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Premiu = Recompensă materială sau distincție acordată cuiva pentru meritele deosebite obținute într-un domeniu de activi-

tate, la un concurs etc. 

Integritate = 1. Însușirea de a fi integru; cinste, probitate; incoruptibilitate. 2. Însușirea de a fi sau de a rămâne intact, întreg.  

Surse: Transparency International Secretariat, http://www.transparency.org/;  Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institu-

tul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998, Noul dicționar explicativ al limbii române, Litera Internațional, Editura Litera Inter-

național, 2002. 

Surse imagini: FreeDigitalPhotos.net 
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 În vederea încurajării şi 

promovării integrităţii, o strategie bună 

este acordarea unor premii pentru integri-

tate. Aceste premii sunt menite oamenilor 

şi organizaţiilor ce dau dovadă de integri-

tate, transparenţă şi respect pentru etică în 

activitatea lor, atât profesională cât şi per-

sonală. 

 Unul din cele mai importante 

premii de acest gen este cel oferit de 

Transparency International. El a fost înfi-

inţat în anul 2000, aflându-se acum la a 

treisprezecea ediţie, şi se acordă indivizilor 

care se fac remarcaţi prin activitatea lor 

excepţională în lupta împotriva corupţiei, 

demonstrând prin comportamentul lor că 

corupţia poate fi învinsă. Printre câştigăto-

rii trecuţi ai premiului se numără cardinalul 

Christan Tumi din Camerun, care s-a re-

marcat prin lupta sa neobosită pentru in-

tegritate în conducerea ţării sale natale în 

ultimele trei decenii, şi jurnalistul rus Ro-

man Shleynov, care şi-a dedicat viaţa ex-

punerii legăturilor şi relaţiilor corupte din-

tre mediul de afaceri şi politică. 

 Un alt premiu pentru integritate 

este Eclipse Integrity Awards, organizat de 

Better Business Bureau din Statele Unite 

ale Americii şi oferit întreprinderilor private 

şi organizaţiilor non-profit care dau dovadă 

de integritate în practicile de management, 

relaţiile de afaceri şi eforturile de a se 

promova, şi care se bucură de o reputaţie 

nepătată. Acest premiu este nou, el fiind 

acordat pentru prima dată în 2012. 

 Alte premii similare sunt Torch 

Award for Ethics, organizat de Better Busi-

ness Bureau, Women of Integrity Award, 

un premiu special dedicat femeilor, organi-

zat de către organizaţia Pittsburgh Profes-

sional Women din SUA, şi Inspire Integrity 

Award, organizat de către Integrity Busi-

ness Institute.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


