponibilitatea către negocieri şi compromisuri, în caz de 
conflicte de afaceri; 
respectarea normelor de drept, organelor de judecată şi 
arbitraj precum şi a altor entităţi juridice de reglementare 

angajamentul pentru o concurenţă loială 

Relaţiile cu alte 
întreprinderi 

existenţa unei relaţii de parteneriat cu furnizorii si clienţii 

sensibilitate la preocupările populaţiei locale 

existenţa comunicaţiilor cu populaţia locală 

respectarea tuturor normelor de mediu 
Relaţiile cu 

comunitatea 

 toleranţă pentru oamenii de alte culturi, rase, convingeri 
sau din alte ţări 
plata tuturor impozitelor  şi contribuţiilor datorate; 

 respectarea reglementărilor locale şi naţionale 

 obţinerea tuturor autorizaţiilor, licenţelor şi aprobărilor 
necesare pentru a face afaceri 

neinfluenţarea în mod ilegal a deciziilor guvernamentale 

stabilirea unor proceduri transparente în ceea ce priveşte 
tranzacţiile realizate de către întreprindere cu orice 
autoritate guvernamentală sau întreprindere deţinută sau 
controlată de către o agenţie guvernamentală 

Relaţiile cu 
autorităţile 

asigurarea conformităţii cu codurile internaţionale sau 
naţionale în tranzacţiile cu statul 
întreprinderea sau reprezentanţii săi nu ar trebui să ofere, 
în mod direct sau indirect, mită 
întreprinderile trebuie să se asigure că orice plată nu ar 
trebui să reprezinte mai mult decât suma datorată pentru 
un serviciu furnizat legitim şi că nici o parte din suma 
plătită nu ar putea fi păstrată ca mită 
toate tranzacţiile financiare ar trebui să fie corect 
înregistrate în documentele contabile, care să fie 
disponibile oricând pentru controale 

Prevenirea 
corupţiei 

stabilirea unor sisteme independente de audit în scopul de 
a verificării oricărei tranzacţii 
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Tema Linii directoare 

o întreprindere ar trebui să aibă o politică de informare 
completă cu privire la: declaraţii ale obiectivelor strategice 
şi a politicilor întreprinderii, modul în care acestea au fost 
realizate rapoartele trecut, precum şi modul în care 
întreprinderea va acţiona în viitor; 
rapoarte prompte asupra evenimentelor care ar putea 
avea un efect semnificativ asupra întreprinderii  

Transparenţa  

dezvăluirea promptă a tuturor relaţiilor importante dintre 
angajaţi ai întreprinderii şi alţi stakeholderi . 

pregătirea şi diseminarea în cadrul întreprinderii a unui 
cod de conduită pentru angajaţi 

instruirea permanentă a angajaţilor în respectul pentru 
normele etice 

încurajarea unui comportament adecvat şi aplicarea de  
sancţiuni pentru abateri 

crearea unui infrastructuri pentru aplicarea normelor de 
etică  

Crearea unei 
culturi care 
încurajează  
respectarea 

standardelor şi 
practicilor 

corporative etice 
dezvoltarea de politici clare, orientări şi programe de 
formare pentru implementarea şi aplicarea prevederilor 
din codurile de etică 

Sursa: USDoC, Business Ethics Program, 2001 şi contribuţii proprii 

 

Berenbeim a urmărit tendinţele în elaborarea codurilor de conduită a 
constatat că în elaborarea codurilor se aplică unul sau mai multe din cele trei 
formate de bază (Berenbeim, 2003):  

(a) coduri de respectare. Acestea sunt declaraţii de orientare şi de 
interzicere a unor comportamente  de conduită nedorite;  

(b) declaraţii de convingeri. Acestea sunt declaraţii generale care întăresc 
angajamentele întreprinderii pentru anumite valori şi obiective;  

(c) declararea filosofiei de management. Acestea sunt declaraţii formale, 
enunţuri ale modului de a face  afaceri. 

Un alt autor consideră că obiectivele şi formatele codurile de etică 
corporative pot fi clasificate în trei tipuri (Trevino, 1999, p. 144):  

(a) codurile de etică ce conţin declaraţii de valori şi principii care definesc 
scopul unei întreprinderi,  

(b) coduri de practică, care ghidează în mod direct acţiunile şi procesul de 
luare a deciziilor,  
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(c) codurile de conduită sau de comportament, care prescriu sau interzic 
anumite comportamente. În practică corporaţiile au tendinţa de a utiliza 
combinaţii diferite din fiecare tip de cod, dându-le denumiri diferite.  

Politici responsabile de conduită in afaceri. Odată ce un set de principii 
directoare, un cod de conduită, sau ambele sunt dezvoltate, procesul de stabilire 
a standardelor adecvate nu este complet. Pentru a păstra aceste documente 
concise, întreprinderile publică de obicei documente mai detaliate, care vin şi 
explică standardele şi procedurile. Aceste documente se numesc coduri specifice.  

 
5. Concluzii 

La proiectarea infrastructurii de etică în afaceri, proprietarii şi managerii 
vor lua în considerare natura a întreprinderii - dimensiunea sa, complexitatea 
acesteia, precum şi resursele disponibile pentru aceasta. O întreprindere 
utilizează o infrastructură şi practici formale de conformare pentru a sublinia 
punctele forte ale întreprinderii, pentru a compensa deficienţele întreprinderii în 
vederea reformării. De-a lungul ultimelor decenii, întreprinderile au dezvoltat o 
serie de departamente şi comitete (de exemplu, responsabil de etică în afaceri 
Consiliu de etică în afaceri, etc) pentru a îndeplini funcţii eticii în întreprindere. 
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