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I. Introducere 

Corupția este un adevărat flagel al societății moderne, un obstacol în calea dezvoltării 
la nivel global, fiind o reală amenințare la adresa democrației, a statului de drept și a 
drepturilor omului. Tocmai de aceea, tema a suscitat un viu interes, fiind investigată din 
perspective multiple: juridice, sociologice, criminologice, economice, psihologice etc. 
Fiind un fenomen complex, care îmbracă forme diverse de manifestare și prezintă 
particularități de la stat la stat, cercetarea (fie ea empirică sau teoretică) nu a reușit să 
ofere o definiție universal acceptată a corupției. 

Gerald E. Caiden oferă o descriere a fenomenului: „corupția reprezintă ceva alterat 
(degradat); un lucru bine rânduit care a fost transformat în ceva defectuos, decăzut și 
viciat; ceva care a fost împins de pe traiectoria normală într-una mai slabă sau inferioară. 
Cel care corupe își propune să realizeze ceva impur și mai puțin capabil, să îndepărteze de 
la un curs preconizat. Atunci când vizează relațiile umane, corupția este o influență 
proastă, o inoculare de putreziciune sau degradare, o regresie a conduitei morale și a 
integrității personale, atribuită venalității sau necinstei. Atunci când vizează funcția 
publică, în loc să se raporteze la standarde ideale sau dezirabile de comportament, 
practica a fost să precizeze acte specifice de conduită incorectă care fac de rușine funcția 
publică și îi fac pe cei vinovați nedemni de a o ocupa în continuare”1. 

Potrivit politologului american Joseph S. Nye, corupția este „un comportament care se 
abate de la îndatoririle formale ale unei funcții publice pentru câștiguri (personale, ale 
familiei, ale apropiaților) pecuniare sau care țin de statut; sau încalcă regulile pe fondul 
exercitării anumitor tipuri de influență personală”2. 

Forurile internaționale, precum Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
(OCDE), și Organizația Națiunilor Unite (ONU), nu definesc termenul de „corupţie”. În 
schimb, stabilesc faptele ce constituie infracțiuni de corupție. Astfel, Convenția OCDE 
privind combaterea mituirii funcţionarilor publici străini în tranzacţiile comerciale 
internaţionale stabilește infracțiunea de dare de mită săvârșită față de funcționarii publici 
străini, în timp ce Convenția Penală a Consiliului Europei stabilește infracțiuni cum ar fi 
traficul de influență și luarea de mită săvârșite de către funcționarii publici naționali și 
străini. Pe lângă aceste tipuri de conduită, prevederile obligatorii din Convenția ONU 
împotriva corupției includ, de asemenea, sustragerea, deturnarea sau altă folosire ilicită 
de bunuri de către un agent public și obstrucționarea bunei funcţionări a justiției. Prin 
urmare, convențiile definesc standarde internaționale aplicabile fenomenului corupției 
prin incriminarea unor infracțiuni specifice, mai degrabă decât prin definirea generică a 
infracțiunii de corupție3. 

                                                           
1 Gerald E. Caiden, Toward a general theory of official corruption, „The Asian Journal of Public 
Administration”, 10 (1), 1988, June, pp. 3-26. 
2 Joseph S. Nye, Corruption and Political Development A Cost-Benefit Analysis: The Study of 
Corruption in Less Developed Countries, „American Political Science Review”, LXI (2) (June), 1967, 
pp. 963-983. 
3 OECD, Glossaries Corruption – A Glossary of International Standards in Criminal Law, 2008, p. 22, 
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/41194428.pdf. 

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/41194428.pdf
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Una dintre cele mai uzitate definiții este cea furnizată de către organizația non-
guvernamentală Transparency International, ce are ca scop prevenirea fenomenului 
corupției și promovarea transparenței, responsabilității și a integrității la nivel 
internațional, prin activități de cercetare, documentare, informare, educare și 
sensibilizare a opiniei publice. Astfel, potrivit acesteia, corupția reprezintă folosirea 
abuzivă a puterii încredinţate, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup4.    

În plus, populația resimte acut chestiunea corupției. Astfel, nivelul acesteia reprezintă 
un motiv de îngrijorare pentru 84,2% dintre respondenți, potrivit unui sondaj dat 
publicității în mai 20195. Este interesant că există anumite categorii sociale care resimt 
încă mai acut existența acestui fenomen. Reprezentanții mediului de afaceri, de pildă, 
consideră aproape în unanimitate (97% dintre respondenți, oameni de afaceri) că, în 
România, problema corupției este „total răspândită”6, conform unui sondaj dat publicității 
de Comisia Europeană în decembrie 2019. Desigur, se poate argumenta că percepția este o 
reprezentare subiectivă a realității, cu care nu este neapărat congruentă7, dar ea este 
relevantă întrucât modelează și determină acțiunea indivizilor. 

România depune eforturi în vederea prevenirii faptelor de corupție, atât prin 
elaborarea unui cadru normativ conform cu standardele europene și internaționale, cât și 
a unor documente de politică publică dedicate luptei împotriva corupției.  

Începând cu anul 2001, România a adoptat programe, planuri, strategii naționale de 
prevenire și combatere a corupției. În acest sens, pot fi enumerate: Programul naţional de 
prevenire a corupţiei şi Planul naţional de acţiune împotriva corupţiei (2001-2004), 
Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2005 – 2007, Strategia Naţională Anticorupţie 
privind Sectoarele Vulnerabile şi Administraţia Publică Locală 2008 – 2010, SNA 2012 – 2015 
și SNA 2016-20208. 

 
Prezentul proiect de cercetare 

Ministerul Justiției are sarcina elaborării politicii penale naționale în materia prevenirii 
și combaterii corupției și îndeplinește, totodată, rolul de instituție sub autoritatea căreia 
se elaborează și monitorizează implementarea Strategiei Naționale Anticorupție.  

                                                           
4 Transparency International, How do you define corruption?, https://www.transparency.org/what-is-
corruption#define. 
5 Sondaj INSCOP Research – Direcția țării și a UE, sursele de îngrijorare ale românilor – mai 2019, la 
https://www.inscop.ro/16-mai-2019-directia-tarii-si-a-ue-sursele-de-ingrijorare-ale-romanilor-si-
increderea-in-institutii-interne-si-internationale/. 
6 Comisia Europeană, Eurobarometru Flash 482 – Afacerile și corupția, Septembrie - Octombrie 2019, 
https://ec.europa.eu/romania/news/20191209_ziua_internationala_anticoruptie_flash_eurobarometer_r
o. 
7 În sens larg, percepția este un „proces psihic senzorial complex de prelucrare a informației primite de 
individ prin organele sale de simț: o procesare de senzații”. Dumitru Zamfir, Ștefan Vlăduțescu, 
Percepția și audiopercepția. O abordare cognitiv-constructiv-operațională, București, Editura Didactică 
și Pedagogică, 2003, p. 17. 
8 Pentru informații suplimentare legate de programele și strategiile anticorupție, a se vedea 
http://sna.just.ro/. 

https://www.transparency.org/what-is-corruption#define
https://www.transparency.org/what-is-corruption#define
https://www.inscop.ro/16-mai-2019-directia-tarii-si-a-ue-sursele-de-ingrijorare-ale-romanilor-si-increderea-in-institutii-interne-si-internationale/
https://www.inscop.ro/16-mai-2019-directia-tarii-si-a-ue-sursele-de-ingrijorare-ale-romanilor-si-increderea-in-institutii-interne-si-internationale/
https://ec.europa.eu/romania/news/20191209_ziua_internationala_anticoruptie_flash_eurobarometer_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20191209_ziua_internationala_anticoruptie_flash_eurobarometer_ro
http://sna.just.ro/
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Pentru jalonarea corectă a acestor demersuri, MJ a realizat, prin Secretariatul Tehnic 
al SNA asigurat de Direcția de Prevenire a Criminalității, în parteneriat cu Centrul de 
cercetare în domeniul ştiinţelor penale din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din 
Bucureşti şi Şcoala de Criminologie a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii VU 
Amsterdam, în perioada 2014-2015, inclusiv în vederea redactării noii strategii 
anticorupție 2016-2020, studiul „Opinia persoanelor condamnate privind cauzele şi 
consecinţele corupţiei – Studiu privind corupţia în România”. Acesta a urmărit cercetarea 
fenomenului corupției prin prisma experienței directe a persoanelor condamnate pentru 
fapte de corupție.  

Având în vedere că fenomenul corupției este dinamic și instrumentele de cercetare ale 
acestuia trebuie să ofere date actualizate pentru a putea servi în mod eficient la 
fundamentarea științifică a demersurilor MJ, studiul pre-citat, elaborat cu cinci ani în 
urmă, nu poate rămâne un demers singular, fiind necesare date noi, culese şi analizate 
prin metode comparabile cu cele utilizate în cadrul studiului pre-citat, care pot 
fundamenta inclusiv viitorul instrument strategic. 

Cercetarea de față își propune să analizeze cauzele și factorii determinanți în 
săvârșirea faptelor de corupție, din perspectiva persoanelor condamnate pentru astfel de 
fapte. 

Obiectivul prezentului studiu este de a obține informații legate de motivația 
persoanelor condamnate pentru fapte de corupție, precum și de aspectele care au 
favorizat/înlesnit/declanșat adoptarea unui astfel de comportament. 

În contextul complementarității celor două demersuri cu același obiect de studiu, 
respectiv cauzele și factorii determinanți în săvârșirea faptelor de corupție, derularea 
prezentei activități are drept model modul de realizare a studiului anterior, precum și 
instrumentele de cercetare utilizate în cadrul acestuia, având în vedere atât necesitatea 
asigurării continuității metodelor de cercetare, cât și comparabilitatea concluziilor celor 
două studii. 

Studiul prezentat în acest raport conține trei componente: 

1. calitativă, realizată prin interviuri, cu persoane condamnate pentru infracțiuni de 
corupție; 

2. cantitativă, realizată prin chestionar, cu persoane condamnate pentru infracțiuni de 
corupție; 

3. cercetare sociologică (cantitativă și calitativă) realizată de către Direcția Generală 
Anticorupție (DGA) – Serviciul Studii și Proiecții Anticorupție, din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, cu privire la angajații din administrația publică centrală. Aceasta a 
urmărit înțelegerea percepțiilor legate de factorii și cauzele corupției, realizată pe un 
eșantion reprezentativ la nivel național format din 1.365 de persoane, a fost finalizată 
în aceeași perioadă cu celelalte componente ale prezentului studiu criminologic. 
Rezultatele cercetării sociologice au fost valorificate în cadrul prezentului raport, 
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întărind anumite concluzii cu privire la fenomenul corupției în funcție de cele două 
categorii de respondenți – persoane condamnate pentru săvârșirea infracțiunilor de 
corupție, respectiv personalul din administrația publică centrală 9. 

 
Date judiciare 

Potrivit rapoartelor anuale ale Direcției Naționale Anticorupție, sute de persoane au 
fost condamnate pentru săvârșirea uneia sau mai multor fapte de corupție. 

Astfel, potrivit Raportului privind activitatea desfășurată de DNA10 în anul 2016, 1271 
de inculpați au fost trimiși în judecată (unii ocupând funcții de conducere, control, 
demnități publice ori alte funcții importante) și 879 au fost condamnați definitiv.  

În anul 2017, DNA a trimis în judecată 997 de inculpați (miniștri, deputați, senatori, 
secretari de stat, primari, viceprimari, magistrați, avocați, polițiști, directori ai unor 
instituții publice și companii/societăți naționale). În același an, instanțele de judecată au 
condamnat definitiv 713 de inculpați trimiși în judecată prin rechizitoriile DNA11.  

În anul 2018, DNA12 a trimis în judecată 556 de inculpați (ministru și viceprim-ministru, 
parlamentari, secretari de stat, primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți consilii 
județene, consilieri județeni și locali, persoane cu funcții de conducere din cadrul 
autorităților locale, magistrați, avocați, polițiști, directori de instituții publice, directori 
de companii/societăți naționale, manageri de spital și medici, etc.), iar instanțele de 
judecată au condamnat definitiv 584 de inculpați13. 

În anul 2019, DNA a trimis în judecată 501 de inculpați (miniștri, deputați în 
Parlamentul României, deputați în Parlamentul European, secretari de stat, primari, 
viceprimari, avocați, polițiști, persoane cu funcții de conducere din cadrul autorităților 
locale, directori de instituții publice și de companii naționale, cadre didactice, manageri 
de spital și medici, etc.), iar instanțele de judecată au condamnat definitiv 422 de 
inculpați14. 

 

                                                           
9 Rezultatele cercetării sociologice au fost folosite ca referință în cadrul secțiunilor „Corupția și 
locul de muncă înainte de condamnare”, „Percepții generale ale corupției în România” și „Percepții 
ale prevenirii corupției în România”. Rezultate au fost de asemenea inserate în secțiunile „Factorii 
corupției” și „Concluzii și recomandări”. 
10 Direcția Națională Anticorupție, Raport de activitate 2016, 
https://www.pna.ro/bilant_activitate.xhtml?id=38. 
11  Direcția Națională Anticorupție, Raport de activitate 2017, 
https://www.pna.ro/obiect2.jsp?id=328. 
12 Direcția Națională Anticorupție, Raport de activitate 2018, 
https://www.pna.ro/obiect2.jsp?id=376. 
13 Numărul persoanelor trimise în judecată într-un an nu este reflectat în numărul condamnărilor 
definitive din același an, deoarece de la momentul trimiterii în judecată și până la pronunțarea 
unei hotărâri definitive se scurge un interval mai mare de timp. 
14 Direcția Națională Anticorupție, Raport de activitate 2019, 
http://www.pna.ro/bilant_activitate.xhtml?id=46. 

https://www.pna.ro/bilant_activitate.xhtml?id=38
https://www.pna.ro/obiect2.jsp?id=328
https://www.pna.ro/obiect2.jsp?id=376
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Scopul proiectului 

În condițiile perpetuării faptelor de corupție și pentru a putea nu doar combate în mod 
eficient, ci mai degrabă a preveni apariția acestora, se conturează drept un demers 
necesar apelarea la experiența personală a celor condamnați pentru asemenea infracțiuni. 
În acest mod, se pot obține informații, detalii, amănunte ce pot contribui la conturarea 
cauzelor și factorilor determinanți/favorizanți ai adoptării comportamentului ilicit în 
vederea dezvoltării și implementării unor politici publice realmente adaptate contextului 
social din România, care – în timp – să își dovedească eficiența.  

 

II. Obiectivul cercetării 

Studiul de față urmărește explorarea cauzelor și factorilor determinanți ai corupției 
din perspectiva persoanelor cu experiențe directe privind faptele de corupție – persoane 
condamnate definitiv, care execută pedeapsa în regim privativ de libertate sau sub 
supravegherea serviciilor de probațiune. Ceea ce interesează este perspectiva de nivel 
micro și mezo asupra factorilor, cu accent pe motivațiile, percepțiile și comportamentele 
persoanelor condamnate pentru fapte de corupție.  

Corupția este un concept larg a cărui măsurare poate pune probleme semnificative 
investigatorilor. Când se are în vedere identificarea cauzelor și factorilor determinanți ai 
corupției, pot fi luate în calcul o multitudine de surse și modalități de definire și măsurare 
a fenomenului. În general, în științele sociale, metoda prin care poate fi stabilit cu 
precizie un raport de cauzalitate15 între variabile este cea experimentală. Studiul de față 
nu este însă unul prin care controlăm variabilele-cauză și variabilele-efect în condiții de 
laborator. Ne propunem să explorăm, din perspectivă criminologică16, cauzele și factorii 
faptelor de corupție prin două metode: anchetă prin chestionar (metoda cantitativă) și 
studiu prin interviuri în profunzime (metoda calitativă). Componenta cantitativă, la nivel 
explicativ, va rezulta în asocieri şi corelații privind factorii luați în calcul, iar cea 
calitativă va considera o perspectivă procesuală și contextuală.  
                                                           
15 O definiție simplificată a cauzei și efectului a fost dată de John Locke: „o cauză, este ceva care face ca 
orice altceva, fie o simplă idee, o substanță sau un lucru, să înceapă a fi; iar un efect este ceea ce își are 
începutul din altceva” (în John Locke, An Essay concerning Human Understanding, The Pennsylvania State 
University, 1999, p. 308, ftp://ftp.dca.fee.unicamp.br/pub/docs/ia005/humanund.pdf). Marian Popa notează 
în APIO Metodologia cercetării: Note de curs (p. 3), că „relația dintre cauză și efect este rezultatul unui 
proces care implică un întreg lanț de factori, fiecare dintre ei având un anumit rol în apariția efectului. Unii 
dintre aceștia sunt factori necesari (în absența lor efectul nu se produce), alții sunt factori suficienți (prezența 
lor poate determina apariția efectului, dar același efect poate fi determinat și de alți factori), iar alții sunt 
factori contributori (nu sunt nici necesari, nici suficienți, dar prezența lor afectează modul în care se 
manifestă cauza în determinarea efectului)” (http://www.apio.ro/upload/mc06_inferenta_cauzala.pdf). Fără 
a detalia aici discuțiile despre cauzalitate din filosofia științelor sociale, punctăm faptul că în sociologie, 
determinarea raporturilor de cauzalitate între diverse variabile studiate se face prin analiza asocierilor și 
corelațiilor dintre acestea și prin încercarea de eliminare a posibilelor erori. Modelele explicative în sociologie 
(ca în orice altă știință socială) pot fi, pentru aceeași variabilă dependentă, foarte diferite, în funcție de 
interesele teoretice și metodologice ale cercetătorilor. Ceea ce diferă de la un model la altul este desigur 
selecția de factori luați în considerare și care se presupune că au un efect cauzal asupra variabilei 
dependente.        
16 Particularitatea perspectivei criminologice ar fi că studiem chiar persoanele implicate în comiterea unor 
acțiuni deviante. 

ftp://ftp.dca.fee.unicamp.br/pub/docs/ia005/humanund.pdf
http://www.apio.ro/upload/mc06_inferenta_cauzala.pdf


 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 
 www.poca.ro 8 

 

Se acceptă în literatură că există cauze și factori ale fenomenului de corupție la 
nivelurile micro (individ, relații sociale), mezo (instituții, organizații) și macro (sistem 
economic, judiciar etc.)17. Cercetarea criminologică a infracționalității „gulerelor albe”, 
situată în principal la nivelurile micro si mezo de analiză, a oscilat multă vreme în 
problema factorilor determinanți ai corupției. Obiectul discuțiilor a fost legat de ce 
anume produce comportamentul corupt. Ce primează: individul sau mediul în care acesta 
acționează? Este corupția o problemă a merelor putrede care le contaminează pe cele 
sănătoase sau mai degrabă a coșului în care sunt depozitate merele? Este corupția o 
problemă a predispoziției anumitor indivizi cu norme personale și sociale flexibile, sau mai 
degrabă o chestiune de control slab și oportunități considerabile de încălcare a regulilor? 
Date fiind aceste dileme și preocupări ale criminologiei față de obiectul de studiu, 
cercetarea de față se va concentra asupra factorilor individuali și organizaționali ai actelor 
de corupție. Metodologic, pornim de la ideea conform căreia corupția, în diversele sale 
forme codificate de legislația penală, este o acțiune socială întreprinsă de actori sociali18. 

  

III. Premize teoretice 

Modelul pe care îl avem în vedere pentru explicarea cauzelor și factorilor actelor de 
corupție este cel al criminologului Per-Olof H. Wikström. Wikström a conceput un model 
situațional al acțiunii infracționale care are la bază o concepție despre acțiune articulată 
de motivație și percepția criminalității ca alternativă. Conform lui Wikström, cauzele 
criminalității sunt ansambluri care formează situații în cadrul cărora intervin factori care 
pot potența sau inhiba producerea comportamentelor la care ne referim19. Principalii 
factori care interacționează în sensul structurării situației sunt legați de mediu şi atribute 
personale.     

Modelul, bazat pe o concepție a interacțiunii și socializării criminalității ca alternative 
de acțiune, este congruent cu alte perspective dezvoltate în criminologie, în particular 
teoriile asocierilor diferențiale și ale criminalității „gulerelor albe” elaborate de Edwin 
Sutherland.  

 
 
Figura 1. Modelul situațional al acțiunii infracționale al lui Per-Olof H. Wikström20. 
                                                           
17 Gjalt de Graaf, Causes of Corruption: Towards a Cotextual Theory of Corruption, „Public 
Administration Quarterly” 31: 39-86, 2007. 
18 Martin Hollis, The Philosophy of Social Science: An Introduction, Cambridge University Press, 1994. 
19 Per-Olof H. Wikström, „Why Crime Happens? A situational action theory”, în „Analytical Sociology: 
Actions and Networks”, coord. Gianluca Manzo, John Wiley & Sons, Ltd. 2014, pp. 74-95. 
20 Diagramă adaptată din Per-Olof Wikström, op. cit., p. 77.   
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Pentru Sutherland, criminalitatea este rezultatul unui proces de învățare și 
comunicare. Obiectul procesului de învățare este format, pe de o parte, de tehnicile de 
comitere a infracțiunii, iar pe de altă parte, de motivații, tendințe, atitudini necesare 
pentru derularea comportamentelor infracționale21. Este de remarcat aici un alt punct de 
convergență între teoriile situațională și a asocierii diferențiale: răspunsul la întrebarea 
privind cauzele comportamentului infracțional se află în procesul de interacțiune în care 
individul învață oportunitățile de comitere a infracțiunii și structurile de control, își 
activează propriile filtre morale și alege să acționeze într-o anumită direcție.  

Wikström subliniază că factorii situaționali care conduc la declanșarea 
comportamentului infracțional sunt motivația, filtrul moral și controlul de sine. Prin 
prisma acestor detalii, procesul emergenței acțiunii poate fi reprezentat ca în figura de 
mai jos.  

 
 
Figura 2. Procesul și factorii situaționali   

 

IV. Definirea conceptelor și schema operațională a cercetării 

În psihologie, motivația reprezintă „totalitatea mobilurilor interne ale conduitei, fie că 
sunt înnăscute sau dobândite, conștientizate sau neconștienizate, simple trebuințe 
fiziologice sau idealuri abstracte”22. Mihai Golu a operat o distincție între termenii 
„motivație” și „motiv”, cel din urmă reprezentând „forma concretă, actuală, în care se 
activează și se manifestă o (…) stare de necesitate (…) acel mobil care stă la baza unui 
comportament sau a unei acțiuni complete”23.   

Criminologia, ca și psihologia, consideră în general că motivele unei acțiuni deviante 
reprezintă factori determinanți ai acesteia, însă, similar altor științe sociale, lanțul cauzal 

                                                           
21 Stephen E. Brown, Finn-Aage Esbensen, Gilbert Geis, Criminology: Explaining Crime and Its Contexts, 
Lexis Nexis, Anderson Publishing, New Providence, NJ, 2010, p. 77.   
22 Alexandru Roșca, Motivele acțiunilor umane: studiu de psihologie dinamică, Institutul de Psihologie al 
Universității din Cluj, Sibiu, 1943, p. 305.  
23 Mihai Golu, Fundamentele psihologiei, Editura Fundației România de Mâine, București, 2007, p. 675. 
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include de regulă interacțiuni complexe între motivele exprimate și atribute ale mediului 
și situației concrete în care se desfășoară acțiunea. O ilustrare a sensului pe care îl capătă 
motivația în criminologie este și teoria situațională detaliată anterior. Din punct de vedere 
metodologic, având în vedere că cercetarea de față se adresează unor grupuri de 
populație care se raportează retrospectiv la motivele propriilor acțiuni, considerăm că 
motivațiile trebuie înțelese inclusiv prin prisma justificărilor post-factum ale acțiunilor 
deviante – ceea ce în teoria criminologică a căpătat denumirea de „tehnici de 
neutralizare” – mecanisme prin care infractorii încearcă să se distanțeze de acțiunile 
comise și să-și reducă vinovăția (prin negarea prejudiciului, a victimelor etc.)24. Relevantă 
pentru această discuție este și distincția pe care sociologul weberian Alfred Schutz o face 
între motivele de tip „because” și motivele de tip „in order to”, primele fiind justificări 
retrospective ale acțiunilor și reprezentări ale mijloacelor pentru atingerea scopului, cele 
din urmă reprezentând scopurile însele care intervin în proiectarea acțiunilor viitoare25. În 
cazul unei cercetări axate pe persoanele condamnate pentru infracțiuni de corupție, cum 
este cea a studiului de față, condamnarea și experiența pedepsei/detenției pot produce 
schimbări semnificative de perspectivă asupra acțiunilor comise și pot să activeze un 
conținut considerabil de tip justificativ/de neutralizare.  

Wikström operaționalizează motivația ca tentații (interacțiuni între nevoi, dorințe și 
oportunități) și provocări (componente emoționale și cognitive rezultate din tensiunile 
legate de interferențe externe)26. Motivația nu este însă considerată un factor suficient 
pentru a explica acțiunea unei persoane. Aici intervine ceea ce autorul numește „filtrul 
moral”. Filtrul moral este un set de factori dominat de reguli și corelat motivației, care 
produce o percepție selectivă a cursurilor de acțiune posibile27. Conform schemei lui 
Wikström, interacțiunea dintre motivație și așa-numitul filtru moral rezultă în reacții 
habituale sau procese deliberative, în cadrul celor din urmă intervenind mecanisme de 
autocontrol care pot determina adoptarea sau nu a comportamentului deviant. Momentul 
activării mecanismelor de autocontrol în procesul deliberării este un alt spațiu de filtrare 
și confruntare a normelor personale cu cele ale mediului în care se desfășoară acțiunea.         

După cum am menționat anterior, abordările criminologice ale corupției au insistat 
asupra factorilor macro – în general predictori ai corupției care nu depind de voința 
individului. Desigur, abordarea se schimbă, precum în cazul cercetării de față, atunci când 
populația studiată este cea a persoanelor condamnate pentru corupție, unde factorii de 
nivel micro și mezo devin prioritari pentru înțelegerea a ceea ce determină actele de 
corupție28. Această reformulare a nivelului cercetării este subliniată ca necesară de o 

                                                           
24 Mike Maguire, Rod Morgan, Robert Reiner, coord. The Oxford Handbook of Criminology, Oxford 
University Press, 2002, pp. 57-58. 
25 Luigi Muzetto, Time and Meaning in Alfred Schutz, „Time & Society”, 15 (1), pp. 5–31, 2006. 
26 Per-Olof Wikström, op. cit., p. 79. 
27 Ibid., pp. 80-82. 
28 În Causes of Corruption: Towards a Contextual Theory of Corruption, „Public Administration 
Quarterly” 31: 39-86, 2007, Gjalt de Graaf surprinde foarte bine tensiunea dintre două mari abordări ale 
corupției în cercetarea criminologică: pe de o parte există studii centrate pe „agency” și pe de altă 
parte studii care subliniază influența structurilor mezo și macro asupra acțiunii individuale. A se vedea p. 
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serie de cercetători care arată că motivația comportamentului corupt este strâns legată 
de climatul/mediul organizațional în care individul își desfășoară activitatea29.       

Studiul de față nu postulează un model explicativ cauzal30 bazat pe ipoteze clar 
formulate, ci mai degrabă un model exploratoriu prin care se urmărește testarea de relații 
între două grupe de factori care presupunem că intervin în determinarea actului de 
corupție: factori individuali și factori organizaționali. 

Formularea factorilor individuali are ca punct de pornire teoria situațională a acțiunii 
infracționale dezvoltată în criminologie de Wikström. De asemenea, cercetările axate 
explicit pe tema corupției, derulate de Huisman și Vande Walle, sau de Gorsira, Steg, 
Denkers, Huisman au constituit surse utile de diversificare a aparatului conceptual31. 
Așadar, factorii individuali includ cele trei elemente subliniate anterior și considerate ca 
având relevanță în producerea situației infracționale:  

1 – motivație, formată din nevoi, aspirații; 

2 – filtru moral și mecanisme de autocontrol, format din valori, norme personale și sociale; 

Am inclus în categoria factorilor individuali, tipurile de resurse măsurate la nivel 
individual: 

3 – resurse economice (avere, consum), resurse sociale (relații sociale, încredere 
interpersonală, încredere în instituții), resurse educaționale.      

Factorii organizaționali sunt definiți pornind de la teorii criminologice care subliniază 
nivelul mezo al cercetării, în special studiile legate de criminalitatea ocupațională, 
criminalitatea „gulerelor albe”, criminalitatea organizată32. Am procedat la includerea a 
două grupe de factori referitoare la regulamentele interne ale organizației: 

1 – Practicile organizaționale de prevenire – norme și reguli de prevenire a 
comportamentelor deviante și moduri de aplicare; 

                                                                                                                                                                                     
41. Autorul arată că este nevoie de o teorie contextuală, de inspirație bourdieusiană, pentru studierea 
corupției.  
29 A se vedea Edwin Sutherland, Is White-Collar Criminality a Crime?, în „Crimes of Privilege: Readings in 
White-Collar Crime”, coord. Neal Shover, John Paul Wright, Oxford University Press, New York, Oxford, 
pp. 12-20; James William Coleman, „Competition and Motivation in White-Collar Crime”, în „Crimes of 
Privilege”, pp. 341-358; John Braithwaite, Gilbert Geis, On Theory and Action for Corporate Crime 
Control, în „Crimes of Privilege”, pp. 361-379. 
30 Ronald F. King, Strategia cercetării: Treisprezece cursuri despre elementele științelor sociale, 
Polirom, Iași, 2005, pp. 77-83.  
31 Wim Huisman, Gudrun Vande Walle, The Criminology of Corruption, în „The good cause: theoretical 
perspectives on corruption”, coord. Gjalt de Graaf, P. v. Maravic, P. Wagenaar, B. Budrich, Opladen, 
2010, pp. 115-145; Madelijne Gorsira, Linda Steg, Adriaan Denkers, Wim Huisman, Corruption in 
Organizations: Ethical Climate and Individual Motives, „Administrative Sciences” 8 (4), 2018. 
32John Braithwaite, White Collar Crime, în „American Review of Sociology” 11: 1-25, 1985; Gjalt de 
Graaf, op. cit.; Gjalt de Graaf, L.W.J.C. Huberts, Portraying the Nature of Corruption using an 
Explorative Case Study Design, „Public Administration Review”, July/August 2008, pp. 638-651;  Maurice 
Punch, Suite Violence: Why Managers murder and Corporations kill, „Crime, Law & Social Change” 33: 
243–280, 2000. 
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2 – Practici organizaționale de combatere a comportamentelor deviante – sancțiuni și 
moduri de aplicare. 

În această categorie de factori sunt incluși și cei ce țin de cultura organizațională 
informală. 

3 – Cultura organizațională – practici de conducere și control, practici de organizare a 
muncii și oportunitățile de încălcare a regulilor.       

Dimensiuni și concepte 

Actul de 
corupție  

Factori 
individuali 

Motivație 
Nevoi  

Aspirații 

Filtru moral/autocontrol 
Valori 

Norme personale și sociale 

Resurse 

Economice 

Sociale 

Educaționale 

Factori 
organizaționali 

Cultură organizațională 

Practici de conducere și control 

Practici de organizare a muncii 

Oportunități de încălcare a 
regulilor 

Practici de prevenire a corupției 

Regulamente interne 

Auditare internă și externă 

Training pentru integritate 

Practici de combatere a corupției Sancțiuni 
 
Tabelul 1. Schema operațională a conceptelor cercetării. (Nivelul de măsurare pentru variabilele 
specificate este cel individual)  
 

Este necesară o ultimă precizare: în literatura de specialitate, distincția dintre cauze 
și factori ai corupției nu a fost temeinic elucidată. Astfel, unii specialiști identifică drept 
„cauze” ale corupției ceea ce în opinia altora reprezintă „factori contributivi”, „motive” 
sau „circumstanțe”.  În ceea ce ne privește, considerăm adecvată remarca lui Leo 
Huberts, potrivit căruia cauza corupției presupune ideea „factorului necesar” sau a celui 
mai influent într-o panoplie de condiții care par a conduce la corupție33. Or, tocmai 
evidențierea factorului necesar în percepția și autodezvăluirea unei persoane condamnate 
pentru fapte de corupție reprezintă miza acestei cercetări.    

 

                                                           
33 Leo W.J.C. Huberts, A Multi Approach in Corruption Research: Towards a More Comprehensive 
Multi-Level Framework to Study Corruption and Its Causes, în Gjalt de Graaf, Patrick von Maravic, 
Pieter Wagenaar, coord., The good cause: theoretical perspectives on corruption, Barbara Budrich 
Publishers, Opladen, 2010, p. 161. 
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V. Componenta calitativă a studiului criminologic  

Obiectivul componentei calitative a acestei cercetări nu diferă de obiectivul general al 
studiului de față: ceea ce interesează este înțelegerea cauzelor și a factorilor 
determinanți ai faptelor de corupție, din perspectiva celor condamnați pentru astfel de 
infracțiuni, în scopul îmbunătățirii metodelor de prevenție în acest domeniu.  

Realizată prin analiza interviurilor, cercetarea calitativă a urmărit să înțeleagă 
fenomenul corupției și să propună, pe baza rezultatelor colectării, analizei și interpretării, 
tipologii pentru diversele contexte implicate de actele de corupție (configurații de 
resurse, aspecte motivaționale, atât la nivel individual cât și la nivel organizațional) și 
tipuri de procese de deliberare și luare a deciziei pentru implicarea în acte de corupție.  

Conform expunerii cadrului teoretic și metodologic al cercetării, componenta 
calitativă pleacă de la modelul situațional al acțiunii infracționale conceput de 
criminologul Per-Olof H. Wikström. Central acestui model este individul conceput în 
interacțiune cu un mediu social și organizațional format din persoane, norme sociale, 
standarde personale de natură morală, în cadrul căruia persoana dezvoltă și operează 
anumite percepții, motivații, alternative de acțiune, până la comiterea sau abținerea de 
la comiterea infracțiunii34. Din această perspectivă, cercetarea calitativă a urmărit să 
înțeleagă semnificațiile acțiunilor pentru care respondenții au fost condamnați și modul în 
care s-a ajuns la comiterea infracțiunilor. Cercetarea acestor aspecte aduce în discuție 
problematica factorilor determinanți, a cauzelor și a efectelor faptelor de corupție, iar un 
aspect central al investigării cauzelor a fost reprezentat de opțiunile situaționale produse 
de mediul organizațional și familial-social al individului.  

Am subliniat, în capitolul dedicat metodologiei generale a studiului, că ne interesează 
perspectiva micro asupra cauzelor corupției, perspectivă oferită de persoane condamnate 
pentru fapte de corupție. Un aspect central al perspectivelor de nivel micro asupra 
criminalității este investigarea motivației actorilor sociali pentru comportamente 
deviante. Presupoziții clasice ale criminologiei, printre care cele ale lui Gresham Sykes și 
David Matza35, precum și Travis Hirschi36, nu fac excepție de la această preocupare. 
Autorii amintiți sunt recunoscuți ca principali contribuitori la una dintre teoriile majore 
ale criminologiei - teoria controlului social.  

În acest studiu suntem interesați în mod deosebit de această teorie din perspectiva 
prevenirii faptelor de corupție (politicile publice a căror elaborare se urmărește plecând 
de la concluziile acestui studiu au ca scop prevenirea faptelor de corupție), teoria 
controlului social furnizând explicații privitoare la modul în care controlul exercitat atât 
de comunitate cât și de instituții (atât prin prezența, cât și prin absența acestuia) 

                                                           
34 Per-Olof H. Wikström, Why Crime Happens? A situational action theory, în „Analytical Sociology: 
Actions and Networks”, coord. Gianluca Manzo, John Wiley & Sons, Ltd., pp. 74-95, 2014, passim.    
35 Gresham Sykes, David Matza, Techniques of neutralization: A theory of delinquency, „American 
Sociological Review” 22, pp. 664–670, 1957, passim.  
36 Travis Hirschi, The craft of criminology: Selected papers, New Brunswick, NJ: Transaction, 2002, 
passim. 
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reușește să producă schimbări la nivelul ratelor de incidență a infracționalității. În cadrul 
teoriei controlului social, motivația este tratată din perspectiva corelării cu dimensiunea 
prevenirii criminalității, indivizii delincvenți fiind definiți prin raportare la normele și 
standardele morale împărtășite în comunitate sau promovate la nivel instituțional.  

Matza a definit individul delincvent ca o persoană esențial funcțională din punct de 
vedere social și moral, în a cărei constituție normele sociale convenționale găsesc 
aderență, dar care reușește, datorită unor oportunități situaționale, să își suspende 
sentimentul moral pentru a deveni delincvent37. Acest moment este surprins de Matza în 
conceptul de „derivă” (drift), momentul de iresponsabilitate în care individul se sustrage 
constrângerilor morale și sociale, moment urmat de tacticile justificative (tehnicile de 
neutralizare a vinovăției) prin care individul caută să se realinieze standardelor de la care 
s-a îndepărtat prin delincvență38 (în special în perioada în care este condamnat sau 
confruntat de o autoritate).  

Pe de altă parte, Hirschi39 a considerat că reducerea criminalității este un efect 
agregat al implicării individului în relații sociale și activități comunitare, nedeviante. În 
mod oarecum similar, Osgood și alții40 au arătat că originile criminalității trebuie căutate 
într-o așa-numită „motivație situațională” (mai degrabă decât într-o motivație intrinsecă) 
care se construiește pe parcursul derulării de către individ a activităților rutiniere care 
oferă oportunități pentru încălcarea normelor. Motivația situațională se bazează pe 
postularea percepției avantajului imediat obținut din încălcarea normelor și plasează 
subiectul motivațional la nivelul situației sociale, mai degrabă decât al individului.        

Pentru a explora aceste procese din perspectivă empirică, criminologii recurg deseori 
la metode de cercetare calitativă, interviurile fiind tehnici privilegiate de cercetare care 
pot să ofere bazele unor explicații cauzale și procesuale ale comportamentului 
infracțional.  

Cel mai frecvent, cercetătorii au acces la motivele faptelor de corupție ulterior 
comiterii infracțiunilor, acestea putând fi studiate din perspectiva raționalizărilor (tehnici 
de neutralizare a vinovăției) dezvoltate de persoanele condamnate. Studiul de față este 
un astfel de demers. Pentru că nu există posibilitatea observării directe a practicilor 
infracționale în dinamica lor, interviul este probabil cea mai eficientă metodă pentru 
studierea raționalizărilor persoanelor condamnate. Materialul discursiv furnizat de 
interviuri trebuie privit ca o sursă de informație validă despre cauzele și factorii actelor 
de corupție, în special prin faptul că situația de interviu fixează anumiți parametri 
importanți pentru înțelegerea contextelor de producere a comportamentelor 
infracționale.  

                                                           
37 David Matza,Delinquency and drift, New York: Wiley, 1964, passim. 
38 Gresham Sykes, David Matza, op.cit., passim. 
39 Travis Hirschi, op. cit., passim.  
40 Wayne Osgood, Janet K. Wilson, Patrick M. O'Malley, Jerald G. Bachman, Lloyd D. Johnston, 
Routine Activities and Individual Deviant Behavior, „American Sociological Review” 61 (4), pp. 635-
655, 1996, passim. 
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Pe de altă parte, interviurile reprezintă discursuri susținute în fața unei audiențe – 
echipa de intervievatori. Cu alte cuvinte, pornim de la ideea de bază că respondenții 
noștri au fost inclusiv preocupați de producerea unei impresii asupra echipei de 
cercetători, impresie gestionată prin dozarea relatării despre ce s-a întâmplat, cum au 
ajuns să fie condamnați, de ce au acționat în acel mod, în ce măsură își asumă sentințele 
etc.  

În altă ordine de idei, situația de interviu realizat în penitenciar sau serviciu de 
probațiune, în care intervievatul este persoană condamnată, iar intervievatorii sunt 
cercetători, reprezentanți ai unor instituții publice din sistemul judiciar, echivalează cu o 
relație de putere pronunțat asimetrică și cu roluri care pot fi percepute cu ușurință ca 
fiind disonante, mai ales de către persoana intervievată. Aceste efecte pot, desigur, să fie 
reduse pe parcursul discuției, însă în mod tipic acest cadru produce, la respondenți, 
discursuri de tip explicativ, în care aceștia încearcă să se prezinte ca persoane 
funcționale, morale, ale căror acte infracționale sunt fie justificate (sau justificabile), fie 
nu există. Justificările produse pe parcursul intervievării participanților apar nu numai ca 
tendințe de autoreabilitare morală și socială, dar și ca  discursuri explicative ale situațiilor 
la care condamnații au fost parte și care le-au atras ulterior condamnarea. Șabloanele 
retorice ale persoanelor intervievate confirmă faptul că infracționalitatea de tipul faptelor 
de corupție nu poate fi disociată de o situație supraindividuală, mai largă, de interacțiune, 
care oferă oportunitatea de încălcare a normelor și de anulare a mecanismelor de control 
social.      

Din această perspectivă, Benson, validând teoria tehnicilor de neutralizare folosite de 
infractori, arăta că importanța discursurilor explicative în cercetările calitative cu 
condamnați pentru infracționalitate de tip „gulere albe” rezidă într-un număr de aspecte: 

• acestea expun diverse tipuri de neutralizări folosite și produc repertorii de motive 
pentru comiterea faptelor în cauză,  

• sub aspectul managementului impresiei, „explicațiile” condamnatului indică convingeri 
și atitudini despre ce înseamnă criminalitate blamabilă și ce înseamnă ilegalitate 
acceptabilă41.     

Există, evident, și situația în care condamnații par să se concentreze pe recunoașterea 
faptelor (totală sau parțială). Aceștia încearcă să își exprime regretele și să se scuze, mai 
mult sau mai puțin explicit, pentru pierderile și prejudiciile suferite (de condamnat și de 
alte persoane) în urma infracțiunilor comise. În toate aceste cazuri, interviurile relevă 
înțelesuri, structuri cognitive ale faptelor comise, moduri de raportare temporală la 
faptele săvârșite (înainte și după comitere) și lămuresc cauze și factori ai tipului de 
infracționalitate studiat.  

Raportul cercetării calitative este structurat în trei capitole principale:  

                                                           
41 Michael Benson, Denying the guilty mind: Accounting for involvement in a white-collar crime, 
„Criminology” 23 (4), pp. 588 – 589, 1985. 
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1. Discutarea aspectelor metodologice și descrierea aspectelor practice aferente realizării 
cercetării;  

2. Prezentarea rezultatelor studiului sub forma unei analize în 6 pași:  

• descrierea eșantionului realizat prin examinarea câtorva caracteristici ale 
respondenților;  

• descrierea infracțiunilor sub aspectul definițiilor juridice și al câtorva studii de caz 
documentate prin interviurile realizate;  

• analiza contextului comportamentelor delincvente studiate, sub aspectul cauzelor, 
factorilor facilitatori, oportunităților și barierelor asociate comiterii faptelor de 
corupție;  

• analiza motivațiilor pentru implicarea în fapte de corupție; 

• analiza proceselor decizionale pentru implicarea în fapte de corupție (modul în care 
condamnații au apreciat riscurile și avantajele implicării, modul în care anumite 
norme personale și morale au facilitat sau limitat implicarea);   

• analiza evaluărilor morale retrospective (modul în care respondenții se raportează în 
prezent la consecințele propriilor fapte, în raport cu aprecierea vinovăției și a 
responsabilității, în raport cu pierderile suferite și câștigurile înregistrate etc.).    

Raportul de cercetare include, de asemenea, profiluri diferențiate ale:  

• principalelor categorii de persoane condamnate pentru fapte de corupție;  

• ale principalelor infracțiuni examinate – luare de mită, dare de mită, trafic de 
influență. 
      

Aspecte metodologice 

Spre deosebire de cercetarea cantitativă, cea calitativă nu presupune selectarea unui 
număr de cazuri din populația studiată suficient pentru a oferi reprezentativitate. În 
cercetările calitative se practică mai multe tipuri de eșantionare. Unul dintre acestea este 
așa-numita eșantionare teoretică, în care elemente ale obiectivelor studiului cât și 
rezultatele intermediare ale analizei datelor culese în etape succesive devin criterii 
pentru selecția participanților42. În cercetarea calitativă se practică și eșantionarea de 
conveniență – selectarea respondenților considerați reprezentativi pentru populația și 
obiectul cercetării pe baza criteriilor de acces și proximitate.  

De asemenea, o metodă de eșantionare calitativă foarte frecventă este cea orientată 
pe finalitate („purposeful sampling”). În acest caz, cercetătorul selectează un număr de 
participanți la studiu pe baza unei evaluări a reprezentativității acestora în raport cu tema 

                                                           
42 Sarah Curtis, Wil Gesler, Glenn Smith, Sarah Washburn, Approaches to Sampling and Case 
Selection in Qualitative Research: Examples in the Geography of Health, „Social Science & 
Medicine” 50 (7-8), pp. 1001-1014, 2000, passim. 
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de cercetare43. Pe de altă parte, un eșantion mare este în general considerat irelevant 
pentru validitatea rezultatelor: în mod tipic, cercetarea calitativă se bazează pe studiul 
materialului discursiv furnizat de participanți și pe explorarea acestuia în profunzime, mai 
degrabă decât pe cuantificarea caracteristicilor populației.    

Analiza de față a inclus 12 interviuri focalizate asupra identificării cauzelor și 
factorilor determinanți ai faptelor de corupție, asupra procesualității actului de corupție 
(interacțiunea factorilor determinanți în context, inclusiv procesele decizionale și 
modurile concrete de activare și funcționare a judecăților morale), și asupra dinamicii 
subiective a respondentului față de faptele săvârșite (tehnici de neutralizare, 
raționalizări, (ne)recunoașterea vinovăției și a responsabilității și semnificațiile acestor 
poziționări). 

Interviurile au fost realizate în prima parte a lunii martie a anului 2020, de echipe 
formate din 2 cercetători – unul din cadrul Institutului Național de Criminologie44 și unul 
din cadrul Direcției de Prevenire a Criminalității a Ministerului Justiției. În cadrul echipei, 
unul dintre cercetători a prezentat subiectele de discuție şi a adresat întrebările 
respondentului, iar celălalt a notat răspunsurile (niciun interviu realizat nu a fost 
înregistrat în format audio/video).   

Cele 12 interviuri realizate s-au desfășurat în penitenciare din București, judeţul 
Ialomiţa și judeţul Prahova, precum și în servicii de probațiune din regiunea de sud. 
Pentru realizarea interviurilor, respondenţii au fost contactați şi invitaţi prin intermediul 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al Direcţiei Naționale de Probaţiune. Pentru 
fiecare interviu realizat a fost elaborat un rezumat de către intervievatori în vederea 
pregătirii analizei și interpretării datelor. De asemenea, a fost obţinut acordul fiecărei 
persoane intervievate privind procesarea datelor personale. 

Analiza a avut loc în lunile aprilie - mai 2020, la final echipa de cercetare întocmind un 
raport de cercetare calitativă, prezentat instituției beneficiare. Analiza datelor calitative 
a beneficiat, de asemenea, de studiul juridic (sub aspectul examinării evoluției regimului 
sancționator) al infracțiunilor de corupție surprinse de cercetarea calitativă și de studiul 
extensiv al literaturii de specialitate pentru coroborarea teoriilor existente în criminologie 
cu rezultatele studiului de față. Aceste analize suplimentare au permis lărgirea bazei de 
interpretare a datelor prezentate în raportul de cercetare atât sub aspectul infracțiunilor 
de corupție, cât și asupra persoanelor condamnate.       

Cercetarea s-a bazat pe documente de lucru (plan de cercetare, metodologie, 
instrumente de cercetare) care au fost aprobate de instituția beneficiară și de cele două 
instituții participante – Administrația Națională a Penitenciarelor și Direcția Națională de 
Probațiune. Cercetarea s-a bazat pe principiul etic al consimțământului explicit, exprimat 
                                                           
43 Lawrence A. Palinkas, Sarah M. Horwitz, Carla A. Green, Jennifer P. Wisdom, Naihua Duan, 
Kimberly Hoagwood, Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed 
method implementation research, „Administrative Policy and Mental Health” 42 (5), pp 533-544, 
2015, passim. 
44 Instituție care a funcționat în subordinea Ministerului Justiției în perioada 2017-2020. 
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în scris, al persoanelor invitate pentru participarea la studiu. Toți respondenții și-au 
exprimat acordul de participare în prealabil și toate răspunsurile acestora au fost 
anonimizate în procesele de colectare, analiză și interpretare a datelor. Au fost folosite 
formulare de consimțământ pentru fiecare interviu realizat, inclusiv cu privire la 
procesarea, de către Ministerul Justiției, a datelor cu caracter personal, în scop statistic 
pentru realizarea studiului criminologic.  

 
Rezultatele cercetării 
 
Caracteristici generale ale eșantionului 

După cum am menționat anterior, eșantionul realizat a cuprins 12 persoane 
condamnate. Dintre acestea, 4 sunt femei și 8 sunt bărbați, cu vârste cuprinse între 34 și 
64 de ani, majoritatea rezidenți în mediul urban. La momentul în care au început 
cercetările pentru faptele care au atras condamnarea, majoritatea erau salariați, atât în 
domeniul public, cât și în sectorul privat. O parte erau antreprenori.  

Eșantionul cercetării calitative a inclus, în general, persoane cu responsabilități 
profesionale ridicate și cu poziții avansate în ierarhia socioprofesională. Printre aceștia s-
au aflat funcționari publici, un magistrat, un cadru medical, un manager de companie 
privată.  

O mare parte a respondenților avea, anterior condamnării, venituri peste medie, unii 
dintre ei bucurându-se de situații familiale și financiare stabile. Din punctul de vedere al  
educației  respondenților, este de remarcat faptul că, din 12 participanți, doar 2 au studii 
liceale sau profesionale, ceilalți fiind posesori de diplome universitare și postuniversitare, 
doi dintre ei deținând, între altele, poziții de profesor universitar în țară și în străinătate 
înainte de condamnare. Statutul socioprofesional ridicat a fost subliniat de mai mulți 
respondenți ca o probă a onorabilității și a ținutei morale asociate inclusiv cu negarea 
vinovăției și a responsabilității pentru faptele comise.  

De multe ori, acești respondenți au invocat conspirația politică drept motiv principal 
pentru care execută pedepse pentru fapte de corupție. Conform spuselor acestora, ar fi 
cazul așa-numitelor dosare realizate la „comandă politică” împotriva unor personalități 
din administrație și din conducerile partidelor de către competitori/adversari politici. 
Acești indivizi se consideră „țapi ispășitori” și victime ale proximității față de personaje 
importante ale luptei politice. 

Tabelul de mai jos oferă informații structurate despre eșantionul cercetării calitative. 

Id Gen Vârstă Ocupație/Loc de muncă 
anterior condamnării Condamnare 

Locația 
executării 
pedepsei 

Intervalul 
pedepsei 

1 Bărbat 50 Magistrat Luare de mită,  Penitenciar Peste 10 ani 

2 Bărbat 52 Cadru medical 
Trafic de 
influență 

Penitenciar 
Între 2 și 5 

ani 
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3 Bărbat 50 
Cadru didactic/Consilier, 

administraţia publică 
centrală  

Trafic de 
influență Penitenciar 

Între 2 şi 5 
ani 

4 Bărbat 50 Antreprenor Dare de mită Penitenciar 
Între 5 și 10 

ani 

5 Bărbat 45 Polițist 
Trafic de 

influență, luare 
de mită 

Penitenciar 
Între 5 și 10 

ani 

6 Femeie 55 Funcţionar public Luare de mită Penitenciar 
Între 5 și 10 

ani 

7 Femeie 41 
Specialist în domeniul 

social 
Trafic de 
influență Penitenciar 

Între 5 și 10 
ani 

8 Femeie 34 Muncitor necalificat* Dare de mită 
Serviciu de 
Probațiune 

Între 1 şi 2 
ani, cu 

suspendare 

9 Bărbat 43 
Personal de conducere, 
administraţia publică 

locală 

Trafic de 
influență 

Serviciu de 
Probațiune 

Între 2 şi 5 
ani, cu 

suspendare 

10 Bărbat 34 Polițist 

Luare de mită, 
sustragere de 
documente 

oficiale 

Serviciu de 
Probațiune 

Între 2 şi 5 
ani, cu 

suspendare 

11 Femeie 64 Pensionar, fost muncitor* Dare de mită 
Serviciu de 
Probațiune 

Între 2 şi 5 
ani, cu 

suspendare 

12 Bărbat 42 Manager în sectorul privat Luare de mită 
Serviciu de 
Probațiune 

Între 2 şi 5 
ani, cu 

suspendare 
 
Tabelul 2. Participanții la cercetarea calitativă (*studii liceale/profesionale; toți ceilalți 
respondenți au studii superioare – universitare sau postuniversitare) 
 
Infracțiunile examinate în cadrul studiului 

Ilicitul penal în sfera funcției publice a cunoscut modificări în ultimii ani, cu accente 
mai percutante în scopul combaterii corupției ca fenomen social, devenind o prioritate în 
România, în acord cu viziunea existentă la nivelul Uniunii Europene. 

Astfel, Codul penal din 196845 (vechiul Cod penal, în continuare V.C. pen.) a prevăzut 
în Titlul VI al Părții speciale, structurat în patru capitole, infracțiunile care aduc atingere 
unor activități de interes public sau altor activități reglementate de lege46. Unul dintre 
capitole a fost dedicat infracțiunilor legate de locul de muncă: luare de mită, dare de 
mită, primirea de foloase necuvenite și trafic de influenţă.  
                                                           
45 Codul penal a fost adoptat prin Legea nr. 15/1968, publicată în Buletinul Oficial al Republicii 
Socialiste România, Partea I, nr. 79‐79bis din 21 iunie 1968, intrând în vigoare, conform dispozițiilor 
art. 363, la 1 ianuarie 1969. Acesta a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
65 din 16 aprilie 1997. 
46 Inițial denumirea Titlului VI al Părții speciale era „Infracțiuni care aduc atingere activității 
organizațiilor de stat, organizațiilor obşteşti sau altor activități reglementate de lege”. 
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Avându‐se în vedere evoluția fenomenului infracțional în sfera exercitării funcțiilor 
publice, precum și actele internaționale în această materie pe care statul nostru le-a 
ratificat, a fost adoptată Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și 
sancționarea faptelor de corupție47, act normativ care în art. 2 circumscrie scopul acestei 
reglementări speciale, prevăzând: „Persoanele prevăzute la art. 1 sunt obligate 
să îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea funcțiilor, atribuțiilor sau 
însărcinărilor încredințate, cu respectarea strictă  a legilor şi a normelor de conduită  
profesională, şi să  asigure ocrotirea  şi realizarea drepturilor  şi intereselor legitime ale 
cetățenilor, fără să se folosească de funcțiile, atribuțiile ori însărcinările primite, pentru 
dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase 
necuvenite”. 

Actul normativ realiza  o clasificare a infracțiunilor care au reprezentat obiectul lui de 
reglementare, încadrându‐le în patru categorii: a) infracțiuni de corupție (prevăzute de 
V.C. pen., precum şi cele prevăzute în legi speciale); b) infracțiuni asimilate infracțiunilor 
de corupție; c) infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție; d) infracțiuni 
împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene. Astfel, prin Legea nr. 
78/2000 sfera noțiunii infracțiunilor de corupție nu mai era limitată la clasicele infracțiuni 
reglementate de V.C. pen., acestora adăugându‐li‐se un număr considerabil de infracțiuni 
care puteau fi încadrate în categoria infracțiunilor de serviciu. 

Noul Cod penal adoptat prin Legea nr. 286/200948, care a intrat în vigoare la data de 1 
februarie 2014, reglementează, în Titlul V al Părții speciale, „Infracțiunile de corupție şi 
de serviciu”, acesta fiind structurat în două capitole: Capitolul I – „Infracțiuni de corupție” 
(art. 289‐294) şi Capitolul II – „Infracțiuni de serviciu” (art. 295‐309). Odată cu intrarea în 
vigoare a noului Cod penal, a fost modificată şi Legea nr.78/2000 prevăzându‐se că „în 
înțelesul prezentei legi, sunt infracțiuni de corupție infracțiunile prevăzute la art. 289‐292 
C. pen., inclusiv atunci când acestea sunt comise de persoanele prevăzute la art. 308 C. 
pen.”, fiind asimilate infracțiunilor de corupție și cele prevăzute la art. 10-13 din Lege. De 
asemenea, în același act normativ se precizează că „dispozițiile prezentei legi sunt 
aplicabile şi infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prevăzute 
la art. 181 -185, prin sancționarea cărora se asigură protecția fondurilor și resurselor 
Uniunii Europene”. 

Infracțiunile surprinse în studiu sunt următoarele: 

• Luarea de mită,  
• Darea de mită,  
• Traficul de influență. 

                                                           
47 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000. 
48 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009. 
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Luarea de mită 

Fără a intra într-o discuție 
juridică detaliată privind 
luarea de mită49, este 
important să menționăm că 
luarea de mită este 
reglementată de articolul 289 
din noul Cod penal, 
infracțiunea fiind definită ca 
„fapta funcționarului public 
care, direct sau indirect, 
pentru sine sau pentru altul, 
pretinde ori primește bani sau 
alte foloase care nu i se cuvin 
ori acceptă promisiunea unor 
astfel de foloase, în legătură 
cu îndeplinirea, 
neîndeplinirea, urgentarea ori 
întârzierea îndeplinirii unui 
act ce intră în îndatoririle 
sale de serviciu sau în 
legătură cu îndeplinirea unui 
act contrar acestor îndatoriri, 
se pedepsește cu închisoarea 
de la 3 la 10 ani și 
interzicerea exercitării 
dreptului de a ocupa o funcție 
publică sau de a exercita 
profesia sau activitatea în 

                                                           
49 În acest sens, spre exemplu, este cunoscută confuzia care se face deseori în cazul infracțiunilor 
de corupție între obiectul juridic și obiectul material al infracțiunii. Astfel, în opinia doctrinei 
majoritare, obiectul juridic generic (relaţiile sociale cărora li se aduce atingere prin săvârşirea 
infracţiunii) al infracţiunilor de corupţie, inclusiv al luării de mită, constă în relaţiile sociale care 
asigură îndeplinirea de către funcţionari a atribuţiilor de serviciu conform legii, cu onestitate, 
imparţialitate şi obiectivitate. Este controversat faptul dacă infracţiunea de luare de mită are sau 
nu obiect material. Potrivit unor opinii, infracţiunea de luare de mită şi infracţiunile de corupţie, în 
general, nu au obiect material. În această opinie, se consideră că banii sau bunurile primite de 
funcţionar constituie bunuri dobândite prin săvârşirea faptei, iar nu obiectul ei material. Într-o altă 
opinie, se consideră că obiectul material al infracţiunii de luare de mită îl constituie „mita”, adică 
banii sau alte foloase pretinse ori primite de funcţionar. 

Femeie, fost funcționar public, execută pedeapsa în 
sistemul penitenciar 

Până la dispunerea arestului preventiv, în 2011, a fost 
funcționar public în cadrul unei Case de Pensii. În 
cadrul acestei instituții, se ocupa cu acordarea avizelor 
pentru pensii și concedii motivate medical. Până la 
arestul preventiv a lucrat în acea instituție timp de 18 
ani. În urma fazei de judecată, desfășurată pe o 
perioadă de 8 ani, între 2011-2019, a fost condamnată, 
aplicându-i-se o pedeapsă cu închisoarea, executată în 
sistemul penitenciar, pentru fapte de luare de mită 
săvârșite în perioada 2009-2011 (perioadă suprapusă 
crizei economice, în care veniturile funcționarilor 
publici au fost semnificativ reduse în condițiile 
austerității adoptate de guvernul de la acea dată).   

Situația familială a respondentei a fost dificilă: 
probleme financiare, venituri reduse (la nivelul anilor 
2000), mamă singură cu copil între 2004 și 2007, a 
locuit o lungă perioadă în chirie în urma divorțului față 
de primul soț. În cadrul interviului a motivat implicarea 
sa în primirea de atenții, cadouri și sume de bani în 
schimbul certificatelor favorabile prin nevoia de a oferi 
un trai mai acceptabil fiicei sale. Comportamentul 
delincvent a fost învățat și adoptat de respondentă în 
urma procesului de învățare de la colege și șefi – este 
vorba despre practici învățate de la angajate care se 
„lăudau beneficiarilor instituției că pot rezolva orice 
problemă” legată de concedii medicale, pensii, fiind în 
relații bune cu șefa lor.     

Consideră că locul de muncă și modul în care acesta 
ajunsese să fie organizat informal, plus presiunea 
grupului în cazul neconformării la practicile existente 
au condus la săvârșirea faptelor pentru care a fost 
condamnată. 
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executarea căreia a săvârșit 
fapta.”50 

În noua variantă de 
reglementare, luarea de mită 
este în primul rând 
identificabilă în conduita 
funcționarului public, însă într-
un alt articol al actului normativ 
menționat, art. 308, este 
reglementată luarea de mită și 
în cazul persoanelor din sectorul 
privat care îndeplinesc atribuții 
similare cu ale funcționarilor 
publici, în cazul cărora însă 
pedepsele sunt atenuate cu o 
treime. Varianta agravată a 
infracțiunii este reglementată în 
Legea nr. 78/2000 și se referă la 
cazurile în care subiectul activ 
este deținătorul unei poziții de 
demnitate publică, judecător, 
procuror sau membru al 
personalului cu atribuții de 
control și urmărire penală.51 

Dintr-un punct de vedere 
criminologic, articulat din 
relatările persoanelor cu care au 
fost realizate interviuri în cadrul 
studiului de față, se pot 
desprinde un număr de 
caracteristici care definesc 
modul de structurare al acestei infracțiuni.  

• Făptuitorii provin atât din sectorul privat, cât și din cel public; 

• Făptuitorii sunt atât salariați cu venituri modeste, cât și cu venituri ridicate și foarte 
ridicate (în special în cazurile de luare de mită din poziții manageriale în sectorul 
privat); 

                                                           
50 Noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009), Articolul 289 – Luarea de mită, în „Monitorul Oficial” nr. 
510 din 24 iulie 2009.  
51 Răzvan Doseanu, Infracțiunea de luare de mită. „Universul Juridic”, nr. 9, 2015, 
http://revista.universuljuridic.ro/infractiunea-de-luare-de-mita/. 

Bărbat, fost manager într-o companie 
multinațională,  condamnat, s-a dispus suspendarea 
executării pedepsei, aflat în supravegherea 
Serviciului de Probațiune 

Cu ocazia vânzării unui imobil dezafectat al 
companiei în care acesta își desfășura activitatea, o 
colegă din cadrul aceleiași companii, responsabilă de 
valorificarea acestei clădiri, l-a rugat pe respondent 
să o ajute în sensul de a se întâlni cu potențialul 
cumpărător al imobilului pentru a-i oferi mai multe 
lămuriri, acesta fiind în zona sa de competență. 

Respondentul menționează că s-a întâlnit cu 
potențialul cumpărător în două rânduri, cea de-a 
doua ocazie fiind și cea în care s-a realizat flagrantul 
de către organele judiciare. Respondentul a fost 
acuzat că, în schimbul sumei de 10.000 euro, ar fi 
ajutat la subevaluarea imobilului oferit de respectiva 
companie spre vânzare, acuzații pe care respondentul 
nu le recunoaște cu atât mai mult cu cât acesta nu 
avea atribuții în ceea ce privește operațiunea de 
vânzare. 

Respondentul precizează că părerea sa este că de 
fapt colega sa a fost cea vizată de organele judiciare 
iar el „a picat” la mijloc. 

În cele din urmă respondentul a fost condamnat la o 
pedeaspă cu închisoarea, cu privire la care a fost 
dispusă cu suspendarea executării pedepsei sub 
supraveghere. 

Respondentul nu a recunoscut fapta, considerându-se 
nevinovat. 

Respondentul consideră că a fost o înscenare. 

http://revista.universuljuridic.ro/infractiunea-de-luare-de-mita/
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• Făptuitorii sunt atât femei, cât și bărbați; 

• Făptuitorii au în general o experiență profesională substanțială (cel puțin 10 ani) 
aferentă poziției profesionale pe care o ocupă; 

• Pozițiile profesionale deținute anterior condamnării constituiau distincții de status 
pentru persoanele în cauză, surse de validare și recunoaștere socială; 

• Situațiile familiale ale persoanelor implicate în comiterea unor astfel de infracțiuni 
sunt diverse – de la situații dificile de tipul familiilor monoparentale cu dificultăți 
materiale severe până la situații stabile de tipul familiilor funcționale cu venituri peste 
medie; 

• Conform aprecierilor formulate de intervievați, în fiecare interviu examinat a apărut 
un context relațional facilitator definit prin relații comerciale nesupuse unui control 
riguros, sau prin mediu organizațional ierarhic structurat, pentru perioade lungi de 
timp, de norme informale, în care mita părea să fie încurajată și practicată de o mare 
parte din angajați (colegi de muncă, șefi ai persoanei condamnate); 

• Un alt mediu organizațional facilitator este cel al relațiilor cu publicul, care produce 
interacțiuni frecvente între salariat și un număr relativ mare de persoane care se 
adresează instituției/companiei; 

• Măsurile de prevenție ale infracțiunilor de corupție s-au dovedit, conform aprecierilor 
emise de respondenți pe parcursul interviurilor, slabe sau inexistente la locul de 
muncă anterior condamnării – respondenții arătând că, dacă ar fi existat o aplicare a 
unor măsuri de conștientizare la locul de muncă, nu s-ar fi ajuns la comiterea faptelor; 

• Prin prisma relatărilor persoanelor intervievate, gradul de vizibilitate a practicilor de 
luare de mită este destul de ridicat, în special în sectorul public investigat, unde mita 
părea să fie un mod de rezolvare a unor probleme, de acordare a unor privilegii și 
avantaje pecuniare cetățenilor care apelau la instituțiile respective;  

• Mita părea să funcționeze în mediul public din care făceau parte respondenții, ca un 
mod de suplimentare a unor venituri precare;  

• Anterior condamnării, cei intervievați tindeau spre diminuarea gravității faptei comise,  
considerând, mai degrabă, luarea de mită ca pe un mod de a realiza un schimb social 
și economic, un mod de a iniția anumite relații sociale și comerciale reciproc 
avantajoase;  

• Luarea de mită era percepută ca normală, acceptabilă social, fiind parte din viața de 
zi cu zi în instituțiile și companiile de referință; 

• În unele dintre cazurile examinate conform relatărilor persoanelor condamnate, 
dosarele de luare de mită au vizat, grupuri mari de salariați și practici recurente;  

• Divizarea responsabilității (împărțirea sarcinilor de muncă între mai mulți angajați) 
este des invocată de acești respondenți în scopul de a minimiza sau neutraliza faptele. 
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Darea de mită 

Darea de mită este reglementată de noul Cod Penal în cadrul articolului 290, fiind 
definită ca „promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condițiile arătate 
în art. 289”, pedepsită cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Constrângerea, prin orice mijloace, 
a celui care a dat mita de către cel care a primit-o reprezintă o cauză specială care 
înlătură caracterul penal al faptei. De asemenea, mituitorul nu este pedepsit dacă 
denunță mituirea „înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la 
aceasta.”  

Trebuie menționat că eșantionul nu a surprins cazuri de dare de mită implicând sume 
mari și foarte mari de bani. În mod evident acestea ar fi fost foarte relevante și 
reprezentative discuției, însă prin prisma persoanelor care și-au exprimat acordul de a 
participa la studiu, acesta a relevat o altă categorie importantă de cazuri de dare de mită 
– aceea a persoanelor vulnerabile, caracterizate de situații financiare precare, care, prin 
oferirea sau cedarea unor sume mici de bani unor funcționari publici, au obținut anumite 
avantaje precum scutirea de muncă în folosul comunității sau pensionarea pentru motive 
medicale. Această categorie, ca și categoria persoanelor condamnate pentru luare de mită 
sub forma acceptării unor sume reduse de bani, în general funcționari din sectorul public 
cu salarii modeste, este desosebit de importantă pentru înțelegerea cauzelor și factorilor 
corupției.   

Comparând mentalitatea 
referitoare la corupție a 
diferitelor categorii sociale ce 
alcătuiesc societatea 
românească, se poate observa 
o diferență clară între clasa de 
mijloc de vârstă tânără și 
salariați în sectorul privat – 
care blamează acest fenomen – 
și reprezentanții categoriilor 
sociale vulnerabile care devin, 
din punct de vedere juridic, 
subiecți activi ai infracțiunilor 
de corupție.  

Radicalizarea discursurilor 
anti-corupție și stigmatizarea 
sărăciei sunt două tendințe 
convergente și uneori 
suprapuse în România actuală. 
Practic, la nivelul acestor discursuri, se observă o blamare publică a celor condamnați 
pentru fapte de corupție, o incriminare generalizată a sectorului public, perceput ca mult 

Femeie, pensionară, condamnată, s-a dispus 
suspendarea executării pedepsei, aflată în 
supravegherea  Serviciului de Probațiune  

A fost concediată de la întreprinderea unde lucra, iar 
în acea perioadă se descurca foarte greu din punct de 
vedere financiar. 

În perioada 1995-1996 a auzit de la alte persoane 
despre posibilitatea de a ieși la pensie din motive 
medicale, sens în care a contactat un cadru medical 
care, contra sumei de 300 lei, i-a promis că “o va 
ajuta” cu elaborarea dosarului de pensie “pe caz de 
boală”. 

Dosarul penal a fost constituit plecând de la cadrul 
medical din cadrul Comisiei Medicale ce a avizat astfel 
de situații, au fost verificate mai multe persoane 
ajungându-se astfel și la respondentă. 

Respondenta a fost condamnată la o pedeapsă cu 
închisoarea, fiind dispusă suspendarea executării 
pedepsei sub supraveghere.   

 

https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41995383&d=2020-05-13#p-41995383
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mai corupt comparativ cu sectorul privat, și o incriminare accentuată a „clasei politice” 
percepută ca susținătoare a corupției mari și mici.  

Conform reprezentărilor din 
mass-media, concordante cu 
cele ale unora dintre persoanele 
intervievate, subiecții micii 
corupții reprezintă, de multe 
ori, o masă de manevră pentru 
subiecții marii corupții – 
politicieni, funcționari etc. – iar 
ignoranța care le este imputată 
devine, la nivel discursiv, 
suficientă pentru acțiuni 
punitive ale legii în ceea ce îi 
privește. Sub acest aspect, 
cercetarea de față își propune să 
arate mai degrabă importanța 
acțiunilor de educare juridică și 
de prevenire a faptelor de 
corupție.        

Referitor la această categorie de subiecți ai dării de mită, studiul realizat a scos în 
evidență următoarele caracteristici:  

• Darea de mită este percepută ca având un corespondent într-o practică cotidiană 
foarte răspândită, considerată normală de către mituitori anterior începerii urmăririi 
penale/condamnării;  

• Normalizată în anumite medii ale societății și implicând persoane de autoritate ca 
parteneri de schimb (cei care primesc mita), darea de mită nu este înţeleasă de 
făptuitori în raport cu riscurile legii penale; 

• Legea penală nu este cunoscută de făptuitori (conform declarațiilor acestora) sau, 
dacă există o oarecare evaluare a unui pericol (o conștientizare a comiterii unei 
ilegalități), calculul riscului încălcării legii este anulat de sentimentul de siguranță dat 
de faptul că schimbul are loc cu un reprezentant al unei autorități; 

• Darea de mită intervine, în cazurile analizate, în contextul nevoii de a rezolva urgent 
anumite probleme birocratice (justificarea sau obținerea unor drepturi bănești); 

• În cazurile examinate, dosarele penale au fost construite plecând de la urmărirea 
subiecților luării de mită (funcționarii care au primit foloasele necuvenite);        

• În cazurile examinate, persoanelor condamnate pentru dare de mită li s-a aplicat 
pedeapsa închisorii, fiind dispusă suspendarea executării acesteia; 

• Precum în cazul luării de mită, darea de mită (dealtfel, o infracțiune tratată de multe 
ori din punct de vedere al practicii judiciare în corelație sau coexistență cu luarea de 
mită) în medii organizaționale ale sectorului public relevă percepția conform căreia 

Femeie, beneficiară de ajutor social, condamnată, 
s-a dispus suspendarea executării pedepsei, aflată 
în supravegherea Serviciului de Probațiune 

Condamnată pentru dare de mită în suma de 80 lei 
oferită unui funcţionar în schimbul ştergerii 
obligaţiei de a presta 3 luni de muncă în folosul 
comunității, ca beneficiar de venit minim garantat. 
Infracțiunea a fost descoperită în cadrul unui 
flagrant. 

Situația respondentei este una precară. La momentul 
interviului, respondenta era implicată într-o relație 
de concubinaj și are un copil. Anterior condamnării 
nu cunoștea și nu înțelegea legislația penală.  

„Nu credeam că fac ceva greșit. Toată lumea o făcea 
în jurul meu și, deși credeam că există un risc, 
consideram că era ceva normal.” 
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serviciile publice sunt organizate pe perioade lungi de timp în structuri semi-
informale, cu reguli proprii impuse de șefi și cu o cerere semnificativă în societate 
pentru rezolvarea unor probleme prin eludarea legii. (De asemenea, într-un sens mai 
general, aceste practici arată moduri de relaționare și relații de putere profund 
asimetrice între administrații publice locale sau centrale cu cetățeni și beneficiari ai 
unor servicii sociale, de multe ori aflați în situații dificile din punct de vedere 
socioeconomic.)   
 

Traficul de influență 

Traficul de influență este 
reglementat în noul Cod 
Penal la articolul 291. 
Conform textului legii, 
infracțiunea este definită ca 
„pretinderea, primirea ori 
acceptarea promisiunii de 
bani sau alte foloase, direct 
sau indirect, pentru sine sau 
pentru altul, săvârșită de 
către o persoană care are 
influență sau lasă să se 
creadă că are influență 
asupra unui funcționar 
public și care promite că îl 
va determina pe acesta să 
îndeplinească, să nu 
îndeplinească, să urgenteze 
ori să întârzie îndeplinirea 
unui act ce intră în 
îndatoririle sale de serviciu 
sau să îndeplinească un act 
contrar acestor îndatoriri, se 
pedepsește cu închisoarea 
de la 2 la 7 ani.”52 

Din studiul realizat rezultă câteva caracteristici ale persoanelor condamnate pentru 
săvârșirea acestei infracțiuni, dintr-o perspectivă criminologică: 

• Atât femei, cât şi bărbaţi, provenind atât din sectorul public, cât şi din cel privat, 
subiecții activi ai traficului de influenţă, sunt persoane cu un statut socioeconomic 

                                                           
52 Noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009), Articolul 291 – Traficul de influență, în „Monitorul Oficial” 
nr. 510 din 24 iulie 2009. 

Femeie, fost specialist în domeniul social, aflată în 
executarea pedepsei închisorii în sistemul penitenciar  

A lucrat până în 2018 în transporturi – întocmea avize 
pentru transportatori rutier, maritim și aerian.  

Are o fată de 14 ani. Soțul este navigator. 

A apelat la un cămătar pentru o sumă mare de bani. 
Pentru a achita datoria, a început să promită unor 
cunoștințe diverse servicii la instituții publice în 
schimbul unor sume de bani. Conform respondentei, 
comiterea continuată a traficului de influență poate fi 
explicată prin intensitatea sentimentului de teamă față 
de persoana care i-a împrumutat bani, care ajunsese să o 
amenințe cu moartea, și de convingerea că persoana 
respectivă este intangibilă datorită relațiilor deținute cu 
autorități publice, poliție etc.     

A fost prinsă în flagrant când a primit o sumă de bani de 
la o persoană. 

Consideră că este vinovată, dar nu este convinsă că 
merita pedeapsa aplicată de instanță, cu executare, mai 
ales în comparație cu alte cazuri în care faptele au fost 
mai grave și pedepsele primite mai mici.  

Persoanele de la care a primit sumele de bani erau în 
general clienți pentru care elibera avize psihologice 
pentru derulare de activități în industria transporturilor. 
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ridicat, cu resurse materiale şi 
educaţionale peste medie, cu o 
experienţă profesională semnificativă; 

• De multe ori, aceste persoane 
ocupă poziţii de conducere în 
organizaţiile din care fac parte; 

• Persoanele condamnate sunt un 
soi de antreprenori de relaţii sociale, 
recunoscuţi pentru poziţiile lor 
profesionale, obișnuiți să furnizeze 
servicii, să sprijine anumite iniţiative, 
să conecteze diverşi actori ai pieţelor în 
care activează, să funcţioneze 
profesional prin intermediul unor rețele 
sociale extinse; 

• Motivaţiile acestor persoane de a 
se implica în acţiuni de încălcare a legii 
nu rezidă, la prima vedere, în nevoi 
materiale, ci par mai degrabă fondate 
pe tendința de a proteja sau favoriza 
anumite persoane şi firme (posibil din 
anumite obligaţii sau din nevoia de a 
manifesta reciprocitate în relaţiile 
sociale pe care le deţin), pe ambiţie 
profesională şi spirit competitiv şi 
aspiraţional;   

• Majoritatea consideră că acţiunile pentru 
care au fost condamnaţi sunt acceptabile 
din punct de vedere social şi nu îşi 
recunosc vinovăţia decât parţial; 

• În cazurile în care vinovăţia pentru faptele 
comise este recunoscută, în parte, tipul de 
infracţionalitate care îi caracterizează nu 
este perceput ca o sursă de dezordine 
morală sau pericol social, ci ca o 
infracţionalitate nedăunătoare societăţii, 
comparativ cu alte tipuri de infracţiuni 
reglementate de legislaţia penală;   

• Nu se poate vorbi însă, în cazul acestor persoane, despre ignoranţă juridică. Pare 
totuşi că siguranţa conferită de anumite poziţii de putere (funcționari, manageri de 

Bărbat, fost cadru medical, aflat în 
executarea pedepsei închisorii în 
sistemul penitenciar  

”Eram la masă cu niște polițiști care 
au favorizat un deținut. Polițiștii 
solicitaseră o sumă de bani ca să îl 
scoată din arest la domiciliu.” 
”Recunosc că am participat la 
discuții, dar eu nu am cerut/primit 
nimic”. 
Banii au fost luați și dați mai multor 
persoane. 

 

Bărbat, fost reprezentant al administraţiei 
publice locale, condamnat, s-a dispus 
suspendarea executării pedepsei, aflat în 
supravegherea  Serviciului de Probațiune  

În 2019 a existat o lucrare de întreținere a 
unor străzi prin pietruire. Nu era o lucrare 
amplă, de aceea s-a recurs la achiziție 
directă. De contract trebuia să se ocupe cei 
de la achiziții. Nu a fost suficient de 
vigilent, contabila a vrut să se ocupe ea de 
aceste lucrări, să facă caietul de sarcini. A 
crezut că e în regulă.  

”Cel cu care am contractat m-a chemat la el 
și mi-a pus un teanc de bani pe masă, apoi 
am fost luat pe sus. Contabila a spus că ea 
nu îl cunoaște pe contractant (deși îi fusese 
deja plătită o sumă de bani”).  

Își recunoaște parțial vinovăția. Consideră că 
ce a făcut el n-a fost greșit, nici fapta n-a 
fost greșită. Își reproșează doar că a avut 
încredere în contabilă. Consideră mai 
degrabă că este victima unei înscenări. 

”Am recunoscut ca să scap, dar eu sunt 
nevinovat, nu am cerut nimic acelui om.”  

A primit o pedeapsă cu închisoarea, fiind 
dispusă suspendarea executării pedepsei sub 
supraveghere, cu interdicția de a ocupa o 
funcție publică, plus obligația de a presta 
muncă în folosul comunității. 
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companie privată) favorizează suspendarea controlului de sine, neperceperea (sau 
asumarea conştientă a) anumitor riscuri şi, în final, încălcarea legii; 

• În marea parte a cazurilor examinate, este vorba despre dosare implicând un număr 
mare de persoane, martori şi inculpaţi; 

• Traficul de influenţă apare, în anumite cazuri ale studiului de faţă, ca o faptă de 
intermediere pentru facilitarea unor fraude consistente implicând bugetul public al 
statului; 

• Comparativ cu cazurile de dare şi luare de mită surprinse de studiul de faţă, cazurile 
de trafic de influenţă sunt situate pe o scală mult mai mare a sumelor de bani 
implicate/prejudiciate şi a poziţiilor de putere ale persoanelor condamnate. În timp ce 
la dare şi luare de mită am avut mai degrabă cazuri de mică corupţie (poate cu 
excepţia managerului din sectorul privat prezentat ca studiu de caz), la trafic de 
influenţă observăm că persoanele implicate sunt deosebit de active în plan politic şi 
administrativ. Acestea sunt cooptate şi integrate în rețele mixte de poziţii 
administrative, politice şi de business, încheie acte juridice în care au calitatea de 
parte instituții din administrație, realizează consultanţă pentru piaţă, guvern şi 
organizații internaţionale. În timp ce făptuitorii infracțiunilor de  luare şi dare de mită 
prezentaţi în acest studiu par mai degrabă persoane subordonate, executante, cei 
implicaţi în trafic de influenţă sunt lideri ai domeniilor în care activează şi, într-o 
măsură importantă, deţin un control semnificativ asupra resurselor şi procedurilor din 
organizaţiile pe care le reprezintă.  

 

Bărbat, fost cadru didactic, fost consilier în cadrul administraţiei publice centrale, aflat 
în executarea pedepsei închisorii în sistemul penitenciar  

Fost vicepreședinte de bancă, experiență profesională ca negociator cu instituții 
financiare internaționale  

În luna mai 2012 i se propune funcția de consilier în cadrul administraţiei publice 
centrale, având drept principală atribuție oferirea de asistență/consultanță pro bono, 
atunci când la instituţie se prezentau reprezentanți ai organismului bancar internațional 
în vederea unor discuții cu privire la diverse proiecte. În acea perioadă se punea accentul 
pe reducerea arieratelor și creșterea veniturilor instituţiei, singura sursă de venit 
extrabugetară fiind o anumită taxă, motiv pentru care în anul 2011 s-a suplimentat 
bugetul pentru respectivul proiect. 

În această perioadă, unul dintre clienții vechi ai firmelor sale de consultanță îi solicită 
date/sprijin în vederea includerii sale în respectivul proiect. 

Respondentul îi spune acestuia că nu cunoaște toate detaliile tehnice ce trebuie 
îndeplinite, însă îl poate pune în legătură cu titularul de contract pentru a-i oferi mai 
multe informații. Respondentul nu a solicitat și nu a primit nicio sumă de bani/niciun 
beneficiu pentru acest ajutor. 

Ulterior, în momentul în care dosarul penal se constituie, se stabilește că acest client al 
său devenise între timp un intermediar al unor sume de bani între titularul contractului 
proiectului și un demnitar din cadrul aceleiași instituții. 
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Analizând conținutul normelor de incriminare și regimul sancţionator al acestor 
infracţiuni prin prisma evoluţiei în timp, pornind de la prevederile Codului penal din 
196853 şi terminând cu prevederile noului Cod penal, putem opina că în general, în toată 
această perioadă, infracțiunile de corupție au fost considerate și recunoscute de legiuitor 
ca fiind acte generatoare ale unor consecințe negative deosebite.   

Deși au existat intervale scurte de timp, în care limitele de pedeapsă prevăzute de 
lege pentru anumite infracțiuni de corupție au scăzut (spre exemplu, infracțiunile de luare 
de mită și trafic de influență prezentate în tabelul de mai jos), putem observa că, în 
principiu,  pedepsele pentru infracțiunile de corupţie fie s-au înăsprit, fie au rămas 
nemodificate. Din punct de vedere al reglementării conduitelor prohibite în materia 
faptelor de corupție, putem evidenția modificări survenite în ceea ce privește 
incriminarea/recalificarea anumitor tipuri de comportamente.  

Astfel, se poate observa atribuirea unei noi calificări juridice pentru o anumită 
conduită deja incriminată (vezi infracțiunea de „primire de foloase necuvenite” din V.C. 
pen.- elementul material al infracțiunii fiind inclus în elementul material al infracțiunii de 
„luare de mita”) dar și incriminarea unor noi conduite (vezi infracțiunea de „cumpărare de 
influență”). 

Totodată, distinct de cadrul normativ general reprezentat de Codul penal, 
reglementarea anumitor conduite ca fiind acte de corupție s-a realizat și prin intermediul 
legislației speciale precum Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 161 
din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 176 din 1 
septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Rezumând, considerăm că sistemul juridic de reglementare şi pedepsire a faptelor de 
corupţie este centrat în mod evident pe combatere şi descurajare prin durata pedepselor 
prevăzute. 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Codul Penal din 21 iulie 1968 (republicat), în „Monitorul Oficial” nr. 65 din 16 aprilie 1997. 
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INFRACȚIUNEA 

Codul Penal din 1968, în 
viguare de la 01 ianuarie 
1969 până la 15 aprilie 
1997, fiind înlocuit prin 
Codul Penal 1968; Formă 
aplicabilă de la 23 aprilie 
1973 până la 15 aprilie 

1997 

CP din 1968 – În viguare 
de la 16 aprilie 1997 
până la 31 ianuarie 
2014, fiind abrogate 
prin Lege 187/2012 și 

înlocuit de Codul Penal 
2009 

Codul Penal din 2009 

Dare de mită 6 luni – 5 ani 6 luni – 5 ani 
Inițial 

Modificări până 
la 09.04.2020 

2 – 7 ani 2 – 7 ani 

Luare de mită 3 – 10 ani 3 – 12 ani, 3 – 15 ani 2 – 7 ani 3 – 10 ani 

Primirea de 
foloase 
necuvenite 

1 lună – 1 an sau amendă 6 luni – 5 ani - - 

Trafic de 
influență 

1 – 5 ani 2 – 10 ani 2 – 7 ani 2 – 7 ani 

Cumpărarea 
de influență 

- - 2 – 7 ani 2 – 7 ani 

     

 Pedepse 
nemodificate 

 Pedepse 
diminuate 

 Pedepse 
înăsprite 

 
Tabelul 3. Evoluția regimului sancționator al infracțiunilor de corupție. 

 
Contextul faptelor de corupție 

Teoria situaţională a criminalităţii de la care am plecat în enunţarea cadrului teoretic 
al cercetării presupune că desfăşurarea etapelor comportamentului infracțional include o 
suită de elemente integrate în ceea ce se numeşte „situaţie infracţională”. Cu alte 
cuvinte, pentru înțelegerea infracționalității este necesară o abordare integrată a 
motivaţiei, oportunităţilor, judecăţilor morale în contextul normelor existente, şi a 
proceselor decizionale care conduc în final la comiterea faptelor antisociale. Este însă 
necesar să includem în demersul de față o dimensiune supraindividuală – contextul. 
Considerăm contextul în mod diferit de situaţia infracţională, în sensul că: 

• Prin context se permite includerea în analiză a unor factori şi cauze care au o influenţă 
semnificativă asupra mediului de lucru la nivel organizațional sau asupra acţiunii 
individului şi care nu se află sub controlul actorilor sociali (acţiunile individuale şi de 
grup care reuşesc să producă schimbări la nivelul unui context sunt excepţionale); 

• Dacă situaţia infracţională se referă mai mult la dimensiunea interacţională, 
intersubiectivă, a actului delincvent, contextul este o dimensiune mai degrabă 
obiectivă, exterioară situaţiei infracţionale, care setează parametrii situaţiei 
infracţionale.          
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În termeni generali, considerăm contextul actului de corupție ca o combinație de 
circumstanțe:  

• personale (ale persoanei condamnate), 
• organizaționale (depedente de condiții și oportunități oferite de locul de muncă, 

inclusiv de slaba aplicare şi înţelegerea greşită a cadrului normativ de prevenire a 
corupţiei), 

• structurale (condiţii economice, politice, sociale cu impact asupra acțiunii individuale 
şi a organizării locurilor de muncă).   

Este semnificativă intersecţia acestor tipuri de circumstanţe în cazul condamnaţilor 
care ocupau poziţii în sistemul public anterior condamnării.    

În opinia celor intervievați, din perspectivă organizaţională, luarea şi darea de mită 
reprezentau practici foarte răspândite, dacă nu chiar generalizate în anumite instituţii ale 
sectorului public. Sociologic vorbind, această situație corespunde unei relaţii de schimb 
instituite între funcționarii serviciului public și beneficiarii acestuia. În schimbul unor 
facilitări acordate de funcționari, precum pensionări medicale, concedii etc., beneficiarii 
acestor servicii recompensau angajații instituției cu diverse cadouri, atenții, sume de bani 
(în general sume reduse). Aceste practici erau patronate, validate sau tolerate de 
angajator, și încurajate în interacțiunea de zi cu zi la locul de muncă între membrii 
personalului de execuție.  

Mai mult, din perspectivă structurală, este important de remarcat că salarizarea 
redusă la nivelul sectorului public (în anii 1990-2000) şi instalarea crizei economice la 
finalul anilor 2000 au creat o conjunctură favorabilă dezvoltării unor practici informale la 
nivel organizațional – crearea de rețele clientelare, privatizarea informală a statului (a 
unor drepturi şi servicii oferite de stat)54. Din același registru, capacitatea statului de a 
controla şi a răspunde unor astfel de comportamente delincvente în sectorul public a fost 
mult timp după 1989 limitată.  

În acest tip de context în care luarea şi darea de mită sunt practici recurente, 
structurate la nivel organizational şi în care există o „cerere” la nivel structural, 
producerea situaţiei infracţionale se desfăşoară relativ simplu: individul ajunge să cedeze 
tentaţiei mitei prin consolidarea unei motivaţii situaţionale dependente de propriile nevoi 
şi de dinamica şi presiunea grupului din care face parte. Inserţia individului în astfel de 
situaţii infracţionale devine şi mai probabilă dacă vedem că sunt implicate situații 
familiale dificile (familie monoparentală, datorii la bănci, responsabilitatea îngrijirii 
vârstnicilor din familie, probleme medicale cronice ale unor membri ai familiei, relații cu 
cămătari). 

Un caz ilustrativ este cel al unui fost funcţionar public, condamnat la pedeapsa 
închisorii cu executare pentru luare de mită în formă repetată – fapte comise în 2011. 
                                                           
54 Fabrizio Maccaglia, Influence Peddling and Privatization  of the State: Tendering for Public 
Contracts in the Sicilian Waste Management Sector, „Espaces et Societes” 155, pp. 13-33, 2013, 
passim.  
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Respondenta a relatat că a fost multă vreme foarte reticentă la acceptarea atenţiilor din 
partea cetățenilor care veneau la instituţie pentru a obţine avize favorabile concediilor 
medicale prelungite sau pensionărilor motivate medical, însă a cedat la presiunile grupului 
de colegi care practicau aceste facilitări sub protecţia superiorilor. Pe de altă parte, 
desfăşurarea faptelor pentru care a fost condamnată s-a suprapus cu perioada crizei 
economice – a reducerilor de salarii în sectorul bugetar – şi cu o situaţie personală dificilă – 
locuire în chirie, îngrijire copil, relaţie conjugală instabilă.  

În mod evident, nu toți funcţionarii din sectorul public ajung în situaţii infracţionale de 
corupție plecând de la situaţii financiare precare. Mai jos vom detalia anumite cazuri de 
înalţi funcţionari care nu sunt constrânși financiar să adopte comportamente delincvente, 
dar care ajung să comită infracţiuni în relaţiile lor cu parteneri din sectorul privat pe 
fondul favorizării unor decizii administrative comandate de conducerea instituţiilor, 
pentru a capitaliza în sprijinul partidelor politice care îi susţin, sau pentru a favoriza firme 
ale unor rude, membri ai familiei în obţinerea unor contracte cu bani publici.         

În sectorul privat, intersecţia circumstanţelor contextuale în sensul producerii unei 
situaţii infracţionale (de tip dare/luare de mită, trafic de influenţă) ne indică patru 
aspecte importante: 
• Necunoașterea reglementărilor de prevenire şi combatere a faptelor de corupție la 

nivel organizaţional cu efect în structurarea relaţiilor cu partenerii din sectoarele 
public şi privat;  

• Existenţa unor relaţii comerciale cu entități din sectorul public şi privat; 
• Situaţii dificile de recesiune economică sau de luptă concurenţială pe pieţele în 

care activează posibilii subiecți activi ai faptelor de corupție, situații ale căror efecte 
pot fi evitate sau atenuate prin mobilizarea anumitor relaţii (cu statul, cu mediul de 
afaceri) apelând la eludarea legii; 

• Lupta politică, de multe ori punctuală, locală, în sensul obţinerii de către politicieni, 
administratori locali şi judeţeni a unor capitaluri materiale şi politice (de exemplu, 
investiţii locale de tip clientelar care, prin contractarea unor companii şi executarea 
unor lucrări, produc legitimitate şi voturi în alegeri şi consolidarea puterii unor partide 
politice pe perioada mai multor cicluri electorale).         

Cu alte cuvinte, afacerile cu statul, dar şi afacerile între entităţi private sunt un teren 
fertil pentru comportamente lipsite de integritate. Infracţiunile de corupţie, în mod 
special luarea de mită, darea de mită şi traficul de influenţă au fost multă vreme 
raţionalizate la nivelul jucătorilor economici relevanţi la nivel global, ca practici esenţiale 
pentru expansiunea globală a pieţelor, dezvoltarea afacerilor şi demararea de noi 
investiţii55.  

Referitor la eșantionul acestui studiu, observăm că există cazuri în care reprezentanţi 
ai companiilor vin înspre reprezentanţi ai sectorului public pentru încheierea unor relaţii 

                                                           
55 Stan C. Weeber, Corporate Influence Peddling, în „Encyclopedia of Transnational Crime and 
Justice”, coord. Margaret E. Beare, pp. 71-72, Sage Reference: Los Angeles, London, 2012, passim.   
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comerciale avantajoase, dar şi invers – reprezentanţi ai administraţiei publice făcând 
oferte tentante sectorului de afaceri. În ambele situaţii infracţionale sunt implicate 
persoane situate în eșaloanele superioare ale grupurilor profesionale și ocupaționale din 
care fac parte: antreprenori cu experienţă, persoane cu o istorie de afaceri în familie, 
manageri din companii cu istorii profesionale notabile, persoane cu funcții de conducere 
din administrația publică locală, funcționari publici cu poziții importante de execuție 
implicând bugetele autorităților publice (contabili, experți achiziții, consilieri). Nu se 
pune, în cazul acestor persoane, problema enunțată anterior în privința micilor funcţionari 
– cea a lipsurilor materiale corelată cu probleme familiale și personale, iar respondenții 
din această categorie subliniază acest lucru, devenind un argument în plus pentru 
explicarea nevinovăției și afirmarea unui caracter moral și corect al derulării contractelor 
în care au fost implicați. 

În aceste cazuri, prejudiciile reținute prin hotărârile judecătorești sunt de ordinul 
milioanelor de lei/euro şi deseori este vorba despre concursuri de infracţiuni.  

În cazurile în care sunt implicate dosare cu un număr mare de părți, implicând 
instituții și personaje importante din politică, apar de multe ori evaluări şi relatări de 
tipul:  
• „nu am greșit cu nimic, am fost pus la grămadă”; 
• „ca să îmi fac o apărare, trebuia să existe o acuzare - la mine nu s-a spus nimic 

concret”; 
• „am fost condamnat în apel. În apel nici nu am avut apărare”; 
• „a fost o execuție. Trebuia să îl înfunde pe X, trebuia înfundată toată echipa.” 

Deşi aceste exemple trebuie privite cu oarecare rezerve, având un conţinut justificativ 
și cu raționalizări pentru propriile fapte, ele indică totuşi un element important al 
contextului de producere a „marii corupţii” – percepţia larg răspândită între condamnaţii 
cu care am discutat că lupta politică este importantă pentru înțelegerea modului în care 
sunt instrumentate anumite cazuri de corupţie. Din punctul de vedere al studiului de faţă, 
eforturile de capitalizare în plan politic şi administrativ pe de o parte, şi în planul 
dezvoltării unor afaceri, pe de altă parte, eforturi care implică relaţii între reprezentanţi 
ai sectorului public şi ai sectorului privat şi care sunt determinate, în bună măsură, de 
concurenţa politică şi în piaţa de business, constituie un context important al faptelor de 
corupţie.   

După cum am menţionat mai devreme, un alt element important de context este 
prezența sau absența unor norme interne și măsuri clare de prevenire și combatere a 
infracţiunilor de corupţie (sau slaba aplicare a acestora). În perioada despre care vorbim 
în spețele de luare de mită investigate, în cazurile angajaților în instituții publice – anii 
2000 – astfel de norme, dacă existau, nu erau comunicate sau aplicate la locul de muncă. 
Angajații nu beneficiau de ședințe de informare și conștientizare sau de training pe teme 
de integritate.   
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Sub aspectul infracțiunii de dare de mită, afirmarea necunoașterii legislației 
anticorupție este recurentă. În acest sens, legislația și politicile anticorupție vin de fapt să 
prevină practici de zi cu zi extrem de reziliente și cu o istorie îndelungată în viața 
instituțiilor, firmelor și comunităților.  

Este de remarcat că, potrivit anumitor relatări ale respondenților, faptele de corupție 
pentru care anumite persoane ajung să fie condamnate sunt de multe ori involuntare, 
neconștientizate și se consumă  adesea în condiții obișnuite, banale, uzuale, de genul 
ieșirilor cu prietenii și cunoscuții, sau al asistării mai mult sau mai puțin active la anumite 
discuții. Este și cazul unui respondent, fost cadru medical, deținut la un penitenciar, 
condamnat pentru complicitate la trafic de influență, care a asistat la o discuție între 
niște polițiști de penitenciar care căutau soluții pentru a avantaja un deținut, serviciu 
pentru care aceștia urmau să solicite bani. Persoana condamnată a fost acuzată că a 
favorizat infractorii, nedenunţându-i.  

„Au fost vreo 8 persoane implicate. Nu îi cunoșteam foarte bine. Cunoșteam un polițist, 
pe restul doar din activitate. Polițistul a făcut un autodenunț. Îl știam de pe ambulanță. 
Am stat la un spriț, acolo au discutat faptele. Când i-am protejat (pentru că nu am vrut 
să devin martor al acuzării), prin faptul că nu am spus ce au zis ei, m-am gândit că au 
familie, carieră.”  
 
Motivațiile faptelor de corupție 

Cercetarea de față a confirmat un fapt recunoscut de studiile criminologice de multă 
vreme: mulţi condamnaţi au tendinţa să nege responsabilitatea faptelor. Aceasta nu 
înseamnă însă că motivaţia infractorilor rămâne inaccesibilă criminologilor. În acest 
context, pentru faptul că persoana va refuza, cel mai probabil, să discute deschis despre 
motivele implicării în comiterea de fapte antisociale, strategia de investigare a motivelor 
personale pentru comiterea infracţiunilor în cauză trebuie să includă analiza 
raționalizărilor post-factum exprimate de condamnaţi şi, mai mult, trebuie să se oprească 
asupra narativelor de context ale persoanei intervievate.  

Secţiunile anterioare au discutat diverse aspecte legate de raţionalizări, tehnici de 
neutralizare (a vinovăţiei) şi motivaţia situaţională. Un material semnificativ obținut prin 
interviuri este de natură declarativă mai degrabă involuntară, sau imprecisă în raport cu 
intenţia de discurs. Respondenţii sunt de multe ori în situaţia în care nu au nici pentru 
sine explicaţii foarte clare legate de implicarea lor în fapte de corupţie. Asta nu înseamnă 
că nu sunt interesaţi să ajungă la o explicaţie validă. Situaţia de interviu le oferă unora 
această oportunitate de a verbaliza anumite gânduri, chiar şi vagi, neterminate, legate de 
ce s-a întâmplat.  

Anumite fraze, opinii, atitudini exprimate în timpul interviului pot astfel să elucideze 
în mod neaşteptat aspecte legate de motivaţie. Motivaţia situaţională (referitoare la 
situaţia infracţională) apare astfel în discursul respondenţilor ca un construct nefinalizat, 
necizelat, şi mai degrabă sub forma unui puzzle de povestiri, opinii, atitudini, credinţe, 
percepţii, care trebuie examinat şi rezolvat.     
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Spre exemplu, o atitudine critică legată de modul în care a fost administrat dosarul 
sau referitoare la comportamentul organelor de urmărire penală, sau legată de injusteţea 
aplicării pedepselor în dosare cu un număr mai mare de subiecți procesuali, pot să 
justifice atât un sentiment de nedreptăţire a propriei persoane, dar şi să stimuleze 
reflecţia retrospectivă a respondentului referitoare la propriile motive, în comparaţie cu 
ale altor inculpaţi, martori implicaţi în judecată. Respondentul poate, mai departe, să 
abordeze un alt plan temporal şi să povestească despre relaţiile sale cu alte persoane din 
dosar. Aspecte legate de modul în care s-au cunoscut sau despre cum au făcut primele 
afaceri împreună constituie material discursiv valoros despre motivele implicării în 
practicile pe care le investigăm.     

După cum am menţionat în secțiunile anterioare, eşantionul cercetării calitative a fost 
format, în marea parte a cazurilor, din persoane cu educaţie solidă, recunoscute pentru 
realizările profesionale şi pentru experienţa profesională. Mai mult, majoritatea 
respondenţilor, mai ales bărbaţii incluşi în eşantion, s-au prezentat ca persoane realizate 
social, cu familii funcţionale şi reţele sociale extinse (care includ, în cazul unora, 
universităţi din străinătate sau instituţii internaţionale), sau cu legitimitate socială şi 
suport comunitar excelente, ca în cazul persoanelor cu funcție de conducere intervievate. 
Este firesc ca aceste persoane, validate social în contexte multiple, să se considere, în 
situaţia de colectare prin interviuri, superioare din punct de vedere moral şi profesional, 
în pofida condamnărilor pe care le execută în prezent. Teoria criminologică subliniază 
aceste tendinţe – infractorii (în special cei din categoria gulerelor albe) nu resping 
normele convenţionale, nu se consideră persoane antisociale, ci se văd ca indivizi buni în 
esenţă.  

Dacă vorbim despre reguli, chestiunea controlului este de asemenea relevantă. 
Wikstrom56 arată că, similar cu motivaţia, controlul este un construct situaţional şi se 
poate manifesta în două forme – control de sine/filtru moral ulterior tentaţiei sau 
provocării care constituie motivul (care oferă şi scopul acţiunii care urmează să fie 
realizată sau nu) sau control furnizat de locul în care activează persoana (loc de muncă, 
grup de referinţă etc.). Aici, spre exemplu, intervin normele (cod etic, politici, 
regulamente, proceduri etc) şi măsurile în vigoare la locul de muncă pentru a preveni şi 
combate faptele de corupţie.  

Eșantionul cercetării de faţă a furnizat o serie de motivații pentru implicarea în fapte 
de corupţie. 

Să luăm exemplul unei funcţionar public, aflat în executarea pedepsei închisorii în 
regim de detenţie, condamnat pentru luare de mită în formă repetată, fapte petrecute la 
începutul anilor 2010. Respondenta lucra deja de mai mult de 15 ani în instituţia în care s-
au petrecut faptele. În viaţa respondentei s-au derulat două dinamici paralele. Pe de o 
parte, în plan personal, în prima parte a anilor 2000, respondenta a divorţat, s-a mutat 
într-un apartament în chirie cu copilul de care a început să aibă grijă în mod exclusiv, fără 
sprijinul tatălui. A fost o perioadă dificilă, urmată de implicarea în alte relaţii, care au 

                                                           
56 Per-Olof H. Wikström, op. cit., passim.  
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fost mai degrabă instabile. Situaţia precară în plan familial a fost afectată în mod evident 
şi de cea din plan profesional, în special în perioada în care România a fost afectată de 
criza economică şi de măsuri de austeritate care au vizat sectorul public. 

Pe de altă parte, la locul de muncă s-a dezvoltat, în timp, un sistem de acceptare a 
diverselor beneficii, tolerat de conducere, prin intermediul căruia toţi colegii 
respondentei se ofereau să ajute cetăţenii care se adresau instituţiei cu avize favorabile 
obţinerii diverselor drepturi, inclusiv concedii medicale şi pensii motivate medical. La 
început, respondenta, fiind − conform propriei autodescrieri – o persoană mai degrabă 
timidă şi reţinută, a fost foarte suspicioasă în legătură cu activităţile prestate de colegii şi 
colegele sale. Datorită reţinerilor ajunsese să fie ironizată de ceilalţi şi chiar suspectată 
că ar raporta altor autorităţi practicile din instituţie. La un moment dat, după multe 
ezitări, respondenta s-a alăturat celorlalţi. Sumele de bani şi produsele care i-au fost 
oferite de beneficiari au ajutat-o să reziste mai bine, din punct de vedere financiar, într-o 
perioadă dificilă. De asemenea, activitatea în cauză i-a adus recunoaştere şi respect în 
comunitate, oamenii apreciind-o pentru ajutorul acordat. Respondenta consideră că ar fi 
fost foarte utile instructaje la locul de muncă privind prevenirea faptelor de corupţie, în 
sensul că probabil ar fi conştientizat mult mai bine riscul la care se expune şi nu s-ar mai 
fi implicat. La momentul în care s-au desfăşurat faptele pentru care a fost condamnată, 
respondenta nu a realizat că face ceva ilegal, cu atât mai puţin cu cât – potrivit celor 
relatate în cadrul interviului − toţi colegii şi şefii făceau la fel.  

Să luăm un alt exemplu. Este vorba despre un fost consilier în administrația publică 
centrală în 2012, deținător al mai multor firme de consultanţă pentru IMM-uri, cu 
experienţă de negociator cu instituții financiare internaționale, doctor în economie şi 
cadru didactic la o universitate din Uniunea Europeană. După ce a acceptat funcţia de 
consilier, unul dintre clienții vechi ai firmelor sale de consultanță i-a solicitat sprijin în 
vederea includerii sale într-un proiect important al instituției publice– un proiect care 
aducea o contribuţie importantă la mărirea sumelor extrabugetare. Respondentul l-a pus 
pe solicitant în legătură cu titularul de contract al proiectului, neprimind (şi nepretinzând) 
nimic în schimbul informaţiilor. Ulterior, în momentul în care dosarul penal a fost 
constituit, s-a stabilit că acest client al său devenise între timp „un intermediar” al unor 
sume de bani între titularul contractului de proiect și un demnitar în instituția publică în 
care lucra respondentul. 

Pentru faptul că i-a pus pe cei doi în contact, respondentul a fost acuzat de săvârșirea 
infracțiunii de complicitate la trafic de influență. Referitor la motivele pentru care s-a 
implicat, respondentul precizează că doar a vrut să ajute - a ajutat întotdeauna atunci 
când i s-a cerut sprijinul întrucât în acest mod a fost educat. La momentul desfăşurării 
faptelor nu știa că face ceva ilegal şi nu a considerat că face ceva greșit. Respondentul nu 
a avut în vedere că acțiunile sale presupuneau un grad de risc, mai ales că acesta nu avea 
niciun fel de experiență în sistemul public. 

În plus, respondentul menționează că nu a beneficiat de vreo instruire în momentul în 
care a acceptat funcția de consilier. Consideră că i-ar fi fost utile anumite informații 
privind ceea ce îi este permis și ce nu. 
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Cele două cazuri descrise ilustrează două situaţii foarte diferite dintr-un anumit punct 
de vedere: în timp ce primul se referă în mod evident la mica corupţie (luare de mită în 
bani şi alte foloase necuvenite de valoare mică), al doilea este un caz tipic de mare 
corupţie în care au fost anchetate transferuri ilegale de sume mari de bani din surse de 
colectare extrabugetară administrate de instituția respectivă către firme şi persoane 
private. Cele două cazuri prezintă însă şi similarităţi. În primul rând, ambii respondenţi 
arată că nu au cunoscut natura ilegală a faptelor înainte de începerea urmăririi. Cu alte 
cuvinte, nu au conştientizat riscurile. În acest sens, niciunul dintre cei doi nu a fost format 
în sensul respectării legislaţiei anticorupţie la locul de muncă. Tentaţia care a declanşat 
desfăşurarea faptelor şi care a dat şi principala motivaţie în comiterea infracţiunilor a 
fost: 

• În primul caz, o combinaţie între 1) dorinţa pentru un trai mai bun/satisfacerea unor 
nevoi legate de traiul de zi cu zi şi creşterea copilului într-o perioadă de criză şi 
austeritate, şi 2) presiunea din partea colectivului de colegi şi şefi la locul de muncă; 

• În al doilea caz a fost vorba despre „dorinţa de a ajuta” pe fondul unor relaţii de 
afaceri din trecut, posibil şi al unor obligații faţă de clientul respectiv. Pe de altă 
parte, având în vedere istoria profesională şi contextul în care a acţionat, 
respondentul sugerează încă o dimensiune a motivaţiei situaţional-infracţionale care a 
stat la baza comiterii traficului de influenţă – satisfacţia că poate oferi informaţii 
relevante, că poate să mobilizeze relaţii sociale şi să pună în legătură diverse sfere de 
influenţă – din lumea afacerilor, din lumea serviciilor publice. Cu alte cuvinte, tentaţia 
de a se valida ca un jucător important atât în sfera de business, cât şi în sectorul 
public a fost cea care l-a făcut să se implice. 

Cazurile de mare corupţie analizate la nivelul eşantionului ne arată similarităţi cu cel 
descris mai sus. Un funcționar cu poziție de conducere care a fost condamnat pentru 
facilitarea contractării pentru lucrări la nivel local a firmei fratelui său, un manager de 
corporaţie condamnat pentru implicarea în vânzarea subevaluată a unui imobil al 
companiei, un specialist în domeniul social condamnat pentru trafic de influenţă în mai 
multe instituţii ale administraţiei locale în schimbul unor importante sume de bani etc. – 
toate aceste cazuri ne arată motivaţii situaţionale în care nu sunt urmărite numai 
avantajele materiale, ci şi cele mai degrabă simbolice care construiesc în mod direct 
prestigiul social şi profesional asociat identităţii făptuitorului - satisfacţia puterii, a 
capacităţii de a influenţa acţiunile şi deciziile altora, a mobilizării rețelelor sociale, a 
conectării diverselor sfere de influenţă din poziţii de conducere. Pentru multe persoane în 
cauză, aceste scopuri reprezintă importante tentații şi provocări profesionale prin care îşi 
confirmă ceea ce reprezintă pentru ele însele şi pentru alţii (familie, copii, prieteni, 
cunoscuţi).  

Motivația materială este mai vizibilă în cazurile de mică corupție. O femeie concediată 
de la uzina la care a lucrat cea mai mare parte a vieții sale, cu o pensie mică, care a dat 
mită pentru a se încadra la primirea unei pensii medicale, o beneficiară de ajutor social 
care nu a prestat obligaţiile de muncă comunitară şi care a dat mită pentru ștergerea 
obligaţiilor, un polițist care a alterat înregistrări oficiale din registrul de abateri rutiere 
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pentru a ajuta un prieten căruia i-a fost luat permisul de conducere în urma unui accident 
etc. – aceste cazuri descriu situaţii în care făptuitorii îşi propun să obţină mici avantaje 
materiale, să-şi rezolve anumite probleme financiare, sau să îşi ajute un cunoscut care are 
o problemă semnificativă. În cazurile de mică corupţie, infracţiunile, analizate în context 
şi din perspectiva motivaţiei situaţionale, devin într-un sens practici acceptabile din punct 
de vedere moral şi social. Contextul şi motivaţia situational-infracţională devin surse de 
autoreabilitare morală şi de neutralizare a vinovăţiei.  

„Atunci nu știam și nu realizam că fac ceva ilegal. Ajutam niște oameni, iar ei mă ajutau 
pe mine”. (femeie, fost funcţionar public, penitenciar). 

„Am considerat că îmi prinde bine ce primeam (...) Acum mă gândesc că puteam trăi și 
fără acele lucruri”. (idem.) 

Pe de altă parte, opiniile exprimate în cazurile de mare corupţie funcţionează în 
acelaşi mod.  

„Am ajuns aici fără să fiu vinovat. Nu am fost prins cu nimic.” (Bărbat, fost polițist, 
penitenciar) 

„Dosarul a fost făcut ca să condamne un om mare (preşedinte consiliu judeţean), şi din 
cauza asta mai tragi şi oameni mici de pe lângă”. (Bărbat, fost manager în sectorul privat, 
penitenciar) 

 „Nu am făcut nimic greşit. Noi am fost oamenii potriviți la locul nepotrivit.” (Bărbat, 
fost manager în sectorul privat, penitenciar)  

Se remarcă, cel puțin în anumite cazuri, operarea de către respondenți, cu două 
definiții ale faptelor pentru care au fost condamnați, aspect care arată că există un 
vocabular divers al motivelor și o foarte importantă dimensiune a temporalizării faptei. 
Prima definiție este cea corespunzătoare perioadei anterioare condamnării, cea de a doua 
fiind cea aferentă definiției justiției penale, post-condamnare, internalizată complet sau 
într-o oarecare măsură de respondent, sau complet neasumată. 

Cele două definiții reprezintă de cele mai multe ori termenii unei contradicții: 
comportamentul definit în perioada ante-condamnare, acceptat social și moral de către 
făptuitor, și comportamentul definit în perioada post-condamnare, ca etichetă impusă 
prin hotărârea de condamnare – antisocial, ilegal, infracțional. Această contradicție și 
disonanță cognitivă care poate avea implicații pentru schimbări în identitatea personală și 
socială a persoanei apare filtrată și gestionată de respondenții noștri în două moduri 
principale: 

• Negarea ilegalității faptelor sau a vinovăției și a responsabilității,  

• Acceptarea caracterului ilegal al faptei și a vinovăției. 

Cele două categorii nu sunt mutual exclusive, în sensul în care anumiți respondenți 
sunt disponibili să admită că au greșit și că nu au dat dovadă de autocontrol, dar sunt 
nemulțumiți cu atribuirea integrală a responsabilității sau vinovăției. Acesta pare să fie 
cazul femeilor intervievate, dar și al unor bărbați incluși în eșantionul cercetării 
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calitative. Astfel de nuanțe în autoevaluarea motivației și a moralității asociate faptelor în 
perioadele pre- și post-comitere a faptelor, pre- și post-condamnare pot fi explicate prin 
nemulțumirile persoanelor condamnate faţă de modul în care a fost realizată ancheta 
penală și  modalitatea de administrare a probelor, condamnările pronunțate și pedepsele 
aplicate, și faptul că alte persoane implicate în aceleași dosare nu au fost pedepsite sau 
au fost pedepsite diferențiat, fiind percepute ca avantajate de hotărârile instanțelor.    

Reîntorcându-ne la Sykes şi Matza şi la tehnicile de neutralizare a vinovăţiei enunţate 
de aceştia, se pune problema temporalității tehnicilor folosite de indivizi pentru 
neutralizarea caracterului infracțional al faptelor. Cele 5 tehnici de neutralizare analizate 
de cei doi autori sunt următoarele:  

• negarea responsabilităţii (justificări de tipul „nu am vrut"),  

• negarea vătămării (justificări de tipul „nu am rănit pe nimeni"),  

• negarea victimei (justificări de tipul „şi-au meritat-o"),  

• acuzarea acuzatorilor (justificări de tipul „toți au ceva cu mine”),  

• apelul la loialităţi superioare (justificări de tipul „nu am făcut-o pentru mine")57. 

În 1981, în urma unor studii empirice, Minor a identificat două tehnici de neutralizare 
suplimentare:  

• „apărarea necesităţii” (dacă o acţiune este percepută ca necesară, făptuitorul nu 
trebuie să se simtă vinovat pentru comiterea ei), 

• „metafora catastifului” (cineva recunoscut în general ca o persoană bună, îşi poate 
permite să facă uneori rău fără să simtă vinovăţie)58. 

Deși premiza autorilor tehnicilor de neutralizare este că neutralizarea precede 
comportamentul delincvent59, alți autori și-au pus problema că de fapt neutralizarea 
intervine în reconstituirea motivelor infractorului pentru faptele comise, după momentul 
în care acesta este eventual prins și își execută pedeapsa60. Cu alte cuvinte, părerile 
criminologilor sunt împărţite cu privire la această problemă. În 1976, Henry a arătat că 
infractorii, de fapt, folosesc tehnici de neutralizare înainte de comitere, în timpul așa-
zisei „contemplări” a infracţiunii, verbalizări după contemplare, dar înainte de comitere, 
şi raţionalizări în urma comiterii61. Cu alte cuvinte, infractorii, conform autorului 
menţionat, folosesc diverse justificări/motive înainte, în timpul şi după comiterea 
infracţiunii.    

Această observaţie este în acord cu rezultatele cercetării de faţă.    
                                                           
57 Gersham Sykes, David Matza, op. cit., pp. 667-669. 
58 W.William Minor,Techniques of neutralization: A reconceptualization and empirical examination, 
„Journal of Research in Crime and Delinquency” 18, p. 298, 1981. 
59 Gersham Sykes, David Matza, op. cit., passim. 
60 Jessica Li Chi-mei,Neutralization Techniques, Crime Decision-makingand Juvenile Thieves, 
„International Journal of Adolescence and Youth” 14 (3), p. 253, 2008. 
61 S. Henry, Fencing with accounts: The language of moral bridging, „British Journal of Law and 
Society” 3, 91-100, 1976, passim. 
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O persoană care execută pedeapsa în sistem penitenciar, fost specialist în domeniul 
social, condamnată pentru trafic de influență, nu a putut să specifice anumite nevoi 
materiale care ar fi putut să o determine să promită servicii și poziții în sistemul public 
contra cost, apreciind chiar că situația financiară și socială a propriei familii a fost 
întotdeauna „normală”, însemnând că nu au avut lipsuri. Pe de altă parte, persoana a 
admis că a fost determinată de o ambiție foarte mare în comiterea faptelor pentru care a 
fost condamnată. Întrebată dacă este de părere că alte persoane în locul ei ar fi acționat 
în același mod, respondenta a oferit următorul răspuns: „Nu cred. Mă gândesc la o 
prietenă de-a mea, bună familistă, iubitoare de frumos și lucruri simple, ambițioasă, dar 
cu o ambiție constructivă”.     

În mod evident, acest autoportret concurențial, aspirațional, realizat de respondentă 
în contrast cu o prietenă bună, este asociat de aceasta cu o anumită tendință distructivă, 
însă realizarea caracterului distructiv a intervenit doar prin prisma unei examinări 
autocritice din perspectiva prezentată de deținută asupra unor fapte comise în trecut. În 
plus, respondenta este de părere că justiţia a fost în cazul său mult prea severă în sensul 
că, în comparaţie cu alte colege de celulă condamnate pentru infracţiuni de omor, spre 
exemplu, pedeapsa primită de aceasta nu se justifică, infracţiunea sa neavând, în propria 
imagine, victime. (Deşi în alt moment al interviului respondenta povesteşte cât de mult au 
fost afectaţi în special părinţii şi fiica sa.) De asemenea, tot un reproş adus justiţiei este 
necondamnarea unor persoane implicate în dosar.       

În acest caz avem, din descrierea respondentei, pe de o parte, un moment T0, anterior 
comiterii infracţiunii, în care respondenta se autodescrie ca o persoană cu o educaţie 
excelentă, cu o poziţie consolidată pe piaţa serviciilor psihologice locale şi cu o rețea 
socială de invidiat, atât în sectorul public, cât şi în cel privat. În acest context, lipsit de 
nevoi materiale, cu o viaţă conjugală stabilă şi o familie funcţională, respondenta începe 
să promită funcţii publice unor persoane active în mediul privat, contra cost. Consideră că 
face nişte acţiuni oarecum fireşti în virtutea faptului că ea cunoştea foarte mulţi oameni 
şi unii dintre clienţii săi erau interesaţi să obţină anumite posturi în sistemul public.  

Motivele acţiunilor derulate sunt descrise de respondentă în termeni de „ambiţie”, 
înțeleasă într-un mod pozitiv, ca un mod natural de manifestare a unei persoane cu 
aspiraţii foarte ridicate şi care îşi permită să rişte foarte mult în ceea ce face. Pe de altă 
parte, există şi un moment T1, care poate fi considerat cel al perioadei post-comitere, 
aferent detenției. În acest moment, respondenta introduce anumite reproşuri faţă de sine, 
în special prin pierderile de statut social pe care le implică condamnarea şi detenţia, şi 
faţă de alţii, în raport cu pierderile în plan emoțional suferite de familie. Referinţele la 
familie şi comparaţiile pe care respondenta le face cu alte persoane indică faptul că în 
momentul T1 este reconsiderat ataşamentul faţă de persoanele apropiate (familie, 
prieteni) care, pe parcursul comiterii faptelor fusese deteriorat sau pierdut, astfel 
pierzându-se mecanisme importante de control social în conduita respondentei. Din 
punctul de vedere al lui Hirschi, pierderea controlului social manifestat prin legături de 
ataşament este unul dintre motivele comiterii infracțiunilor62. Tot la momentul T1, 

                                                           
62 Travis Hirschi, op. cit., passim. 
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respondenta foloseşte neutralizări de tipul „acuzării acuzatorilor” şi al „metaforei 
catastifului”, în timp ce la momentul T0, principalele neutralizări folosite sunt „negarea 
vătămării”, „negarea responsabilităţii” şi „apărarea necesităţii”.                            

Un alt exemplu este cel al unui condamnat pentru luare de mită în formă continuată, 
aflat în executarea pedepsei închisorii în penitenciar, fost magistrat, doctor în drept, 
lector universitar. Pentru faptele de luare de mită, conform interviului, a fost acuzat că a 
primit un televizor, un covor, 2.100 lei şi 5 metri cubi de cherestea. Respondentul a 
susţinut că acestea au fost date cu împrumut. 

Şi acest exemplu ilustrează negarea responsabilității pentru acțiunile realizate. 
Respondentul nu consideră că a greșit, susţine că este nevinovat şi invocă o posibilă 
răzbunare, dar și o eroare judiciară. Totuşi, când intervine discutarea motivelor, 
respondentul analizează situaţia prin apelul la sentimentele sale de grijă pentru familie şi 
prin necesitatea de a asigura un tratament costisitor, în străinătate, pentru problemele de 
sănătate ale unei nepoate.  

Așadar, explicațiile oferite ne arată o tendință puternică de anulare a responsabilității 
prin neutralizarea acesteia printr-o formă mixtă de argumentare, care aduce în prim plan 
atât aspectul motivațional financiar, cât și cel al altruismului și grijii pentru membrii 
familiei aflați în dificultate. Dacă, cu referire la momentul T0, putem să interpretăm că 
respondentul face apel la o neutralizare de tipul „apelului la loialităţi superioare” şi 
„apărarea necesităţii” („Orice persoană normală este preocupată de sănătatea familiei”.), 
momentul T1 este rezervat unor justificări de tipul „negării vătămării” şi „negării 
responsabilităţii.” („Consider că această condamnare este un se, o răzbunare, o 
greșeală”.) 

Așadar, şi acest caz indică o motivaţie situaţională mixtă, în care respondentul se 
remarcă prin contradicţii şi luări de poziţie diferite, aspecte fireşti ale analizei 
criminologice a motivaţiei situaţionale dacă luăm în considerare problemele ridicate de 
context, situaţie infracţională şi temporalizare a repertoriului motivaţional.           

În concluzie, se remarcă prezenţa a două complexe motivaţional-situaţionale majore la 
eşantionul studiat:  

• Unul caracterizat preponderent de justificarea infracţiunii prin motivul material-
financiar în contextul dificultăţilor şi nevoilor de zi cu zi;  

• Altul caracterizat preponderent de justificarea infracţiunii prin motivul statusului 
socioprofesional în contextul unui apogeu al carierei profesionale, al unui succes major 
în afaceri sau al unor aspiraţii concurenţiale foarte puternice.   

Pe de altă parte, am arătat că motivaţiile invocate de persoanele intervievate se 
schimbă în funcţie de momentul despre care se face vorbire: înainte de comitere şi după 
comiterea infracţiunii (după condamnare). În acest sens, respondenţii folosesc repertorii 
justificative (tehnici de neutralizare) şi motivaţionale care sunt fie exprimate direct, fie 
pot fi inferate din context şi situaţii (mediu organizațional anterior condamnării, mediu 
familial-social, mediu penitenciar etc.).  
 



 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 
 www.poca.ro 42 

 

Procese decizionale ale implicării în faptele de corupție 

Înţelegerea implicării în fapte de corupţie trebuie să țină cont inclusiv de modul în 
care persoanele în cauză decid să se implice în comiterea infracțiunii. Modelul situațional 
al lui Wikstrom ia în calcul faptul că după perceperea alternativelor de acțiune (validarea 
sau invalidarea infracțiunii ca alternativă infracțională) și fixarea asupra infracțiunii ca 
alternativă acțională are loc deliberarea (care poate să conducă la comitere sau 
necomitere) sau alegerea bruscă a comiterii infracțiunii, fără deliberare.  

Desigur, în modelul propus, se presupune că făptuitorii sunt liberi, având posibilitatea 
de a alege, și raționali, adică persoane cu abilitatea de a identifica și aprecia avantajele și 
dezavantajele, beneficiile și costurile implicării în comportamentul delincvent. Din 
punctul de vedere al prevenirii infracționalității este oarecum comod să considerăm că 
infractorii, actuali și potențiali, iau deciziile de comitere a infracțiunilor pe baze 
raționale. Nu este, de fiecare dată, cazul. Teoria procesuală și ecologică a lui Wikstrom 
depășește oarecum canonul alegerii raționale prin considerarea aşa-zisului „mod habitual” 
de alegere care, practic, tinde să ignore etapa deliberării, fiind influenţată de o oarecare 
impulsivitate.  

Din punct de vedere sociologic, alegerea rațională a fost criticată chiar de sociologii 
clasici structural-funcționaliști, precum Peter Blau. Acesta spunea că scopul sociologiei 
este să înţeleagă cum acțiunile sociale sunt produse prin influența și efortul colectiv, mai 
degrabă decât individual (teoria alegerii raționale, fiind, dealtfel, o variantă individualist-
utilitaristă a teoriei sociale)63. Încă de la începuturile disciplinei, raționalitatea a fost un 
concept multidimensional pentru sociologi, dacă ne gândim doar la tipurile ideale ale 
raționalității formulate de Max Weber - practică, teoretică, formală și substanțială - 
ancorate în două tipuri de acțiune socială – cea orientată de scopuri și cea orientată de 
valori64. Nici pentru Weber raționalitatea, în variațiunile ei, nu era un atribut al 
individului, sociologul arătând cum orientările acțiunilor articulează regularități sociale și 
moduri de viață colective65.        

Din punct de vedere criminologic, individul este, în mod evident, foarte important. Pe 
de altă parte, problematica raționalității devine de asemenea discutabilă plecând de la 
aspectele dezbătute în secțiunea anterioară – raționalizările ulterioare comiterii faptei, 
prin care individul îşi construieşte, de multe ori pentru prima dată (contrar a ceea ce ar fi 
argumentat Sykes şi Matza referitor la faptul că neutralizările sunt folosite de indivizi 
înainte de adoptarea comportamentului infracțional), o schemă explicativă a faptei penale 
consumate, în care își menține uneori nevinovăția în pofida evidențelor și hotărârilor 
judecătorești prin care au fost condamnați.          

                                                           
63 Peter M. Blau, On limitations of rational choice theory for sociology, „The American Sociologist” 
28 (2), pp. 16-21, 1997, passim. 
64 Max Weber, Economy and Society, New York: Bedminister, p. 85, 1968.  
65 Stephen Kalberg, Max Weber’s Types of Rationality: Cornerstones for the Analysis of 
Rationalization Processes in History, „The American Journal of Sociology” 85 (5), p. 1147, 1980. 
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Referitor la eşantionul cercetării de față, distingem următoarele tipuri de proces  
decizional: 

• Primul tip este cel caracterizat de dimensiunea colectivă și de o clară divizare a 
responsabilității pentru faptele săvârșite, pus în mișcare de inerția practicilor și 
normelor informale de la locul de muncă, cu precădere întâlnit în instituții publice 
nesupuse unui control riguros din punctul de vedere al standardelor de integritate.  

• Acest tip corespunde mai degrabă cazurilor de mică corupție investigate, în special în 
raport cu infracțiunile de luare și dare de mită și cu medii organizaționale de felul 
instituțiilor publice cu program susținut de relații cu publicul în care practica ilicită 
era apreciată drept generalizată. Corespunzătoare acestui tip, avem un mod habitual 
de alegere de comitere a infracțiunii. Nu este vorba de oportunitate singulară, ci mai 
degrabă de o practică colectivă. În momentul implicării în acțiunea infracțională, 
presiunea grupului este deja foarte mare, iar resorturile morale ale individului, 
rezistența acestuia la practica ilicită sunt reduse.  

• Al doilea tip este cel caracterizat de o dimensiune individual-rațională, de tip 
instrumental. Fapta de corupție este un mijloc mobilizat pentru a răspunde unei 
oportunități majore, posibil foarte rare, chiar unice, de a crea surse consistente de 
capital economic, social, simbolic, politic, pe termen mediu și lung.  

• Acest tip corespunde cazurilor de mare corupție și unor tipuri de infracțiuni, precum 
traficul de influență, sau cu concursuri de infracțiuni. Temporalizarea lentă a 
desfășurării infracțiunii, numărul redus de parteneri și secretizarea faptelor prin 
multiple mijloace și aparențe de legalitate sunt caracteristice acestui tip. Acest tip de 
proces decizional este, după cum a arătat analiza din secțiunile anterioare, cel mai 
pasibil de nerecunoașterea vinovăției din partea făptuitorului, un repertoriu foarte 
dens de neutralizări și justificări fiind mobilizat pentru a convinge auditoriul. Riscurile, 
costurile și beneficiile sunt atent calculate și măsurile asiguratorii fac parte din 
schema concepută.   

• Al treilea tip este cel făptuitorilor care au acționat conform unor motivații în care 
emoțiile au jucat un rol mai important: persoane care acționează singure, de regulă 
sub impactul fricii și al amenințărilor. În aceste cazuri, persoana hotărăște pe baza 
unei evaluări sumare a unor nevoi urgente și neluând contact cu alte persoane în 
scopul consultării acestora (conform eşantionului cercetării de față, nici măcar cu 
persoane semnificative din punctul de vedere al atașamentului – familie, prieteni) să 
acționeze rapid în sensul comiterii unor fapte. În acest caz, riscul este de multe ori 
conștientizat, însă nu este luat în calcul.  
Avantajele comiterii faptei sunt percepute ca o salvare dintr-o situație complicată, în 
orice caz mult superioare riscurilor și pierderilor corelate. Eșantionul studiului de față 
a inclus două cazuri în care respondentele au motivat implicarea în infracțiuni pe baza 
presiunii șantajului și amenințărilor din partea cămătarilor de la care împrumutaseră 
sume mari de bani, cazuri care corespund acestui tip.    
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Este important de menționat că procesele decizionale, mai ales când este vorba despre 
infracțiuni care au presupus mai mulți parteneri, pot fi abordate și din perspectiva 
implicării persoanei în comiterea faptei respective. Mai mulți respondenți, atât dintre cei 
implicați în marea corupție cât și dintre ceilalți, au subliniat că nu au jucat decât roluri 
marginale în scheme mult mai elaborate. Este cazul, în opiniile respondenților, dosarelor 
instrumentate prin prisma luptei politice, sau a celor în care condamnații nu au avut 
beneficii materiale, ci doar simbolice, de prestigiu, ca intermediari în facilitarea unor 
scheme obscure de afaceri cu statul sau ca tăinuitori ale unor fapte petrecute în prezența 
lor. Dorința de a ajuta, altruismul, grija pentru anumite persoane și familiile acestora, 
dezideratul de a performa profesional cât mai eficient au fost argumente justificative 
aduse de acești respondenți pentru comiterea unor fapte.  

Procesele decizionale, în aceste cazuri, funcționează nu neapărat într-o logică 
economică, rațională, ci una socială, a darului, schimbului și reciprocității. Pe de altă 
parte, în cazurile de mică corupție din sectorul public, sub forma luării de mită, este 
vorba despre procese decizionale aparent guvernate de scheme ierarhice de personal, de 
existența unor șefi care îi acceptă și îi protejează pe angajații care colectează mita. 
Există o linie subțire, în aceste cazuri, între o oarecare constrângere inițiată de superiori 
(și de colectivul de colegi) în sensul implicării în infracțiuni, și alegerea liberă, construită 
de individ, de a participa.         

Faptul că numeroși respondenți au indicat fie că nu au conștientizat gravitatea 
faptelor proprii la momentul comiterii, fie că își mențin, chiar și în perioada de executare 
a pedepsei, punctul de vedere conform căruia sunt nevinovați și nu au procedat greșit, 
arată și un alt aspect - dificultatea cu care practici cotidiene care ajung să fie structurate 
de norme informale se schimbă sub impactul codificării și pedepsirii acestora conform 
legislației penale. O evaluare-cheie care ne arată inerția practicilor cotidiene în fața 
procedurilor juridice este aceea că „și alții ar fi făcut la fel”, opinie des întâlnită în 
materialul colectat prin interviuri. Din nou, procesele decizionale sunt influențate de 
această dimensiune colectivă – corupția ca un mod de viață răspândit, însă nu ca atare, 
conform definițiilor juridice, ci ca practică socială.     

Ilustrativ este cazul unei respondente aflată în supravegherea unui serviciu de 
probațiune, condamnată pentru dare de mită pentru oferirea sumei de 80 de lei pentru 
pontarea unor ore de muncă în serviciul comunității pe care nu ajunsese să le presteze. 
„Nu credeam că fac ceva greșit. Toată lumea o făcea în jurul meu și, deși credeam că 
există un risc, consideram că era ceva normal.” 

În acest caz, precum și în altele, sunt de observat două dinamici contradictorii – pe de 
o parte, legislația cu privire la corupție și integritate, percepută ca fiind oarecum opacă și 
cu o foarte slabă penetrare în societate (mai ales în zone instituționale și de business 
dominate de structuri și rețele informale) și punerea în aplicare a acesteia și, pe de altă 
parte, practicile informale, mai mult sau mai puțin răspândite, care în multe cazuri au o 
istorie foarte lungă, o recunoaștere legitimă și o validare prin repetiţie în societate.   



 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 
 www.poca.ro 45 

 

Mai mulți respondenți au fost într-o măsură atât de mică în contact cotidian cu 
legislația anti-corupție, încât doar momentul punerii sub acuzare a constituit pentru ei 
momentul conștientizării existenței unei legislații și a unor norme în acest domeniu. De 
aici rezultă, în cazul unor persoane intervievate, că de fapt procesul decizional pentru 
implicarea în fapte de corupție nu este un proces deliberativ informat, în care actorul 
social pune în balanță costurile și beneficiile acțiunii în cunoștință de cauză.  

Acest tipar de cunoaștere slabă a normelor și de implicare în comiterea unor schimburi 
ilicite în virtutea unor practici generalizate nu este răspândit, după cum ne-am aștepta, 
doar în zone în care statul penetrează mai greu (zonele rurale, spre exemplu). 
Infracțiunile de dare și luare de mită având ca obiectiv furnizarea de servicii publice apar 
și în urbanul mare în România.  

Un alt aspect important care trebuie luat în calcul pentru înţelegerea procesului 
decizional infracțional este natura relațiilor sociale orizontale, în special cele de familie, 
prieteni buni, persoane de încredere etc.  

Pe de o parte, un caz interesant este cel în care implicarea unor astfel de relații 
sociale semnificative ar fi dus poate la necomiterea infracțiunii. După cum am menționat 
mai devreme, la unele respondente cu situații dificile precum plata unor datorii urgente 
sub presiunea amenințării, procesul decizional pentru comiterea faptei a fost realizat în 
izolare față de alte persoane. Practic, persoanele respective au decis să acționeze singure 
fără un calcul precis al consecințelor pe termen mediu și lung.  

Pe de altă parte, tocmai existența acestor relații poate fi factor declanșator al 
infracțiunii. Relațiile sociale preexistente, atunci când acestea implică prietenie și 
încredere interpersonală ridicată și când sunt angrenate în acțiunea care a atras 
condamnarea sunt relevante în anumite cazuri pentru a forța luarea deciziei și de a eluda 
calculul riscurilor și costurilor faptei.  

Ilustrativ este cazul unui fost polițist, aflat în supravegherea Serviciului de Probațiune, 
care a returnat permisul de conducere și nu a înregistrat sancțiunea aplicată în sistemul 
electronic de abateri în urma unui accident care l-a avut ca protagonist pe un prieten al 
său. Fostul lucrător a afirmat în interviu că era conștient de riscuri și că a avut emoții în 
ceea ce privește consecințele, însă și-a asumat că nu va fi descoperit, șansele fiind foarte 
mici ca cineva să verifice veridicitatea datelor înscrise de respondent în sistemul de 
abateri. Repertoriul folosit în acest caz se centrează pe noțiunea de ajutor acordat unui 
prieten, menționând că suma oferită de persoana respectivă acestuia (de 2.000 lei) nu a 
fost solicitată, ci oferită în semn de recunoștință pentru ajutorul primit.    

De multe ori, aprecierea vreunui risc este complet camuflată de relațiile sociale 
caracterizate de încredere interpersonală în care sunt implicate persoanele condamnate. 
Vorbind despre probabilitatea de a repeta faptele, un respondent acuzat de complicitate 
la trafic de influență pentru că a tăinuit o discuție la care a asistat aflându-se la o masă 
cu niște cunoscuți, a spus că:     
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„Dacă persoanele pe care le-am apărat erau familia mea, le apăram. Dar așa nu aș mai fi 
făcut la fel, dacă știam ce va urma. Nu am apreciat existența unui risc.” (Bărbat, fost 
cadru medical, penitenciar) 

În concluzie, problematica proceselor decizionale pentru implicarea în fapte de 
corupție apare dependentă de mai multe aspecte. Această secțiune a discutat luarea 
deciziei în raport cu următoarele probleme: dimensiunea colectivă sau individuală, 
raportarea la  costuri și beneficii, riscuri și oportunități, relațiile sociale cu persoane 
semnificative, poziţia relativă a făptuitorului în schema infracțională (centrală sau 
marginală), (ne)cunoașterea legislației anticorupție de către mulți dintre respondenții la 
studiu.      
 
Evaluări morale retrospective 

Orice abordare a moralității acțiunii infracționale trebuie să ia în considerare aspectul 
dual al problemei. Pe de o parte, faptele care intră sub incidența dispozițiilor penale sunt 
reprobabile, condamnate de societate și justiție deopotrivă. Pe de altă parte, anumite 
infracțiuni – cum este cazul, în unele situații, al infracțiunilor de corupție - se suprapun cu 
practici și acțiuni sociale cotidiene care fac parte din rutina și „normalitatea” vieții 
sociale.  

Contactul cu birocrația, relațiile cu publicul, micile nevoi administrative ale 
populației, justiția, au fost recompensate, pentru perioade lungi de timp, prin cadouri, 
atenții, bani, pentru serviciile furnizate. Discuția este evident foarte lungă și ar devia de 
la scopul acestui raport de cercetare, însă considerăm că merită reținută tensiunea dintre 
logica socială și logica juridică produsă de codificarea anumitor practici sociale în 
infracțiuni (texte de lege penală) și practica judiciară penală care s-a produs relativ 
târziu66. Ceea ce din punctul de vedere al societății apărea ca o atenție necesară acordată 
unui medic care a depus eforturi și care este insuficient recompensat de stat pentru 
activitatea profesională, din punctul de vedere al justiției apare ca (luare și dare de) mită 
– însușirea de foloase necuvenite, un mod condamnabil de uzurpare a unei poziții 
profesionale în sistemul public de sănătate.   

Având în vedere că preocuparea sporită pentru anticorupție, la nivelul practicii 
judiciare și al legislației penale, este de dată oarecum recentă (dezvoltate în ultimii 20 
ani, în special începând cu perioada de pre-aderare la UE), aceste puncte de vedere sunt 
încă dificil de conciliat în societate, iar schimbarea de optică la nivelul practicilor 
cotidiene este foarte lentă.                 

Scopul acestei secțiuni nu este să arate că anumite infracțiuni sunt mai morale decât 
altele, ci să clarifice câteva aspecte legate de un fapt evident reieșit din examinarea 
interviurilor colectate: de ce, în marea majoritate, respondenții au încercat să arate în 
mod repetat că ceea ce au făcut a fost moral, și că ei sunt în esență membri adaptați, 

                                                           
66 Hunt, A., Explorations in Law and Society: Toward A Constitutive Theory of Law, Routledge, New 
York, 1993. 
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buni și corecți ai societății. În acest proces de justificare morală, o conduită defavorabilă 
ajunge să fie dezirabilă, atât din punct de vedere personal, cât și social, prin conexarea 
acesteia cu scopuri sociale sau morale.67 

S-a arătat în secțiunile anterioare că temporalitatea infracțiunii este un aspect 
important în cercetările criminologice bazate pe interviuri în profunzime, în sensul că 
cercetătorii nu au acces la motivele infracțiunii decât retrospectiv, plecând de la 
relatările persoanelor implicate în comitere.  

Cu trecerea timpului, infractorul găsește noi justificări pentru fapta comisă, justificări 
care apar de multe ori cercetătorului, la o primă vedere, nerezonabile, contradictorii. Cu 
toate acestea, rolul cercetătorului este de a înțelege aspecte relevante din poveștile 
marcate de justificări, frustrări, scuze, ale celor condamnați. Dintre aceste aspecte, 
poate cele mai importante obiective analitice sunt stabilirea definiției faptelor date de 
infractor înainte și după comitere. Ce se schimbă între cele două momente? Nu este deloc 
surprinzător că reconstituirea subiectivității infracționale a unui condamnat în raport cu 
temporalitatea infracțiunii este dependentă de un conținut discursiv moral pronunțat, 
furnizat de persoana în cauză.  

Persoanele condamnate sunt membri ai societății, iar orice societate a fost posibilă 
datorită impunerii unor standarde morale de conduită, anterior codificării în drept. 
Aşadar, la momentul comiterii unei fapte, sau înainte de comitere, definițiile acțiunii apar 
de multe ori adaptate unei moralități publice. Este poate ușor de înţeles, ținând cont de 
logica socială, că o funcționară publică cu salariul redus în timpul crizei economice de la 
începutul anilor 2010, acceptă să primească diverse cadouri în produse și sume de bani în 
schimbul eliberării unor avize neconforme cu realitatea.  

Aceste acțiuni erau realizate cu scopul de a depăși dificultăți personale precum 
sărăcia, creșterea unui copil, plata unei datorii urgente etc. Lucrurile se complică pentru 
cercetător în momentul în care aceeași persoană își asumă decizia justiției, se declară 
vinovată pentru faptele comise și responsabilă pentru distrugerea relațiilor în propria 
familie. Avem în acest caz două poziționări diferite, una corespunzătoare perioadei 
comiterii faptelor și alta referitoare la perioada detenției. Ceea ce iniţial a părut 
îndreptățit respondentei, acum apare ca reprobabil, oribil, imoral.  

Dualitatea evaluării morale apare practic în toate discuțiile purtate cu persoane 
condamnate. Chiar dacă unele încearcă să fie mai consecvente cu evaluările inițiale și să 
își mențină nevinovăția într-un mod repetitiv (este, mai ales, cazul bărbaților incluși în 
eşantion), acestea tind să dea un alt conținut și să reevalueze faptele prin prisma 
experienței prezente. Chiar dacă persoanele spun „sunt nevinovat”, „am fost țap 
ispășitor”, „a fost o înscenare”, “nu am greșit cu nimic”, majoritatea declară că nu ar mai 
face ce au făcut. Dacă implicarea în faptele de corupție investigate are, de multe ori, un 
fundament moral structurat și codificat în interacțiunile de zi cu zi, la fel de validă este și 

                                                           
67 Albert Bandura, Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities, „Personality and 
Social Psychology Review” 3 (3), p. 193, 1999. 
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observația că experiența de condamnat, atât cu executare, cât și cu suspendare, este o 
ocazie folosită de mulți pentru a reevalua cele întâmplate. 

Cu referire la materialul furnizat de interviuri, un prim aspect care trebuie evidențiat 
este cel al genului. Putem vorbi despre două tipuri de raportare morală la faptele comise, 
în funcție de genul respondentului: 

• Unul negaționist-justificativ, întâlnit cu precădere la bărbați: justificabilă moral la 
momentul desfășurării, fapta își menține probitatea morală în discursul condamnatului 
și în perioada judecăţii și a detenției, iar persoana nu se consideră vinovată. În cazul 
acesta sunt prezente, la nivel discursiv, diverse tactici prin care respondenții 
neutralizează vinovăția și caracterul ilegal al acțiunilor desfășurate. Definițiile inițiale 
ale acțiunii rămân valabile ulterior condamnării (evident, cu nuanțe și diferențieri), iar 
condamnarea rămâne oarecum fără obiect în mintea persoanei condamnate, care se 
prezintă pe sine ca o victimă, uneori conjuncturală, a unei conspirații (de multe ori de 
natură politică, sau formată pe baza luptei politice și a instrumentalizării justiției în 
lupta politică), a unei răzbunări, a unei înscenări, a propriei naivități sau a unei 
încrederi necondiționate în oameni răuvoitori.  

• Unul resemnat-justificativ, prezent mai degrabă la femei: justificabilă moral la 
momentul desfășurării, fapta este redefinită sub aspectul gravității sale codificate din 
punct de vedere penal. În acest caz, evaluarea morală inițială formează, prin 
procedurile penale finalizate cu condamnare, o conștiință a ilegalității faptei comise, 
iar condamnarea are un obiect legitim în mintea persoanei condamnate.    

De unde această diferență semnificativă între femei și bărbați? Sunt mai multe aspecte 
de discutat la acest punct.  

În primul rând, interviurile analizate arată că întărirea aspectului moral, a 
acceptabilității sociale a faptelor comise, în special la condamnații de gen masculin, se 
produce în mare parte prin contribuția validării și suportului cotidian primit de la familie, 
prieteni, cunoștințe. Cu cât suportul social este mai des exprimat de ceilalți, cu atât sunt 
minimailzate mai mult efectele – în plan moral – ale faptelor penale comise și persistența 
sentimentelor de vinovăție.  

„Nu consider că am făcut ceva greșit (...) Și familia și prietenii m-au susținut. Toată 
lumea mă așteaptă înapoi să continuăm activitatea. (...) Am fost sprijinit, nu criticat. Am 
fost mereu sprijinit.” 

(Bărbat, fost cadru medical, trafic de infuență, penitenciar) 

Un caz nuanțat cu privire la atitudinile celor din jur în urma începerii anchetei penale, 
este cel al unui fost consilier în cadrul administrației publice centrale, condamnat pentru 
instigare la trafic de influență, deținut în cadrul unui penitenciar. Părinții și soția au fost 
persoanele care i-au fost alături în toată această perioadă, inclusiv copiii având cunoștință 
de situația în care acesta se află. Era însă evitat de unii prieteni și colegi. Colegii profesori 
din Franța, respondentul fiind și cadru universitar în străinătate, au acceptat să mai 
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colaboreze cu el. A avut parte de o reacție neplăcută din partea sistemului bancar în care 
lucrase și unde nu a mai avut acces. Întrucât dosarul său a fost mediatizat, multe uși i-au 
fost închise din punct de vedere profesional. Pe parcursul fazelor de urmărire penală și 
judecată nu a putut lucra în țară și a trebuit să plece în străinătate. 

Nu același suport social – oarecum constant și substanțial, și în multe cazuri 
necondiționat – a fost exprimat de femeile condamnate. Acestea au menționat mai 
degrabă larga dezaprobare de care s-au lovit, la nivelul interacțiunilor lor în societate, din 
momentul în care s-a aflat despre cercetarea lor penală, destituirea din funcție etc., 
atitudine care de multe ori nu s-a modificat pentru perioade lungi de timp, nici chiar în 
perioada de detenție. Nu doar cunoștințele, prietenii, colegii au fost surse de dezaprobare 
și condamnare morală a femeilor condamnate, ci uneori chiar familiile acestora. Este de 
notat totuși că diminuarea suportului familiei și al prietenilor nu se produce întotdeauna 
pe baza evaluărilor morale sau juridice ale situației în care individul este implicat, ci mai 
degrabă ca urmare a stigmatului social asociat detenției.   

Chiar și atunci când au parte de reacții împărțite, atât acuzatoare cât și de sprijin și 
susținere, se constată − din discuțiile purtate cu respondentele − o tendință mai 
accentuată, comparativ cu bărbații, de a internaliza criticile și respingerea. În mod 
special, traumele provocate propriilor copii și părinți pensionari devin surse inepuizabile 
de lamentări, rușine și respect de sine foarte scăzut, asociate cu disponibilitatea de a-și 
asuma vinovăția și faptele comise din perspectiva definițiilor penale ale acțiunilor 
respective.    

O fostă specialistă în domeniul social, de asemenea aflată în sistemul penitenciar, ne-a 
spus că „părinții (mei) sunt îngropați de vii, deşi mă susțin din toate punctele de vedere. 
Ca mamă, e o piatră foarte grea să-ți știi copilul închis. Soțul crede în puterea mea, dar 
rămâne totuși un om cu coloană vertebrală”.                 

Femeile condamnate constituie un grup cu vulnerabilități crescute. Semnificațiile pe 
care femeile, în special cele care execută pedeapsa în regim de detenție, le dau situațiilor 
prezente (în special cele legate de recunoașterea și exagerarea propriei culpabilități și 
sentimentele de pierdere iremediabilă date de încarcerare) par să aibă de multe ori 
legătură nu numai cu condițiile „obiective”, materiale, de detenție, dar și cu traume 
legate de relații abuzive, situații familiale deteriorate, legături de atașament erodate, 
anxioase etc. Aceste aspecte depășesc limitele studiului de față, însă din perspectiva 
prevenirii infracțiunilor de corupție, dar și a reabilitării sociale și psihologice a acestor 
deținute, s-ar putea sugera explorarea în profunzime, în cadrul unor studii viitoare, a 
legăturilor dintre vulnerabilitățile menționate și implicarea în săvârșirea actelor de 
corupție.   

Constatările acestui studiu referitoare la moralitatea infracțională feminină și 
masculină sunt congruente cu rezultate comparative obținute de alți cercetători care au 
studiat infracționalitatea gulerelor albe la femei. Infracționalitatea feminină este de 
multe ori un răspuns la nevoile personale sau familiale, mai degrabă decât exprimarea 
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unei tendințe spre un stil de viață hedonist – o formă de muncă, implică de multe ori 
beneficii reduse și este caracterizată de tăinuirea faptelor și lipsa de comunicare cu alte 
persoane despre activitatea infracțională derulată68. „Singurătatea” femeilor infractoare 
și puternica motivație legată de familie este susținută și de Daly69. După cum remarca 
Campbell70, în timp ce bărbații folosesc resursele ca mijloace de a obține statut și 
respect, femeile își construiesc un scop în sine din obținerea de resurse. De multe ori, 
femeile comit infracțiuni non-violente (inclusiv cele de corupție) „din dragoste pentru 
familie”.71 

Dorothy Zietz, într-un studiu calitativ datând din 1981, realizat cu femei deținute 
pentru fraudă într-un penitenciar din California, a înaintat următoarea tipologie de femei 
delapidatoare: 

• protectoarele obsesive, având ca principală motivație pentru comiterea infracțiunilor 
copiii; 

• visătoarele romantice, motivate de păstrarea iubirii unui soț/partener; 

• oportunistele lacome, care sunt motivate iniţial de copii sau dragostea soților, dar 
continuă datorită obișnuinței cu „viața bună” asigurată de acțiunile infracționale; 

• victimele presiunii și persuasiunii, motivate de teama pentru pierderea unei persoane 
dragi.72 

Toate aceste observații făcute de studii empirice anterioare confirmă sau se regăsesc 
și în eșantionul examinat în cadrul studiului de față, dar ceea ce se desprinde ca un factor 
decisiv care influențează femeile și bărbații, atât în implicarea în comiterea infracțiunilor 
de corupție, cât și în formularea neutralizărilor și justificărilor morale ulterioare, este 
orientarea către resurse: în timp ce femeile tind să comită infracțiuni pentru a acumula 
sau menține resurse, bărbații mai degrabă se folosesc de resurse pentru a acumula la 
capitolul status.     

Bărbații și femeile incluși în eșantion pleacă, în comiterea faptelor de corupție, de pe 
poziții socioprofesionale diferite. Pe lângă faptul că majoritatea respondenților au studii 
superioare, cu excepțiile notabile a două femei, la bărbați observăm că anterior acuzării, 
dar chiar și după aceea, în unele cazuri, în timpul procedurilor penale, aceștia au plecat 
de pe poziții consolidate din punct de vedere profesional (magistrat, polițist, cadru 

                                                           
68 Gilbert Geis, White-Collar and Corporate Crime: A Documentary and Reference Guide, 
Greenwood, 2011, passim; Kelley Blanchette, Shelley Lynn Brown, The assessment and treatment 
of women offenders: An integrative perspective, John Wiley & Sons Ltd., 2006, passim. 
69 Kathleen Daly, Rethinking Judicial Paternalism: Gender, Work-Family Relations, and Sentencing, 
„Gender and Society” 3 (1), pp. 9-36, 1989a, passim; Kathleen, Daly, Gender and Varieties of 
White-Collar Crime, „Criminology” 27 (4), pp. 769-794, 1989b, passim.   
70 Anne Campbell, A Mind of Her Own: The Evolutionary Psychology of Women, Oxford: Oxford 
University Press, 2002, passim.  
71 Ibid., p. 219. 
72 Dorothy Zietz, Women who embezzle or Defraud - A Study of Convicted Felons, New York: 
Praeger, pp. 150-151, 1981. 
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medical, cadru didactic, funcţionar public), multe dintre aceste poziții fiind de conducere 
în organizațiile în care activau. 

În cazul femeilor din eșantion nu întâlnim această structură profesională și de putere. 
În afara unui caz notabil al unei specialiste în domeniul social, destul de influentă în zona 
în care activa, femeile din eșantion sunt fie beneficiare de ajutor social, fie pensionare, 
fie agenți de vânzări sau funcționare aflate pe poziții de execuție. Paradoxul, în cazul 
femeilor, este că deși pleacă în comiterea infracțiunii de pe o poziție morală mai 
îndreptățită – nevoia de a performa față de alții, de a îngriji, de a-și exprima dragostea, 
de a depăși momente grele de sărăcie și deprivare – luând în calcul pozițiile de 
inferioritate socioprofesională, comparativ cu ale bărbaților, condamnarea le închide 
posibilitățile de neutralizare, de reafirmare a moralității faptelor lor. În consecință, ele 
tind să-și recunoască vinovăția mult mai repede și nu dezvoltă repertorii prea diverse de 
justificare. Imoralitatea faptelor este recunoscută, în perioada post-condamnare, pe 
fondul sentimentului de eșec față de ele însele și față de persoanele apropiate, pe fondul 
rușinii și al diminuării respectului de sine.   

Criminologii au descoperit că relatările bărbaților conțin mai multe tactici defensive, 
comparativ cu femeile, consemnând faptul că femeile sunt mai „politicoase”, aspect ce 
probabil se datorează statutului lor (perceput ca) inferior.  De asemenea, s-a constatat că 
femeile au tendința de a-și cere scuze mai mult decât bărbații și de a se baza pe 
exprimarea regretului, cum ar fi: „Sunt atât de rușinată”.73 

Deoarece, în general, infractorii de tipul „gulerelor albe” sunt persoane cu o bună 
cunoaștere a normelor, orice infractor trebuie să treacă peste un prag moral pentru a 
putea încălca legi sau norme etice. Pentru a-și menține identitatea de cetățean 
respectabil, infractorul trebuie să ajusteze „obiectivul normativ” prin care societatea îi 
observă comportamentul. După cum am subliniat în secțiunile precedente, tehnicile de 
neutralizare nu sunt numai raționalizări post-hoc ale criminalității gulerelor albe, ele 
putând să preceadă încălcarea legii și, prin urmare, să faciliteze, din punct de vedere 
moral, nerespectarea acesteia74. 

Inerția evaluării morale este în strânsă legătură cu pozițiile de status și prestigiu pe 
care bărbații le dețineau înainte de acuzare sau condamnare. În plus, aceste poziții au tins 
să producă importante efecte de suport social și validare din partea cunoscuților și a 
familiei chiar și după condamnare, lucru care evident nu s-a întâmplat în cazul femeilor. 
Dacă au fost persoane relevante înainte de condamnare, bărbații tind să rămână persoane 
importante și după condamnare. Aceasta nu înseamnă că experiența condamnării nu 
produce anumite schimbări, reevealuări, dezamăgiri, chiar și la bărbați. Acestea sunt însă 

                                                           
73 Janice Goldstraw, Russell G. Smith,Yuka Sakurai, Gender and Serious Fraud in Australia and New 
Zealand. Trends and Issues in Crime and Criminal Justice 292, 2005, Australian Institute of 
Criminology, passim. 
74 Gjalt de Graaf, Patrick von Maravić, Pieter Wagenaar (eds.) The Good Cause: Theoretical 
Perspectives on Corruption, Barbara Budrich Publishers, Opladen & Farmington Hills, MI 2010, p. 
138. 
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mult atenuate, comparativ cu ceea ce experimentează femeile deținute sau aflate în 
supravegherea probațiunii. Aşadar, bărbații tind să reproducă și să reitereze ideea 
nevinovăției, a moralității, altruismului, loialității, iar în acest scop mobilizează o serie 
întreagă de neutralizări, argumente, justificări.          

În aceste cazuri, moralitatea este autoatribuită mai uşor prin comparaţia cu caracterul 
presupus imoral al politicilor și legislației anticorupție care sunt descrise și contestate sub 
o serie de aspecte, în principal fiind percepute ca aplicate selectiv și inegal, cu protejarea 
celor de la vârf și pedepsirea celor de la bază:  

 „Legislația cred că există. Dar cei aflați în vârful puterii și care fac cele mai mari acte de 
corupție nu sunt trași la răspundere. Corupția există la cel mai înalt nivel. Începe de la 
vârf”. (Bărbat, 47 ani, fost reprezentant al administraţiei publice locale, serviciu de 
probațiune, condamnat pentru trafic de influență) 

„Cei de jos sunt pedepsiți mai grav”. (Femeie, fostă muncitoare, serviciu de probaţiune, 
condamnată pentru dare de mită)  

Autovalidarea morală a infracțiunii și a infractorului vin, în aceste neutralizări, cu 
narative autovictimizatoare care au în centru logica luptei politice (căreia condamnații le-
au căzut victime, anticorupția fiind descrisă de obicei ca o armă a învingătorilor luptei 
politice), logici argumentative din registrul euroscepticismului și al periferializării. Cu alte 
cuvinte, responsabilitatea și vinovăția pentru fapta care a atras condamnarea sunt injuste 
și nu pot fi atribuite respondenților pentru că politica anticorupție care a dus la 
instrumentarea cazurilor lor este văzută de acești respondenți ca un instrument ideologic 
al UE pentru țările sărace și periferice ale Uniunii, care urmărește cu orice preț să 
găsească vinovați niște țapi ispășitori în spiritul efectuării „normei”.  

Există însă și alte repertorii de reproșuri pe care și le adresează lor însele aceste 
persoane. Spre exemplu, încrederea pe care au avut-o în anumiți parteneri, colegi, 
cunoștințe la momentul comiterii faptei. Nu fapta în sine a fost blamabilă din punct de 
vedere juridic, social și moral, ci încrederea cu care și-au învestit relațiile cu anumite 
persoane care fie au fost denunțători, fie martori, în general persoane rămase 
nepedepsite în urma deferirii faptei justiției. Alteori, respondenții s-au autoblamat pentru 
lipsa de vigilență și neatenția cu care au tratat semnarea unor contracte sau alte 
documente.   

„Nu am fost suficient de vigilent. Dacă m-aș întoarce în timp aș fi mult mai atent. Chiar 
și cele mai mici detalii trebuie analizate. Să nu ai încredere în oricine”. (Bărbat, fost 
reprezentant al administraţiei publice locale, serviciu de probaţiune, condamnat pentru 
trafic de influență) 

Un caz ilustrativ pentru un alt mod de argumentare a nevinovăției și nedreptății 
verdictului justiției în ceea ce îi privește este cel al bărbaților care ocupau la momentul 
condamnării poziții cheie în administrație. Aceștia tind să neutralizeze caracterul 
reprobabil al faptei prin argumentul serviciului adus comunității în activitatea lor. 
Proiectele pentru comunitate, realizarea unor lucrări urgente și necesare devin în mod 
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evident indicatori ai aprecierii publice și ai capitalului politic și administrativ al acestor 
persoane, dar justifică sau minimizează infracțiuni precum traficul de influență, 
descoperite, de exemplu, în procedurile de achiziții publice.  

Faptul că aceste persoane cu poziții-cheie la nivel de comunitate își extrag autoritatea 
și legitimitatea prin forme de clientelism (servicii publice pentru suport politic/voturi), în 
felul acesta privatizând serviciul public local, pare să disimuleze, în propria logică de 
neutralizare a faptei de corupție, vinovăția și caracterul imoral al propriilor acțiuni.  

„Am avut familia aproape. Și rudele, și prietenii. Când s-a dat sentința, am avut o listă 
lungă de semnături de susținere de la oameni. Au fost mai multe semnături de susținere 
chiar și decât voturile primite când am fost ales. (...) Am ajutat mereu comunitatea”. 
(Bărbat, fost reprezentant al administraţiei publice locale, serviciu de probaţiune, 
condamnat pentru trafic de influență)  

„Am fost sprijinit. Atitudinea nu s-a schimbat. Toată comunitatea mă știe de mulți ani. 
M-au cunoscut în contextul desfășurării activității de medic veterinar. Și cât am fost în 
funcție am continuat să ajut oamenii în acest context.” (idem.)  

Oarecum în același registru, dar cu anumite diferențe interesante, este cazul unui fost 
polițist, acuzat, printre altele, de luare de mită, care invocă prietenia și orientarea sa 
altruistă față de persoana căreia i-a returnat permisul de șofer și i-a eliminat fapta comisă 
(accident cu pagube materiale) din registrul online al abaterilor rutiere. Ajutorul acordat 
persoanei apropiate justifică, într-o oarecare măsură, în opinia respondentului, comiterea 
faptei, pe care, altfel, condamnatul o recunoaște și și-o asumă.          

Similar, cazul unui fost cadru medical: 

„Nu consider că am făcut ceva greșit. Am participat la discuții. M-am gândit că au 
familie, copii, carieră. De aceea i-am protejat oarecum. În sinea mea nu am ce să îmi 
reproșez. Poate doar din punct de vedere moral (n.aut. mai degrabă «juridic»). Am greșit 
că am acoperit polițiștii, dar legea e absurdă. (...) Asistarea la o discuție este faptă de 
corupție și ești închis? Există și criterii morale/umanitare de respectat. Dacă ai un 
membru al familiei care suferă un accident și este dus la un spital unde ai un unchi care 
lucrează, este normal să îl întrebi. Ăsta e trafic?” (Bărbat, cadru medical, complicitate la 
trafic de infuență, penitenciar) 

Dualitatea evaluării morale este evidentă în cazul prezentat anterior. Pe de o parte, 
respondentul nu consideră că a greșit atâta vreme cât a protejat niște persoane care au 
familii și copii. Pe de altă parte, când își pune problema vinovăției față de lege, consideră 
că a greșit, dar că legea este absurdă, absurditatea fiind implicită tocmai prin faptul că 
atunci când este aplicată de polițiști și magistrați nu sunt luate în considerare contextele 
sociale în care se produc aceste fapte. Tehnica de neutralizare a blamării anchetatorilor 
specificată de Sykes și Matza este foarte vizibilă aici.75  

                                                           
75 Gersham Sykes, David Matza, op. cit., p. 668.  
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„A fost o ambiție din partea procurorilor, așa o văd din punctul meu de vedere, absurdă. 
În sinea mea nu am ce să îmi reproșez. (...) Am o familie, nu am antedecente. Am greșit, 
dar nu sunt de acord cu pedeapsa cu executare.” (idem.)  

În această logică apare de multe ori problema definirii faptelor de corupție, mai mulți 
respondenți apreciind că rămâne de multe ori neanchetată și necondamnată corupția 
legată de „autostrăzi, licitații, contracte, de pildă Bechtel, licitații trucate, contractele 
cu statul ale unor persoane privilegiate politic”.  (idem.)  

Majoritatea respondenților, indiferent de gen, statut social, recunoașterea sau 
nerecunoașterea vinovăției, au exprimat într-o formă sau alta ideea conform căreia 
corupția este, sau ar trebui să fie, un tip de infracționalitate mai acceptabilă, sau mai 
puțin condamnabilă din punct de vedere social, observație reflectată de opinii care 
consideră că pedeapsa închisorii cu suspendare ar fi fost suficientă, că pedepsele sunt 
mult prea lungi în raport cu cele date pentru alte infracțiuni (în general cele cu violență și 
vătămare corporală).  

Aceste observații sunt convergente cu cele ale lui Stadler și Benson în studiul lor 
privind compararea relatărilor și tehnicilor de neutralizare ale deținuților din categoria 
„gulerelor albe”: „deținuții cu gulere albe au avut o predispoziție redusă de a-și exprima 
vinovăția pentru fapta comisă, de a considera că merită o pedeapsă cu executare sau de a 
accepta să fie etichetați drept infractori”.76 

În aceeași ordine de idei, poate fi formulată o altă tipologie, aceea a persoanelor cu 
un status mai modest, care tind să considere că „cei mici sunt pedepsiți prea aspru”, pe 
de o parte, și cea a persoanelor cu un status ridicat, care consideră că sunt victime ale 
conspirațiilor și înscenării și că adevărații vinovați din dosarele în care au fost condamnați 
au rămas nepedepsiți sau au fost pedepsiți prea blând în raport cu respondenții. Aceștia 
invocă în sprijinul argumentelor lor, inclusiv faptul că au fost făcute erori judiciare, 
încadrări eronate și că au fost administrate și forțate diverse dovezi neconcludente cu 
scopul de a-i prinde pe ei, mai degrabă decât pe alții dintre cei implicați.    

Tehnică de 
neutralizare 

Neutralizări și evaluări morale folosite de respondenți 

Negarea 
responsabilității 

„Nu aveam ce să recunosc pentru că nu am participat cu nimic. Am 
asistat la o discuție”;  

„Îmi reproșez doar că am avut încredere în contabilă”;  

„Nu credeam că fac ceva greșit. Toată lumea o făcea în jurul meu și, 
deși credeam că există un risc, consideram că era ceva normal.” 

Negarea vătămării 
„Nu aveam ce să recunosc pentru că nu am participat cu nimic. Am 
asistat la o discuție”;  

                                                           
76 William A. Stadler, Michael L. Benson, Revisiting the Guilty Mind: The Neutralization of White-
Collar Crime, „Criminal Justice Review” 37 (4), p. 507, 2012. 
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„Nu aveam ce să recunosc. Dacă știam că am făcut ceva, recunoșteam, 
luam o pedeapsă cu supendare și se termina totul mult mai repede și îmi 
reluam viața obișnuită. Am ajuns aici fără să fiu vinovat. Nu am fost 
prins cu nimic. Prejudiciul în cauză a fost zero”; 

„Eu nu am greșit cu nimic. Nu îmi reproșez nimic. Eu sunt intelectual”;   

Negarea victimei 

„Am ajutat comunitatea cât am fost edil. Nu mă consider vinovat pentru 
că am avut cele mai bune intenții”;  

„Mi s-a înscenat un flagrant. Eu am fost tras pe sfoară. A fost o 
capcană”. 

Blamarea 
anchetatorilor 

„Am fost scos țap ispășitor în această speță”;  

„Nu a fost un proces corect. Consider că această condamnare este un 
abuz, o răzbunare, o greșeală”;  

„Am fost pus la grămadă. Ca să îmi fac o apărare, trebuia să existe o 
acuzare. La mine nu s-a spus nimic concret. Sunt o victimă, este vorba 
de o eroare judiciară”;  

„Dosarul a fost făcut ca să condamne un om mare, și din cauza asta mai 
tragi și oameni mici de pe lângă”;  

„A fost o înscenare, iar el «a picat» la mijloc. Este de părere că a fost o 
victimă colaterală”;  

„Am recunoscut ca să scap, dar eu sunt nevinovat. Restul e o 
înscenare.” 

Apelul la loialități 
superioare-interese 
mai mari 

„Doar am vrut să ajut, am ajutat întotdeauna atunci când mi s-a cerut 
sprijinul întrucât în acest mod am fost educat. La acel moment nu știam 
că fac ceva ilegal”;  

„Nu știu dacă a fost o eroare judiciară sau o ambiție prostească a 
procurorilor. O fi cheltuit bani cu ancheta. M-am gândit că au familie, 
copii, carieră. De aceea i-am protejat oarecum. În sinea mea nu am ce 
să îmi reproșez. Am greșit că am acoperit polițiștii, dar legea e 
absurdă”. 

 
Tabelul 4. Tehnici de neutralizare și reabilitare morală folosite de participanții la studiu, conform 
schemei lui Sykes și Matza. 
 

Indiferent de tehnicile de neutralizare utilizate pentru explicarea comportamentului 
adoptat, „acestea devin un mod de menținere a ordinii în viaţa personală, mai ales atunci 
când individului îi este atribuită calitatea de autor al acţiunilor care îi contestă imaginea 
de sine”.77  

                                                           
77 Barry Vaughan, The internal narrative of desistance, „British Journal of criminology” 47 (3), p. 399, 
2007.  
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 Femei Bărbați 

Motivații 
Nevoi, ajutorul pentru alții 
(în special membri ai 
familiei) 

Lăcomie, statut social, 
ambiție pentru sine  

Sprijin social și din partea familiei în 
perioada post-condamnare Scăzut Mediu și ridicat 

Repertorii de înlăturare a răspunderii Preponderent scuze Preponderent justificări78 

Evaluări morale post-factum Recunoaștere a vinovăției 
și responsabilității 

Nerecunoașterea vinovăției 
și a responsabilității 

Definiții ale infracțiunii pre-comitere Fapta este (i)morală  Fapta este morală 

Definiții ale infracțiunii post-
comitere Fapta este imorală Fapta este morală 

Folosirea neutralizărilor și a 
justificărilor Moderată, rară, seacă Ridicată, frecventă, 

creativă 

Resimțirea consecințelor pedepsei în 
plan psihologic (cu sentimente și 
emoții de tipul rușinii79, deznădejdii, 
regretului etc.) și social 

Puternică și foarte 
puternică Scăzută și moderată 

 
Tabelul 5. Femei și bărbați: Motivații și orientări morale în comiterea infracțiunilor, conform 
eșantionului studiat.  

                                                           
78 Citând studii criminologice, Janice Goldstraw-White arată că oamenii recunosc în general că 
acțiunile lor deviante sunt greșite, dar, de obicei, refuză oarecum să accepte responsabilitatea 
pentru acestea. Indivizii pot face acest lucru afirmând că au fost factori în afara controlului lor, sau 
că nu au intenționat niciodată să provoace vreun prejudiciu, sau că urmările acțiunilor lor nu erau 
previzibile, sau nu le-au putut preveni. Diferența între justificări și scuze este dată de faptul că, în 
cazul justificărilor, indivizii acceptă responsabilitatea pentru comportamentu lor, dar neagă 
calitatea peiorativă asociată cu acesta. Astfel, comportamentul este privit ca legitim în unele 
circumstanțe - adică individul încearcă să pretindă că actul nu este atât de rău, pe cât, într-un alt 
context, ar putea fi judecat. Prin urmare, justificările admit nedreptatea faptei, însă, spre 
deosebire de scuze, făptuitorul susține că modul cum a procedat era permis, sau chiar necesar, în 
circumstanțele din momentul respectiv (Janice Goldstraw-White, White-Collar Crime, Accounts of 
Offending Behaviour, Palgrave Macmillan, 2012, pp. 14-15). 
79 Când sunt rușinați, oamenii se simt inferiori din punct de vedere fizic, psihologic și social. Există 
o schimbare dramatică în percepția și experiența asupra sinelui. Oamenii aflați în mijlocul unei 
experiențe rușinoase se simt mici, inferiori, nedemni, disprețuiți. În același timp, există o 
sensibilitate acută la posibilitatea evaluării sociale. Oamenii rușinați simt ochii altora asupra lor, 
chiar și  atunci când resimt emoția în singurătate. Reacția imediată nu este de a-și scuza și a repara 
situația, ci mai degrabă de a se ascunde sau a scăpa. Acest lucru este de înțeles, deoarece durerea 
este mare, sinele este afectat, iar sarcina (de a transforma eul din fundamental defectat în bine) 
este copleșitoare. Rușinea și vinovăția sunt emoții cu o relevanță deosebită pentru domeniul 
criminologiei și în special pentru procesul de reabilitare. În general sunt privite ca emoții „morale” 
de chintesență datorită presupuselor roluri în inhibarea comportamentului imoral, indezirabil din 
punct de vedere social și favorizarea comportamentului altruist, prosocial (June P. 
Tangney, Jeffrey Stuewig, Debra Mashek, Mark Hastings, Assessing Jail Inmates' Proneness to Shame 
and Guilt: Feeling Bad About the Behavior or the Self?, „Criminal Justice and Behavior” 38(7), pp. 
710-711, 2011). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tangney%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21743757
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stuewig%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21743757
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mashek%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21743757
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hastings%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21743757
https://www.researchgate.net/journal/0093-8548_Criminal_Justice_and_Behavior
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Bărbați Femei 

Nu recunoaște săvârșirea faptelor imputate, nu este 
de acord cu etichetarea faptelor sale ca fapte de 
corupție, se consideră nedreptățit. 

Consideră că a fost scos „țap ispășitor” în această 
speță. 

 

A recunoscut fapta. Se descurca foarte 
greu din punct de vedere financiar. A 
invocat lipsa banilor, dar și faptul că a 
fost încurajată de respectiva asistentă 
care a menționat aspecte nereale în 
dosarul său medical. 

Consideră ca a greșit, este de acord cu 
etichetarea ca faptă de corupţie, îi este 
rușine de ceea ce a făcut. Consideră 
procedurile judiciare și condamnare ca 
fiind corecte. 

Consideră că „cei de jos sunt pedepsiți 
mai grav”. 

„Nu vorbesc cu nimeni nimic. Mi-e rușine 
de ce am făcut.” 

„Judecătoarea mi-a vorbit foarte urât, 
mi-a zis că sunt avară.” 

Doar a vrut să ajute, a ajutat întotdeauna atunci 
când i s-a cerut sprijinul întrucât în acest mod a fost 
educat. La acel moment nu știa că face ceva ilegal. 

La acel moment nu a considerat că a făcut ceva 
greșit însă ulterior a înțeles gravitatea faptei, chiar 
spre finalul cercetării penale. Respondentul este de 
părere că ceea ce a făcut poate fi etichetat drept 
act de corupție. Consideră că procedurile penale și 
condamnarea sunt 100% corecte. 

„Luam ajutor social și nu am fost 3 luni 
la „prestație” (ore de muncă) și am dat 
domnului de la acte 80 de lei să nu 
spună, ca să pot lua ajutorul social. Am 
recunoscut tot de prima dată.” 

„Nu credeam că fac ceva greșit. Toată 
lumea o făcea în jurul meu și, deși 
credeam că există un risc, consideram 
că era ceva normal”. 

„Mie-era teamă că va rămâne copilul 
singur.” 

„Totul a fost corect, doamna judecător 
a fost foarte blândă, ne-a ajutat foarte 
mult să înțelegem, a fost foarte corectă 
şi drăguţă. Doamna procuror la fel.” 

„De la poziția socială pe care am avut-o să vii să 
mănânci cu oameni condamnați pentru omor?!”  

La momentul săvârşirii faptelor nu i se 
părea grav ca cineva să primească o 
cafea.  

Recunoaşte că a luat mită şi îi pare 
foarte rău. 

A avut sprijin de la familie şi câţiva 
prieteni. Atitudinea soţului s-a shimbat 
în ultima vreme – nu o mai susţine, îi 
reproșează că nu a declarat tot ce ştia.  

Consideră că şi-a făcut praf toată 
familia.  

A avut probleme cu un procuror DNA 
care îi vorbea urât, ameninţa. Nu i-a 
făcut reclamaţie pentru că i-a fost frică. 
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Îşi doreşte ca „toată lumea să fie egală 
şi în justiţie”. 

Crede că este vinovată (nu doar colegii 
care au încurajat-o să li se alăture în 
primirea de foloase necuvenite), dar 
consideră că nu s-ar fi ajuns aici dacă ar 
fi fost conştientizată prin regulamente, 
şedinţe etc.  

„Nu aveam ce să recunosc pentru că nu am 
participat cu nimic. Am asistat la o discuție. Nu 
consider că am făcut ceva greșit”.  

„Recunosc că am participat la discuții, dar eu nu am 
cerut/primit nimic”. 

„Nu știu dacă a fost o eroare judiciară sau o ambiție 
prostească a procurorilor. O fi cheltuit bani cu 
ancheta.” 

„M-am gândit că au familie, copii, carieră. De aceea 
i-am protejat oarecum. În sinea mea nu am ce să 
îmi reproșez. Am greșit că am acoperit polițiștii, dar 
legea e absurdă.” 

„Alte fapte le apreciez ca fiind corupte: autostrăzi 
(licitațiile, contractele)”. 

„Am greșit, dar nu sunt de acord cu pedeapsa cu 
executare. Pedeapsa cu suspendare era suficientă. 
Sau chiar o sancțiune pecuniară. Era suficient să mi 
se explice că am greșit, de ce și să mi se dea altă 
pedeapsă: arest la domiciliu, pedeapsă cu 
suspendare, să mi se taie din salariu. Este mult prea 
drastică pedeapsa.” 

Recunoaşte că este vinovată şi consideră 
că merită să-şi execute pedeapsa.  

Cel mai important lucru pentru ea a fost 
multă vreme să fie mama ei sănătoasă 
(mama este acum decedată).  

Nu are sprijin de la concubin în timpul 
detenţiei, deşi acesta locuieşte în 
apartamentul ei.    

Nu comunică absolut deloc cu rudele. 
Fratele refuză să discute cu ea, o 
consideră vinovată de moartea mamei.   

În timpul comiterii faptei nu a 
comunicat cu nimeni, nu a ştiut nimeni.  

„Am fost pus la grămadă. Ca să îmi fac o apărare, 
trebuia să existe o acuzare. La mine nu s-a spus 
nimic concret. Sunt o victimă, este vorba de o 
eroare judiciară.”  

„Lupta împotriva corupției este un brand de țară. 
Nu ai cum să te lupți cu corupția atâta timp cât 
sistemul e prost. Poți să limitezi efectele. Dar noi nu 
știm ce este corupția. Existau și cazuri corupte, dar 
nu cazul meu.” 

În comiterea faptelor nu s-a consultat cu 
nimeni. Familia nu a ştiut nimic.  

Consideră că merită o pedeapsă, dar că 
ar fi fost mai potrivit să existe pedeapsa 
închisorii cu suspendare şi obligaţii de 
muncă, plus reuperarea prejudiciului.   

„În politică e cea mai mare corupție. Acolo ajungi 
cu bani.”  

„Nu aveam ce să recunosc. Dacă știam că am făcut 
ceva, recunoșteam, luam o pedeapsă cu suspendare 
și se termina totul mult mai repede și îmi reluam 
viața obișnuită. Am ajuns aici fără să fiu vinovat. Nu 
am fost prins cu nimic. Prejudiciul în cauză a fost 
zero”. 

 

Respondentul menționează că nu a fost determinat 
de niciun factor și consideră că a fost o înscenare, 
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iar el „a picat” la mijloc. 

Nu a recunoscut fapta, considerându-se nevinovat. 
Este de părere că a fost o victimă colaterală. Nu 
este de acord cu etichetarea faptelor sale ca fapte 
de corupție întrucât nu avea atribuții în ceea ce 
privește operațiunea de vânzare. 

A recunoscut fapta. Consideră că a greșit și nu 
credea că se va ajunge la astfel de consecințe. Este 
de acord cu etichetarea faptelor sale ca fapte de 
corupție. Respondentul a invocat prietenia cu cel 
pentru care a intervenit, nu a solicitat suma de bani 
primită. 

 

„Am recunoscut ca să scap, dar eu sunt nevinovat, 
nu am cerut nimic acelui om”.  

Nu recunoaște vreo vină. Ce a făcut el n-a fost 
greșit, nici fapta n-a fost greșită. Își reproșează doar 
că a avut încredere în contabilă. „Restul e o 
înscenare”. S-a rușinat când a început să 
povestească despre faptă, i-au dat lacrimile, iar 
ochii i s-au înroșit. I s-a înscenat un flagrant. „Eu am 
fost tras pe sfoară. A fost o capcană. Trebuia doar 
să fiu mai vigilent. Am ajutat mereu comunitatea.” 

 

 
Tabelul 6. Repertorii ale femeilor și bărbaților participanți la cercetarea calitativă. 
 

VI. Componenta cantitativă a studiului criminologic 

Studiul criminologic conține și o componentă cantitativă realizată prin chestionar cu 
persoane condamnate pentru infracțiuni de corupție. Obiectivul acestei anchete a fost 
obținerea unor date cantitative referitoare la modul în care condamnații pentru corupție 
se raportează la acest tip de infracțiuni și determinarea unor cauze și factori ai corupției 
așa cum sunt percepute de persoanele condamnate. Perioada de desfășurare, februarie-
noiembrie 2020, a inclus elaborarea instrumentului de cercetare, colectarea datelor și 
analiza acestora, și a fost afectată de restricțiile impuse de pandemia de COVID-19. 
Finalizarea anchetei a fost posibilă datorită sprijinului Administrației Naționale a 
Penitenciarelor și al Direcției Naționale de Probațiune, care au contribuit la un efort 
prelungit de colectare a datelor în condițiile restrictive impuse de pandemie.  

 
Aspecte metodologice 

Structura chestionarului folosit pentru realizarea anchetei criminologice a inclus 
întrebări de tip scală pentru orientări valorice și evaluări ale motivelor percepute pentru 
comiterea faptelor de corupție, grupate în motivații individuale, organizaționale, sociale. 
De asemenea, chestionarul a conținut seturi de întrebări de poziționare cu privire la 
modul în care respondenții percep infracțiunile de corupție și corupția ca fenomen social 
în contextul condamnării și al executării/suspendării pedepsei. O altă secțiune a cuprins 
întrebări privitoare la practici în cadrul mediului organizațional al respondentului, anterior 
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condamnării. Nu în ultimul rând, au fost incluse întrebări privitoare la percepția corupției 
și la prevenirea acesteia, cât și itemi referitori la contextul individual și familial al 
respondentului anterior condamnării. Structura chestionarului a reflectat principalele 
dimensiuni conceptuale de referință ale cercetării: factorii individuali (motivații – nevoi și 
aspirații; filtru moral – valori sociale, norme personale/sociale; resurse – economice, 
sociale, educaționale) și organizaționali (practici de conducere, control și organizare; 
oportunități de încălcare a regulilor; practici de prevenire a corupției și de asigurare a 
unui climat de integritate) ai corupției.      

Analiza de față se bazează pe colectarea a 334 de chestionare. 150 dintre acestea au 
fost completate în penitenciare, incluzând astfel aproape trei sferturi din populația 
națională de deținuți pentru fapte de corupție80. Chestionarul a fost prezentat majorității 
persoanelor aflate în detenție pentru infracțiunile de interes, urmărindu-se reflectarea în 
totalitate a acestei populații în eșantionul anchetei, însă au existat mai multe refuzuri și 
transferuri de deținuți între penitenciare care au limitat completarea chestionarului din 
această perspectivă.  

Celelalte chestionare cuprinse în eșantion, în număr de 184 (aproximativ 13% din 
populația totală aflată în supravegherea serviciilor de probațiune cu condamnări pentru 
corupție), au fost completate în cadrul serviciilor de probațiune81 cu persoane aflate în 
supravegherea acestora, condamnate pentru infracțiuni de corupție. 

Eșantionul rezultat este reprezentativ la nivel național (sub raport de populație de 
referință – condamnații pentru corupție, deținuți sau în supravegherea serviciilor de 
probațiune) pentru un nivel de încredere/probabilitate de 95% și o marjă de eroare de 5%. 

Completarea chestionarului s-a derulat, în cadrul Administrației Naționale a 
Penitenciarelor, pe parcursul a aproximativ două luni, începând în februarie și finalizându-
se în aprilie 2020. Din cauza dificultăților instituționale și generale impuse de pandemia 
de COVID-19 (inclusiv instituirea stării de urgență în lunile martie-mai 2020), completarea 
chestionarelor a fost prelungită în cadrul serviciilor de probațiune, și a fost întreruptă în 
repetate rânduri. Practic, completarea chestionarelor de către persoanele aflate în 
suprevegherea ofițerilor de probațiune a continuat pînă în luna octombrie, în scopul 
obținerii unui eșantion cât mai cuprinzător pentru populația studiată82. 

                                                           
80 30 de penitenciare (din cele 31, cu excepția a 4 unități de tip spital-penitenciar, care au 
raportat, în ianuarie-februarie 2020, că au în custodie persoane condamnate pentru infracțiunile de 
interes pentru studiu) au trimis chestionare completate către Ministerul Justiției. Aproximarea 
mărimii eșantionului ANP raportată la populația de deținuți condamnați pentru fapte de corupție la 
nivel național face referire la datele transmise de ANP în ianuarie-februarie 2020. ANP a transmis 
atunci că are în custodie 208 persoane care întrunesc criteriile pentru a fi incluse în eșantionul 
studiului. Chestionarul a fost prezentat unui număr de 198 potențiali respondenți. (Diferența de 10 
persoane este reprezentată de deținuții din cadrul spitalelor-penitenciar: din considerente de 
sănătate, aceștia nu au fost contactați pentru completarea chestionarului.)    
81 Serviciile de probațiune din 24 de județe au trimis chestionare completate către Ministerul 
Justiției. 
82 Populația de referință raportată de DNP în ianuarie 2020 a fost de 1.426 de persoane (aflate în 
evidența celor 42 de servicii de probațiune la nivel național). 
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Colectarea datelor s-a efectuat prin intermediul chestionarelor tipărite. Chestionarul a 
fost distribuit în format electronic către ANP și DNP, care au redistribuit instrumentul în 
format electronic unităților din subordine responsabile cu colectarea. Instrumentul a fost 
tipărit și multiplicat, iar răspunsurile au fost înregistrate, în cele mai multe cazuri, în 
cadrul întâlnirilor față în față dintre ofițeri de penitenciare/probațiune și respondenți. 
Anumite excepții au fost chestionarele completate în cadrul serviciilor de probațiune în 
lunile septembrie-octombrie 2020, când rigorile instituționale datorate răspândirii 
infecțiilor SARS-COV-2 în populația generală a impus completarea chestionarelor prin 
telefon. Fiecare chestionar completat a fost secondat de un formular de consimțământ, 
completat și semnat de respondent. (În cazul chestionarelor completate prin telefon, 
procesul de completare şi semnare a formularelor de consimţământ a fost prelungit, fiind 
dependent de modul de organizare a şedinţelor de consiliere în condiţiile pandemiei de 
COVID-19) Confidențialitatea răspunsurilor și caracterul anonim al anchetei au fost 
păstrate pe toată durata derulării studiului.  

Procesarea și introducerea datelor în format Excel a urmat colectării datelor. Din 
Excel, baza de date a fost transferată în programul de analiză statistică SPSS, unde s-a 
procedat la verificarea și validarea bazei de date, etichetarea denumirii variabilelor și a 
variantelor de răspuns. SPSS a fost folosit pentru tabelare și pentru efectuarea analizelor 
statistice – frecvențe, statistici descriptive (scoruri medii), cross-tab-uri, corelații între 
variabile. Rezultatele acestor analize au fost transferate ulterior în excel pentru editarea 
tabelelor și a graficelor rezultate, de unde au fost preluate și folosite în raportul de față. 

      
Structura eșantionului 

Eșantionul studiat a inclus, în cea mai mare parte, bărbați, în număr de 273 de 
persoane. Femeile intervievate – 61 de persoane – au provenit, în proporții oarecum egale, 
din mediul penitenciar (29  de persoane) și din probațiune (32 de persoane). Proporția 
dintre femei și bărbați în cadrul structurii eșantionului (aproximativ 1 femeie la 5,5 
bărbați) reflectă frecvența în general mult mai ridicată a condamnărilor pentru corupție în 
rândul bărbaților.  

Sub aspectul vârstei, majoritatea respondenților au vârste cuprinse între 41 și 60 ani, 
însumând aproximativ 61% dintre persoanele intervievate. Atât bărbații cât și femeile au 
reprezentare ridicată în raport cu totalul eșantionului la nivelul grupelor de vârstă 41-50 și 
51-60 ani. Astfel, femeile din grupa de vârstă 41-50 ani reprezintă 5,1% din totalul 
eșantionului, iar cele din categoria 51-60 ani 7,5%, în contrast cu reprezentarea mult mai 
scazută în celelalte categorii de referință (22-30 – 0,3%, 31-40 – 1,8% și peste 60 ani – 
3,6%). Bărbații din categoria de vârstă 41-50 reprezintă 24,3% din totalul eșantionului, iar 
cei din categoria 51-60 ani 24,6%. Aceste cifre indică, printre altele, faptul că persoanele 
condamnate pentru corupție sunt în general dintre cele care au atins un nivel profesional 
ridicat și o etapă avansată a carierei. 

 



 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 
 www.poca.ro 62 

 

 

 

 

 

Tabelul 7. Structura eșantionului 
în funcție de vârsta și genul 
respondenților  

 

 

 

Numărul relativ mare al bărbaților în rândul condamnaților pentru corupție poate fi 
interpretat printr-o inegalitate caracteristică a pieței muncii din România (și nu numai), 
unde întâlnim mult mai frecvent bărbați în poziții-cheie la nivel organizațional83. 
Presupunând că, în multe cazuri, practicile ce țin de corupție sunt asociate cu accesul 
oarecum facil al făptuitorilor la resurse de putere, inclusiv la poziții profesionale de 
conducere și influență formală și informală, distribuția inegală a femeilor și bărbaților în 
funcții de conducere, atât în sectorul public cât și în cel privat poate să constituie un 
punct de pornire în explicarea acestor proporții diferite. La nivelul eșantionului analizat, 
24% dintre respondenții bărbați ocupau funcții de conducere la momentul anterior 
săvârșirii faptelor și condamnării, în timp ce doar 3,9% dintre femeile intervievate ocupau 
astfel de poziții. 

 
Tabelul 9. Poziția ocupată de respondenți în cadrul 
organizației, anterior condamnării, în funcție de gen 

 
                                                           
83 Comisia Europeană, Decalajul salarial între femei și bărbați în România, cel mai redus nivel din UE, 
2018, 
https://ec.europa.eu/romania/news/20181026_raport_decalaj_salarial_femei_barbati_romania_ue_ro. 

Vârsta Femei Bărbați 

19-21 ani 0 0,0% 1 0,3% 

22-30 ani 1 0,3% 21 6,3% 

31-40 ani 6 1,8% 52 15,6% 

41-50 ani 17 5,1% 81 24,3% 

51-60 ani 25 7,5% 82 24,6% 

peste 60 ani 12 3,6% 36 10,8% 

Total 61 18,3% 273 81,7% 

Vârsta N % 

19-21 ani 1 0,3 

22-30 ani 22 6,6 

31-40 ani 58 17,4 

41-50 ani 98 29,3 

51-60 ani 107 32,0 

peste 60 ani 48 14,4 

Total 334 100,0 

 
Tabelul 8. Vârsta espondenților 

 Femei Bărbați Total 

Ce poziție 
ocupați în 
cadrul 
organizației 
anterior 
condamnării? 

Funcție de 
conducere 

13 80 93 

3,9% 24,0% 27,8% 

Funcție de 
execuție 

24 99 123 

7,2% 29,6% 36,8% 

Nu este 
cazul 

20 83 103 

6,0% 24,9% 30,8% 

NS/NR 
4 11 15 

1,2% 3,3% 4,5% 

Total 
61 273 334 

18,3% 81,7% 100,0% 

https://ec.europa.eu/romania/news/20181026_raport_decalaj_salarial_femei_barbati_romania_ue_ro
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Situația respodenților în funcție de modul de executare a pedepsei  

Majoritatea respondenților se află în supravegherea serviciilor de probațiune – 32 
femei și 152 bărbați (44,9% din total eșantion). Din sistemul penitenciar, 29 de femei și 
121 bărbați au răspuns la chestionar (55,1%).                                                                                                                                                                                    

 Femei Bărbați Total 

Situație respondent 
la momentul 
completarii 
chestionarului 

Deținut 
29 121 150 

8,7% 36,2% 44,9% 

Aflat în termenul de supraveghere 
aferent suspendării executării 
pedepsei  

30 140 170 

9,0% 41,9% 50,9% 

Liberat condiționat, aflat în termenul 
de supraveghere 

2 12 14 

0,6% 3,6% 4,2% 

Total 
61 273 334 

18,3% 81,7% 100,0% 

 
Tabelul 10. Situația respondenților sub raportul modului de executare a pedepsei, în funcție de gen 

 
 

La nivelul eșantionului studiat, majoritatea faptelor de 
corupție care au stat la baza condamnărilor respondenților au 
fost comise în mediul urban: 241, comparativ cu numai 88 în 
mediul rural. Această discrepanță indică faptul că majoritatea 
resurselor care fac obiectul faptelor de corupție circulă mult 
mai frecvent în mediul urban, mai dezvoltat, cu activități 
economice diverse care atrag practicile ilicite. 

Tabelul 11. Locul faptei 
 

Printre cele mai frecvente condamnări înregistrate la nivelul eșantionului au fost cele 
de luare de mită (108), trafic de influență (73), și dare de mită (69). Mita, sub ambele 
încadrări menționate, apare așadar ca cel mai frecvent mijloc de înfăptuire a 
infracțiunilor de corupție.   

 N % 

Urban 241 72,2 

Rural 88 26,3 

NS/NR 5 1,5 

Total 334 100,0 
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Figura 3. Infracțiuni pentru care s-au pronunțat condamnările (N=29084)  
 

 
 

N % 

Mai puțin de 6 luni 6 1,8 

Între 6 luni și 1 an 10 3,0 

Între 1 și 2 ani 68 20,4 

Între 2 și 5 ani 180 53,9 

Peste 5 ani 58 17,4 

NS/NR 12 3,6 

Total 334 100,0 

 
Tabelul 12. Durata pedepselor 
 

Sub raportul duratei, cele mai multe pedepse s-au încadrat, la nivelul eșantionului 
studiat, în categoria 2-5 ani (53,9% dintre respondenți), urmați de categoria 1-2 ani 
(20,4%) și cea de peste 5 ani (17,4%).   
                                                           
84 O parte dintre respondenţi nu a răspuns la această întrebare. 
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Situația socio-profesională a respondenților 

Majoritatea respondenților este formată din persoane adulte, căsătorite (62,6%) ce 
provin din gospodării cu cel puțin un copil aflați sau nu în îngrijire/întreținere: doar 18,6 % 
au declarat că nu au copii.   

  N % 

Niciunul 62 18,6 

1 123 36,8 

2 111 33,2 

3 22 6,6 

Mai mult de 3 15 4,5 

NS/NR 1 0,3 

Total 334 100,0 

 
Tabelul 13. Situația familială a 
respondenților: numărul de copii 

 N % 

Necăsătorit(ă) 46 13,8 

Necăsătorit(ă), dar 
într-o relație stabilă 

35 10,5 

Căsătorit(ă) 209 62,6 

Divorțat(ă) 35 10,5 

Văduv(ă) 9 2,7 

Total 334 100,0 

 
Tabelul 14. Starea civilă a respondenților 

 
Sub aspectul educației, majoritatea respondenților (60%) este alcătuită din persoane 

care au absolvit studii universitare și postuniversitare, ceea ce confirmă corupția ca un 
fenomen infracțional în care delincvenții sunt mai degrabă persoane educate, cu o 
capacitate relativ bună de înțelegere a legislației și regulilor instituite în societate sau la 
locul de muncă.  

 N % 

Studii gimnaziale 21 6,3 

Școală profesională 30 9,0 

Studii liceale 78 23,4 

Studii universitare 117 35,0 

Studii postuniversitare 82 24,6 

NS/NR 6 1,8 

Total 334 100,0 

 
Tabelul 15. Educația respondenților 
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Cea mai mare parte a respondenților era formată, înainte de condamnare, din 
persoane a căror sursă de venit era reprezentată de salariu (209 persoane, aproximativ 
62% din totalul eșantionului).  

 

Figura 4. Sursele de venit ale respondenților anterior condamnării (N=331) 
 

Majoritatea respondenților lucra înaintea pronunțării sentinței în sectorul public (138 
persoane angajate în cadrul administrației centrale și locale), urmați fiind de cei din 
sectorul privat (112 respondenți din 334 răspunsuri valide - 33,5% din total eșantion).  

 

Figura 5. Locul de muncă anterior condamnării (N=334) 
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 Situația financiară a gospodăriilor din care provin respondenții ne arată că persoanele 
condamnate pentru corupție aveau, înainte de condamnare, o situație financiară bună și 
foarte bună: aproximativ 45% din totalul răspunsurilor înregistrate. Doar 17,4% au răspuns 
că aveau o situație financiară dificilă care unori nu le permite nici acoperirea nevoilor de 
bază, în timp ce 35,6% s-au autoevaluat la nivelul unei situații financiare medii: „aveam 
bani pentru necesitățile de bază și uneori ne permiteam ceva în plus”.   

 

Figura 6. Cum ați descrie situația financiară a familiei dumneavoastră anterioară condamnării?  
(N=334) 
 
Valori sociale, principii morale, aspirații și motivații ale actelor de corupție 

În eșantionul analizat, răspunsurile la întrebarea referitoare la valori sociale, situate 
pe scală de la 1 la 10 ne relevă, deloc surprinzător, scoruri medii foarte ridicate pentru 
itemi precum familia, munca, credința, independența socială. Cele mai mici scoruri medii 
au fost obținute la itemi precum puterea socială, averea, influența, autoritatea, plăcerea 
de a trăi. Tendința aparentă a respondenților de a subevalua atașamentul față de valori 
sociale mai degrabă egoiste, din spectrul puterii sociale, acumulării averii, influenței și 
controlului asupra altor persoane poate să ne indice, pe lângă un efect de dezirabilitate 
socială în exprimarea unor opinii, și o tendință de justificare și neasumare a faptelor 
pentru care au fost condamnați. Această tendință este convergentă cu rezultatele 
cercetării calitative, care a detaliat tacticile prin care condamnații pentru infracțiuni de 
corupție anulează sau minimizează implicațiile propriilor fapte.  
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  Min. Max. Medie Dev. std. 

Familia 1 10 9,43 1,429 

Munca 2 10 9,06 1,564 

Independența personală 1 10 8,94 1,634 

Justiția socială 1 10 8,88 1,898 

Credința 1 10 8,85 1,987 

Egalitatea 1 10 8,85 1,951 

Socializarea 1 10 8,46 2,001 

Ambiția 1 10 8,43 1,960 

Apetitul pentru provocare 1 10 7,49 2,470 

Altruismul 1 10 7,49 2,495 

Plăcerea de a trăi 1 10 6,55 2,863 

Autoritatea 1 10 6,04 2,931 

Influența 1 10 5,69 2,885 

Averea 1 10 5,58 2,517 

Puterea socială 1 10 4,39 2,850 
 
Tabelul 16. Valorile sociale, în ordinea descrescătoare a scorurilor medii obținute/item. Cât de 
importante sunt următoarele valori în viața dumneavoastră? (Scală 1-10) 
 

În ceea ce privește percepțiile respondenților cu privire la motivele corupției, tabelul 
de scoruri medii de mai jos ne arată că persoanele condamnate pentru corupție tind să se 
deresponsabilizeze pentru faptele comise și să minimizeze importanța motivelor 
personale, individuale, în comparație cu motivele impersonale – cele ce țin mai degrabă 
de sistem. Astfel, conform percepțiilor exprimate, în topul acestor motive figurează 
nivelul salarizării, funcționarea sistemului judiciar, criteriile de recrutare a resursei 
umane, sărăcia și inegalitatea, birocrația etc., mai degrabă decât anumite caracteristici 
individuale, familiale, relaționale. Alegerile de acest tip sunt oarecum de așteptat din 
partea unor persoane condamnate pentru corupție pentru care experiența curentă de 
detenție sau de reducere a drepturilor civile poate să genereze conflicte interne 
importante în desfășurarea cărora, după cum a arătat cercetarea calitativă, sunt 
dezvoltate diverse strategii de reducere a vinovăției sau chiar de justificare a comiterii 
unor infracțiuni prin recursul la imaginea unui sine moral, reabilitat. Conform percepțiilor 
înregistrate la nivelul eșantionului studiat, nu tendințele către corupție datorate unor 
caracteristici personale sunt cele care contează cu adevărat, ci factorii externi, 
independenți de acțiunile indivizilor: individul este în esență bun, iar sistemul este rău - 
ceea ce îl face pe individ să greșească se află în afara influenței și controlului proprii.  
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  Min. Max. Medie Dev. std. 

Nivelul salarizării 1 10 7,58 2,584 

Funcționarea sistemului judiciar 1 10 7,42 2,975 

Criteriile de recrutare a resursei umane 1 10 7,27 2,732 

Sărăcia și inegalitatea 1 10 6,94 3,028 

Birocrația 1 10 6,90 3,028 

Nivelul transparenței guvernamentale 1 10 6,89 3,040 

Politicile de etică și integritate 1 10 6,82 2,864 

Nivelul democrației 1 10 6,77 2,966 

Stilul de management adoptat în organizație 1 10 6,74 2,954 

Eficiența controlului în organizație 1 10 6,74 2,954 

Sistemul de recompense 1 10 6,73 2,917 

Gradul de dezvoltare a mediului de afaceri 1 10 6,69 2,948 

Intervenția statului în viața economică 1 10 6,67 3,015 

Condițiile de lucru 1 10 6,59 3,101 

Sarcinile și responsabilitățile neclare 1 10 6,58 2,913 

Nepotismul 1 10 6,56 3,230 

Relațiile cu șefii 1 10 6,47 3,062 

Valorile personale ale individului 1 10 6,27 3,233 

Relaționarea și integrarea în colectivul de colegi 1 10 6,20 2,976 

Încrederea interpersonală 1 10 6,19 2,819 

Gradul ridicat de socializare 1 10 6,15 3,011 

Situația financiară a individului 1 10 6,13 3,096 

Reciprocitatea (întoarcerea 
serviciului/favorului) 

1 10 6,04 2,976 

Nivelul ridicat de educație 1 10 5,86 3,257 

Situația familială a individului 1 10 5,69 3,378 

Sentimentul de nesiguranță 1 10 5,63 3,086 

Frustrările 1 10 5,28 3,188 
 
Tabelul 17. Motivele percepute ale faptelor de corupție, în ordinea descrescătoare a valorilor medii 
obținute/item. Care considerați că sunt motivele care stau la baza manifestării fenomenului 
corupției? (Scala 1-10 pentru stabilirea relevanței fiecărui motiv listat) 
 

O identitate/imagine de sine pozitivă este concordantă și cu scorurile de frecvență 
obținute pentru un set de itemi referitori la orientările aspiraționale ale respondenților. În 
tabelul de mai jos se observă că pentru afirmația „Pentru mine mereu au fost 
importante...” s-au obținut cele mai mari procente pe acord complet la toți itemii listați: 
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statutul social (41%, față de 7% - deloc de acord), întemeierea unei familii (83%, față de 
1% - deloc de acord), bunăstarea personală și a familiei (63%, față de sub 1% - deloc de 
acord), ocuparea unei poziții importante (31%, față de 11% - deloc de acord), și afirmarea 
perfecționismului (69%, față de 1,6% - deloc de acord). Distribuția oarecum echilibrată a 
răspunsurilor pe scala item-ului referitor la ocuparea unei poziții importante pare să fie o 
excepție în comparație cu ceilalți 4 itemi și se poate explica prin faptul că mulți dintre 
respondenți nu au obținut astfel de poziții, chiar dacă și-au dorit, sau, dacă au deținut 
astfel de poziții, este posibil să fi ajuns să le regrete datorită condamnării survenite în 
urma comiterii infracțiunilor de corupție.     

  Cât de mult 
sunteți de acord 
cu următoarele 

afirmații? Pentru 
mine mereu au 

fost importante… 

Statutul 
social 

Să îmi 
întemeiez o 

familie 

Bunăstarea 
mea și a 

familiei mele 

Să ocup o 
poziție 

importantă 

Să fiu cel mai 
bun în ceea 

ce fac 

 
N % N % N % N % N % 

1 deloc de acord 23 7 2 1 1 0 35 11 5 1,6 

2 38 12 2 1 13 4 46 14 6 2 

3 67 20 12 4 34 10 87 27 19 5,8 

4 65 20 41 13 72 22 57 17 71 21,6 

5 complet de 
acord 135 41 269 83 208 63 101 31 227 69 

Total 328 100 326 100 328 100 326 100 328 100 
 
Tabelul 18. Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații?  

Am operat la acest nivel o serie de corelații pentru a vedea în ce fel se asociază 
variabilele de percepție a motivelor corupției cu variabilele referitoare la profilul 
aspirațional al respondenților. Deși valorile semnificative ale coeficientului r sunt mici în 
tabelul de mai jos, am ales să le arătăm aici pentru a sublinia influența probabilă a unui 
tip de orientare aspirațională, spre exemplu, de tip profesional, sau de tip familial, asupra 
modului în care respondenții optează pentru anumite motive percepute ale 
comportamentului corupt.      

Este de remarcat că cele mai ridicate valori de asociere pozitivă (coeficientul Pearson 
r≥ 0,2) le găsim între variabilele grad ridicat de socializare (ca motiv perceput al 
corupției), pe de o parte, și statutul social (r=0,260) și ocuparea unei poziții importante 
(r=0,202), pe de altă parte. De asemenea, valori r de peste 0,2 întâlnim la asocierea 
politicilor de etică și integritate ca motiv al corupției și  statutul social ca orientare 
aspirațională. Ambele seturi de corelații ne indică preferința respondenților de a atribui 
comportamentelor de corupție factori declanșatori externi. Cu alte cuvinte, corupția nu se 
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întâmplă datorită unor caracteristici, înclinații și decizii personale, ci datorită unor situații 
și conjuncturi care nu depind de persoană.  

În primul rând, persoanele condamnate pentru care sunt importante statutul social și 
ocuparea unei poziții importante consideră socializarea ca un factor care facilitează 
corupția. Socializarea este în general percepută ca un aspect pozitiv și în mare măsură 
inerent atât la nivel de societate, mai general, cât și la nivel organizațional. A spune că 
socializarea este un factor facilitator al corupției înseamnă, în acest context, că o 
persoană condamnată, cu aspirații ridicate de statut social și poziție profesională 
consideră că corupția este normalizată și, într-o anumită măsură, inerentă relațiilor 
sociale dezvoltate în societate și la locul de muncă. Corupția nu se întâmplă din cauza 
deciziilor personale de a încălca legile și regulile în vigoare, ci pentru că se bazează pe 
socializare, socializarea fiind inerentă.    

Pe de altă parte, lipsa politicilor de etică ca motiv al corupției, în corelație cu statutul 
social ca aspirație, arată că persoanele pentru care statutul social este important 
consideră că practicile corupte se întâmplă pentru că nu există regulamente pentru 
integritate (sau, dacă există, acestea nu sunt suficient de clare). Și în acest caz, este 
vorba despre evidențierea unui factor extern, aflat în afara controlului individului.     

În ce privește corelațiile negative mai mari, se observă o asociere inversă între valorile 
personale ale individului ca motiv perceput al corupției și ocuparea unei poziții importante 
ca orientare aspirațională. Cu alte cuvinte, cu cât ocuparea unei poziții importante este 
mai relevantă pentru aspirațiile individului, cu atât valorile personale ale individului vor fi 
văzute ca mai puțin importante ca motiv al corupției. Această relație inversă ar putea fi 
interpretată și în următorul fel: cu cât individul este mai carierist, cu atât va 
desconsidera mai mult caracteristicile moral-individuale ca factor al corupției (și, 
probabil, va da vina pe factorii externi, de tipul celor evidențiați mai sus – socializarea 
sau lipsa politicilor de integritate).      

      Statutul 
social 

Să îmi 
întemeiez o 

familie 

Bunăstarea 
mea și a 

familiei mele 

Să ocup o 
poziție 

importantă 

Să fiu cel mai 
bun în ceea ce 

fac 

Valorile personale ale 
individului 

Pearson -,112 -,092 -,019 -,200** -,047 

Sig. (2-t) ,058 ,123 ,745 ,001 ,428 

Frustrările 
Pearson ,008 ,057 ,054 -,099 -,153** 

Sig. (2-t) ,890 ,335 ,365 ,096 ,009 

Reciprocitatea 
(întoarcerea 
serviciului/favorului) 

Pearson ,108 -,023 ,185** ,126* ,014 

Sig. (2-t) ,069 ,702 ,002 ,034 ,817 

Încrederea 
interpersonală 

Pearson ,167** -,025 ,080 ,084 ,041 

Sig. (2-t) ,005 ,672 ,180 ,157 ,491 

Nivelul ridicat de 
educație 

Pearson ,184** -,002 ,198** ,161** ,064 

Sig. (2-t) ,002 ,971 ,001 ,006 ,282 
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Gradul ridicat de 
socializare 

Pearson ,260** ,043 ,197** ,202** ,078 

Sig. (2-t) ,000 ,470 ,001 ,001 ,187 

Relaționarea și 
integrarea în 
colectivul de colegi 

Pearson ,194** ,058 ,157** ,155** ,069 

Sig. (2-t) ,001 ,333 ,008 ,009 ,245 

Relațiile cu șefii 
Pearson ,190** ,076 ,054 ,092 ,036 

Sig. (2-t) ,001 ,202 ,360 ,122 ,548 

Stilul de management 
adoptat în organizație 

Pearson ,196** ,045 ,005 ,148* ,085 

Sig. (2-t) ,001 ,445 ,927 ,013 ,150 

Eficiența controlului 
în organizație 

Pearson ,167** ,037 ,002 ,147* ,095 

Sig. (2-t) ,005 ,531 ,974 ,013 ,109 

Condițiile de lucru 
Pearson ,190** ,011 ,078 ,125* ,038 

Sig. (2-t) ,001 ,855 ,191 ,035 ,525 

Politicile de etică și 
integritate 

Pearson ,209** ,005 -,021 ,130* ,063 

Sig. (2-t) ,000 ,929 ,730 ,029 ,286 

Sistemul de 
recompense 

Pearson ,107 -,011 ,029 ,138* ,068 

Sig. (2-t) ,072 ,859 ,622 ,020 ,249 

Sarcinile și 
responsabilitățile 
neclare 

Pearson ,162** ,066 ,042 ,147* ,006 

Sig. (2-t) ,006 ,269 ,478 ,013 ,921 

Criteriile de 
recrutare a resursei 
umane 

Pearson ,121* -,020 ,025 ,031 -,047 

Sig. (2-t) ,042 ,740 ,675 ,599 ,426 

Nivelul salarizării 
Pearson ,169** ,082 ,136* ,100 ,159** 

Sig. (2-t) ,004 ,166 ,022 ,091 ,007 

Birocrația 
Pearson ,051 -,098 -,075 ,071 ,134* 

Sig. (2-t) ,392 ,100 ,204 ,232 ,024 

Nivelul democrației 
Pearson ,091 ,070 ,071 ,093 ,171** 

Sig. (2-t) ,124 ,240 ,232 ,118 ,004 

Nivelul transparenței 
guvernamentale 

Pearson ,081 ,038 ,002 ,112 ,125* 

Sig. (2-t) ,174 ,526 ,971 ,059 ,036 

Funcționarea 
sistemului juidiciar 

Pearson ,161** ,056 -,015 ,053 ,084 

Sig. (2-t) ,007 ,347 ,805 ,372 ,156 

Gradul de dezvoltare 
a mediului de afaceri 

Pearson ,126* ,049 ,049 ,145* ,175** 

Sig. (2-t) ,033 ,409 ,407 ,014 ,003 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

c. Listwise N=285 

 
Tabelul 19. Corelații între variabile de percepție a motivelor pentru manifestarea fenomenului 
corupției și variabile de conținut individual-aspirațional.  
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l r -,031 ,355* ,227* ,219* -,010 ,144* ,249* ,031 ,110 ,039 ,033 ,214* ,050 -,044 ,081 
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,580 ,000 ,000 ,000 ,857 ,011 ,000 ,588 ,053 ,494 ,565 ,000 ,380 ,434 ,152 
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r ,051 ,022 -,019 ,074 ,072 ,023 -,013 -,001 ,098 ,170* ,159* ,032 ,040 ,117* ,071 
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,368 ,700 ,738 ,195 ,203 ,686 ,824 ,991 ,085 ,003 ,005 ,574 ,477 ,038 ,213 
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r -,029 ,182* ,258* ,043 -,025 ,288* ,079 -,104 ,003 ,053 ,084 ,073 ,054 ,013 ,139* 

Si
g.

 (
2-

t)
 

,615 ,001 ,000 ,450 ,660 ,000 ,162 ,066 ,956 ,354 ,141 ,201 ,343 ,812 ,014 
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 r ,121* ,228* ,183* ,267* ,068 ,098 ,266* ,134* ,252* ,136* ,056 ,396* ,098 -,006 ,276* 

Si
g.
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,032 ,000 ,001 ,000 ,231 ,083 ,000 ,018 ,000 ,016 ,323 ,000 ,083 ,916 ,000 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

c. Listwise N=312 

 
Tabelul 20. Corelații între variabilele de profil aspirațional și itemii de orientări valorice.  

Același profil aspirațional corelează într-un mod interesant cu orientările valorice, 
astfel: 

• Statutul social cu puterea (r=0,355), averea și influența; 
• Bunăstarea personală și a familiei cu averea și plăcerea de a trăi;  
• Ocuparea unei poziții importante cu puterea (r=0,417), averea (r=0,341), autoritatea 

(r=0,307) și influența (r=0,317); 
• Orientarea spre perfecționism cu puterea, autoritatea, influența, ambiția, apetitul 

pentru provocare (r=0,396) și independența.   
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Este de remarcat că întemeierea unei familii corelează mult mai slab cu oricare dintre 
orientările valorice incluse în analiză, acest lucru însemnând că familia este o aspirație 
generală, independentă de profilurile valorice posibile pentru care ar putea să opteze o 
persoană. Pe de altă parte, asocierile menționate mai sus, chiar dacă nu sunt foarte 
puternice, ne arată, lucruri interesante:  

• Cei interesați de statut social și de ocuparea unei poziții importante sunt de fapt 
orientați în viață de valori precum puterea, averea, și influența (valori egoiste); 

• Cei interesați de perfecționism sunt orientați în viață de valori precum puterea, 
autoritatea, influența, ambiția, apetitul pentru provocare și independența (valori 
egoiste și hedoniste). 

Corelațiile analizate ne arată că, deși la nivelul unei percepții teoretice a fenomenului 
corupției, respondenții preferă să enunțe cu precădere motive care țin de imperfecțiunile 
sistemului, atașamentul acestora față de carieră, obținerea unei poziții profesionale 
înalte, perfecționismul ne relevă interesul acestor persoane pentru putere, pentru valori 
egoiste și hedoniste, rezultat convergent cu cele ale studiului realizat de Ministerul 
Justiției în 201585.    

Când vine însă vorba despre alți itemi ai chestionarului care explorează, spre exemplu, 
flexibilitatea principiilor morale ale respondenților pentru a măsura tendința spre 
comportamentele corupte, participanții la studiu dau răspunsuri categorice în favoarea 
unei moralități publice acceptate. Spre exemplu, 53,3% nu au fost deloc de acord cu 
afirmația „pot să trec peste principiile mele morale în căutarea profitului”, doar 6% 
exprimându-și acordul total în această privință.         

 

Figura 7. Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații? Pot să trec peste principiile mele 
morale în căutarea profitului (N=334) 
                                                           
85 Ministerul Justiţiei, Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, „Opinia persoanelor 
condamnate privind cauzele şi consecinţele corupţiei. Studiu privind corupţia în România”, ianuarie 
2015. 
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În mod similar, în cazul enunțului „viața m-a învățat că trebuie să îți vezi interesul 
propriu în orice situație”, cel mai mare procent obținut a fost cel de 26,3%, pentru 
opțiunea de răspuns „deloc de acord”, pe scală de la 1 la 5. Persoanele condamnate 
pentru corupție aflate în detenție sau sub supravegherea serviciilor de probațiune tind să 
se prezinte pe sine ca persoane morale, dezinteresate, ne-egoiste. 

 

Figura 8. Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații? Viața m-a învățat că trebuie să îți 
vezi interesul propriu în orice situație (N=334) 
 

De asemenea, majoritatea respondenților (51,8%) a răspuns cu acord complet la 
afirmația „Nu iau decizii pripite, ci cântăresc foarte bine situația înainte de a lua o 
hotărâre”. În contextul condamnărilor pentru corupție pronunțate pentru persoanele 
incluse în eșantion, capacitatea de a alege rațional într-o situație apare ca o variabilă 
importantă.  

 

Figura 9. Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații? Nu iau decizii pripite, ci cântăresc 
foarte bine situația înainte de a lua o hotărâre (N=334) 
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În cazul afirmației „Cred că este normal să faci orice este necesar pentru a asigura 
bunăstarea familiei tale”, 31,1% dintre respondenți (cea mai mare parte) au optat pentru 
acord complet, doar 15,6% exprimând dezacord complet. Aceste opțiuni indică o tendință 
semnificativă a respondenților condamnați pentru corupție spre un oarecare familism 
amoral.  

 

Figura 10. Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații? Cred că este normal să faci orice 
este necesar pentru  a asigura bunăstarea familiei tale (N=334) 
 

Oarecum concordante cu răspunsurile ilustrate de graficul anterior sunt și cele 
referitoare la afirmația „Părinții mei mi-au oferit tot ce am avut nevoie până când am 
devenit independent financiar”: 44,6% au fost complet de acord cu această afirmație, în 
timp ce numai 8,1% și-au exprimat dezacordul complet. Cu alte cuvinte, majoritatea 
persoanelor incluse în eșantion au avut parte de susținere generoasă din partea familiei 
până când au reușit să fie autonome. Acest aspect confirmă atașamentul acestor persoane 
față de propria familie.  

 

Figura 11. Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații? Părinții mei mi-au oferit tot ce 
am avut nevoie până când am devenit independent financiar (N=334) 
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Deși majoritatea respondenților au arătat că aveau, înainte de condamnare, o situație 
financiară bună și foarte bună, peste 55% au fost parțial și complet de acord cu afirmația 
„Tot timpul am fost preocupat de siguranța (financiară) a zilei de mâine”.   

 

Figura 12. Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații? Tot timpul am fost preocupat de 
siguranța (financiară) a zilei de mâine (N=334) 

Deloc surprinzător, 65% dintre respondenți au exprimat acord complet cu afirmația 
„Religia este importantă în viața mea”, doar 5,4% optând pentru dezacord complet. 
Distincţia între moralitate şi drept vine în confirmarea concluziei din cercetarea calitativă 
conform căreia faptele de corupţie nu sunt inerent imorale, ci doar calificate astfel de 
legiuitor.  

 

Figura 13. Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații? Religia este importantă în viața 
mea (N=334) 
 

Relevante din perspectiva dezirabilității sociale și a tendinței generale de neutralizare 
a vinovăției pentru faptele de corupție pentru care au fost condamnați respondenții apar 
și răspunsurile la alte două scale referitoare la principiile morale. Astfel, la afirmația 
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„Regulile sunt făcute pentru a fi încălcate”, 71,9% dintre respondenți au răspuns cu 
dezacord total, în timp ce doar 2,4% și 6,9% au optat pentru acord parțial și acord total. O 
distribuție similară observăm și în cazul enunțului „Pentru a face bani nu există căi 
corecte sau greșite, ci doar căi grele sau ușoare”: 44% au exprimat dezacord total, în timp 
ce 7,5% și 18,3% au optat pentru acord parțial, respectiv acord total.      

 

Figura 14. Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații? Regulile sunt făcute pentru a fi 
încălcate (N=334) 
 

 
 
Figura 15. Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații? Pentru a face bani nu există căi 
corecte sau greșite, ci doar căi grele sau ușoare (N=334) 
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Percepții ale consecințelor condamnărilor 

Chestionarul a explorat prin câteva întrebări și modul în care percep persoanele 
condamnate pentru fapte de corupție consecințele infracțiunilor. La afirmația “Din cauza 
condamnării, îmi va fi greu să găsesc un loc de muncă care să corespundă calificării 
mele”, 42% dintre femeile incluse în eșantion cu răspunsuri valide (25 dintr-un total de 59) 
au fost total de acord, în timp ce un procent semnificativ mai mic de bărbați raport la 
totalul respondenților de sex masculin (90 din 273 – 33%) a optat pentru același răspuns. 
Relevante sunt și procentele din totalul de femei, respectiv bărbați, obținute la cealaltă 
extremă a scalei 1-5: 16 femei (27% din total femei) și 90 bărbați (33% din total bărbați). 
Aceste procente ne arată că femeile percep mai greu reintegrarea în piața muncii 
comparativ cu bărbații.   

 
Tabelul 21. Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații? Din cauza condamnării, îmi va fi 
greu să găsesc un loc de muncă care să corespundă calificării mele în funcție de genul 
respondenților. 
 

 

Figura 16. Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații? Din cauza condamnării, îmi va fi 
greu să găsesc un loc de muncă care să corespundă calificării mele, în funcție de educația 
respondenților (N=326) 
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Femei Bărbați Total 

1 deloc de acord 16 4,8% 90 27,1% 106 31,9% 

2 8 2,4% 19 5,7% 27 8,1% 

3 4 1,2% 37 11,1% 41 12,3% 

4 6 1,8% 37 11,1% 43 13,0% 

5 complet de acord 25 7,5% 90 27,1% 115 34,6% 

Total 59 17,8% 273 82,2% 332 100,0% 
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Figura 17. Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații? Din cauza condamnării, îmi va fi 
greu să găsesc un loc de muncă care să corespundă calificării mele, în funcție de vârsta 
respondenților (N=332) 
 

Un alt tip de consecință a condamnării poate fi văzut în modul în care respondenții 
evaluează beneficiile corupției pentru persoanele implicate. Cei mai mulți respondenți – 
42,5% - au optat pentru exprimarea unui dezacord total cu afirmația „Corupția aduce 
beneficii persoanelor implicate”. De acord total cu această afirmație au fost 22,5% dintre 
respondenți, iar în acord parțial 15%. Costurile pedepselor cu executare sau în 
supraveghere (sociale, psihologice, economice), resimțite de respondenți, sunt cu 
siguranță luate în considerare în exprimarea acestor răspunsuri.   

 

Figura 18. Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații? Corupția aduce beneficii 
persoanelor implicate, în funcție de genul respondenților (N=331) 
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Tabelul 22. Cât de mult sunteți de acord cu 
următoarele afirmații? Corupția aduce beneficii 
persoanelor implicate. 

 
 
 
 
 
 

 
Corupția și locul de muncă înainte de condamnare 

Mediul organizațional este semnalat, de regulă, în studiile despre corupție, ca fiind 
cea mai importantă resursă și cel mai relevant mijloc pe care persoanele cu tendințe spre 
corupție îl folosesc pentru a-și atinge scopurile. Locul de muncă este, în mod evident, și 
un cadru de educare a angajaților în spiritul eticii și integrității, și unul de prevenire a 
corupției. Atât în mediul privat, cât și în sectorul public, sunt implementate reguli interne 
cu grade variabile de implementare efectivă și eficiență, cu scopul de a preveni faptele de 
corupție. În acest studiu ne-au interesat diverse aspecte legate de locul de muncă anterior 
condamnării, spre exemplu, regulile interne și sancțiunile aplicate (în practică) pentru 
nerespectarea regulilor.     

La afirmația „La locul de muncă, regulile privitoare la prevenirea corupției erau ușor 
de respectat”, 19% au optat pentru acord parțial, iar 39% pentru acord complet (235 
răspunsuri valide), în timp ce doar 16% au fost în dezacord total și 8% în dezacord parțial. 

La afirmația „La locul de muncă nu existau astfel de reguli”, 50% din 195 răspunsuri 
valide au fost în dezacord complet sau parțial, un procent care arată că totuși aceste 
reguli există în multe instituții și companii86. Acordul complet la această afirmație a fost 
dat de 20% dintre respondenți, iar acordul parțial de 8%. În mod similar, la afirmația „cred 
că existau astfel de reguli, dar nu știu în ce constau”, 59% (din 180 răspunsuri valide) au 
arătat că sunt în dezacord total sau parțial, în timp ce 22% au fost de acord (complet sau 
parțial). 

Aceste cifre ne arată că persoanele condamnate pentru corupție au lucrat, anterior 
condamnării, în locuri de muncă în care regulile anticorupție existau și erau destul de 
clare și de ușor de respectat pentru marea parte a angajaților.       

                                                           
86 Acest rezultat este oarecum divergent cu anumite aspecte subliniate în raportul cercetării 
calitative care subliniază absența sau necunoașterea regulilor anticorupție la locul de muncă. Acest 
contrast este unul normal dacă luăm în considerare că în cercetarea calitativă respondenții au un 
spațiu mult mai larg de exprimare, iar focus-ul discuțiilor este acela al înțelegerii practicilor de 
comitere a infracțiunilor de corupție situate în contextele particulare ale persoanelor participante 
la studiu. 

 N % 

1 Deloc de acord 142 42,5 

2 32 9,6 

3 32 9,6 

4 50 15,0 

5 Complet de acord 75 22,5 

NS/NR 3 0,9 

Total 334 100,0 
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Cât de mult sunteți de 
acord cu următoarele 
afirmații? La locul de 

muncă... 

regulile privitoare la 
prevenirea corupției 

erau ușor de respectat 

nu existau astfel de 
reguli 

cred că existau astfel 
de reguli, dar nu știu 

în ce constau 

 
N % N % N % 

1 deloc de acord 37 16 80 41 85 47 

2 19 8 18 9 22 12 

3 43 18 43 22 33 18 

4 44 19 15 8 16 9 

5 complet de acord 92 39 39 20 24 13 

Total 235 100 195 100 180 100 
 
Tabelul 23. Regulile pentru prevenirea corupției la locul de muncă anterior condamnării (ușor de 
respectat) 
 

Tabelul următor, care repetă aceiași itemi, cu schimbarea primei afirmații, 
reformulată „La locul de muncă îmi era dificil să respect regulile privitoare la corupție la 
locul de muncă”, redă frecvențe și procente concordante. Astfel, peste 60% din 244 
răspunsuri valide au arătat dezacord complet și parțial cu afirmația menționată. Procente 
similare se repetă și pentru ceilalți doi itemi: „nu existau astfel de reguli” și „cred că 
existau astfel de reguli, dar nu știu în ce constau”.    
 

Cât de mult sunteți de 
acord cu următoarele 
afirmații? La locul de 

muncă... 

îmi era dificil să 
respect regulile 

privitoare la corupție 
la locul de muncă 

nu existau astfel de 
reguli 

cred că existau astfel 
de reguli, dar nu știu 

în ce constau 

 
N % N % N % 

1 deloc de acord 136 56 95 48 97 54 

2 23 9 18 9 19 11 

3 45 18 30 15 30 17 

4 16 7 13 7 14 8 

5 complet de acord 24 10 41 21 20 11 

Total 244 100 197 100 180 100 
 
Tabelul 24. Regulile pentru prevenirea corupției la locul de muncă anterior condamnării (dificil de 
respectat) 

Referitor la sancțiuni (Tabelul 25), observăm că procente semnificativ de mari indică 
răspunsuri conform cărora cei implicați în acte de corupție sunt sancționați nesistematic 
sau rămân nesancționați. Spre exemplu, sub aspectul sancționării disciplinare, aproape 
60% dintr-un total de 207 răspunsuri valide au arătat că sancțiunea disciplinară nu a fost 
luată în cazul persoanelor de la locul de muncă implicate în fapte de corupție, doar 21% 
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indicând că aceasta a avut loc. Referitor la îndepărtarea din organizație, în mod similar, 
57% dintre respondenți (204 răspunsuri valide) au arătat că aceasta nu s-a aplicat ca 
măsură. Procente similare indică de asemenea neaplicarea deferirii persoanelor implicate 
către organele judiciare (52% din 205 răspunsuri valide).      

Rezultatul cercetării sociologice vine cu adăugiri interesante legate de percepțiile și 
practicile personalului curent din administrația publică centrală. Un număr mic (2%) dintre 
participanții la sondaj au fost implicați în fapte de corupție ori au fost martori la o astfel 
de faptă. De asemenea, un număr mic (9%) de funcționari publici cunosc cazuri în care 
șefii ori colegii acestora au fost implicați direct în săvârșirea unei astfel de fapte. 
Totodată, a reieșit că un număr mic (3%) cunoaște situații când asupra propriei persoane 
sau asupra colegilor au fost exercitate presiuni de către șefi sau alte persoane interesate 
pentru a-și încălca atribuțiile de serviciu. 

 

Figura 19. Au existat situații în care asupra dvs. sau a colegilor s-au exercitat presiuni, din partea 
șefilor sau a altor categorii de persoane, pentru a vă încălca atribuțiile? (N=1365)87   
 

Referitor la atitudinea funcționarilor publici în situații exprese de corupție ori de 
încălcare a normelor de integritate, nouă din zece respondenți (90%) au afirmat că nu a 
fost cazul să semnaleze cuiva o faptă de corupție. Aproape jumătate dintre respondenţi 
(43%) sunt de părere că majoritatea colegilor ar sesiza categoric faptele de corupţie, iar 
43% dintre aceștia s-ar adresa cu încredere conducerii instituției din care fac parte, în 
astfel de situații. Totodată, trei din zece respondenți (30%) au afirmat că se vor adresa 
șefului direct/nemijlocit pentru a cere un sfat atunci când se vor confrunta cu o situație 
legată de corupție, etică sau integritate88. 

                                                           
87 Direcția Generală Anticorupție, „Percepția asupra nivelului integrității în instituțiile din 
administrația publică centrală”, Raport de cercetare nepublicat, noiembrie 2020. 
88 Ibid. 
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Cât de mult sunteți de acord cu 
următoarele afirmații? Cât de des 
s-a întâmplat ca anumiți colegi 
implicați în acte de corupție ... 

să fie 
sancționați 
disciplinar 

să fie 
îndepărtați 

din 
organizație 

să fie deferiți 
organelor 
judiciare 

să nu li se fi 
aplicat nicio 

sancțiune 

 
N % N % N % N % 

1 deloc de acord 78 38 71 35 69 34 87 42,2 

2 44 21 45 22 36 18 34 16,5 

3 40 19 37 18 44 21 34 16,5 

4 13 6 14 7 16 8 15 7,28 

5 complet de acord 32 15 37 18 40 20 36 17,5 

Total 207 100 204 100 205 100 206 100 
 
Tabelul 25. Sancțiuni pentru corupție la fostul loc de muncă al respondenților 
 

În cadrul studiului criminologic, în ceea ce privește modul în care respondenții văd 
diferențele dintre angajații la stat și angajații din privat, se poate observa că cea mai 
mare a eșantionului a înclinat spre aprecierea că în sectorul privat angajații sunt mai 
profesioniști (28% acord parțial și 28% complet de acord, față de 10% dezacord total și 8% 
dezacord parțial), mai onești (33% nici acord, nici dezacord, 23% acord parțial, 23% 
complet de acord, față de 10% dezacord total și 11% dezacord parțial) și că își îndeplinesc 
atribuțiile cu mai mult respect față de lege (28% nici acord nici dezacord, 19% acord 
parțial, 24% complet de acord, față de 14% dezacord complet și 15% dezacord parțial).  

Cât de mult sunteți de acord cu 
următoarele afirmații? Angajații 
din sistemul privat își îndeplinesc 

atribuțiile de serviciu... 

Cu mai mult 
profesionalism 

decât angajații din 
sistemul public 

Cu mai multă 
onestitate decât 

angajații din 
sistemul public 

Cu mai mult respect 
față de lege decât 

angajații din 
sistemul public 

 
N % N % N % 

1 deloc de acord 32 10 31 10 45 14 

2 27 8 36 11 47 15 

3 83 25 108 33 91 28 

4 92 28 74 23 62 19 

5 complet de acord 92 28 75 23 79 24 

Total 326 100 324 100 324 100 

 
Tabelul 26. Percepții comparative, public și privat. 
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În ceea ce privește training-ul pentru etică și integritate la locul de muncă, remarcăm 
din graficul de mai jos că peste 40% dintre foștii angajați în sectorul privat nu au 
beneficiat de astfel de sesiuni (dezacord total cu afirmația „La locul de muncă am 
beneficiat de cursuri de pregătire/ training-uri privind respectarea regulilor de integritate 
și prevenirea actelor de corupție”), un procent ridicat comparativ cu cele pentru 
administrația centrală și locală care au obținut, pe dezacord complet, 17%, respectiv 27% 
dintre răspunsuri. Cu alte cuvinte, sectorul privat pare să fie cel mai deficitar la 
organizarea de training-uri despre regulile anticorupție, în timp ce administrația centrală 
pare să fie cel mai bine organizată din acest punct de vedere (în orice caz, mai bine 
organizată decât administrația locală).  

 

Figura 20. La locul de muncă - am beneficiat de cursuri de pregătire/ training-uri privind 
respectarea regulilor de integritate și prevenirea actelor de corupție, în funcție de unde lucrați 
anterior condamnării (%) (N=237) 
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Percepții generale privind corupția în România 

Cercetarea sociologică aduce indicii relevante legate de modul în care se situează 
corupția în percepția angajaților din administrația publică centrală în raport cu alte 
probleme cu care se confruntă România. În ierarhia acestor probleme, corupția ocupă 
locul 4 cu un procent de 11% din totalul opiniilor exprimate, 64% dintre funcționarii publici 
chestionați considerând că aceasta este foarte răspândită și destul de răspândită. Aceleași 
persoane sunt optimiste în ceea ce privește tendința nivelului de răspândire, considerând 
că va exista o scădere a fenomenului în următoarea perioadă. De asemenea, această 
apreciere se bazează pe opinia conform căreia atitudinea față de corupție a angajaților 
instituției în care ei lucrează face tot mai vizibilă o schimbare în bine în sensul 
diminuării/descurajării implicării în fapte de corupție, față de perioada anilor anteriori 
(54%). Jumătate dintre respondenți (50%) consideră însă că există un nivel ridicat de 
răspândire a corupției în cadrul partidelor politice și politicienilor, iar aproape jumătate 
(43%) au exprimat aceeași părere cu privire la Parlament. 

Conform acesteia, principalele forme de perpetuare a corupției sunt fraudarea 
concursurilor pentru ocuparea unor funcții sau pentru a angaja fraudulos o rudă/o 
cunoștință într-o instituție și primirea/acceptarea unei sume de bani/cadou după 
soluționarea unei solicitări. Aproape o treime dintre funcționarii publici (31%) consideră că 
funcțiile de conducere sunt mai sensibile decât cele de execuție atunci când se referă la 
categoria funcției. Doi din cinci funcționari publici chestionați (37%) apreciază că nu există 
o categorie de personal mai vulnerabilă decât alta atunci când se referă la vechimea 
acestora în activitate. Trei din zece respondenți (30%) consideră că atât personalul din 
instituțiile centrale, cât și cel din instituțiile subordonate sau teritoriale/județene, sunt la 
fel de vulnerabile89. 

 

Figura 21. Credeți că există categorii de personal mult mai vulnerabile la corupție decât altele, 
după nivelul ierarhic al instituțiilor publice? (N=1365)90 

                                                           
89 Ibid. 
90 Ibid. 
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Figura 22. Care sunt cele mai importante efecte (sociale, economice, instituționale) ale 
corupției/comportamentelor lipsite de etică/integritate din administrația publică centrală?91 
(N=1365) 

 

Participanților la cercetare le-a fost prezentată o listă cu potențiale efecte generate 
de corupție sau comportamente lipsite de integritate în administrația publică centrală, 
per ansamblu, având posibilitatea să opteze pentru unul sau mai multe răspunsuri (item cu 
răspuns multiplu). Analiza datelor arată că cel mai important efect identificat se referă la 
scăderea prestigiului funcționarilor publici și implicit a încrederii populației în 
administrația publică, mai mult de un sfert dintre respondenți (27%) exprimând această 
opțiune. 

Unul din cinci funcționari (18%) consideră că un alt efect important constă în 
degradarea morală a administrației, demotivarea și creșterea sentimentelor de 
frustrare în rândul angajaților integri, iar aproape trei din douăzeci (13%) sunt de 
părere că acest fenomen conduce la scăderea performanței în administrația publică 
centrală92. 

                                                           
91 Ibid. 
92 Ibid. 
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Figura 23. Din observațiile dumnevoastră, au fost sancţionaţi angajaţii instituţiei care au comis 
fapte de corupție ori au încălcat normele privind conduita/etica?93 (N=1365) 
 

Referitor la percepția privind frecvența cu care sunt sancționați cei care au comis 
fapte de corupție sau au încălcat normele de conduită/etică, observăm faptul că trei din 
cinci respondenți (59%) nu au exprimat o opinie la acest item al chestionarului. Totuși, 
aproape trei din douăzeci de funcționari (12%) sunt de părere că cei care săvârșesc fapte 
de corupție sau abateri de la normele etice nu sunt sancționați niciodată. Trei din 
douăzeci de respondenți consideră că aceștia fie sunt pedepsiți rar/uneori (15%), fie de 
multe și de foarte multe ori (14%)94. 

                                                           
93 Ibid. 
94 Ibid. 
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Figura 24. În opinia dumnevoastră, în ce măsură următoarele situații sunt acceptabile?95 (N=1365) 

În scopul evaluării atitudinii personalului din administrația publică centrală privind 
fenomenul corupției, în cadrul cercetării sociologice a fost investigat comportamentul 
non-etic acceptat sau respins de funcționari. Distribuția răspunsurilor indică faptul că cei 
mai mulți dintre participanți (82%-96%) evaluează circumstanțele ipotetice prezentate ca 
fiind total inacceptabile. 

Totuși, pe primele poziții în ierarhia situațiilor total inacceptabile se află următoarele 
trei variante: primirea unei sume de bani pentru a nu aplica o amendă/sancțiune, 
influențarea atribuirii unui contract de achiziții publice în interes personal și 
comportamentul/atitudinea non-etic(ă) în relația cu cetățenii, opinie exprimată de 
aproape toți respondenții (96%). 
                                                           
95 Ibid. 
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Astfel, cu toate că cei mai mulți dintre participanții la cercetare (82%) au calificat ca 
fiind total inacceptabil să ofere cadouri sau bani unui medic pentru serviciile sale, s-a 
remarcat un grad mai ridicat de acceptare cu privire la această situație ipotetică, 
comparativ cu celelalte, unul din cinci respondenți (18%) considerând această faptă 
acceptabilă într-o măsură mai mică (16%) sau mai mare (2%)96. 

Revenind la studiul criminologic efectuat cu respondenți condamnați pentru corupție, 
chestionarul folosit a inclus și o serie de întrebări prin care am încercat să înțelegem cum 
văd condamnații pentru fapte de corupție acest fenomen în România. Ne-a interesat în 
primul rând să aflăm intensitatea percepției corupției ca tip de practică socială.  

Din punctul 
dumneavoastră de 
vedere, corupția în 

România este... 

Un mod de 
viață 

Un obicei 
generalizat 

Un mijloc de 
supraviețuire 

O 
necesitate 

O 
infracțiune 

 N % N % N % N % N % 

1 Deloc de acord 147 44,4 75 22,7 123 37,1 184 55,4 21 6,3 

2 56 16,9 60 18,2 76 23,1 72 21,7 5 1,5 

3 68 20,6 81 24,4 65 19,6 46 13,8 11 3,3 

4 27 8,2 54 16,3 41 12,4 16 4,8 19 5,7 

5 Complet de acord 33 9,97 61 18,4 26 7,8 14 4,3 278 83,2 

Total 331 100 331 100 331 100 332 100 334 100 

 
Tabelul 27. Din punctul dumneavoastră de vedere, corupția în România este... 

Este de remarcat din tabelul de mai sus că un procent semnificativ al respondenților – 
83,2% - a optat pentru acord complet în cazul afirmației potrivit căreia corupția în 
România este o infracțiune și că numai 6,3% s-au exprimat pentru un dezacord complet.  

Pe de altă parte, într-un procent semnificativ de 18,4%, respondenții sunt complet de 
acord cu afirmația conform căreia corupția în România este un obicei generalizat.  

Distanțarea acestor răspunsuri față de o percepție de validare a corupției este 
evidentă în răspunsurile de dezacord complet la afirmații precum corupția în România este 
un mod de viață, corupția în România este un mijloc de supraviețuire, corupția în România 
este o necesitate.  

                                                           
96 Ibid. 
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Cu alte cuvinte, la această serie de întrebări, participanții la studiu au adoptat 
răspunsuri într-o logică mai degrabă legalistă, înclinând spre exprimarea unei percepții 
conform căreia corupția este un fenomen negativ, sancționat de lege și de moralitatea 
publică.   

Cu toate acestea, așa cum a arătat și cercetarea calitativă derulată, există un anumit 
grad de acceptabilitate față de corupție și de toleranță față de anumite forme de 
manifestare a fenomenului. O observație a raportului de cercetare întocmit de Direcția 
Generală Anticorupție arată că situația ipotetică cu cel mai ridicat grad de acceptare este 
oferirea de cadouri sau bani unui medic pentru serviciile sale, unul din cinci respondenți 
(18%) considerând-o acceptabilă97. 

 În opinia 
dumneavoastră, 

corupția s-a 
manifestat mai 
puternic în... 

Perioada 
interbelică 

 

Perioada 
comunistă 

 

Perioada de 
preaderare la 

UE (1990-2006) 

 

Perioada de 
postaderare UE 
(2007-prezent) 

 
N % N % N % N % 

1 Deloc de acord 118 36 83 25 24 7 21 6,4 

2 69 21 63 19 24 7 13 4 

3 66 20 82 25 67 20 60 18,2 

4 34 10 39 12 85 26 64 19,4 

5 Complet de acord 39 12 61 19 129 39 172 52 

Total 326 100 328 100 329 100 330 100 

 
 Tabelul 28. În opinia dumneavoastră, corupția s-a manifestat mai puternic în... 

Într-o altă serie de itemi, chestionarul a explorat percepția respondenților cu privire la 
perioadele în care corupția s-a manifestat mai puternic. Oarecum nesurprinzător, în 
virtutea idealizării sociale, perioada interbelică este percepută ca cea mai puțin coruptă 
(comparativ cu perioadele comunistă, de preaderare și postaderare la UE): 36% dintre 
respondenți și-au exprimat dezacordul total cu afirmația conform căreia corupția s-a 
manifestat mai puternic în perioada interbelică, în timp ce doar 12% au fost total de 
acord. La polul opus, perioada de postaderare UE apare ca fiind cea mai coruptă: 52% 
dintre participanți au fost fost în acord total cu afirmația conform căreia corupția s-a 
manifestat mai puternic în această perioadă98. Un procent semnificativ de 39% s-a 
exprimat de asemenea în favoarea percepției că perioada de preaderare UE a fost cea mai 

                                                           
97 Ibid. 
98 Această constatare confirmă una dintre concluziile studiului realizat de Ministerul Justiției în 
2015: instrumentele anticorupție dezvoltate de statul român (care corespund temporar perioadei 
post-aderare) nu sunt percepute ca suficient de eficiente. 
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coruptă (acord total cu afirmația corespunzătoare), în timp ce doar 19% au fost total de 
acord că în perioada comunistă corupția s-a manifestat mai puternic (în timp ce 25% nu au 
fost deloc de acord cu această afirmație).    

 
 
Figura 25. Care consideraţi că sunt formele cele mai practicate ale actelor de corupţie în 
administrația publică centrală?99 (N=1365) 

 
Referitor la percepția personalului din administrație asupra celor mai răspândite forme 

de corupție, cercetarea sociologică asupra funcționarilor din administrația publică aduce o 
serie de clarificări. Analiza unui set de comportamente ce se înscriu în sfera actelor de 
corupţie a permis observația conform căreia cele mai practicate forme ale corupției în 
cadrul autorităţilor administrației publice centrale și a structurilor aflate în 
subordonarea/coordonarea acestora sunt fraudarea concursurilor pentru ocuparea unor 
funcții ori recurgerea la relații personale pentru a angaja fraudulos o rudă/o 
cunoștință într-o instituție și primirea/acceptarea unei sume de bani/cadou după 

                                                           
99 Ibid. 
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soluționarea unei solicitări sau îndeplinirea unei activități, fără încălcarea 
atribuțiilor de serviciu (ambele cu 17% din eșantion). De asemenea, favorizarea firmei 
unui prieten/rude/cunoștințe ori pretinderea unor sume de bani/cadouri pentru a 
atribuirea unor fonduri/contracte în instituțiile publice este considerată ca fiind o 
formă practicată a corupției de trei din douăzeci de respondenți (14%)100. 

 

Figura 26. În ce măsură apreciați că este prezentă corupția în următoarele?101 (N=1365) 

                                                           
100 Ibid. 
101 Ibid. 
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De asemenea, chestionarul utilizat în cadrul sondajului a permis realizarea unei 
estimări a incidenței corupției în mai multe instituții publice. Utilizarea acestei opțiuni 
metodologice a avut ca scop redarea viziunii angajatului-cetățean, care experimentează 
ori percepe diverse forme de manifestare a corupției în contextul interacțiunilor cu 
ceilalți membri ai comunităților locale, mediului de afaceri, instituții etc. 

Aflați în postura de a-și exprima opinia cu privire la existența corupției în administrația 
publică, jumătate dintre respondenți (50%) au apreciat existența unui nivel ridicat de 
răspândire a corupției în cadrul partidelor politice și politicienilor, iar aproape 
jumătate (43%) au avut aceeași părere cu privire la Parlament. Pe locul trei în ceea ce 
privește răspândirea corupției, doi din cinci respondenți apreciază că aceasta este 
răspândită la nivelul autorităților locale (40%) și sistemului de sănătate (39%).  

Analiza datelor demografice evidențiază unele diferențe în ceea ce privește percepția 
prezenței corupției de către categoriile de populație investigate cu ocazia prezentului 
studiu, astfel: 

• Tinerii cu vârste între 18-30 de ani consideră mai mult decât persoanele cu vârste de 
peste 41 de ani că la nivelul președinției (35% vs. 15%), Guvernului (50% vs. 34%), 
Parlamentului (55% vs. 40%), bisericii (39% vs. 22%), sistemului de sănătate (49% vs. 
35%) și autorităților locale (52% vs. 35%), corupția este răspândită.  

• În general, funcționarii publici cărora veniturile nu le ajung nici pentru strictul necesar 
consideră mai mult decât cei care reușesc să aibă tot ce le trebuie, fără restrângeri în 
alte domenii, că la nivelul tuturor instituțiilor enumerate corupția este răspândită. 

• Personalul cu o vechime mai mică de 5 ani consideră mai mult decât personalul cu o 
vechime cuprinsă între 10 și 15 ani că la nivelul președinției (29% vs. 13%), Guvernului 
(46% vs. 33%) și Parlamentului (51% vs. 39%), corupția este răspândită. 

• Personalul cu studii liceale (37%) consideră mai mult decât personalul cu studii post 
universitare (19%) că la nivelul sistemului de educație corupția este redusă. 

Din totalul problemelor instituționale evaluate de către respondenți, s-a constatat că 
aspectele referitoare la mediul de integritate intern sunt grupate în a doua jumătate a 
ierarhiei, în funcție de gravitatea acestora, situația prezentându-se, după cum urmează: 
generalizarea obiceiurilor de genul “intervenție”, „relație”, „nepotism” (18%), lipsa 
transparenței decizionale (17%), corupția (17%), comportamentele lipsite de etică 
ale angajaților (16%) și conflictele de interese, incompatibilitățile angajaților 
(14%)102. 

                                                           
102 Ibid. 
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Figura 27. Cum evaluați gravitatea următoarelor probleme în instituția dumneavoastră?103 (N=1365) 
 
În cadrul cercetării sociologice, analiza datelor evidențiază unele diferențe 

semnificative privind percepția gravității unor probleme instituționale, în funcție de 
particularități ce țin de vârsta, circumstanțele profesionale ale persoanelor chestionate 
și/sau locul de muncă al acestora: 

• Corupția în cadrul instituției în care își desfășoară activitatea reprezintă o problemă 
mai intens percepută de către tinerii de 18-30 de ani din instituțiile publice (24% din 
eșation, față de 14%, în categoria 41-50 de ani), de către funcționarii publici cu statut 
special (23%, față de 14% din personalul contractual și 16% personalul militar) și de 
către angajații instituțiilor prefectului (23%). 

• Generalizarea obiceiurilor de genul „intervenţie”, „relație”, „nepotism” este 
evaluată ca fiind o problemă foarte gravă și gravă de 25% dintre funcționarii publici cu 
statut special, (față de numai 13% din personalul militar), de angajații cu vechime 

                                                           
103 Ibid. 
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între 5 și 10 ani (24%), cei cu vârsta între 18-30 de ani (28%), precum și de personalul 
instituțiior prefectului (28%). 

• Presiunile şi influența politică în adoptarea deciziilor reprezintă o problemă diferit 
evaluată, astfel: ca fiind foarte gravă și gravă de 29% dintre funcționarii publici cu 
statut special, față de numai 18% personalul contractual și personalul militar, respectiv 
ca fiind puțin și deloc gravă în opinia funcționarilor publici cu funcții de conducere 
(53%, față de aceea a funcționarilor publici cu funcții de execuție  - 41%), precum și a 
angajaților din structurile teritoriale ale administrației publice centrale (45%, față de 
aceea a funcționarilor publici din structurile centrale (31%). 

Analiza privind răspândirea corupției, în funcție de nivelurile național, administrație 
publică centrală, în ansamblu, și instituția în care persoanele chestionate își desfășoară 
activitatea, evidențiază subiectivismul respondenților.  

Astfel, dacă aproape două treimi dintre aceștia (64%) consideră că este foarte 
răspândită și destul de răspândită corupția în România, numai o treime dintre ei (33%) 
apreciază în mod similar răspândirea acesteia la nivelul administrației publice centrale. 
La polul opus, se poziționează opiniile persoanelor chestionate atunci când vine vorba de 
evaluarea de la nivelul propriei instituții, cea mai mare parte dintre respondenți (86%) o 
neagă, apreciind că este puțin răspândită sau chiar inexistentă, iar unul din zece (10%) 
o consideră moderată104. 

 
 
Figura 28. În opinia dumneavoastră, cât de răspândită este corupția în: [...?]105 (N=1365) 

                                                           
104 Ibid. 
105 Ibid. 
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Percepții privind prevenirea corupției în România 

Referitor la măsurile de prevenire a corupției, procente importante de respondenți din 
eșantionul total au considerat că toți itemii listați sunt importanți, în foarte mare măsură: 

• O legislație mai clară a fost apreciată ca fiind în mare măsură o metodă eficientă de 
prevenire de 78% dintre respondenți,  

• Încurajarea mediului de afaceri și a societății civile în raportarea faptelor de corupție, 
de 65% dintre respondenți, 

• Educația civică, de 76% dintre respondenți,  
• Dezvoltarea digitalizării serviciilor publice, de 63% dintre respondenți,  
• Organizarea sesiunilor de instruire în domeniul integrității la locul de muncă, de 53% 

dintre respondenți, 
• Creșterea salariilor personalului vulnerabil la corupție, de 52% dintre respondenți,  
• Importul de bune practici, de 59% dintre respondenți.   
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N % N % N % N % N % N % N % 

1 în foarte 
mică măsură 6 2 11 3 2 1 6 2 10 3 32 10 11 3 

2 12 4 9 3 3 1 13 4 19 6 20 6 17 5 

3 15 5 33 10 18 5 51 15 51 15 51 15 40 12 

4 41 12 63 19 57 17 53 16 77 23 58 17 69 21 

5 în foarte 
mare măsură 258 78 214 65 252 76 208 63 175 53 171 52 195 59 

Total 332 100 330 100 332 100 331 100 332 100 332 100 332 100 
 
Tabelul 29. Percepții ale prevenirii corupției în România.  

Referitor la cunoașterea și evaluarea reglementărilor aplicabile în ceea ce privește 
regulile de conduită etică și comportamentul în situații de corupție, răspunsurile oferite 
indică faptul că un număr mic (6%) din personalul angajat în administrația publică centrală 
nu cunoaște aceste prevederi, în timp ce șapte din zece participanți (71%) le consideră 
clare și cuprinzătoare. Datele analizate evidențiază că trei sferturi (77%) dintre 
funcționarii publici participanți la cercetarea sociologică știu cine este persoana 
desemnată în calitate de consilier de etică/integritate la nivelul structurii în care își 
desfășoară activitatea.  
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Sesiunile de formare sau prelucrările interne organizate de conducerea instituției sau 
de consilierul de etică/integritate reprezintă principala sursă de informare referitoare la 
atitudinea pe care ar trebui să o adopte în situații de risc de corupție/comportamente 
non-etice ori conflicte de interese/incompatibilități pentru aproape o treime dintre 
respondenți (31%). La o diferență de doar un punct procentual, adică trei din zece (30%) 
angajați ai administrației publice centrale consideră documentarea și pregătirea 
individuală ca fiind principala sursă de informare în domeniul integrității.  

În ceea ce privește nevoia de educație anticorupție, trei din zece respondenți (29%) 
apreciază ca fiind necesară informarea suplimentară privind normele de conduită, 
conflictele de interese și incompatibilitățile care li se aplică, în timp ce, la o diferență de 
cinci puncte procentuale, nevoia de instruire privind reglementarea faptelor de corupție și 
competențele instituțiilor abilitate este resimțită de aproape un sfert dintre angajații 
administrației publice centrale (23%)106. 

 
Figura 29. Care dintre următoarele măsuri credeți că ar contribui cel mai mult la îmbunătățirea 
mediului de integritate și prevenire în cadrul administrației publice centrale? (N=1365)107 

                                                           
106 Ibid. 
107 Ibid. 
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Cercetarea sociologică a relevat și faptul că printre cele mai importante măsuri care ar 
conduce la creșterea nivelului de integritate în administrația publică se află modernizarea 
și digitalizarea serviciilor publice (20% dintre respondenți) și motivarea financiară a 
funcționarilor publici – creșterea salariilor (13%)108. 

 
Figura 30. Cum apreciați eficienţa măsurilor pentru prevenirea corupției și asigurarea integrității 
implementate la nivelul instituției dumneavoastră?109 (N=1365) 

                                                           
108 Ibid. 
109 Ibid. 
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Întrebați fiind care este măsura care ar contribui cel mai mult la îmbunătățirea 

mediului de integritate și prevenirea corupției în cadrul instituțiilor din administrația 
publică centrală, unul din cinci (20%) respondenți au indicat modernizarea și 
digitalizarea serviciilor publice, urmată fiind de motivarea financiară a funcționarilor 
publici, creșterea salariilor, în opinia a aproape trei din douăzeci (13%) dintre 
respondenți.  

 
 
Figura 31. Care sunt principalele soluții care ar trebui adoptate pentru a îmbunătăți performanța 
serviciilor oferite în administrația publică centrală?110 (N=1365) 
În analiza cantitativă a datelor, pentru simplificarea modului de prezentare a informațiilor, echipa 
de cercetare, utilizând softul de analiză, a rotunjit procentajele la cel mai apropiat număr întreg, 
acest lucru putând conduce, în unele grafice sau tabele la un total de 99% sau 101% („eroarea de 
rotunjire”) 

                                                           
110 Ibid. 
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Figura 32. În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații? (N=1365) 
 

Dintre măsurile apreciate ca fiind eficiente pentru prevenirea corupției, respondenții 
au indicat că accesul la informații de interes public, codul de etică și deontologie și 
transparența în procesul decizional sunt total eficiente și în mare măsură eficiente, 
percepția fiind susținută de mai mult de trei sferturi (77%) dintre aceștia.  

La polul opus, cu cea mai mică eficiență, regăsim interdicțiile post-
angajare/pantouflage-ul, declararea cadourilor și protecția avertizorului în interes 
public. Comparativ cu celelalte variante de răspuns, este de remarcat procentul mare de 
respondenți (22% - 34%) care s-au abținut de la evaluarea eficienței acestor măsuri de 
prevenire a corupției. Astfel, se conturează ipoteza lipsei de cunoaștere în rândul 
funcționarilor publici a demersurilor instituționale de implementare a acestor măsuri. 
Ipoteza formulată este susținută de faptul că percepția negativă (ineficientă și în mică 
măsură) nu este proiectată în opinia unui procent mare de respondenți, în raport cu cel al 
non-răspunsurilor111. 

                                                           
111 Ibid. 
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Figura 33. Pentru dumnevoastră, care ar fi principalul motiv pentru care NU v-ați implica în fapte 
de corupție/comportamente lipsite de integritate?112 (N=1365) 
 

Un sfert dintre funcționari (25%) au afirmat că principalul motiv pentru care nu se 
implică în fapte de corupție este riscul de compromitere a carierei profesionale și 
pierderea locului de muncă și un număr foarte mic de respondenți au optat pentru 
celelalte motive. 

În ceea ce privește motivele care ar sta la baza nesemnalării posibilelor fapte de 
corupție cu care s-ar întâlni, unul din cinci respondenți (21%) consideră că principalul 
motiv îl constituie dificultățile în a dovedi/proba fapta de corupție sau încălcarea 
normelor de etică și integritate. În același timp, trei din douăzeci de respondenți (15%) 
afirmă că principalul motiv pentru care nu ar sesiza o astfel de faptă este că nu vor să 
aibă de a face cu autoritățile și nu vor să fie implicați în proceduri judiciare. Nu este de 
neglijat nici procentul celor care consideră că motivul principal îl reprezintă faptul că cei 
care sesizează astfel de fapte nu au nicio protecție (14%)113.  

                                                           
112 Ibid. 
113 Ibid. 
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Figura 34. Care considerați că sunt cele mai importante motive pentru care o persoană din 
administrația publică centrală nu ar semnala o faptă de corupție ori încălcarea unor norme de etică 
și integritate?114 (N=1365) 
 

 
 
Figura 35. Dacă aţi lua decizia de a sesiza un caz de corupție, unde aţi avea cea mai mare 
încredere să vă adresaţi?115 (N=1365) 

                                                           
114 Ibid. 
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În ceea ce privește încrederea pe care o au funcționarii din administrația publică 
centrală atunci când ar lua decizia să semnaleze posibile fapte de corupţie, aproape 
jumătate dintre respondenți (43%) s-ar adresa, cu încredere, conducerii instituției în 
care își desfășoară activitatea ori unuia dintre superiori, iar mai mult de o treime (35%) s-
ar adresa instituțiilor specializate (DNA, DGA). 

În scopul de a afla incidența corupției în activitatea concretă a funcționarilor din 
administrația publică centrală, s-a urmărit implicarea directă sau în calitate de martor 
într-o faptă de corupție, în ultimele 12 luni. În acest sens, aproape toți respondenții (96%) 
au afirmat că nu s-au confruntat cu astfel de situații. În același timp, un număr mic de 
respondenți au afirmat că au fost martori la o faptă de corupție (1,5%) sau au fost 
implicați într-o astfel de faptă (0,4%)116.  

 
 
Figura 36. În ultimele 12 luni, ați fost implicat sau ați fost martor într-o/la o faptă de corupție?117 
(N=1365) 
 

Întrebați dacă au cunoștință despre existența unor cazuri în care șefiilor ori colegilor 
le-au fost oferite sume de bani sau cadouri pentru a ajuta pe cineva să obțină un avantaj, 
cei mai mulți dintre respondenți (93%) au afirmat că nu s-au întâlnit cu asemenea 
situații, în timp ce un număr mic de persoane chestionate (3%) au admis că au luat la 
cunoștință despre astfel de cazuri, fără însă a cunoaște finalitatea acțiunilor colegilor ori 
șefilor lor, respectiv acceptarea sumelor de bani ori a cadourilor oferite.  
                                                                                                                                                                                     
115 Ibid. 
116 Ibid.  
117 Ibid. 
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Un număr mic de respondenți (2%) cunosc situații în care unii șefi sau colegi au 
acceptat sumele de bani sau cadourile oferite, același procent nesemnificativ (2%) 
regăsindu-se și în cazul angajaților care susțin că au cunoștință de cazuri în care șefii sau 
colegii nu au acceptat beneficiile oferite în situațiile respective118. 

 

Figura 37. Din experienţa dumneavoastră, au existat cazuri în care colegilor ori șefilor le-au fost 
oferite sume de bani/cadouri pentru a ajuta pe cineva să obțină un avantaj?119 (N=1365) 
 

De asemenea, un număr mic de respondenți (2%) declară că au cunoștință despre 
cazuri în care șefii sau colegii lor au solicitat bani sau cadouri, în timp de majoritatea 
populației investigate (97%) susține că nu are cunoștință de asemenea cazuri. 

 

Figura 38. Cunoașteți cazuri în care colegi ori șefi au cerut bani/cadouri pentru a rezolva 
solicitările primite de la cetățeni?120 (N=1365) 

                                                           
118 Ibid. 
119 Ibid. 
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Uneori faptele de corupție se materializează ca urmare a constrângerilor exercitate de 
către diverse categorii de persoane interesate asupra angajaților din administrația publică 
centrală. Solicitați să răspundă dacă au existat situaţii în care asupra lor sau a colegilor s-
au exercitat presiuni, din partea șefilor sau a altor categorii de persoane, pentru a se 
încălca atribuțiile, cei mai mulți dintre subiecții investigați (89%) au oferit un răspuns 
negativ, în timp ce un număr mic de respondenți (3%) au admis că au cunoștință de 
astfel de situații121. 

 

Figura 39. Au existat situaţii în care asupra dvs. sau a colegilor s-au exercitat presiuni, din partea 
șefilor sau a altor categorii de persoane, pentru a vă încălca atribuțiile?122 (N=1365) 
 

Întrebați dacă au semnalat fapta de corupție în care au fost implicați sau la care au 
fost martori, nouă din zece respondenți (90%) susțin că nu a fost cazul să facă acest 
lucru. Selectarea acestei opțiuni de respondenți poate avea la bază faptul că, pe de-o 
parte, nu au fost implicați în astfel de situații, iar, pe de altă parte, pentru că probabil 
organele de urmărire penală sau instituțiile abilitate au intervenit pentru a-și îndeplini 
atribuțiile, nefiind nevoie ca angajatul să semnaleze cazul vreunei autorități.  

Un număr mic de respondenți au afirmat că au semnalat situațiile de corupție cu care 
s-au întâlnit (4%). În procent aproape egal (3%) se regăsesc și cei care nu au întreprins 
nicio acțiune în ceea ce privește cazurile de corupție de care aveau cunoștință123.  

                                                                                                                                                                                     
120 Ibid. 
121 Ibid.  
122 Ibid. 
123 Ibid. 
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Figura 40. În cazul în care ați fost implicat sau ați fost martor într-o/la o faptă de corupție, ați 
semnalat-o cuiva?124 (N=1365) 
 

 

Figura 41. În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații?125 (N=1365) 

                                                           
124 Ibid. 
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Factori ai corupției126  

Această secțiune face legătura între dimensiunile descriptivă și explicativă, prin 
identificarea unor factori relevanți ai corupției. Relațiile dintre variabile explorate în 
această secțiune sunt importante pentru că la acest nivel se pot deriva concluzii și 
propuneri de măsuri eficiente de prevenire și combatere.  

Conform tabelului 30, se desprind următoarele interpretări: 

• este probabil ca, în contextul mituirii unei persoane care ocupă o funcție de 
conducere, gradul de pericol al faptei să fie considerat mai ridicat, ceea ce conduce la 
aplicarea unei pedepse cu executare;  

• același tip de asociere există între nivelul de educație a unei persoane condamnate 
pentru fapte de corupție și modul de executare al pedepsei:;  

• o poziție înaltă (a unei persoane condamnate pentru corupție) în cadrul organizației 
tinde să coexiste cu un climat organizațional în care responsabilitatea individuală 
pentru problematica integrității este mai degrabă slabă, și în care personalul angajat 
tinde să nu considere că faptele de corupție sunt dăunătoare societății. Cu alte 
cuvinte, eludarea legii la vârf tinde să prolifereze concepte relaxate despre corupție și 
integritate la nivelul eșaloanelor inferioare ale organizației, o concluzie care 
rezonează cu teoria merelor bune și a merelor rele și în general cu teoriile învățării din 
criminologia concentrată pe comportamentul infracțional al gulerelor albe și cu 
modelul managementul-ui „tone at the top”127.  

 Poziția în cadrul 
organizației Educația 

Mod de executare a pedepsei 0,573** 0,493** 

La locul de muncă - colegii mei considerau că și ei erau 
responsabili pentru păstrarea integrității la locul de muncă -0,293*  

La locul de muncă - colegii mei considerau ca există consecințe 
negative pentru societate din cauza corupției -0,265*  

Tabelul 30. Coeficienți de corelație Pearson.   
 

Corelațiile ilustrate în tabelul 31 ne arată că:  

• Cu cât avem durate mai mari ale pedepselor aplicate (număr de ani de închisoare), cu 
atât deciziile persoanelor din eșantionul studiat sunt mai puțin informate, mai 
impulsive. Comportamentul corupt pare să fie înfăptuirea unei decizii luate de 

                                                                                                                                                                                     
125 Ibid. 
126 Pentru toate tabele din această secțiune: **corelație semnificativă la nivelul 0,01 (2-tailed), 
*corelație semnificativă la nivelul 0,05 (2-tailed).  
127 Wood, David A., An Examination of How Entry-Level Staff Auditors Respond to Tone at the Top 
vis-à-vis Tone at the Bottom, „Behavioral Research in Accounting”, 27 (1), 2015. 
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persoane mai degrabă impulsive, care nu acordă multă atenție detaliilor, deliberării, 
atunci când au de luat o hotărâre cu implicații serioase.   

• Cu cât avem durate mai mari ale pedepselor aplicate (număr de ani de închisoare), cu 
atât munca la birou nu era conformă fișei de post a individului. Fișa postului pare să 
fie un instrument important în derularea cât mai corectă și mai conformă a muncii cu 
un cadru al anticorupției și integrității în cadrul organizației, cu alte cuvinte, se 
constituie într-un posibil factor eficient de management și prevenire a faptelor de 
corupție în mediul organizațional.  

 Durata pedepsei - ani de închisoare 

Nu iau decizii pripite, ci cântăresc foarte bine situația 
înainte de a lua o hotărâre -0,268* 

La locul de muncă - angajații își desfășurau activitatea în 
conformitate cu atribuțiile prevăzute în fișa postului -0,219 

 
Tabelul 31. Coeficienți de corelație Pearson. 
 

Atunci când se manifestă ca recidivă, condamnarea pentru fapte de corupție prezintă 
o asociere pozitivă mică cu variabila „Religia este importantă în viața mea” (tabelul 32). 
În mod oarecum surprinzător, prezența recidivei este legată de importanța pe care o joacă 
religia în viața individului. Această constatare are sens dacă ne gândim că procesarea la 
nivel individual și de grup a regulilor de prevenire a corupției implică de multe ori un 
conflict între ceea ce acceptă și nu acceptă un individ, din punctul de vedere al 
respectării normelor. Un individ poate să își asume un cadru normativ de ordin moral și 
religios și să respingă, în același timp, cadrul exterior, impus, de natură 
juridică/legislativă.  

 Recidivist 

Religia este importantă în viața mea 0,324** 

         
Tabelul 32. Coeficienți de corelație Pearson. 
 

 Mediul urban/rural în care se petrec faptele de corupție ale respondenților joacă de 
asemenea un rol în înțelegerea mai adecvată a fenomenului (tabelul 33). În corelația 
pozitivă cu variabila „Cred că este normal să faci orice este necesar pentru a asigura 
bunăstarea familiei tale”, ni se arată că există o legătură între mediul rural/urban și un 
oarecare familism amoral. Cu alte cuvinte, corupția devine mai acceptabilă și mai probabil 
să se întâmple acolo unde interesele familiei primează în raport cu interesele individului 
sau cele ale cetățenilor/comunității. De asemenea, locul faptei (rural/urban) se asociază 
într-o măsură mică spre medie și cu alte două variabile legate de inexistența și existența 
ambiguă a regulilor anticorupție la locul de muncă. Un corolar intuitiv ar fi că în mediul 
rural este posibil ca regulile anticorupție la nivel organizațional/administrativ să aibă o 
aderență mai scăzută decât în mediul urban.        
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 Locul faptei 

Cred că este normal să faci orice este necesar pentru a asigura bunăstarea 
familiei tale 0,232* 

Nu iau decizii pripite, ci cântăresc foarte bine situația înainte de a lua o 
hotărâre -0,245* 

La locul meu de muncă nu existau astfel de reguli (de prevenire a corupției) 0,244* 

La locul de muncă - cred că existau astfel de reguli, dar nu știu în ce constau 0,327** 

 
Tabelul 33. Coeficienți de corelație Pearson. 

Ne concentrăm în următoarele paragrafe asupra modului în care variabila care 
definește un mediu de lucru anterior condamnării permisiv la corupție prin acceptarea 
obiectelor oferite cadou („La locul de muncă - colegii mei considerau că nu este nicio 
problemă să accepți ce ți se oferă întrucât toată lumea o face într-o anumită măsură”) se 
asociază cu o serie de alte variabile (tabelul 34). Rezultatele arată astfel: 

• un mediu de lucru permisiv cu luarea de mită nu exclude posibilitatea sancționării 
disciplinare pentru astfel de fapte; 

• un mediu organizațional în care mita este acceptabilă este probabil să coexiste cu 
două alte practici sancționatorii: îndepărtarea persoanelor implicate în acte de 
corupție din organizație și nesancționarea acestora; 

• semnalarea abaterilor și sancționarea disciplinară nu sunt totuși suficiente pentru 
schimbarea climatului organizațional din unul permisiv într-unul prohibitiv față de 
corupție (puterea exemplului nu funcționează întotdeauna în sensul schimbării la nivel 
de organizație). 

Este foarte probabil ca într-un astfel de mediu organizațional, atât în sectorul privat 
cât și în cel bugetar, să se aplice uneori sancțiunile într-un mod nesistematic, reușind să 
excludă sau să acționeze disciplinar anumite persoane implicate în corupție, concomitent 
cu nesancționarea/protejarea altor persoane implicate.      

Avem, conform aceluiași tabel, încă o confirmare a metaforei merelor stricate care le 
afectează pe cele bune:  

• mediul organizațional nereglementat în spiritul integrității influențează indivizii și în 
anumite cazuri le anulează sentimentele morale în favoarea intereselor bănești; 

• mediul organizațional nereglementat în spiritul integrității îi încurajează pe angajați să 
încalce regulile existente. 
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La locul de muncă - colegii 
mei considerau că nu este 
nicio problemă să accepți 

ce ți se oferă întrucât 
toată lumea o face într-o 

anumită măsură 

Cât de des s-a întâmplat ca anumiți colegi implicați în acte de 
corupție - să nu li se fi aplicat nicio sancțiune 

0,368** 

Cât de des s-a întâmplat ca anumiți colegi implicați în acte de 
corupție - să fie îndepărtați din organizație 0,350** 

Cât de des s-a întâmplat ca anumiți colegi implicați în acte de 
corupție - să fie sancționați disciplinar 

0,522** 

La locul de muncă - cred că existau astfel de reguli, dar nu știu în 
ce constau 0,290* 

La locul meu de muncă nu existau astfel de reguli 0,385** 

La locul de muncă - îmi era dificil să respect regulile privitoare la 
corupție 

0,322** 

La locul de muncă - dacă aș fi vrut, aș fi putut lua decizii din 
motive incorecte 0,411** 

Pentru mine mereu au fost importante - să ocup o poziție 
importantă 

0,240* 

Corupția aduce beneficii persoanelor implicate 0,342** 

Pot să trec peste principiile mele morale în căutarea profitului 0,519** 

Viața m-a învățat că trebuie să îți vezi interesul propriu în orice 
situație 0,447** 

Cred că este normal să faci orice este necesar pentru a asigura 
bunăstarea familiei tale 

0,231* 

Tot timpul am fost preocupat de siguranța (financiară) a zilei de 
mâine 0,232* 

Regulile sunt făcute pentru a fi încălcate 0,480** 

Pentru a face bani nu există căi corecte sau greșite, ci doar căi 
grele sau ușoare 

0,240* 

 
Tabelul 34. Coeficienți de corelație Pearson. 

 
Tabelele 35 și 36 ne ilustrează, prin corelații între diverse variabile, de asemenea un 

mediu organizațional în care angajații consideră exagerate regulile privitoare la 
integritate, sau în care astfel de reguli pur și simplu nu existau (sau dacă existau, nu erau 
aplicate).  

Se desprind următoarele observații:  

• Rezistența la regulile de integritate pare să aibă legătură cu convingerea că 
acceptarea cadourilor este un obicei generalizat. Această asociere de variabile ne 
arată cât de greu sunt de impus reguli formale, impersonale, pe fondul unei structuri 
sociale și al unor practici considerate normale și tratate ca atare în viața de zi cu zi.  
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• Cu cât angajații implicați în fapte de corupție sunt mai puțin sancționați, cu atât 
regulile anticorupție sunt considerate mai exagerate, reciproca fiind de asemenea 
valabilă. Avem aici două influențe semnificative: pe de o parte, societatea 
(convingerea că toți fac oferă și acceptă cadouri în practica cotidiană), pe de altă 
parte, mediul organizațional și conducerea acestuia care nu sancționează angajații 
implicați în fapte de corupție. 

• Ineficiența sancționării/nesancționării la locul de muncă: aplicate nesistematic sau 
preferențial, sancțiunile ajung să coexiste cu un climat organizațional ostil regulilor de 
integritate.  

• Acolo unde nu există reguli de integritate, se dezvoltă un mediu care favorizează  
suspendarea principiilor morale în favoarea profitului, prioritizarea intereselor familiei 
(familismul amoral) și luarea deciziilor din motive incorecte.   

 

Colegii mei considerau 
exagerat să existe reguli 
privind acceptarea sau 

oferirea de cadouri 
funcționarilor publici 

La locul de muncă - colegii mei considerau că nu este nicio 
problemă să accepți ce ți se oferă întrucât toată lumea o face 

într-o anumită măsură 
0,417** 

La locul de muncă - colegii mei considerau că există consecințe 
negative pentru societate din cauza corupției 0,361** 

Cât de des s-a întâmplat ca anumiți colegi implicați în acte de 
corupție - să nu li se fi aplicat nicio sancțiune 0,421** 

Cât de des s-a întâmplat ca anumiți colegi implicați în acte de 
corupție - să fie sancționați disciplinar 0,320** 

La locul de muncă - la locul meu de muncă nu existau astfel de 
reguli 0,297* 

Pentru a face bani nu există căi corecte sau greșite, ci doar căi 
grele sau ușoare 0,302** 

 
Tabelul 35. Coeficienți de corelație Pearson. 
 

 
La locul de muncă - la locul meu 
de muncă nu existau astfel de 

reguli 

Pot să trec peste principiile mele morale în căutarea 
profitului 0,377** 

Cred că este normal să faci orice este necesar pentru a 
asigura bunăstarea familiei tale 0,352** 

La locul de muncă - dacă aș fi vrut, aș fi putut lua decizii din 
motive incorecte 0,404** 

 
Tabelul 36. Coeficienți de corelație Pearson. 
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Oarecum la polul opus, variabila care definește un mediu organizațional în care fiecare 
se simte responsabil pentru integritatea la locul de muncă indică o serie de corelații 
interesante (tabelul 37). Observăm aici că: 

• Un mediu în care angajații sunt responsabili pentru păstrarea integrității se bazează pe 
aspecte manageriale bine stabilite și implementate (fișa postului) și pe ideologii 
sociale care descriu corupția ca un fenomen nociv. Avem astfel două aspecte – unul 
organizațional și altul care ține mai degrabă de „mentalitate” – care concură pentru a 
structura un mediu organizațional responsabil pentru menținerea integrității. 

• Într-un mediu organizațional responsabil față de regulile anticorupție, cei care greșesc 
sunt deferiți justiției, regulile sunt clare pentru toată lumea și ușor de respectat, iar 
procedurile interne sunt astfel concepute și implementate ca angajații să greșească 
cât mai puțin în sensul acordării de favoruri unor terți. Aceste trei corelații aduc un 
argument în plus necesității de a organiza locul de muncă în spiritul unor reguli 
anticorupție simple și clare, ușor de respectat. 

• Acolo unde se practică instruirea personalului în vederea respectării regulilor de 
integritate, găsim un mediu organizațional în care se conștientizează responsabilitatea 
și importanța regulilor anticorupție.  

• Un mediu organizațional responsabil în spiritul anticorupției descurajează valori, 
atitudini, aspirații personale, precum următoarele: centrarea pe propriile interese, 
predilecţia spre propriul profit în defavoarea moralității colective, importanța 
statutului social în viața respondentului, sau convingerea potrivit căreia corupția 
aduce beneficii făptuitorilor.  

 

La locul de muncă - colegii mei 
considerau că și ei erau 

responsabili pentru păstrarea 
integrității la locul de muncă 

Viața m-a învățat că trebuie să îți vezi interesul propriu în orice 
situație -0,302** 

Pot să trec peste principiile mele morale în căutarea profitului -0,303** 

Corupția aduce beneficii persoanelor implicate -0,297* 

Pentru mine mereu au fost importante - statutul social -0,295* 

La locul de muncă - regulile privitoare la prevenirea corupției 
la locul de muncă anterior faptei care a atras condamnarea 

erau ușor de respectat 
0,448** 

La locul de muncă - angajații își desfășurau activitatea în 
conformitate cu atribuțiile prevăzute în fișa postului 0,511** 

La locul de muncă - procedurile interne făceau dificilă 
acordarea de tratament preferențial cuiva din afara 

organizației 
0,428** 

Cât de des s-a întâmplat ca anumiți colegi implicați în acte de 
corupție - să fie îndepărtați din organizație 0,291* 

Cât de des s-a întâmplat ca anumiți colegi implicați în acte de 
corupție - să fie deferiți organelor judiciare 0,484** 

La locul de muncă- am beneficiat de cursuri de pregătire/ 0,343** 



 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 
 www.poca.ro 114 

 

training-uri privind respectarea regulilor de integritate și 
prevenirea actelor de corupție 

La locul de muncă - colegii mei considerau că există consecințe 
negative pentru societate din cauza corupției 0,736** 

Ce poziție ocupați în cadrul organizației anterior condamnării? -0,293* 
 
Tabelul 37. Coeficienți de corelație Pearson. 
 

În același registru, o altă variabilă a unui mediu organizațional favorabil respectării 
regulilor anticorupție, însă de această dată definit prin convingerea angajaților că există 
consecințe negative pentru societate din cauza corupției (tabelul 38), asociază destul de 
puternic cu  ușurința în respectarea regulilor anticorupție și cu respectarea atribuțiilor din 
fișa postului.  

 

La locul de muncă - colegii 
mei considerau că există 

consecințe negative pentru 
societate din cauza corupției 

Pentru mine mereu au fost importante - statutul social -0,330** 

La locul de muncă - mi s-a întâmplat să încalc o regulă 0,253* 

La locul de muncă - regulile privitoare la prevenirea corupției 
la locul de muncă anterior faptei care a atras condamnarea 

erau ușor de respectat 
0,565** 

La locul de muncă - angajații își desfășurau activitatea în 
conformitate cu atribuțiile prevăzute în fișa postului 0,455** 

Cât de des s-a întâmplat ca anumiți colegi implicați în acte de 
corupție - să fie deferiți organelor judiciare 0,347** 

 
Tabelul 38. Coeficienți de corelație Pearson. 

 
Cercetarea sociologică relevă câteva rezultate interesante cu privire la factorii 

corupției. Generalizarea obiceiurilor de genul „intervenție”, „relație”, „nepotism”, 
ca o cauzalitate complementară obișnuinței oamenilor de a oferi ceva pentru 
rezolvarea rapidă a solicitărilor, este văzută ca un factor generator de corupție, de trei 
din zece participanți (29%), ambele comportamente conturând, așa cum spuneam, ideea 
unei „culturi”, a unor practici cunoscute și tolerate. Totuși, trebuie semnalat că opiniile 
exprimate nu sunt convergente cu atitudinile respondenților (acord/dezacord) privind 
comportamentele lipsite de etică/integritate ca parte a unei culturi instituționale în 
administrația publică, două treimi dintre respondenți (62%) respingînd ideea, în timp ce 
doar trei din douăzeci (13%) au fost de părere că este de luat în considerare afirmația. 

Un alt factor ce apare în topul factorilor care generează sau întrețin 
corupția/comportamentele non-etice sunt presiunile și influența politică în adoptarea 
deciziilor la nivelul instituțiilor din administrația publică centrală, trei din zece 
respondenți (29%) evaluând acest aspect ca având impact în foarte mare și destul de mare 
măsură. 



 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 
 www.poca.ro 115 

 

Lipsa valorilor morale și a principiilor etice, precum și măsurile insuficiente de 
protecție a angajaților integri sunt privite ca un factor generator de corupție, în foarte 
mare și destul de mare măsură, de către mai mult de un sfert (28%) dintre funcționarii din 
administrația publică centrală. Percepția este mai pregnantă în rândul funcționarilor 
publici cu statut special, în comparație cu funcționarii publici și personalul militar (26% vs. 
14% și 11%). 

Este de remarcat faptul că nivelul scăzut de salarizare se află printre factorii care ar 
putea genera corupție în destul de mică/foarte mică măsură sau deloc, în opinia a mai 
mult de jumătate dintre participanții la cercetare, doar unul din cinci respondenți (20%) 
exprimând contrariul.  

Această observație este întărită de rezultatele obținute în urma analizei calitative a 
datelor din interviurile realizate. Astfel, o mare parte dintre demnitarii care au participat 
în această etapă a cercetării sunt de părere că nivelul de salarizare nu poate fi privit ca 
factor determinant. În plus, aceștia opinează că nivelul actual de salarizare din 
administrația publică este mai mult decât satisfăcător (superior celui din mediul privat), 
prin urmare, acest aspect neputând fi invocat ca o vulnerabilitate în ceea ce privește 
implicarea în fapte de corupție.  

Un impact mult mai redus în contextul cauzal ce favorizează maifestarea corupției îl 
au presiunile exercitate de șefi sau fondurile și dotările insuficiente pentru 
desfășurarea optimă a activităților, cu privire la care, câte o treime din eșantion (33%) 
consideră că nu constituie factori care ar putea favoriza apariția corupției sau a 
comportamentelor non-etice. Acest fapt conturează ideea unei percepții privind 
cauzalitatea care ține mai mult de caracteristicile personale ale individului și mai puțin de 
factori situaționali externi (presiuni din partea unor terți, fonduri și dotări insuficiente, 
deficiențe în exercitarea controlului etc.).  

Această percepție este susținută de o parte dintre demnitarii care au participat la 
interviurile desfășurate în cadrul cercetării, în opinia cărora implicarea în comportamente 
non-etice are la bază deopotrivă factorii de personalitate/individuali ai angajaților, 
precum și cei de mediu (atât mediul/cultura în care omul s-a format/dezvoltat, cât și 
mediul în care activează). În acest sens, apar întrebări cu privire la aspecte legate de 
modul de ocupare a unei funcții publice și de modalitatea de evaluare a integrității la 
angajarea în sistemul public. 

De asemenea, în opinia unor demnitari, o altă cauză ar constitui-o legislația incidentă 
domeniilor resurse umane și control intern, apreciată ca fiind „greoaie” și „stufoasă” în 
cazuri care presupun destituirea funcționarilor publici. Astfel, în opinia acestora, legislația 
prevede termene lungi care conduc la o procedură îndelungată până la soluționarea unui 
caz care presupune diverse comportamente deviante (lipsite de integritate sau chiar de 
natură psihiatrică). 

O altă cauză identificată, din analiza interviurilor, arată faptul că tergiversarea 
aplicării sancțiunilor în cazul constatării unor comportamente non-etice, respectiv regimul 
sancționator al legislației penale, nu au un efect descurajator (cele mai multe pedepse 
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sunt aplicate cu suspendarea executării), conducând la conturarea unei percepții din 
partea oamenilor, potrivit căreia „poți scăpa nepedepsit sau cu o pedeapsă ușoară”.  

Analizând cauzele corupției în viziunea participanților la cercetare, ne-am propus să 
aflăm și care sunt motivele pentru care aceștia nu s-ar implica în fapte de corupție sau nu 
ar adopta atitudini/comportamente lipsite de integritate/etică. Rezultatele obținute 
arată că mai mult de două treimi (68%) dintre respondenți invocă educația și valorile 
morale ca principal motiv pentru care aleg să nu se implice în fapte de corupție sau 
comportamente lipsite de integritate128. Aceste rezultate sunt convergente cu cele ale 
studiului realizat în 2015 de MJ cu persoane condamnate, educația părând să aibă un rol 
inhibitor în cadrul deciziei de implicare în comportamentul ne-etic129.   

 

Figura 42. În ce măsură factorii prezentați în continuare favorizează apariţia unor comportamente 
lipsite de etică, integritate ori a corupției în instituția dumneavoastră?130 (N=1365) 

                                                           
128 Ibid.  
129 Ministerul Justiţiei, Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, „Opinia persoanelor condamnate 
privind cauzele şi consecinţele corupţiei. Studiu privind corupţia în România”, ianuarie 2015. 
130 Ibid. 

14% 

15% 

17% 

19% 

20% 

21% 

23% 

24% 

25% 

28% 

28% 

29% 

29% 

34% 

31% 

33% 

27% 

25% 

32% 

24% 

29% 

30% 

24% 

24% 

25% 

24% 

21% 

19% 

32% 

33% 

33% 

30% 

27% 

29% 

24% 

24% 

28% 

26% 

26% 

25% 

25% 

27% 

23% 

19% 

23% 

26% 

21% 

26% 

24% 

22% 

23% 

22% 

21% 

22% 

25% 

20% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

deficiențe privind exercitarea controlului și evaluarea 
activității personalului din instituțiile publice 

fonduri şi dotări insuficiente pentru desfășurarea optimă 
a activităţilor 

presiunile exercitate de șefi 

lipsa de fermitate a structurilor anticorupţie 

salariile mici ale personalului din administrația publică 
centrală 

toleranța fenomenului de corupție și a abaterilor de către 
management 

reglementările interpretabile ori contradictorii 

birocratizarea excesivă a activităţilor specifice 

absența unor sancțiuni/pedepse mai severe pentru 
vinovații de infracțiuni de corupție 

măsurile insuficiente de protecție a angajaților corecți, 
integri 

lipsa valorilor şi a principiilor etice la nivelul angajaților 

generalizarea obiceiurilor de genul „intervenţie”, 
„relație”, „nepotism” 

presiunile şi influența politică în adoptarea deciziilor 

obișnuința oamenilor de a oferi ceva pentru rezolvarea 
cât mai rapidă/favorabilă a solicitărilor 
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În cadrul cercetării sociologice, concluziile extrase în urma desfășurării interviurilor cu 
demnitarii selectați în eșantion converg către același rezultat. Opiniile exprimate sunt 
relativ convergente și evidențiază că această obișnuință își are sursa în educația timpurie 
din familie, din școală, dar și în mentalități acceptate sau adoptate cu caracter de 
generalizare, la nivelul societății noastre. În strânsă legătură cu aceste constatări, unii 
dintre demnitarii intervievați sunt de părere că în administrația publică putem vorbi chiar 
de o oarecare cultură organizațională în ceea ce privește „mica corupție”, existând un 
anumit grad de toleranță pentru „micile atenții” oferite de către cetățeni și acceptate de 
către funcționari.  

Respondenților li s-a oferit posibilitatea de a identifica factorii care pot favoriza 
apariția corupției/comportamentelor non-etice, sens în care le-a fost propusă spre 
evaluare o listă cu 14 posibile cauze, analiza frecvenței răspunsurilor oferind, totodată, o 
imagine asupra celor mai importante dintre acestea.  

Configurația răspunsurilor oferite de participanții la cercetare evidențiază ca principali 
determinanți ai corupției factori ce țin de mentalitatea oamenilor, cultura specifică pe 
care o regăsim atât la nivelul populației generale, cât și în administrația publică centrală. 
Cea mai importantă, în această ierarhie, este  obișnuința oamenilor de a oferi ceva 
pentru rezolvarea cât mai rapidă/favorabilă a solicitărilor, mai mult de o treime din 
populația investigată (34%) considerând că aceasta favorizează apariția corupției sau a 
comportamentelor non-etice, în foarte mare și destul de mare măsură131.  

 

VII. Concluzii şi recomandări 

Profilul persoanelor condamnate pentru fapte de corupție 

Eșantioanele calitativ și cantitativ, selectate pentru realizarea cercetării criminologice 
de față, ne relevă structuri foarte similare ale populației condamnate pentru fapte de 
corupție. Majoritatea persoanelor au: 

• vârste cuprinse între 41 și 60 ani (34-64 ani, pentru cercetarea calitativă);  
• un nivel profesional ridicat și se află la o etapă avansată a carierei;  
• o situație financiară bună și foarte bună;  
• un nivel ridicat de educație (60% dintre respondenții la cercetarea cantitativă sunt 

persoane care au absolvit studii universitare și postuniversitare, iar proporția este 
similară pentru cercetarea calitativă)132. 

                                                           
131 Ibid. 
132 Anumite concluzii ale prezentului studiu sunt contraintuitive. Astfel, de exemplu, se pare că un 
nivel ridicat de educaţie nu este neapărat un inhibitor al implicării în acte de corupţie, după cum 
nu garantează nici măcar că persoana implicată conştientizează caracterul ilegal al acţiunilor sale 
(după cum au declarat unii dintre respondenţi). Astfel, în mod doar aparent paradoxal, corupția 
pare un fenomen infracțional în care delincvenții sunt mai degrabă persoane cu un grad de 
instrucţie ridicat, despre care se presupune că au suficiente informaţii, astfel încât să cunoască 
legislaţia şi să o interpreteze în mod pertinent, dar şi să aibă cunoştinţă de cazurile ultra 
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De asemenea, majoritatea sunt: 

• bărbați (proporția fiind de aproximativ 1 femeie la 5,5 bărbați, pentru componenta 
cantitativă, foarte similară în raport de cea calitativă);  

• în proporție destul de mare (27,8% dintre participanții la componenta cantitativă, în 
număr de 334), foști deținători de funcții de conducere și condamnării; 

• persoane căsătorite (62,6%, dintre participanții la componenta cantitativă, proporție 
foarte similară în cazul celei calitative), ce provin din gospodării cu cel puțin un copil; 

• sub raportul componentei cantitative, foști angajați ai administrației centrale și locale 
(în procent însumat de 41%) și foști angajați/antreprenori în sectorul privat, inclusiv 
practicanţi de profesii liberale (în procent însumat de 49%); proporțiile sunt 
asemănătoare în cazul eșantionului cercetării calitative.  

Majoritatea faptelor de corupție, surprinse de componenta cantitativă, care au stat la 
baza condamnărilor respondenților, au fost comise în mediul urban. Printre cele mai 
frecvente condamnări înregistrate la nivelul eșantionului au fost cele de luare de mită 
(108), trafic de influență (73), și dare de mită (69). În cazul cercetării calitative, 
infracțiunile reprezentate au fost: luarea de mită, darea de mită, traficul de influență. 
 
Factori ai corupției 

Cadrul normativ și contextul organizațional public-privat 

Din studiul criminologic, în special din componenta calitativă, a rezultat că există o 
toleranță ridicată la corupție, justificată prin faptul că în cadrul normativ sunt sancționate 
acțiuni cu o lungă istorie de acceptare și normalizare în cadrul societății. Darea și luarea 
de mită, traficul de influență sunt infracțiuni circumscrise unor practici sociale precum 
darul, reciprocitatea, sprijinul și schimbul informațional în cadrul familiei, rețelelor 
sociale, comunităților. Rezultatele cercetării sociologice confirmă percepția în rândul 
funcționarilor administrației centrale conform căreia principalele mecanisme prin care 
sunt proliferate faptele de corupție în România sunt aspecte ce țin de obișnuința de a 

                                                                                                                                                                                     
mediatizate în care chiar personalităţi ale scenei politice sau sociale nu s-au putut sustrage de la 
sancţiunile severe asociate cu săvârşirea unor fapte similare. De asemenea, o persoană cu studii 
superioare are, cel puţin în teorie, o mai bună apreciere a caracterului acţiunilor sale, dar şi ale 
efectelor sau implicaţiilor acestora, după cum poate face o evaluare corectă a raportului 
beneficii/riscuri sau costuri. Studiul de faţă demonstrează că lucrurile nu stau aşa, ceea ce ridică 
întrebări legitime. De ce perspectiva unor proceduri judiciare, urmate eventual de o pedeapsă care 
atrage cu sine, inevitabil, oprobriul public, dar şi suferinţe produse întregii familii este insuficient 
de puternică pentru a determina o persoană supusă tentaţiei să se abţină? Există, oare, un 
sentiment de impunitate sau o imagine a unei practici considerate generalizată în societate, care 
să-l determine pe individ să aprecieze că nu va fi tocmai el cel prins? Ne aflăm în prezenţa unor 
afecțiuni psihice sau a unor cazuri de cleptomanie? Satisfacția puterii, a capacității de a influența 
acţiunile şi deciziile altora, a conectării diverselor sfere de influenţă din poziţii de conducere să 
conteze pentru anumite persoane motivate de orgoliu şi de avariţie mai mult decât siguranţa 
proprie sau a familiei? Considerăm că, pe viitor, implicarea unor psihologi în cercetări cu aceeaşi 
temă ar putea contribui la conturarea unor răspunsuri, noi mărginându-ne, deocamdată, să 
semnalăm aceste probleme. 
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oferi ceva pentru rezolvarea rapidă a solicitărilor, sau de generalizarea și normalizarea 
relațiilor, intervențiilor, nepotismului. Această tensiune între legal și ilegal, moral și 
imoral, normal și anormal, care reiese din ambele studii prezentate în acest raport de 
cercetare, confirmă încă o dată multitudinea de referențiale normative la care se 
raportează membrii societății, cadrul legal fiind doar unul dintre acestea, și arată că 
prevenirea și combaterea corupției sunt activități care trebuie să abordeze inclusiv 
aspecte profunde de mentalitate, credințe, atașamente, susținute constant, printr-un 
efort de educare a cetățenilor, instituțiilor și companiilor.   

Componenta calitativă a evidențiat că persoanele intervievate au considerat cadrul 
normativ existent mai degrabă ineficient, respondenții apreciind în unele cazuri că nu au 
cunoscut legislația și regulile anticorupție în perioada comiterii faptelor, unii dintre 
aceștia contestând și în prezent (în perioada post-condamnare) claritatea și accesibilitatea 
actelor normative. Aceste concluzii confirmă rezultatele componentei calitative a 
studiului realizat de Ministerul Justiției în 2015, conform cărora „standardele de 
integritate sau regulile privind corupţia sunt inexistente sau, dacă există, acestea sunt, în 
acelaşi timp, uşor de respectat şi uşor de încălcat”133.  

Pe de altă parte, în cadrul anchetei prin chestionar a studiului criminologic (2020), 
majoritatea respondenților a apreciat că regulile anticorupție și integritate existau la 
fostul loc de muncă, și că acestea erau clare și ușor de respectat. Conform răspunsurilor 
oferite la chestionar, mulți dintre respondenți au beneficiat inclusiv de training-uri pentru 
integritate la locul de muncă, aceasta fiind și una dintre măsurile considerate foarte 
eficiente pentru o eventuală decizie de neimplicare în fapte de corupție (rezultat desprins 
atât din componenta calitativă, cât și din cea cantitativă a studiului criminologic). 
Divergența calitativ-cantitativ referitoare la răspunsurile privind cadrul normativ existent 
este una metodologică: răspunsurile la chestionar sunt în general mai afectate de 
dezirabilitate socială, în timp ce în situația interviului în profunzime respondentul are 
ocazia să dezvolte și să revină la anumite poziționări, percepții, practici pe care le 
relatează. Dincolo de acest clivaj aparent în rezultate, concluzia care trebuie reținută 
este că în România, chiar dacă se organizează sesiuni de informare/se instituie reguli 
privitoare la subiectul de interes, aceste activități au nevoie să fie derulate în mod 
sistematic și să fie implementate într-un mod coerent. 

În completarea constatărilor studiului criminologic, cercetarea sociologică atestă că 
funcționarii din administrația publică centrală înclină să considere că reglementările 
anticorupție sunt interpretabile ori contradictorii: 23% din eșantion au apreciat că aceasta 
este o cauză a corupției, în foarte mare/destul de mare măsură. În plus, la întrebarea 
„Cum ați descrie reglementările aplicabile în instituția dumneavoastră privind regulile de 
conduită etică și comportamentul în situații de corupție?”, funcționarii din administrația 
centrală au apreciat în proporție de 17% că acestea sunt „destul de clare, dar există și 

                                                           
133 Ministerul Justiţiei, Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, „Opinia persoanelor 
condamnate privind cauzele şi consecinţele corupţiei. Studiu privind corupţia în România”, ianuarie 
2015. 
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dileme de comportament”, alți 6% considerând că acestea sunt ambigue și insuficiente. 
Este de remarcat totuși că această situație oarecum optimistă este relevantă pentru 
sectorul public al administrației centrale, unde aceste reglementări sunt cu siguranță mai 
vizibile, comparativ cu sectorul privat. Pentru sectorul privat regulamentele interne sunt 
mult mai neuniforme și țintesc într-o măsură mai mică conduita etică, anticorupție 
(rezultat desprins în mod special din studiul criminologic, componenta calitativă).      

Componenta calitativă a studiului criminologic a arătat că un context favorabil 
apariției faptelor de corupție este reprezentat de relația stabilită între instituțiile publice 
și companiile private. Rezultatul este confirmat de cercetarea sociologică, aceasta 
arătând că unul dintre factorii considerați foarte importanți pentru fenomenele de 
corupție este dat de relațiile prea strânse între public și privat (51% din eșantionul studiat 
au răspuns cu acord total și „oarecum de acord”).  

Un alt fapt descris în mod convergent de studiul criminologic și cercetarea sociologică 
este gradul relativ ridicat de răspândire a unei anumite culturi a micii corupții în anumite 
instituții publice. Această constatare a fost făcută în cadrul componentei calitative a 
studiului criminologic, în special cu privire la anii 2000.  Acest aspect este semnalat la 
nivel de percepție a funcționarilor publici din administrația centrală. În același timp, doar 
12% dintre respondenți apreciază că fenomenul corupției este răspândit în companiile 
private, comparativ cu 50% care văd corupția în partidele politice, 43% în parlament, 40% 
în autorități locale, 39% în sistemul de sănătate. În aceeași notă în care funcționarul 
public idealizează sectorul privat apar și rezultatele componentei cantitative a studiului 
criminologic care arată că în sectorul privat angajații sunt mai profesioniști (28% acord 
parțial și 28% complet de acord, față de 10% dezacord total și 8% dezacord parțial), mai 
onești (33% nici acord, nici dezacord, 23% acord parțial, 23% complet de acord, față de 
10% dezacord total și 11% dezacord parțial) și că își îndeplinesc atribuțiile cu mai mult 
respect față de lege (28% nici acord nici dezacord, 19% acord parțial, 24% complet de 
acord, față de 14% dezacord complet și 15% dezacord parțial). Percepția că mediul privat 
este mai corect și mai integru este oarecum contrazisă însă de datele oficiale și de 
structurile eșantioanelor cercetărilor discutate în acest raport, care arată că procente 
semnificative dintre cei deținuți sau supravegheați pentru fapte de corupție provin din 
mediul de afaceri.    

Un alt aspect care pare să conducă la percepția că sectorul public este mai vulnerabil 
la corupție și lipsă de integritate este prezența, într-o măsură mai mare, a factorului 
politic în derularea activității. Funcționarii publici neimplicați în fapte de corupție indică 
presiunile și influența politică în adoptarea deciziilor în administrația publică drept unul 
dintre factorii considerați răspunzători pentru manifestarea fenomenului corupției. Pe de 
altă parte, componentele calitative cu persoane condamnate pentru corupție (2015 și 
2020) arată că mulți dintre cei intervievați consideră că au fost condamnați din cauza 
influenței deciziilor politice, presiunii puse pentru elaborarea și rezolvarea anumitor 
dosare etc.  
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Valori și norme personale 

Potrivit răspunsurilor furnizate de respondenții din cadrul componentei cantitative a 
studiului criminologic prezent, cei condamnați pentru infracțiuni de corupție pun foarte 
mare preț pe valori dezirabile din punct de vedere social, respectiv familia, credința, 
munca, independența socială. De asemenea, orientările aspiraționale ale acestora sunt tot 
din sfera apartenenței sociale: statutul social, întemeierea unei familii, bunăstarea 
personală și a familiei, afirmarea perfecționismului. La polul opus se află valori precum 
puterea socială, averea, influența, autoritatea, plăcerea de a trăi.  

Pe de altă parte, analiza a arătat o divergență între răspunsurile dezirabile social 
referitoare la atașamentul față de valori altruiste și asocierile pozitive și semnificative 
între motivele percepute ale corupției si profilurile aspiraționale ale respondenților. 
Persoanele condamnate pentru corupție apar în această ipostază caracterizate de dorința 
de putere, obținerea unui statut înalt, a unei poziții de conducere, aspecte importante 
pentru acestea. În plus, analiza a arătat că cei interesați de putere și control asupra altor 
persoane și asupra resurselor tind să desconsidere resorturile individuale ale implicării în 
faptele de corupție, căutând mai degrabă explicații în exterior, în lacune ale sistemului de 
reglementare. Aceste rezultate arată că, dincolo de aspecte ce țin de dezirabilitatea 
socială, aceste persoane sunt mai degrabă atașate de valori egoiste și hedoniste. În acest 
sens, cercetarea de faţă validează concluziile studiului MJ din 2015. 
 
Motivații, oportunități și decizii de implicare în faptele de corupție 

Componenta calitativă a studiului criminologic a arătat că persoanele condamnate s-au 
implicat în fapte de corupție pentru beneficiile percepute. Aceste beneficii nu se reduc 
însă la cele materiale (bani sau alte foloase directe), ele acoperind un spectru larg de 
avantaje și gratificații, inclusiv sociale și simbolice (prestigiu, nevoia de a se afirma ca un 
sprijin pentru propria familie sau pentru prieteni apropiați, recunoaștere, nevoie de 
validare în cercuri profesionale, ambiție personală etc.). 

Din componenta calitativă s-au desprins două tipuri de motivații care, în cazul mai 
multor respondenți, s-au suprapus/combinat. Primul tip motivațional este cel care are la 
bază beneficii materiale. Acesta a apărut mai vizibil în cazurile de mică corupție 
examinate, și în special la infracțiunile de dare de mită. Al doilea tip este cel al motivației 
social-simbolice, mai vizibil în cazurile de mare corupție și corespunzător altor infracțiuni, 
cu precădere traficul de influență. În cadrul acestui tip, făptuitorii au urmărit de multe ori 
avantaje mai degrabă intangibile de tipul puterii și influenței, al prestigiului, al 
competiției cu sine și cu alții. Componenta calitativă a mai revelat un aspect important: 
definițiile faptelor și motivațiilor pentru faptele de corupție comise sunt de multe ori 
diferite pentru aceleași persoane în funcție de momentul la care se face referire, în 
perioada precondamnare și în perioada postcondamnare. Au reieșit două tipare 
motivaționale: 
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• antecondamnare: implicarea aparent cu bună credință, din dorința de a ajuta, cu o 
motivație mai degrabă social simbolică; postcondamnare: recunoașterea vinovăției și 
imoralității/ilegalității faptei, admiterea motivației materiale; 

• antecondamnare: implicare cu bună credință, din dorința de a ajuta, cu o motivație 
mai degrabă social simbolică; postcondamnare: nerecunoașterea vinovăției și a 
imoralității/ilegalității faptelor, cu negarea, în continuare, a motivației materiale.  

În raport de genul intervievaților, se observă o tendință mai accentuată a femeilor de 
a internaliza criticile și respingerea. În mod special, traumele provocate propriilor copii și 
părinți pensionari devin surse inepuizabile de lamentări, rușine și respect de sine foarte 
scăzut, asociate cu disponibilitatea de a-și asuma vinovăția și faptele comise din 
perspectiva definițiilor penale ale acțiunilor respective. Astfel, constatările studiului 
referitoare la moralitatea infracțională feminină și masculină sunt congruente cu cele 
relevate de studii similare - infracționalitatea feminină este de multe ori un răspuns la 
nevoile personale sau familiale, mai degrabă decât exprimarea unei tendințe spre un stil 
de viață hedonist. Totodată, în timp ce femeile tind să comită infracțiuni pentru a 
acumula sau menține resurse, bărbații mai degrabă se folosesc de resurse pentru a-și 
consolida statutul.     

Aceste tipare de definire a faptelor care influențează în mod direct repertoriile 
motivaționale și tehnicile de neutralizare folosite au apărut și în componenta calitativă a 
studiului derulat de MJ în 2015. Întrebați despre motivele avute în vedere în momentul 
comiterii, mulți respondenți au afirmat că „nu am făcut nimic greșit”134. «În puţinele 
cazuri în care respondentul considera că propriile acţiuni sunt acte de corupţie, sau când 
ofereau o motivaţie pentru ceea ce făcuseră, răspunsurile mergeau de la „întregul sistem 
încurajează corupţia”, „există corupţie mai mare la nivel mai înalt”, „corupţia este o 
practică”, „toată lumea face acest lucru aşa că nu puteam fi eu diferit” până la „când 
şeful îţi spune să faci ceva, faci lucrul respectiv”, sau „în caz contrar mi-aş fi pierdut locul 
de muncă” »135. Referitor la motivație, în același studiu s-a arătat că „pentru unii dintre 
respondenţi, o motivaţie importantă a fost câştigul financiar – în scop personal,  pentru  
familie  sau  pentru  compania  deţinută  de  respondenţi (...) În alte situaţii, implicarea 
respondenţilor în caz avea drept unic scop să ajute un prieten sau o cunoştinţă (într-unul 
din cazuri o rudă) şi nu a fost aşteptat un câştig financiar, deşi, acesta era adesea primit 
ulterior şi apreciat”136.  

Referitor la motivațiile faptelor de corupție, studiul MJ din 2015 a subliniat 
importanța perceperii anumitor beneficii, arătând că acolo unde satisfacţia şi 
gratificaţia personală au fost importante, corupţia a fost considerată mai puţin 
condamnabilă moral. Implicarea în fapte de corupție a fost asociată cu percepția unor 
oportunități de obținere a unor beneficii în plan personal. 

                                                           
134 Ibid. 
135 Ibid. 
136 Ibid. 
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Componenta calitativă a adus detalii despre modul în care persoanele condamnate 
pentru corupție au perceput oportunitățile și au ajuns să ia deciziile de implicare în 
faptele incriminate. Astfel, s-au desprins 2 tipuri principale: 

• Tipul de decizie de implicare colectivă, corespunzător unui mod habitual, din 
obișnuință sau sub presiunea mediului organizațional, caracterizat de practici bazate 
pe norme informale, cu precădere în instituții publice nesupuse unui control riguros; în 
aceste cazuri presiunea grupului de colegi și a șefilor au fost decisive, resorturile 
morale individuale fiind scăzute; caracteristice acestui tip de implicare în faptele de 
corupție sunt preponderența cazurilor în categoria micii corupții, recunoașterea 
vinovăției de către persoana condamnată (atât în perioada antecondamnare, cât și în 
postcondamnare) și iluzia protecției (în perioada antecondamnare); 

• Tipul de decizie de implicare individuală, corespunzător perceperii unei oportunități 
majore, și dictată de perspectiva unei acumulări consistente de beneficii economice, 
sociale, simbolice, sau politice; acest tip este caracterizat de prezența unor obligații 
sociale și de afaceri, de un simț crescut al reciprocității, de o importanță ridicată a 
prestigiului socio-profesional în viața individului; în aceste cazuri, riscurile și costurile 
sunt atent calculate (spre deosebire de tiparul schițat anterior, în care riscurile și 
răspunderea sunt de obicei lăsate în seama superiorilor ierarhici), faptele sunt 
ascunse, aparențele de legalitate sunt menținute, iar în perioada postcondamnare, 
indivizii dezvoltă un repertoriu dens de neutralizări; 

În cazul anumitor respondenți, a existat și o decizie de implicare infuențată de emoții: 
în aceste cazuri, motivațiile materiale și social-simbolice coexistă cu presiunea pe care 
făptuitorul o simte în legătură cu un anumit factor de teamă (de tipul amenințărilor în 
contextul neachitării unor datorii financiare); în aceste cazuri, caracteristice sunt 
evaluările sumare ale costurilor și beneficiilor, lipsa consultării cu alte persoane, și 
recunoașterea vinovăției (atât în perioada antecondamnare, cât și în postcondamnare).  

Componenta calitativă a reliefat și o tipologie a evaluărilor morale dominante întâlnite 
la participanții la studiu:   

• Tipul negaționist-justificativ, cu precădere întâlnit la bărbați, caracterizat prin 
percepția postcondamnare a faptei ca justificabilă moral, atât la momentul 
desfășurării, cât și după condamnare (în acest sens, studiul a arătat că persoanele în 
cauză se consideră frecvent nevinovate, victime ale înscenării, răzbunării, 
conspirației; în mod similar, studiul MJ din 2015 a arătat că mulți respondenți au 
considerat că „dosarele lor sunt „dosare politice” ale DNA sau erori judiciare”137). 

• Tipul resemnat-justificativ, întâlnit cu precădere la femeile participante la studiu; în 
cadrul acestui tip, fapta incriminată apare parțial justificabilă moral la momentul 
săvârșirii, însă, în perioada postcondamnare, caracterul penal/imoral al acesteia fiind 
însușit de persoana condamnată.  
 

                                                           
137 Ibid. 
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Mediul organizațional – factor inhibitor sau facilitator al corupției 

Ambele studii criminologice (2015 și 2020) arată că oportunitățile de corupție și 
desfășurarea faptelor incriminate au avut o legătură strânsă cu mediul organizațional, 
locul de muncă sau viața profesională. Factorii care reies din această raportare în cadrul 
analizei corupției sunt considerați foarte importanți. Practic, mediul organizațional, atât 
în sectorul public cât și în sectorul privat, este cel care poate să încurajeze și să faciliteze 
faptele de corupție, așa cum poate să și educe și să sancționeze orice deviere de la 
regulile de integritate. O persoană integră profesional și moral poate să comită fapte de 
corupție sub influența unui mediu organizațional tolerant față de corupție și față de lipsa 
de integritate, după cum o persoană flexibilă din punctul de vedere al moralității și 
integrității poate să fie educată de un mediu organizațional intolerant față de corupție. 
Din analiza derulată în cadrul componentei cantitative a studiului criminologic a rezultat o 
tipologie a mediului organizațional anterior condamnării persoanelor participante la 
ancheta criminologică:    

 Medii organizaționale permisive cu corupția, caracterizate de:  
• opinii ale angajaților conform cărora acceptarea cadourilor este generalizată și 

normală;  
• facilitarea luării deciziilor din motive incorecte;   
• sancționarea nesistematică a persoanelor implicate în fapte de corupție sau 

integritate;  
• încurajarea încălcării regulilor prin acțiunile conducerii;  
• anularea normelor morale prin presiunea grupului și a conducerii, în favoarea unor 

valori egoiste și hedoniste, sau legate de protejarea intereselor familiei. 
 Medii organizaționale prohibitive/intolerante și preventive față de corupție, 

caracterizate de:   
• opinii ale angajaților legate de responsabilitatea fiecăruia în menținerea unui 

climat de integritate la locul de muncă;  
• opinii ale angajaților legate de caracterul nociv al corupției în societate;  
• un management intern bine organizat, în care atribuțiile fiecăruia sunt respectate 

conform fișelor de post;  
• sancționarea, cu implicarea justiției, a angajaților care participă în fapte de 

corupție sau care încalcă regulile de integritate;  
• prezența și respectarea unor reguli clare anticorupție;  
• instruirea personalului cu privire la regulile anticorupție;  
• descurajarea predilecţiei individuale pentru profitul personal și a altor orientări 

valorice de tip egoist sau hedonist.  

Cerecetarea derulată cu funcționari publici/persoane angajate în autoritățile și 
instituțiile publice centrale și din structurile aflate în subordonarea/coordonarea acestora, 
respectiv demnitari de la nivelul administrației publice centrale a arătat că, la nivel de 
percepție, educația și valorile morale sunt printre cei importanți factori inhibitori pentru 
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faptele de corupție – motive pentru care persoanele chestionate au declarat că nu s-ar 
implica în fapte de corupție.  

De asemenea, aceasta a evidențiat trei factori importanți pentru proliferarea 
comportamentelor corupte, relevanți pentru mediul organizațional: 

• protecția insuficientă a angajaților integri; 
• presiunea și influența politică pentru adoptarea deciziilor (în administrație); 
• tergiversarea aplicării sancțiunilor împotriva angajaților implicați în fapte de corupție 

sau în încălcări ale regulilor de integritate (conform componentei calitative a 
studiului); referitor la acest aspect, la întrebarea „din observațiile dumneavoastră, au 
fost sancționați angajații instituției care au comis fapte de corupție ori au încălcat 
normele privind conduita/etica?”, 19% dintre respondenți au optat pentru variantele 
de răspuns „niciodată” și „rar”, în timp 14% au răspuns „de multe ori” și „de foarte 
multe ori”138.   

Ambele studii menționate subliniază astfel importanța mediului organizațional și, în 
special, importanța factorilor care țin de: 

• conducerea organizației;  
• management-ul formal și informal al organizației;  
• existența și aplicarea regulilor privitoare la anticorupție și integritate (plus sancțiunile 

aferente încălcării regulilor și practicile de sancționare imparțială, sistematică). 
 
Prevenirea faptelor de corupție 

Atât studiul criminologic realizat cu persoanele condamnate, cât și cercetarea 
sociologică asupra funcționarilor publici din administrația publică centrală aduc sugestii 
importante pentru îmbunătățirea activităților de prevenire a faptelor de corupție.  

În cadrul cercetării, la întrebarea „pentru dumnevoastră, care ar fi principalul motiv 
pentru care NU v-ați implica în fapte de corupție/comportamente lipsite de integritate?”, 
s-au evidențiat următorii factori de prevenire: 

• valorile morale și educația (68%);  
• riscul de compromitere a carierei profesionale, pierderea locului de muncă (25%); 
• teama de a fi condamnat penal ori de a intra la închisoare (4%). La acest punct se 

impune observația că studiul realizat în 2015 de MJ cu persoane condamnate pentru 
fapte de corupție a produs un rezultat similar, în sensul că posibilitatea percepută de 
detectare şi severitatea pedepsei au primit scoruri mici din perspectiva demotivării 
comportamentului lipsit de integritate139.  

                                                           
138 Direcția Generală Anticorupție, „Percepția asupra nivelului integrității în instituțiile din 
administrația publică centrală”, Raport de cercetare nepublicat, noiembrie 2020. 
139 Ministerul Justiţiei, Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, „Opinia persoanelor 
condamnate privind cauzele şi consecinţele corupţiei. Studiu privind corupţia în România”, ianuarie 
2015. 
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La întrebarea „Cum apreciați eficienţa măsurilor pentru prevenirea corupției și 
asigurarea integrității implementate la nivelul instituției dumneavoastră?”, s-au evidențiat 
următoarele răspunsuri pe nivelurile de scală „foarte eficientă” și „în mare măsură 
eficientă”: 

• accesul la informații de interes public (48%, respectiv 33%); 
• codul de etică și deontologie (46%, respectiv 35%); 
• transparența în procesul decizional (45%, respectiv 32%); 
• instruirea angajaților privind prevenirea corupției, normele etice (45%, respectiv 37%);  
• evaluarea incidentelor de integritate și propunerea unor măsuri (42%, respectiv 29%); 
• declararea și monitorizarea averilor (41%, respectiv 31%); 
• evaluarea riscurilor de corupție și dispunerea unor măsuri de control (41%, respectiv 

31%)140. 

În plus, componenta sociologică arată că principalele nevoi de informare suplimentară 
ale funcționarilor din administrația centrală privitoare la cadrul anticorupție se referă la 
„detalii privind normele de conduită, conflictele de interese și incompatibilitățile care mi 
se aplică” (29%) și „detalii privind reglementarea faptelor de corupție și competențele 
instituțiilor abilitate” (23%)141.  

Studiul criminologic prezent a evidențiat o serie de măsuri care ar putea să ducă la 
creșterea eficienței prevenirii faptelor de corupție.   

• O legislație mai clară a fost apreciată ca fiind în mare măsură o metodă eficientă de 
prevenire de 78% dintre respondenți;  

• Încurajarea mediului de afaceri și a societății civile în raportarea faptelor de corupție, 
de 65% dintre respondenți; 

• Educația civică, de 76% dintre respondenți;  
• Dezvoltarea digitalizării serviciilor publice, de 63% dintre respondenți;  
• Organizarea sesiunilor de instruire în domeniul integrității la locul de muncă, de 53% 

dintre respondenți. 

Tot în cadrul studiului criminologic, chestiunea training-ului pentru integritate se 
remarcă din perspectiva unui factor important de prevenire a corupției în sectorul privat. 
Peste 40% dintre foștii angajați în sectorul privat nu au beneficiat de astfel de sesiuni 
(dezacord total cu afirmația „La locul de muncă am beneficiat de cursuri de pregătire/ 
training-uri privind respectarea regulilor de integritate și prevenirea actelor de corupție”), 
un procent ridicat comparativ cu cele pentru administrația centrală și locală care au 
obținut, pe dezacord complet, 17%, respectiv 27% dintre răspunsuri. Cu alte cuvinte, 
sectorul privat pare să fie mai deficitar la organizarea de training-uri despre regulile 
anticorupție, în timp administrația centrală pare să fie cel mai bine organizată din acest 
punct de vedere (în orice caz, mai bine organizată decât administrația locală).  

                                                           
140 Ibid. 
141 Ibid. 
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Dacă ambele cercetări (criminologică, respectiv sociologică) au arătat importanța 
mediului organizațional (public sau privat) atât pentru percepția oportunităților de 
corupție, cât și pentru inhibarea tendințelor angajaților pentru comiterea infracțiunilor de 
referință, ambele subliniază importanța unui set comun de măsuri de prevenire, relevante 
tot pentru mediul organizațional: 

• Management operațional care să includă reguli anticorupție/integritate clare, ușor de 
respectat, conforme cu legislația în vigoare;  

• Sesiuni eficiente de training anticorupție pentru angajați;  
• Sancționarea sistematică a faptelor de corupție ale angajaților, sesizate și dovedite.      
 
Recomandări 

Politica anticorupție reprezintă o prioritate pentru instituțiile statului român. 
Evoluțiile înregistrate în domeniu, inclusiv prin adoptarea documentelor strategice și prin 
implementarea acestora, sunt datorate și reorientării politicii statale înspre o abordare 
trihotomică a fenomenului, respectiv educație, prevenire și combatere. Cu toate acestea, 
în concordanță cu rezultatele studiului, o serie de îmbunătățiri ce pot fi aduse în domeniul 
luptei împotriva corupției vizează:  

• În materie de educație  

Promovarea și multiplicarea inițiativelor educative de familiarizare a elevilor cu 
elemente de cultură civică, morală și de promovare a valorilor (inclusiv noțiuni 
juridice) care să diminueze sau să prevină apariția și dezvoltarea comportamentelor 
lipsite de integritate.  

În acest mod, prin familiarizarea timpurie a elevilor cu ceea ce presupune un 
comportament lipsit de etică și integritate, se pun bazele unei mentalități „sănătoase” 
pentru viitori cetățeni adulți, scăzând astfel riscurile ca aceștia să se regăsească, la un 
moment dat în viață, în postura de „client” și/sau de „furnizor” de servicii afectate de 
corupție. De remarcat însă că un astfel de demers nu poate fi decât sabotat de 
imaginea persoanelor condamnate pentru fapte de corupţie creionată de mass-media, 
prezentându-le drept „victime ale sistemului”. Iar în societate, în ansamblul său, se 
consideră că o atitudine corectă este semn de slăbiciune sau chiar de prostie, iar 
reuşita în viaţă nu se poate face decât „arzând etapele” sau apelând la favorurile unor 
persoane sus-puse.  

O concluzie similară se desprinde și din cercetarea sociologică, care vizează 
reformarea sistemului de învățământ, respectiv instituționalizarea unor materii de 
educație începând din școala generală, astfel încât acesta să ofere un sistem corect de 
valori și oameni competenți pe fiecare domeniu de activitate. Aceasta se poate realiza 
cu implicarea unor structuri externe (ex. ONG-uri), putând fi adoptate experiențe 
internaționale în acest domeniu. Tot din cercetarea sociologică reiese importanța 
identificării tinerilor cu diverse aptitudini, care sunt înclinați spre un anumit domeniu, 
atragerea acestora în sistemul public și asigurarea pregătirii lor profesionale; de 
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asemenea, o astfel de măsură ar avea un impact pozitiv, în sensul că ar putea 
îmbunătăți modul de relaționare între instituții și ar putea fi redusă birocrația, 
eficientizând activitatea. 

• În materie de aducere la cunoștința/sensibilizarea publicului  

Desfășurarea sau implicarea în campanii de conștientizare a cauzelor și consecințelor 
faptelor de corupție, prin care autoritățile și instituțiile publice, organizațiile 
nonguvernamentale, mediul de afaceri, mass-media (parteneriatul public - privat, care 
presupune cooptarea societății civile și a mediului de afaceri în activitățile de interes 
general) pot contribui la educarea permanentă a adulților, aducând în prim-plan 
necesitatea acută de a păstra integritatea individuală, în vederea funcționării 
României după principiile democratice. Dar aceasta nu este suficient. E nevoie ca 
populaţia să se implice mai mult pentru a determina partidele şi instituţiile statului să 
adopte şi să respecte ele însele norme clare referitoare la integritate. Iată, în acest 
sens, o recomandare a ONU: 

„Transparența, responsabilitatea și integritatea sunt adesea considerate garante ale 
absenței corupției, deoarece acestea reprezintă concepte contrare abuzului de putere. 
Acestea includ deschidere, receptivitate, responsabilitate, disciplină și etică. Dar este 
de asemenea util să luăm în considerare transparența și răspunderea drept elementele 
fundamentale ale integrității, ale implicării societății/cetățenilor, precum și 
influențarea oficialilor să utilizeze puterea numai pentru scopuri oficiale și justificate 
public” (subl.n.)142. 

• În materie de cultură organizațională  

Cunoașterea insuficientă a normelor de integritate, neasimilarea corectă a conceptului 
de etică sau tratarea marginală a acestor teme în programele de formare profesională 
au condus, în ultimii 20 de ani, la crearea unei veritabile reticenţe colective în faţa 
măsurilor anticorupţie, altele decât cele de combatere143. Pentru a nu perpetua 
această situație, în mod constant și aplicat, autoritățile și instituțiile (în domeniul 
public) și firmele (în domeniul privat) trebuie să organizeze stagii de pregătire, 
cursuri, instruiri și sesiuni de informări în domeniul anticorupției. De asemenea, tot în 
sarcina factorilor decizionali revine și obligația identificării și actualizării permanente 
a posibilelor incidente de integritate, urmate de instruirea personalului în această 

                                                           
142 Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (United Nations Development Programme - UNDP), 
Ghidul utilizatorului pentru măsurarea corupției și anticorupției, 2015, p. 21, la 
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Anti-
corruption/Users-Guide-Measuring-Corruption-Anticorruption.pdf. 
143 Hotărârea de Guvern nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe 
perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi 
măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă 
instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de 
publicare a informaţiilor de interes public, Obiectivul general 4 - 4 - Creşterea gradului de 
cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţi şi beneficiarii serviciilor 
publice.  
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gamă de probleme, pentru a dezvolta capacitatea acestuia de recunoaștere și reacție 
la un asemenea context. Nu în ultimul rând, este necesară stimularea conduitei 
corecte, etice. 

Aceeași recomandare se desprinde și din cercetarea sociologică, potrivit căreia 
intensificarea educației anticorupție este o soluție pentru creșterea nivelului de 
integritate, existând în acest sens o nevoie crescută, resimțită de personalul de la 
toate nivelurile administrației publice centrale. 

În plus, din rapoartele de cercetare prezentate aici se desprind o serie de alte 
recomandări referitoare la mediul organizațional: 

o Adoptarea unor proceduri mult mai riguroase în ceea ce privește selecția și 
recrutarea personalului în funcțiile publice, respectiv verificarea nivelului de 
integritate la angajarea funcționarilor publici; acordarea unei atenții deosebite 
integrității membrilor comisiilor de selecție a persoanelor ce acced în funcții 
publice;  

o Angajarea/ promovarea în funcții de execuție și conducere, în mod transparent și 
corect, pe criterii de merit, prin concurs/examen sau interviu organizat obiectiv, 
cu luarea în considerare a  activității anterioare; 

o Referitor la rolul managerului în prevenirea faptelor de corupție – faptele se 
produc și din cauza acceptului tacit al managerului (toleranță) și fără să aibă 
cunoștință despre fapte – acesta trebuie intensificat; responsabilizarea 
managerului prin adăugarea în fișa postului a atribuțiilor privind verificarea 
aspectelor ce țin de prevenirea corupției. 

o Dezvoltarea leadership-ului, cu accent pe recunoașterea performanțelor factorilor 
de decizie; 

o Reformarea administrației publice centrale și regândirea modului în care sunt 
furnizate serviciile publice, accentuându-se componenta de digitalizare și 
transparență;  

o Simplificarea legislativă și transparentă a obținerii tuturor 
documentelor/autorizațiilor/aprobărilor oferite de administrația publică; 

o Elaborarea de proceduri clare, menite să îi protejeze pe angajați, cu menționarea 
exactă a responsabilităților fiecăruia; 

o Certificarea și standardizarea periodică în domeniile administrației publice; 

o Eficientizarea/mediatizarea/conștientizarea sistemului de declarare a cadourilor, 
precum şi a instituției avertizorului în interes public în rândul personalului din 
administrația publică centrală; 

o Introducerea și efectuarea testelor de integritate în rândul funcționarilor publici 
din administrația publică centrală;  
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o Adoptarea/dezvoltarea unui mecanism de identificare a situațiilor în care nu sunt 
respectate interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul). 

• În materie de legislație și instituții abilitate  

o Simplificarea procedurilor de sesizare a organelor competente ori elaborarea de 
ghiduri pentru organizațiile cu atribuții de control (ANAF, ANAP, Curtea de Conturi 
etc.), în vederea creșterii capacității de detectare a neregulilor ce pot constitui 
fapte penale (ex. Ghid privind modul de verificare a achizițiilor publice și 
achizițiilor sectoriale al curții de Conturi); 

o Intensificarea acțiunilor de verificare și investigare a modului în care sunt 
desfășurate achizițiile publice (ANAF, ANAP, structuri de audit, Curtea de Conturi 
etc.), atât în etapa de precontractare, cât și în cea de derulare a contractelor 
publice, acesta fiind identificat ca domeniul cel mai vulnerabil la corupție. 
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IX. Anexe  

Anexa 1. Chestionarul de cercetare 
 
 
Proiect:„Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale 
Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție”, cod SIPOCA 62, 
finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 

 
CHESTIONAR DE CERCETARE CRIMINOLOGICĂ 

 
Analiza fenomenului corupţiei prin instrumente de cercetare ştiinţifică 

reprezintă o activitate care completează în mod necesar orice politică anticorupţie 
naţională şi ajută la construirea unei înţelegeri mai bune a conceptului larg al 
integrităţii în exercitarea unei funcţii publice. Scopul acestui studiu este de a 
înţelege mai bine cauzele și factorii determinanți ai corupţiei. În consecinţă, 
această cercetare vizează persoanele care au suferit consecințele legale ale 
săvârșirii unor acte de corupţie.  

Întrebările din prezentul chestionar se referă la gândurile şi opiniile 
dumneavoastră cu privire la acest subiect. 

Dacă sunteţi de acord să completaţi şi să ne transmiteţi acest chestionar, vă 
exprimați consimţământul ca echipa de cercetare să folosească răspunsurile 
dumneavoastră ca parte a datelor de studiu. Rezultatele cercetării vor servi doar 
scopurilor ştiinţifice. Nu ne interesează identitatea celui care completează 
chestionarul, aşa încât vă rugăm să nu vă scrieţi numele în niciun mod în cuprinsul 
chestionarului. Rezultatele acestui studiu vor fi analizate şi apoi folosite într-un 
format impersonal. Întrucât anonimitatea vă este asigurată, vă rugăm să 
răspundeţi sincer la întrebările conţinute în acest chestionar. Nu există răspunsuri 
„corecte” sau „greşite”.   

Dorim să vă mulţumim pentru participarea la completarea acestui chestionar. 
 

Echipa de cercetare: 
Raluca Elena Savin, Institutul Național de Criminologie 
Cosmin Gabriel Radu, Institutul Național de Criminologie 
Alexandru Purcăruș, Institutul Național de Criminologie 
Iulian Lăzăroiu, Institutul Național de Criminologie 
Ministerul Justiţiei din România, în calitate de beneficiar; 
 
Cu sprijinul: 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 
Direcţiei Naţionale de Probaţiune 
 
Penitenciarul/Serviciul de Probațiune:__________________ 

Nr. chestionar (se va completa de către echipa de cercetare) 

Data_completării : __/___/_______ 
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PARTEA I. 

Secţiunea 1.  
Scala de evaluare este următoarea: 
   1   înseamnă că valoarea nu este deloc importantă;     

10  înseamnă că valoarea este foarte importantă 
Scorul poate varia între 1 şi 10. Cu cât este mai mare numărul (1-10), cu atât valoarea 
este mai importantă și reprezintă un principiu care să vă ghideze în viaţa 
DUMNEAVOASTRĂ. 
 
Cât de importante sunt următoarele valori în viaţa dumneavoastră? 
Vă rugăm să alegeţi câte un răspuns pentru fiecare valoare, prin încercuirea cifrei 
corespunzătoare opţiunii dumneavoastră, de la 1 (deloc important) la 10 (extrem de 
important):  
 

 
de

lo
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im
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rt
an

tă
 

    

Ex
tr

em
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e 
im

po
rt

an
tă

 

1. EGALITATE: oportunităţi egale pentru 
toţi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. PUTERE SOCIALĂ: control asupra altora, 
dominare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. AVERE: bunuri, bani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. AUTORITATE: capacitatea de a conduce 

sau a comanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. JUSTIȚIE SOCIALĂ: corectarea 
nedreptăţii, grijă pentru cel slab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. PLĂCEREA DE A TRĂI: satisfacerea 
dorințelor, a te bucura de mâncare, sex, 
distracţii, etc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. INFLUENȚĂ: a produce un impact asupra 
oamenilor şi evenimentelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. ALTRUISM: a munci pentru binele altora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9. AMBIȚIE: competitiv cu aspiraţii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10. MUNCĂ: activitate productivă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11. CREDINȚĂ: respect față de divinitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12. APETIT PENTRU PROVOCARE: experienţe 

noi, provocări constante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. SOCIALIZARE: relaţii apropiate, 
încredere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. FAMILIE: rude  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15. INDEPENDENȚĂ : capacitatea de a 

acționa liber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Secțiunea 2 
Scala de evaluare este următoarea: 
   1   înseamnă că valoarea nu este deloc importantă;     

 10  înseamnă că valoarea este foarte importantă 
Scorul poate varia între 1 şi 10. Cu cât este mai mare numărul (1-10), cu atât motivul 
este  mai important din punctul dumneavoastră de vedere.  
 
Care considerați că sunt motivele ce stau la baza manifestării fenomenului corupției? 
Vă rugăm să alegeţi câte un răspuns pentru fiecare valoare, prin încercuirea cifrei 
corespunzătoare opţiunii dumneavoastră, de la 1 (deloc important) la 10 (extrem de 
important): 

 
de

lo
c 

im
po

rt
an

ta
 

    

Ex
tr

em
 d

e 
im

po
rt

an
tă

 

1. situația financiară a individului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. situația familială a individului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. valorile personale ale individului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. sentimentul de nesiguranță  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. frustrările 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6. reciprocitatea (întoarcerea 

serviciului/favorului) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. încrederea interpersonală 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8. nivelul ridicat de educație 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9. gradul ridicat de socializare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10. relaționarea și integrarea în 

colectivul de colegi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. relațiile cu șefii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12. stilul de management adoptat în 

organizație 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. eficiența controlului în organizație 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14. condițiile de lucru  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15. politicile de etică și integritate  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16. sistemul de recompense 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
17. sarcinile și responsabilitățile 

neclare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18. nepotism 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
19. criteriile de recrutare a resursei 

umane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. nivelul salarizării 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21. sărăcia și inegalitatea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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22. intervenția  statului în viața 
economică 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. birocrația 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
24. nivelul democrației 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
25. nivelul transparenței 

guvernamentale  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26. funcționarea sistemului judiciar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
27. gradul de dezvoltare al mediului 

de afaceri  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Secţiunea 3. 
Cât de mult sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii? 
Vă rugăm să alegeţi câte un răspuns pentru fiecare afirmaţie, prin încercuirea cifrei 
corespunzătoare opţiunii dumneavoastră, de la 1 (deloc de acord) la 5 (complet de 
acord). 
*Pentru întrebarea 13 se va bifa „nu este cazul” în situația în care la momentul actual nu 
aveți loc de muncă.  
 

1. Pentru a face bani nu există căi corecte sau greşite, ci 
doar căi grele sau uşoare. 1   2   3   4   5    

2. Regulile sunt făcute pentru a fi încălcate. 1   2   3   4   5    

3. Religia este importantă în viața mea. 1   2   3   4   5  

4. Tot timpul am fost preocupat de siguranța (financiară) a 
zilei de mâine. 1   2   3   4   5    

5. Părinții mei mi-au oferit tot ce am avut nevoie până când 
am devenit independent financiar. 

1   2   3   4   5    
 

6. Cred că este normal să faci orice este necesar pentru a 
asigura bunăstarea familiei tale. 

1   2   3   4   5    
 

7. Nu iau decizii pripite, ci cântăresc foarte bine situația 
înainte de a lua o hotărâre. 1   2   3   4   5    

8. Viața m-a învățat că trebuie să îți vezi interesul propriu în 
orice situație. 1   2   3   4   5    

9. Pot să mă mulțumesc cu puțin.  1   2   3   4   5    

10. Înainte de condamnare, eram mulțumit cu situația mea 
financiară. 

1   2   3   4   5    
 

11. Pot să trec peste principiile mele morale în căutarea 
profitului. 1   2   3   4   5    

12. Corupția aduce beneficii persoanelor implicate. 1   2   3   4   5    
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13*. Aveam o slujbă mai bună înainte de condamnare. 
1   2   3   4   5    

    nu este cazul  

14. Am toată susţinerea familiei. 1   2   3   4   5    

15. Din cauza condamnării, îmi va fi greu să găsesc un loc de 
muncă care să corespundă calificării mele.  1   2   3   4   5 

16. Pentru mine mereu au fost importante… 
a) statutul social, 
 
b) să îmi intemeiez o familie, 
 
c) bunăstarea mea și a familiei mele, 
 
d) să ocup o poziție importantă, 
 
e) să fiu cel mai bun în ceea ce fac. 

 
1   2   3   4   5 

 
1   2   3   4   5 

 
1   2   3   4   5 

 
1   2   3   4   5 

 
1   2   3   4   5 

 

 
Secţiunea 4.  
Următoarele întrebări au în vedere anumite situații referitoare la ultimul dumneavoastră 
loc de muncă, înainte de a fi condamnat. 
Cât de mult sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii? 
Vă rugăm să alegeţi câte un răspuns pentru fiecare afirmaţie, prin încercuirea cifrei 
corespunzătoare opţiunii dumneavoastră, de la 1 (deloc de acord) la 5 (complet de 
acord). 
 *Pentru întrebările la care există varianta de răspuns „nu este cazul”, aceasta se va bifa 
în situația în care anterior condamnării nu aveați loc de muncă. 
 

La locul de muncă …  

1. mi s-a întâmplat să încalc o regulă. 
1   2   3   4   5    

    nu este cazul  

2. regulile privitoare la prevenirea corupţiei la locul de 
muncă, anterior faptei care a atras condamnarea, erau uşor 
de respectat.  
opţiuni de răspuns suplimentare: 
a) la locul meu de muncă nu existau astfel de reguli, 

 
b) cred că existau astfel de reguli, dar nu ştiu în ce constau. 

1   2   3   4   5    
     nu este cazul  

 
1   2   3   4   5    

      nu este cazul  
1   2   3   4   5    

      nu este cazul  

3. existau mecanisme formale (funcție de audit, 
conformitate, control) de verificare a proceselor.  

1   2   3   4   5    
    nu este cazul  
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4. angajații își desfășurau activitatea în conformitate cu 
atribuțiile prevăzute în fișa postului. 

1   2   3   4   5    
    nu este cazul  

5. dacă aş fi vrut, aş fi putut lua decizii din motive 
incorecte. 

1   2   3   4   5    
      nu este cazul  

6. procedurile interne făceau dificilă acordarea de 
tratament preferenţial cuiva din afara organizaţiei. 

1   2   3   4   5    
      nu este cazul  

7. îmi era dificil să respect regulile privitoare la corupţie la 
locul de muncă. 
opţiuni de răspuns suplimentare: 
 
a) la locul meu de muncă nu existau astfel de reguli, 

 
 

b) cred că existau astfel de reguli, dar nu ştiu în ce constau. 
 

1   2   3   4   5    
      nu este cazul  

 
 

1   2   3   4   5    
      nu este cazul  

 
1   2   3   4   5    

      nu este cazul  

8. cât de des s-a întamplat ca anumiți colegi implicați în 
acte de corupție… 
a) să fie sancționați disciplinar, 
 
b) să fie îndepărtați din organizație, 
 
c) să fie deferiți organelor judiciare, 
 
d) să nu li se fi aplicat nicio sancțiune. 

 
 

1   2   3   4   5    
      nu este cazul  

1   2   3   4   5    
      nu este cazul  

1   2   3   4   5    
      nu este cazul  

1   2   3   4   5    
      nu este cazul  

9. am beneficiat de cursuri de pregătire/traininguri privind 
respectarea regulilor de integritate și prevenirea actelor de 
corupție. 

1   2   3   4   5    
      nu este cazul  

10. colegii mei considerau că există consecinţe negative 
pentru societate din cauza corupţiei.  

1   2   3   4   5    
      nu este cazul  

11. colegii mei considerau exagerat să existe reguli privind 
acceptarea sau oferirea de cadouri funcţionarilor publici.  

1   2   3   4   5    
      nu este cazul  

12. colegii mei considerau că şi ei erau responsabili pentru 
păstrarea integrităţii la locul de muncă.  

1   2   3   4   5    
      nu este cazul  

13. colegii mei considerau că nu este nicio problemă să 
accepţi ce ţi se oferă întrucât toată lumea o face într-o 
anumită măsură.  

1   2   3   4   5    
      nu este cazul 
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Secţiunea 5.  
Cât de mult sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii? 
Vă rugăm să alegeţi câte un răspuns pentru fiecare afirmaţie, prin încercuirea cifrei 
corespunzătoare opţiunii dumneavoastră, de la 1 (deloc de acord) la 5 (complet de 
acord). 
*Pentru întrebările 2 și 3 se va bifa varianta „nu este cazul” în situația în care anterior 
condamnării nu aveați loc de muncă.   
 
Anterior faptei care a atras condamnarea… 

1. venitul meu era suficient pentru un trai decent.     1   2   3   4   5    

2*. slujba mea era sigură şi stabilă. 1   2   3   4   5    

    nu este cazul  

3*. aveam impresia potrivit căreia colegii mei care munceau 

la fel de mult ca mine câştigau mai mulţi bani decât mine.   

1   2   3   4   5    

  nu este cazul  

4. veniturile obținute îmi permiteau să cumpăr toate 

bunurile pe care le doream.    
1   2   3   4   5    

5. familia mea era mulţumită de banii pe care îi aveam.  1   2   3   4   5    

6. situația financiară a gospodăriei mele era mult peste 

medie. 
1   2   3   4   5    

 
 
Secţiunea 6.  
Cât de mult sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii? 
Vă rugăm să alegeţi câte un răspuns pentru fiecare afirmaţie, prin încercuirea cifrei 
corespunzătoare opţiunii dumneavoastră, de la 1 (deloc de acord) la 5 (complet de 
acord):  

 
1. Legea trebuie respectată indiferent cât de mult 
interferează cu interesele sau ambiţiile personale. 1   2   3   4   5    

2. Drepturile fundamentale ale oamenilor sunt protejate la 
mine în ţară.  1   2   3   4   5    

3. Am încredere că instituţiile publice din ţara mea iau 
deciziile potrivite pentru comunitate. 1   2   3   4   5    

4. Angajații din sistemul privat își îndeplinesc atribuțiile de 
serviciu… 
a) cu mai mult profesionalism, 
b) cu mai multă onestitate, 
c) cu mai mult respect față de lege….  
  
decât angajații din sistemul public. 

 
 

1   2   3   4   5  
1   2   3   4   5   
1   2   3   4   5    
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PARTEA II.  
1. Din punctul dumneavoastră de vedere, corupția în România este…  
Vă rugăm să alegeţi câte un răspuns pentru fiecare afirmaţie, prin încercuirea cifrei 
corespunzătoare opţiunii dumneavoastră, de la 1 (deloc de acord) la 5 (complet de acord) 
 
a) un mod de viață 1   2   3   4   5    

b) un obicei generalizat 1   2   3   4   5    

c) un mijloc de supraviețuire 1   2   3   4   5    

d) o necesitate 1   2   3   4   5    

e) o infracțiune 1   2   3   4   5    
 

2. În opinia dumneavoastră, corupția s-a manifestat mai puternic… 
Vă rugăm să alegeţi câte un răspuns pentru fiecare afirmaţie, prin încercuirea cifrei 
corespunzătoare opţiunii dumneavoastră, de la 1 (deloc de acord) la 5 (complet de acord) 
 

a) în perioada interbelică 1   2   3   4   5    

b) în perioada comunistă 1   2   3   4   5    

c) în perioada de preaderare la UE (1990-2006) 1   2   3   4   5    

d) în perioada de postaderare UE (2007-prezent) 1   2   3   4   5    
 

3. Ce aţi schimba în ţara dumneavoastră pentru prevenirea fenomenului corupției: 
Scorul poate varia între 1 şi 5. Cu cât este mai mare valoarea, cu atât măsura este mai 
importantă din punctul dumneavoastra de vedere. 
 
a) legislaţie mai clară 1   2   3   4   5    

b) încurajarea mediului de afaceri și a societății civile în 
raportarea actelor de corupție 

1   2   3   4   5    

c) aş îmbunătăţi educaţia civică 1   2   3   4   5    

d) creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice (limitând 
astfel relaționarea funcționar-cetățean) 

1   2   3   4   5    

e) organizarea periodică de sesiuni de instruire în domeniul eticii 
și integrității la locul de muncă 

1   2   3   4   5    

f) creșterea salariilor pentru personalul vulnerabil la săvârșirea 
unor acte de corupție  

1   2   3   4   5    

g) importul de bune practici în vederea creșterii gradului de 
profesionalizare și a capacității de acțiune a instituțiilor cu 
atribuții în domeniul prevenirii și combaterii faptelor de corupție 

1   2   3   4   5    
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PARTEA III.  
Instrucţiuni: 
Următoarele întrebări se referă la aspecte demografice / de context. Vă rugăm să 
alegeţi, prin încercuire, varianta aplicabilă situației dumneavoastră. Alegeţi doar câte 
un răspuns pentru fiecare întrebare, dacă nu vi se indică altfel. 
 
1. Vârsta:     

[1] 16-18 
[2] 19-21 
[3] 22-30 
[4] 31-40 
[5] 41-50 
[6] 51-60 
[7] peste 60 

 
2. Sexul:  
 [1] femeiesc 
 [2] bărbătesc 
 
3. Locul faptei:  
 [1] urban 
 [2] rural 
 
4. Religia:  

[1] ortodox 
[2] catolic 
[3] protestant 
[4] musulman 
[5] ateu 
[6] alta 
 

5. Condamnare pentru (puteţi alege mai multe răspunsuri): 
[1] dare de mită 
[2] luare de mită 
[3] primire de foloase necuvenite 
[4] trafic de influenţă 
[5] cumpărarea de influenţă 
[6] altele 

 
6. Recidivist:  
 [1] da 
 [2] nu 

 
7.  Ani de închisoare: 

[1] mai puţin de 6 luni 
[2] între 6 luni şi 1 an 
[3] între 1 si 2 ani 
[4] între 2 si 5 ani 
[5] peste 5 ani 
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8. Statut respondent la momentul completării chestionarului: 
 [1] deținut 
 [2] aflat în suspendarea executării pedepsei 
      [3] liberat condiționat, aflat în termenul de supraveghere 
 
 

9. Care era starea civilă înaintea 
condamnării? 
[1] necăsătorit(ă) 
[2] necăsătorit(ă), dar într-o relaţie stabilă 
[3] căsătorit(ă) 
[4] divorţat(ă) 
[5] văduv(ă) 

10. Numărul de copii:  
[1] niciunul 
[2] 1 
[3] 2 
[4] 3 
[5] mai mult de 3 

11. Care este starea dumneavoastră civilă 
acum? 

[1] necăsătorit(ă) 
[2] necăsătorit(ă), dar într-o relaţie stabilă 
[3] căsătorit(ă) 
[4] divorţat(ă) 
[5] văduv(ă) 

12. Nivelul dumneavoastră de educaţie: 
[1] studii gimnaziale 
[2] şcoală profesională 
[3] studii liceale 
[4] studii universitare 
[5] studii postuniversitare 

13. Care era sursa veniturilor 
dumneavoastră anterior condamnării? 
[1] venituri din salariu 
[2] venituri din profesii liberale 
[3] venituri de la părinţi / rude 
[4] o combinaţie a celor de mai sus 
[5] venituri din alte surse 
[6] nicio sursă de venit 

14. Care este sursa veniturilor 
dumneavoastră acum? 
[1] venituri din salariu 
[2] venituri din profesii liberale 
[3] venituri de la părinţi / rude 
[4] o combinaţie a celor de mai sus 
 [5] venituri din alte surse 
 [6] nicio sursă de venit 

15. Unde lucraţi anterior condamnarii? 
[1] administraţie centrală 
[2] administraţie locală 
[3] sectorul privat 
[4] antreprenor 
[5] profesie liberală 
[6] student 
[7] şomer 

16. Cum ați descrie situația financiară a 
familiei dumneavoastră anterioară 
condamnării? 
[1] o situație financiară dificilă, nu 
aveam veniuri suficiente pentru 
necesitățile de bază 
[2] o situație financiară dificilă, dar 
acopeream necesitățile de bază 
[3] aveam bani pentru necesitățile de 
bază și uneori ne permiteam ceva în plus 
[4] o situație financiară bună, ne 
permiteam obiecte și servicii mai 
scumpe, dar cu eforturi   
[5] o situație financiară foarte bună, 
standardul nostru de viață era peste 
medie 
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17. Unde lucraţi acum? 
[1] administraţie centrală 
[2] administraţie locală 
[3] sectorul privat 
[4] antreprenor 
[5] profesie liberală 
[6] student 
 [7] şomer 

18. Ce poziție ocupați în cadrul 
organizației anterior condamnării? 
 [1] funcție de conducere 
 [2] funcție de execuție 
[3] nu este cazul 

 

 

Anexa 2. Instrucțiuni de aplicare a chestionarului pentru operatorii ANP și DNP 

 

NUME PROIECT: „Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al 
Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor 
anticorupție”, cod SIPOCA 62, finanțat prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014-2020 

NUME STUDIU: „Cauze și factori determinanți în săvârșirea faptelor de corupție, din 
perspectiva persoanelor condamnate pentru astfel de fapte” 

Scopul acestui studiu (realizat de către o echipă formată din patru membri ai Institutului 
Național de Criminologie) este de a înţelege mai bine cauzele și factorii determinanți ai 
corupţiei. În consecinţă, această cercetare vizează persoanele care au suferit consecințele 
legale ale săvârșirii unor acte de corupţie. Se dorește obținerea de informații legate de 
motivația persoanelor, precum și de aspectele care au favorizat/înlesnit/declanșat 
adoptarea unui comportament corupt.  

Selecția persoanelor care vor fi chestionate și intervievate în cadrul studiului are la bază 
datele transmise, în februarie 2020, de Administrația Națională a Penitenciarelor și 
Direcția Națională de Probațiune, echipei de cercetare. 

În prezentul material veți găsi toate informațiile necesare unei bune 
desfășurări a activității de colectare a datelor cantitative (chestionare). 

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție materialele primite (prezentele instrucțiuni și 
chestionarul).  

1. Chestionarul trebuie aplicat doar persoanelor condamnate pentru fapte de corupție, 
aflate în penitenciare sau în supravegherea serviciilor de probațiune. 
 

2. Înainte de a remite chestionarul respondentului, i se va solicita să completeze un 
formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și 
participarea la studiul criminologic 
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ATENȚIE! Este absolut necesar ca respondentul să își dea acordul de prelucrare a 
datelor personale, anterior începerii completării chestionarului. 
Veți explica acestuia faptul că datele sale personale vor fi folosite doar în scop 
statistic și științific, în cadrul studiului criminologic. 
 
Scopul acestui studiu este de a înțelege mai bine factorii și cauzele care stau la baza 
manifestării fenomenului corupției, respectiv care sunt motivațiile oamenilor atunci 
când aceștia se angajează în săvârșirea unor acte de corupție, care sunt situațiile în 
care aceste acte de corupție se manifestă mai des și care sunt gândurile, percepțiile 
unei persoane condamnate pentru comiterea unor acte de corupție. 
 
Scopul completării chestionarului este să obținem o imagine din interior cu privire la 
contextul care a facilitat și condus la comiterea actelor de corupție și implicit la 
condamnare, să înțelegem cauzele, factorii sau motivele care au determinat această 
situație. 
Garantăm că răspunsurile vor rămâne anonime. Doar concluziile generale ale 
chestionarelor vor fi publicate și acestea nu vor face referire la persoanele care au 
răspuns. Studiul are un scop științific și răspunsurile date nu vor fi folosite pentru alt 
scop, cum ar fi procedurile judiciare. 
 

3. Ulterior completării formularului de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal și participarea la studiul criminologic persoanei i se va înmâna 
chestionarul. Dacă respondentul se află încarcerat în penitenciar, acesta va 
completa chestionarul individual, olograf, într-o cameră diferită de celula sa. Dacă se 
află în supravegherea unui serviciu de probațiune, respondentul va completa 
chestionarul cu ocazia programului regulat stabilit cu ofițerul de probațiune. 
 

4. Veți explica respondentului faptul că este extrem de important să citească 
INSTRUCȚIUNILE DE COMPLETARE pentru fiecare parte/secțiune a chestionarului, 
ANTERIOR BIFĂRII RĂSPUNSURILOR. 

 
4.1. Respondentul trebuie să completeze numele penitenciarului în care este 

încarcerat sau al serviciului de probațiune în a cărui supraveghere se află. De 
asemenea, trebuie să menționeze data la care este completat chestionarul. 

4.2. La PARTEA I, SECȚIUNILE I și a II-a - Să aleagă câte un răspuns pentru fiecare 
valoare, prin încercuirea cifrei corespunzătoare opţiunii sale, de la 1 (deloc 
important) la 10 (extrem de important). 

4.3. La PARTEA I, SECȚIUNEA a III-a - Să aleagă câte un răspuns pentru fiecare 
afirmaţie, prin încercuirea cifrei corespunzătoare opţiunii sale, de la 1 (deloc 
de acord) la 5 (complet de acord). 
Pentru întrebarea 13 se va bifa „nu este cazul” în situația în care la momentul 
actual nu are loc de muncă. 
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4.4. La PARTEA I, SECȚIUNEA a IV-a - Să aleagă câte un răspuns pentru fiecare 
afirmaţie, prin încercuirea cifrei corespunzătoare opţiunii sale, de la 1 (deloc 
de acord) la 5 (complet de acord). 
Pentru întrebările la care există varianta de răspuns „nu este cazul” aceasta 
se va bifa în situația în care anterior condamnării nu avea loc de muncă. 

4.5. La PARTEA I, SECȚIUNEA a V-a - Să aleagă câte un răspuns pentru fiecare 
afirmaţie, prin încercuirea cifrei corespunzătoare opţiunii sale, de la 1 (deloc 
de acord) la 5 (complet de acord). 
Pentru întrebările 2 și 3 se va bifa varianta „nu este cazul” în situația în care 
anterior condamnării nu avea loc de muncă.   

4.6. La PARTEA I, SECȚIUNEA a VI-a - Să aleagă câte un răspuns pentru fiecare 
afirmaţie, prin încercuirea cifrei corespunzătoare opţiunii sale, de la 1 (deloc 
de acord) la 5 (complet de acord). 

4.7. La PARTEA a II-a, întrebările 1 și 2 - Să aleagă câte un răspuns pentru fiecare 
afirmaţie, prin încercuirea cifrei corespunzătoare opţiunii sale, de la 1 (deloc 
de acord) la 5 (complet de acord). 

4.8. La PARTEA a II-a, întrebarea 3 - Să aleagă câte un răspuns pentru fiecare 
măsură, prin încercuirea cifrei corespunzătoare opţiunii sale, de la 1 la 5. Cu 
cât este mai mare valoarea cu atât masura este mai importantă. 

4.9. La PARTEA a III-a  întrebările se referă la aspecte demografice/de context. 
Respondentul trebuie să aleagă, prin încercuire, varianta aplicabilă situației 
sale. Va alege doar câte un răspuns pentru fiecare întrebare. Există 
posibilitatea răspunsului multiplu DOAR la întrebarea 5. 

 
5. După ce respondentul termină de completat chestionarul, verificați dacă acesta a 

răspuns la toate întrebările. În cazul în care constatați că sunt întrebări la care nu s-a 
răspuns, semnalați acest aspect respondentului, urmând ca el să decidă dacă dorește 
sau nu să completeze răspunsul/răspunsurile.  
 

6. Mulțumiți respondentului pentru colaborare și colectați chestionarul completat, 
urmând ca acesta să fie centralizat și remis Direcției de Prevenire a Criminalității din 
cadrul Ministerului Justiției.  
 

7. În vederea asigurării operativității, transmiterea chestionarelor completate se va 
realiza etapizat, saptămânal, în fiecare zi de vineri, în format electronic la 
următoarele coordonate: lorena.sava@just.ro și anca.stroe@just.ro.   
 

8. Operatorii ANP și DNP vor asigura completarea, colectarea și transmiterea 
chestionarelor Direcției de Prevenire a Criminalității până la data de 31 martie 2020, 
în format fizic, la adresa Ministerului Justiției: Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 
Bucureşti, România.  

 

mailto:lorena.sava@just.ro
mailto:anca.stroe@just.ro
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Anexa 3. Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal                                        
și participarea la studiul criminologic 

 
Subsemnatul/subsemnata ......................................., posesor al CI…..., nr……... 
eliberat de ….........,declar că sunt de acord să particip la studiul criminologic desfășurat 
în cadrul proiectului „Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al 
Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor 
anticorupție”, cod SIPOCA 62, finanțat prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014-2020. 

Îmi exprim acordul ca Ministerul Justiției să proceseze datele mele personale, în scop 
statistic pentru realizarea studiului criminologic, în baza Regulamentului UE 679/2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea / 
arhivarea datelor conform normelor legale incidente.  

De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu furnizarea și prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopul mai sus menționat, pentru implementarea proiectului „Consolidarea 
capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 
2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție”, cod SIPOCA 62, finanțat 
prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. 

Declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 
2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, 
dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la 
restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea 
datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație 
de consimțământ.  

 

Nume și prenume participant (litere mari de tipar) ……………………  

 

Data:…………………..  

 

Semnătura ………………. 
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Anexa 4. Ghidul de interviu 
Proiect: „Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale 
Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție”, cod SIPOCA 62, 
finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 

GHID DE INTERVIU  
DE CERCETARE CRIMINOLOGICĂ 

 
Scopul acestui studiu este de a înțelege mai bine factorii și cauzele care stau la baza 

manifestării fenomenului corupției, respectiv care sunt motivațiile oamenilor atunci când 
aceștia se angajează în săvârșirea unor acte de corupție, care sunt situațiile în care aceste 
acte de corupție se manifestă mai des și care sunt gândurile, percepțiile unei persoane 
condamnate pentru comiterea unor acte de corupție. 

Scopul interviului este să obținem o imagine din interior cu privire la contextul care a 
facilitat și condus la comiterea actelor de corupție și implicit la condamnare, să înțelegem 
cauzele, factorii sau motivele care au determinat această situație. 

Garantăm că răspunsurile vor rămâne anonime. Doar concluziile generale ale 
interviurilor vor fi publicate și acestea nu vor face referire la persoanele care au răspuns. 
Studiul are un scop științific și răspunsurile date de dumneavoastră sau transcrierile nu vor 
fi folosite pentru alt scop, cum ar fi procedurile judiciare. 

 

Echipa de cercetare: 

Raluca Elena SAVIN, Institutul Național de Criminologie; 

Cosmin Gabriel RADU, Institutul Național de Criminologie; 

Alexandru PURCĂRUȘ, Institutul Național de Criminologie; 

Iulian LĂZĂROIU, Institutul Național de Criminologie; 

Ministerul Justiţiei din România, în calitate de beneficiar. 

 

Cu sprijinul: 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 

Direcţiei Naţionale de Probaţiune. 
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INSTRUCȚIUNI GENERALE ADRESATE INTERVIEVATORILOR 

 Menţionaţi-vă numele şi explicaţi clar interlocutorului care este scopul studiului 
şi modalitatea în care răspunsurile lui vor fi folosite. Insistaţi asupra 
caracterului anonim al răspunsurilor; 

 Explicați rolul celor două persoane care vor conduce interviul: unul dintre noi 
va pune majoritatea întrebărilor, iar celălalt va lua notițe pentru a face o 
transcriere; 

 Interviul este semi-structurat, astfel încât există multă libertate în răspunsurile 
interlocutorului şi într-o anumită măsură, în determinarea ordinii întrebărilor în 
funcție de firul relatării; 

 Dacă interlocutorul nu oferă exemple, detalii, întrebaţi-l dumneavoastră; 

 Interviul este o conversaţie, nu un examen oral cu întrebări şi răspunsuri; 

 După un răspuns foarte elaborat (i.e. nu un răspuns cu „da” sau „nu”), 
încercați să faceți un sumar al răspunsului, pentru a fi sigur că ați înțeles 
corect interlocutorul; 

 Încercați să câștigați încrederea interlocutorului. Când acesta se simte sigur și 
confortabil, va fi mai deschis cu privire la întrebările sensibile; 

 Nu îi dați interlocutorului impresia că sunteți părtinitor sau că îi judecați 
comportamentul sau răspunsurile; 

 La finalul interviului, verificați dacă toate aspectele din chestionar au fost 
acoperite în mod corespunzător; 

 Pentru cazul în care vă cer vouă ajutor pentru diverse probleme în penitenciar, 
un posibil răspuns ar putea fi: Din păcate eu nu vă pot ajuta în privința 
aceasta, dar, după câte înțeleg, există mai multe posibilități pe care le aveți 
la îndemână: vă puteți plânge judecătorului delegat din penitenciar, îi puteți 
scrie directorului penitenciarului, directorului ANP sau Avocatului Poporului. 

 
 
 
 
 

ÎNTREBĂRI 
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1. Trecutul respondentului 
a) Ne puteți spune câteva cuvinte despre dumneavoastră (locul de muncă anterior, 

carieră, educație)?  
 
 
 
 
 
 

 
b) Ne puteți spune câteva cuvinte despre familia dumneavoastră (dacă sunteți căsătorit, 

dacă aveți copii, despre părinții dumneavoastră, frați/surori)? 
 
 
 
 
 
 

 
2. Speța în care a fost implicat respondentul 
a) Ne puteți relata succint situația de fapt ce a condus la condamnare (perioada, 

context, participanți, relații între participanți, cine a avut inițiativa, care a fost rolul 
participanților, care a fost obiectul „tranzacției”, cum ați ajuns în atenția 
autorităților)? 

 
 
 
 
 
 

 
b) Condamnarea s-a dispus doar pentru infracțiuni de corupție sau și pentru alte fapte? 

În caz afirmativ pentru ce alte infracțiuni ați mai fost condamnat? 
 
 
 
 
 
 

 
c) Ați fost condamnat în procedura obișnuită, cea simplificată, sau ca urmare a 

încheierii unui acord de recunoaștere a vinovăției beneficiind de reducerea limitelor 
de pedeapsă? 
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Încercați să aveți în vedere posibilitatea apariției unor situații în care interlocutorul nu 
înțelege sensul tuturor termenilor de natură juridică, motiv pentru care persoana care 
realizează interviul trebuie să fie pregătită cu un răspuns pe înțelesul acestuia. În 
situațiile în care putem anticipa adresarea unor întrebări de către persoana intervievată, 
sau solicitarea unor explicații sau informații suplimentare ar fi util să avem pregătite 
posibile răspunsuri.  
 
 
 
 
 
 

 
3. Motivații 

Ce anume v-a determinat să vă implicaţi în faptele pentru care aţi fost condamnat? 
(dificultăți financiare, tentații, sentimentul că merită beneficiile, necesitatea unor 
anumite scopuri, frustrare, statut, putere)?       
Puteți adresa această întrebare când interlocutorul nu neagă în totalitate faptele 
speței. Puteți însă întreba acest lucru când recunoaște o parte sau toate faptele, 
dar nu le percepe ca fiind corupție.   

 
 
 
 
 
 

 
4. Evaluarea morală și raționalizarea 
a) Uitându-vă în urmă, considerați că ați făcut ceva greșit? 
 
 
 
 
 
 

 
b) Sunteți de acord cu etichetarea acțiunilor dumneavoastră ca fiind acte de corupție? 

Dacă nu, vă rugăm să detaliați. 
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Dacă interlocutorul nu vede acțiunile sale ca fiind greșite sau corupție, întrebați de ce nu.  

Dacă da, poate să justifice în vreun fel acțiunile sale, neutralizând gravitatea lor sau 
nevoia de a le pedepsi? (e.g. „Toată lumea face asta”, nu există niciun rău, apelarea la 
interese mai mari, condamnarea guvernului sau altele). 

c) Considerați că și alte persoane ar fi procedat la fel dacă ar fi fost în aceeași situație 
în care ați fost dumneavoastră?  

 
 
 
 
 
 

 
5. Normele sociale 
a) Care au fost reacțiile persoanelor din jurul dumneavoastră (familie, prieteni, colegi) 

când au aflat despre aceste fapte?  
 
 
 
 
 
 

 
b) Ați fost criticat sau sprijinit? Atitudinea lor s-a schimbat cu timpul? (imediat după 

arestare, în timpul urmăririi penale, în timpul procesului, în timp ce erați în 
închisoare)? 

 
 
 
 
 
 

 

6. Oportunități 

a) Ce legătură aveați cu persoanele cu care (se presupune că) ați avut legături de 
corupție? 
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E.g. Colegi, relații de afaceri, relații politice, membri de familie 

b) Aceste persoane vă erau apropiate? 
 
 
 
 
 
 

 

E.g. Acces la informații confidențiale, o poziție de încredere. 

c) Au fost luate măsuri în mediul dumneavoastră de lucru în vederea prevenirii unor 
fapte de corupție? 

 
 
 
 
 
 

 
d) Credeți că standardele de integritate sau regulile privind corupția sunt greu de 

respectat? Sau ușor de încălcat? 
 
 
 
 
 
 

 

7. Costuri și beneficii 

Considerați că modul în care ați acționat presupunea și un grad de risc? Dacă da, ne 
puteți oferi câteva detalii? Ați luat în considerare că ați putea fi prins(ă)? Ce ați gândit 
atunci când v-ați asumat riscul de a fi prins(ă)? Ați fost încurajat(ă) sau mai degrabă 
descurajat(ă) de perspectiva pedepsei în cazul descoperirii faptei? Vă puteți gândi la o 
situație în care ați fi renunțat la implicarea dumneavoastră în fapta care a atras 
condamnarea?   
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a) Considerați că maniera în care ați acționat vă putea aduce un beneficiu? Acest 
beneficiu s-a materializat? 

 
 
 
 
 
 

 

Asemenea beneficii pot fi: primirea de bani, tratament preferențial, mulțumire, 
apreciere, statut, contracte etc.  

b) Cum percepeți consecințele faptelor pentru care ați fost condamnat? În ce mod 
condamnarea dumneavoastră v-a afectat viața personală și profesională? 

 
 
 
 
 
 

  

8. Evaluarea experienței acumulate pe parcursul procesului penal 

a) Percepeți procesul și condamnarea ca fiind corecte? 
Credeți că ați primit o pedeapsă corectă pentru ceea ce se presupune că ați făcut? V-
ar împiedica să comiteți fapte de corupție în viitor? 

 
 
 
 
 
 

 
b) Cum percepeți interacțiunea dintre dumneavoastră și: 

• Polițist 
• Procuror  
• Judecător 
• Avocat (dacă este cazul) 
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9. Finalul interviului 

Suntem la sfârșitul interviului.  

a) Există ceva ce doriți să adăugați pentru acest studiu? 

b) Poate aveți întrebări? 

 

Dacă doriti să primiți studiul în forma sa finală vă rugăm să precizați acest lucru și să ne 
puneți la dispoziție o adresă la care doriți să trimitem raportul studiului. 

[în cazul în care din interviu nu reies anumite informații precum vârsta, starea civilă etc, 
respondentului i se pot solicita astfel de date la finalul interviului]  

Vă mulțumim pentru că v-ați luat din timp pentru a vorbi cu noi și a ne spune povestea. Vă 
mulțumim pentru sinceritatea cu care ați răspuns la întrebări și pentru că ați contribuit la 
acest studiu despre realitatea socială a corupției în România. 
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Anexa 5. Grafice  
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Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații? 
La locul de muncă - colegii mei considerau că există consecințe 
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Cât de des s-a întâmplat ca anumiți colegi implicați în acte de 
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regulile privitoare la prevenirea corupției erau ușor de respectat (N=235) 
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5 complet de acord 

Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații? 
La locul de muncă... (%) 

cred că existau astfel de reguli, dar nu știu în ce constau (N=180) 

nu existau astfel de reguli (N=197) 

îmi era dificil să respect regulile privitoare la corupție la locul de muncă(N=244) 
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Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații?  
La locul de muncă - procedurile interne făceau dificilă acordarea de 

tratament preferențial cuiva din afara organizației (N=242) 
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Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații?  
La locul de muncă - dacă aș fi vrut, aș fi putut lea decizii din motive 

incorecte (N=259) 

20 

19 

40 

60 

148 

1 deloc de acord 

2 

3 

4 

5 complet de acord 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații?  
La locul de muncă - angajații își desfășurau activitatea în 

conformitate cu atribuțiile prevăzute în fișa postului (N=287) 
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Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații?  
La locul de muncă - existau mecanisme formale (funcție de audit, 

conformitate, control) de verificare a proceselor (N=256) 
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Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații?  
La locul de muncă - mi s-a întâmplat să încalc o regulă (N=274) 



 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 
 www.poca.ro 170 

 

 

 

 

5.1% 

4.5% 

15.0% 

20.4% 

54.2% 

0.8% 

Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații?  
Anterior faptei care a atras condamnarea - venitul meu era 

suficient pentru a trăi decent (N=334) 

1 deloc de acord 

2 

3 

4 

5 complet de acord 

Nu știu/nu răspund 
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Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații?  
Anterior faptei care a atras condamnarea - slujba mea era 

sigură și stabilă (N=288) 
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Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații?  
Anterior faptei care a atras condamnarea - aveam impresia potrivit 
căreia colegii mei care munceau la fel de mult ca mine câștigau mai 

mulți bani decât mine (N=252) 

11.7% 

16.5% 

26.0% 

19.8% 

25.4% 0.6% 

Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații?  
Anterior faptei care a atras condamnarea - venituri obținute îmi 
permiteau să cumpăr toate bunurile pe care le doream (N=334) 

1 deloc de acord 

2 

3 

4 

5 complet de acord 

Nu știu/nu răspund 



 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 
 www.poca.ro 172 

 

 

 

 

3.6% 

6.9% 

16.8% 

23.7% 

48.5% 

0.5% 

Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații?  
Anterior faptei care a atras condamnarea - familia mea era 

mulțumită de banii pe care îi aveam (N=334) 

1 deloc de acord 

2 

3 

4 

5 complet de acord 

Nu știu/nu răspund 

12.9% 

12.6% 

27.5% 

20.7% 

25.7% 0.6% 

Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații?  
Anterior faptei care a atras condamnarea - situația financiară a 

gospodăriei mele era mult peste medie (N=334) 

1 deloc de acord 

2 

3 

4 

5 complet de acord 

Nu știu/nu răspund 
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0.9% 

2.7% 

10.2% 

84.7% 

0.6% 

Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații?  
Legea trebuie respectată indiferent cât de mult interferează cu 

interesele sau ambițiile personale (N=334) 
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5 complet de acord 

Nu știu/nu răspund 
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15.5% 

29.0% 
1.2% 

Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații? 
Drepturile fundamentale ale oamenilor sunt protejate  

la mine în țară (N=334) 
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5 complet de acord 

Nu știu/nu răspund 
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21.5% 

16.8% 
19.5% 

16.8% 

24.5% 0.9% 

Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații?  
Am încredere că instituțiile publice din țara mea iau deciziile 

potrivite pentru comunitate (N=334) 

1 deloc de acord 
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4 

5 complet de acord 

Nu știu/nu răspund 

9.6% 

8.1% 

24.9% 

27.5% 

27.5% 

2.4% 

Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații? 
Angajații din sistemul privat își îndeplinesc atribuțiile de serviciu - 

cu mai mult profesionalism - decât angajații din sistemul public 
(N=334) 

1 deloc de acord 

2 
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4 

5 complet de acord 

Nu știu/nu răspund 
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9.3% 

10.8% 

32.2% 

22.2% 

22.5% 

3.0% 

Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații? 
Angajații din sistemul privat își îndeplinesc atribuțiile de serviciu - 

cu mai multă onestitate - decât angajații din sistemul public 
(N=334) 

1 deloc de acord 

2 

3 

4 

5 complet de acord 

Nu știu/nu răspund 

13.5% 

14.1% 

27.2% 

18.5% 

23.7% 

3.0% 

Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații? 
Angajații din sistemul privat își îndeplinesc atribuțiile de serviciu - 

cu mai mult respect față de lege - decât angajații din sistemul 
public (N=334) 

1 deloc de acord 

2 
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4 

5 complet de acord 

Nu știu/nu răspund 
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44.4% 

16.9% 

20.6% 

8.2% 
9.9% 

Din punctul dumneavoastră de vedere, corupția în România 
este un mod de viață? (N=331) 
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5 complet de acord 
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18.4% 

Din punctul dumneavoastră de vedere, corupția în România 
este un obicei generalizat? (N=331) 

1 deloc de acord 
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5 complet de acord 
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19.6% 

12.4% 
7.8% 

Din punctul dumneavoastră de vedere, corupția în România 
este un mijloc de supraviețuire? (N=331) 

1 deloc de acord 
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4 

5 complet de acord 

55.4% 

21.7% 

13.8% 

4.8% 
4.3% 

Din punctul dumneavoastră de vedere, corupția în România 
este o necesitate? (N=332) 
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5 complet de acord 
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6.3% 
1.5% 

3.3% 

5.7% 

83.2% 

Din punctul dumneavoastră de vedere, corupția în România 
este o infracțiune? (N=334) 

1 deloc de acord 
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3 

4 

5 complet de acord 

1.8% 

3.6% 

4.5% 

12.3% 77.2% 

0.6% 

Ce ați schimba în țara dumneavoastră pentru 
prevenirea fenomenului corupției? 

Legislație mai clară (N=334) 

1 în foarte mică măsură 

2 

3 

4 

5 în foarte mare măsură 

Nu știu/nu răspund 
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3.3% 

2.7% 

9.9% 

18.9% 

64.1% 

1.1% 

Ce ați schimba în țara dumneavoastră pentru 
prevenirea fenomenului corupției? 

Încurajarea mediului de afaceri și a societății civile 
în raportarea actelor de corupție (N=334) 

1 în foarte mică măsură 

2 

3 

4 

5 în foarte mare măsură 

Nu știu/nu răspund 

0.6% 
0.9% 

5.4% 

17.1% 

75.4% 

0.6% 

Ce ați schimba în țara dumneavoastră pentru 
prevenirea fenomenului corupției? 

Aș îmbunătăți educația civică (N=334) 

1 în foarte mică măsură 

2 

3 

4 

5 în foarte mare măsură 

Nu știu/nu răspund 
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1.8% 

3.9% 

15.3% 

15.9% 

62.3% 

0.8% 

Ce ați schimba în țara dumneavoastră pentru 
prevenirea fenomenului corupției?  

Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice 
(limitând astfel relaționarea funcționar-cetățean) (N=334) 

1 în foarte mică măsură 

2 

3 

4 

5 în foarte mare măsură 

Nu știu/nu răspund 

3.0% 

5.7% 

15.3% 

23.1% 

52.4% 

0.5% 

Ce ați schimba în țara dumneavoastră pentru 
prevenirea fenomenului corupției? 

Organizarea periodică de sesiuni de instruire în domeniul 
eticii și integrității la locul de muncă (N=334) 

1 în foarte mică măsură 

2 

3 

4 

5 în foarte mare măsură 

Nu știu/nu răspund 
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3.3% 

5.1% 

12.0% 

20.7% 

58.4% 

0.5% 

Ce ați schimba în țara dumneavoastră pentru 
prevenirea fenomenului corupției? 

Importul de bune practici în vederea creșterii gradului de 
profesionalizare și a capacității de acțiune a instituțiilor (N=334) 

1 în foarte mică măsură 

2 

3 

4 

5 în foarte mare măsură 

Nu știu/nu răspund 

9.6% 

6.0% 

15.3% 

17.4% 

51.2% 

0.5% 

Ce ați schimba în țara dumneavoastră pentru 
prevenirea fenomenului corupției? 

Creșterea salariilor pentru personalul vulnerabil 
la săvârșirea unor acte de corupție (N=334) 

1 în foarte mică măsură 

2 

3 

4 

5 în foarte mare măsură 

Nu știu/nu răspund 
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0.3% 

6.6% 

17.4% 

29.3% 

32.0% 

14.4% 

În care categorie de vârstă, dintre cele enunţate mai jos, vă aflaţi? 
(N=334) 

19-21 ani 

22-30 ani 

31-40 ani 

41-50 ani 

51-60 ani 

peste 60 ani 

18% 

82% 

Cum v-aţi descrie din punctul de vedere al sexului/genului? 
(N=334) 

Femei 

Bărbați 
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72% 

26% 
2% 

Unde a avut loc fapta? 
(N=334) 

Urban 

Rural 

Nu știu/nu 
răspund 

90.4% 

3.6% 

1.8% 

0.60% 

1.50% 

1.50% 

0.60% 

Ortodox 

Catolic 

Protestant 

Musulman 

Ateu 

Alta 

Nu știu/nu răspund 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 

Cum v-aţi descrie din punctul de vedere al confesiunii religioase? 
(N=334) 

Ortodox Catolic Protestant Musulman Ateu Alta Nu știu/nu răspund 
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7% 

92% 

1% 

Sunteţi recidivist? 
(N=334) 

Da 

Nu 

Nu știu/nu 
răspund 

1.8% 

3.0% 

20.4% 

53.9% 

17.4% 

3.5% 

Câţi ani de închisoare aveţi de executat în cadrul pedepsei? 
(N=334) 

Mai puțin de 
6 luni 

Între 6 luni și 
1 an 

Între 1 și 2 
ani 

Între 2 și 5 
ani 

Peste 5 ani 

Nu știu/nu 
răspund 
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44.9% 

50.9% 

3.6% 

0.6% 

Care este modalitatea în care executaţi pedeapsa? 
(N=334) 

Deținut 

Aflat în suspendarea 
executării pedepsei 

Liberat condiționat, 
aflat în termenul de 
supraveghere 

Nu știu/nu răspund 

2.0% 

10.2% 

62.9% 

10.5% 14.4% 

Care era starea dumneavoastră civilă înainte de condamnare? 
(N=334)  

Văduvă 

Divorțat (ă) 

Căsătorit (ă) 

Necăsătorit (ă), dar 
într-o relație stabilă 

Necăsătorit (ă) 
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6.3% 

9.0% 

23.4% 

35.0% 

24.6% 

1.7% 

Care este ultimul nivel de educaţie absolvit de dumneavoastră? 
(N=334)  

Studii gimnaziale 

Școală profesională 

Studii liceale 

Studii universitare 

Studii postuniversitare 

Nu știu/nu răspund 

62.6% 

12.3% 

1.5% 

9.9% 11.7% 

1.2% 
0.8% 

Care era sursa veniturilor dumneavoastră anterior condamnării? 
(N=334) 

Venituri din salariu 

Venituri din profesii 
liberale 

Venituri de la 
părinți/rude 

O combinație a celor 
de mai sus 

Venituri din alte surse 

Nicio sursă de venit 

Nu știu/nu răspund 



 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 
 www.poca.ro 187 

 

 

 

 

29.3% 

6.6% 
19.5% 

6.2% 

23.1% 

12.9% 
2.4% 

Care este sursa veniturilor dumneavoastră în prezent? 
(N=334) 

Venituri din salariu 

Venituri din profesii 
liberale 

Venituri de la 
părinți/rude 

O combinație a celor 
de mai sus 

Venituri din alte surse 

Nicio sursă de venit 

Nu știu/nu răspund 

15.6% 

25.7% 

33.5% 

6.0% 9.6% 

0.6% 
3.9% 

5.1% 

Unde lucrați anterior condamnării? 
(N=334) 

Administrație centrală 

Administrație locală 

Sectorul privat 

Antrepenor 

Profesie liberală 

Student 

Șomer 

Nu știu/nu răspund 
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3.9% 

13.5% 

35.6% 

28.1% 

17.4% 
1.5% 

Cum ați descrie situația financiară a familiei dumneavoastră 
anterioară condamnării? (N=334) 

 

O situație financiară dificilă, nu 
aveam venituri suficiente pentru 
necesitățile de bază 

O situație financiară dificilă, dar 
acopeream necesitățile de bază 

Aveam bani pentru necesitățile 
de bază și uneori ne permiteam 
ceva în plus 

O situație financiară bună, ne 
permiteam obiecte și servicii 
mai scumpe, dar cu eforturi 

O situație financiară foarte 
bună, standardul nostru de viață 
era peste medie 

Nu știu/nu răspund 

27.8% 

36.8% 

30.8% 

4.6% 

Ce poziție ocupați în cadrul organizației anterior condamnării? 
(N=334) 

Funcție de conducere 

Funcție de execuție 

NC 

Nu știu/nu răspund 
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