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o Cuvânt înainte o

Este o onoare pentru Camera de Comerț și 

Industrie a României să continue proiectul 

BUSINESS WITHOUT CORRUPTION, inițiat 

în 2016, prin evenimentul dedicat bunelor 

practici anticorupție din SUA ajustate la nevoile 

companiilor din România. 

Misiunea noastră este să promovăm, în rândul 

comunității de afaceri din România, o cultură 

bazată pe respingerea tuturor formelor de 

corupție în relațiile dintre sectorul public şi privat, prin aplicarea 

unor mecanisme instituționalizate de prevenire şi combatere la 

nivelul companiilor. 

Suntem încântați să continuăm seria inițiativelor din cadrul 

proiectului BUSINESS WITHOUT CORRUPTION prin acest workshop 

dedicat comunității de afaceri, organizat alături de partenerii noştri 

- General Dynamics Corporation, General Dynamics European Land 

Systems - Mowag și TRACE International. 

Suntem dedicați furnizării de soluții pragmatice și utile pentru 

companii, fiind convinşi că bunele practici americane în ceea ce 

priveşte lupta împotriva corupției sunt relevante pentru oamenii de 

afaceri din țara noastră. 

Mihai Daraban
Președinte, Camera de Comerț și Industrie a României

o Foreword o

The Chamber of Commerce and Industry of 

Romania is honored to continue its project, 

BUSINESS WITHOUT CORRUPTION, initiated in 

2016, through a workshop on U.S. best practices 

on anti-corruption, tailored to the needs of 

Romanian companies. 

Our mission is to promote, within the business 

community in Romania, a culture based on 

rejecting all forms of corruption in relation within 

public and private sectors, by applying a set of institutionalized 

mechanisms for the prevention and control of corruption within 

companies. 

We are thrilled to continue the series of initiatives within the 

BUSINESS WITHOUT CORRUPTION project, through this workshop 

addressing the business community, organized together with 

our partners - General Dynamics Corporation, General Dynamics 

European Land Systems - Mowag and TRACE International.

We are committed to providing pragmatic and useful solutions for 

businesses and convinced that the American best practices regarding 

the fight against corruption are relevant for the business community 

in our country. 

Mihai Daraban
President, the Chamber of Commerce and Industry of Romania
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Workshop | Bune practici anticorupție din SUA ajustate 
la nevoile comunității de afaceri din România

7 - 8 martie 2017

CCIR Business Center, Sala Aurel Ghibuțiu

Workshop-ul abordează cele mai eficiente modalități de prevenire și 

combatere a corupției în mediul de afaceri.

Percepția generală privind persistența acestui fenomen reprezintă 

o piedică serioasă în ceea ce privește atragerea investițiilor străine, 

stabilirea unor companii cu participație mixtă sau posibilitatea 

de încheiere a unor acorduri internaționale cu companii din alte 

țări. Practicile corupte la nivelul companiilor conduc la condiții 

de concurență neloială, ceea ce afectează dezvoltarea generală a 

mediului de afaceri din România.

Workshop | U.S. Anti-Corruption Best Practices Tailored 
to the Needs of the Romanian Business Environment

March 7 - 8, 2017

CCIR Business Center, Aurel Ghibuțiu Hall

The workshop tackles the most efficient means to prevent and fight 

corruption in the business environment.

The general perception on this phenomenon’s persistence 

represents a serious setback on attracting foreign investments, 

setting-up international joint ventures or establishing partnerships 

with foreign companies. Furthermore, corrupt practices in corporate 

environments lead to unfair competition, which affects the overall 

development of the Romanian business environment.
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Parteneri

Camera de Comerț și Industrie a României

Reprezentant instituțional al comunității de afaceri, CCIR urmărește 

promovarea valorilor etice care converg spre neimplicarea mediului 

de afaceri românesc în fenomenul corupției şi la aplicarea, la nivelul  

companiilor, a unor mecanisme interne de prevenire şi combatere 

corespunzătoare.

General Dynamics Corporation

General Dynamics este o companie globală în domeniul aerospațial și 

al apărării. De la business jet-uri Gulfstream la submarine la vehicule 

de luptă pe roți la sisteme de comunicații, oameni din toată lumea 

depind de produsele și serviciile noastre pentru siguranța și securitatea 

lor. Etica General Dynamics este trăsătura noastră morală distinctivă. 

Angajații noștri sunt o comunitate de oameni dedicați eticii. Fiecare 

dintre noi are obligația să se comporte conform valorilor noastre. În 

acest fel, ne putem asigura că vom continua să administrăm eficient 

investițiile făcute în noi de acționarii, clienții, angajații și comunitățile 

noastre, acum și în viitor. Etica noastră este înrădăcinată în cinci valori: 

onestitate, încredere, umanism, conformitate și creare de valoare. 

Partners

Chamber of Commerce and Industry of Romania

Institutional representative of the business community, CCIR is 

pursuing the promotion of ethical principles that uphold Romanian 

businesses’ non-engagement in corrupt practices and the 

enforcement of appropriate mechanisms for prevention and control 

of corruption in corporate environments.

General Dynamics Corporation

General Dynamics is a global aerospace and defense company. From 

Gulfstream business jets to submarines to wheeled combat vehicles 

to communications systems, people around the world depend on 

our products and services for their safety and security. General 

Dynamics' ethos is our distinguishing moral nature. Our employees 

are a community of people dedicated to this ethos. Each of us has 

an obligation to behave according to our values. In that way, we can 

ensure that we continue to be good stewards of the investments 

in us by our shareholders, customers, employees and communities, 

now and in the future. Our ethos is rooted in five values: honesty, 

trust, humanity, alignment, and value creation.
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Parteneri

General Dynamics European Land Systems - Mowag

General Dynamics Systems European Land, cu sediul la Madrid, 

Spania, este o unitate de afaceri a General Dynamics Corporation, 

care își desfășoară activitatea prin intermediul a cinci locuri 

operaționale,  la nivel european, situate în Austria, Republica Cehă, 

Germania, Spania și Elveția, alături de General Dynamics European 

Land Systems-Mowag . Toți 1.800 de angajați ai GDELS respectă cele 

mai înalte standarde etice și legile și reglementările în vigoare.

TRACE International

TRACE International și TRACE Incorporated sunt două entități 

distincte, cu misiunea comună de a promova transparența comercială 

la nivel global. TRACE International le furnizează membrilor 

săi sprijin pentru conformitatea anti-mită, în vreme ce TRACE 

Incorporated oferă instruire anti-mită și due diligence adaptată 

la riscurile potențiale. Lucrând împreună, TRACE International și 

TRACE Incorporated oferă soluții end-to-end, eficiente din punct 

de vedere al costurilor și inovative pentru a lupta cu mita și pentru 

conformitatea părților terțe. 

Partners

General Dynamics European Land Systems - Mowag

General Dynamics European Land Systems, headquartered in Madrid, 

Spain, is a business unit of General Dynamics Corporation, and 

conducts its business through five European operating sites located 

in Austria, Czech Republic, Germany, Spain and Switzerland with 

General Dynamics European Land Systems-Mowag. All 1,800 GDELS-

employees commit themselves to the highest ethical standards and 

to comply with all applicable laws and regulations.

TRACE International

TRACE International and TRACE Incorporated are two distinct entities 

with a common mission to advance commercial transparency 

worldwide. TRACE International pools resources to provide 

members with anti-bribery compliance support, while TRACE 

Incorporated offers customizable risk-based due diligence and anti-

bribery training. Working alongside, TRACE International and TRACE 

Incorporated offer an end-to-end, cost-effective and innovative 

solution for anti-bribery and third party compliance.
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Mituirea directă sau indirectă este ilegală pentru 
a genera afaceri

n  Cadrul conformității corporative

n  Analize de risc privind anticorupția corporativă

n  Factori de risc în relațiile cu părțile terțe

n  Instruirea personalului în domeniul conformității și eticii 

corporative

n  Cazuri concrete de abordare a politicilor corporative privind 

anticorupția

n  Politica și procedurile de raportare confidențială

n  Inovații privind alocarea și utilizarea eficientă a resurselor

It is illegal to bribe to get business, directly or 
indirectly

n  Corporate compliance framework

n  Risk assessment of anti-corruption in companies

n  Risk factors in relations with third parties

n  Staff training on compliance and corporate ethics 

n  Concrete business cases on enforcing corporate policies on 

anti-corruption

n  Policies and procedures for confidential reporting

n  Innovations on effective allocation and use of resources
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Angajamentul pentru anticorupție al mediului 
de afaceri din România

Fenomenul corupției afectează în mod real mediul de afaceri. 

Companiile consideră că practicile corupte conduc la diminuarea 

competitivității, descurajarea inițiativei antreprenoriale, creșterea 

șomajului sau lipsa încrederii societății civile în instituțiile statului și 

în mediul economic.

Acțiunile întreprinse pentru prevenția și combaterea corupției 

în mediul de afaceri includ colaborarea cu instituții și organisme 

naționale și internaționale cu competență, experiență și rezultate 

în combaterea corupției, precum și eficientizarea prin valorizarea 

componentei de prevenție a proiectelor de acte normative care 

vizează combaterea fenomenului corupției. 

The Romanian business environment's 
commitment to anti-corruption

The phenomenon of corruption affects the business environment in 

a serious manner.  Companies consider that corrupt practices lead 

to a decrease of competitiveness, a lower rate of entrepreneurial 

initiative, unemployment increase or lack of civil society's confidence 

in public institutions and businesses. 

The undertaken actions to prevent and control corruption in 

corporate environments include cooperation with national and 

international institutions and bodies with competence, experience 

and results in fighting corruption, as well as improving by promoting 

the prevention component of the legislative framework which 

pursues diminishing corruption rates.
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Bune practici din SUA: Foreign Corrupt Practices 
Act (FCPA)

Legea americană împotriva practicilor corupte din străinătate 

(FCPA) are prevederi clare privind conformitatea cu două categorii 

principale: anti-mită și contabilitate. 

FCPA se aplică corporațiilor americane, inclusiv subsidiarelor acestora 

care funcționează în afara SUA, cetățenilor americani, indiferent 

de locul în care aceștia își desfășoară activitatea, cetățenilor și 

companiilor străine de pe teritoriul SUA și companiilor și cetățenilor 

străini care fac afaceri cu persoane sau corporații americane.

U.S. best practices: Foreign Corrupt Practices Act 
(FCPA)

The American act against foreign corrupt practices (FCPA) has clear 

provisions on compliance for two main categories: anti-bribery and 

accounting requirements. 

FCPA applies to American corporations, including their branches 

functioning outside of U.S. territory, to American citizens, regardless 

of the place where they operate, to foreign citizens and companies 

on U.S. soil and to foreign citizens and companies who do business 

with American citizens or corporations. 
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Implicarea Camerei de Comerț şi Industrie a 
României: Codul Etic și de Integritate

Codul Etic și de Integritate al CCIR cuprinde un set minim de principii, 

valori și reguli de conduită care trebuie considerate referințe în 

abordarea tuturor activităților, pe care toți angajații și structurile 

CCIR trebuie să le respecte și îndeplinească.

Codul reprezintă un demers pentru rezolvarea problemelor de etică 

în afaceri, având menirea să constituie un exemplu de bune practici 

și să servească drept suport pentru elaborarea și aplicarea unor 

politici responsabile comerciale, de mediu, de piață, sociale etc. în 

cadrul companiilor autohtone.

În plus, Codul urmărește prevenirea producerii de acte sau fapte 

ilicite sau ilegale care pot apărea în desfășurarea activităților 

instituționale.

Chamber of Commerce and Industry of Romania’s 
involvement: the Ethics and Integrity Code

CCIR's Code for Ethics and Integrity includes a minimal set of 

principles, values and rules of conduct that have to be seen as 

references when approaching all types of activities, which have to be 

respected and fulfilled by all CCIR employees and structures.

The Code represents a means to address business ethics issues, 

being designed as a best practices example and serving as a 

reference point for drafting and enforcing responsible policies in 

trade, environment, market, social issues, etc. within domestic 

companies. 

Furthermore, the Code aims to prevent illegal acts or facts that may 

appear when carrying out institutional activities. 
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