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Corupția – cauze și efecte 

 

Definiții adoptate de diferite organisme internaționale: 

Corupție - Definiția 1  

Îndeplinirea de către o persoană oficială a unei anumite activităţi ori neîndeplinirea 

ei în sfera atribuţiilor ei funcţionale, în scopul remunerării sub orice formă, în 

interesul aceluia care dă această recompensă, atât cu încălcarea instrucţiilor de 

serviciu, cât şi fără violarea lor. (Rezoluţia 34/169 din 17 decembrie 1997 a Adunării 

Generale a ONU).  

Corupție - Definiția 2  

Faptul de a solicita, de a oferi, de a da sau de a accepta, direct ori indirect, un 

comision ilicit sau un alt avantaj necuvenit ori promisiunea unui astfel de avantaj 

necuvenit care afectează exercițiul normal al unei funcțiuni sau comportamentul 

cerut beneficiarului comisionului ilicit sau avantajului necuvenit ori promisiunii unui 

astfel de avantaj necuvenit. (art.2 din Convenția civilă asupra corupției, adoptată la 

Strasbourg la 4 noiembrie 1999) 

Corupție - Definiția 3  

Cererea sau primirea, nemijlocit ori prin intermediere, a profitului ilicit pentru sine 

sau pentru altă persoană cu scopul îndeplinirii sau neîndeplinirii activităţii care face 

parte din obligaţiile sale de serviciu. (Convenţia ONU împotriva corupţiei din 2003)  

Corupție - Definiția 4  

Folosirea abuzivă a puterii încredințate în scopul satisfacerii unor interese personale 

sau de grup. (Transparency International)  
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Corupție - Definiția 5  

Devierea sistematică de la principiile de de imparţialitate şi echitate care trebuie să 

stea la baza funcţionării administraţiei publice, şi care presupun ca bunurile publice 

să fie distribuite în mod universal, echitabil şi egal şi substituirea lor cu practici care 

conduc la atribuirea către unii indivizi sau grupuri a unei părţi disproporţionate a 

bunurilor publice în raport cu contribuţia lor. (Strategia Naţională Anticorupţie 2008-

2010).  

Corupția - Trei elemente:  

Corupătorul  +  Coruptul +  Obiectul corupției.  

Corupția – Reglementare: 

• Legea nr.286/2009 privind Codul Penal al României.  

• Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de 

corupție.  

Înfracțiuni de corupție - Codul penal Legea nr.286/2009: 

Luarea de mită (art.289):  

• fapta funcţionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru 

altul, pretinde ori primeşte 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.  

Darea de mită (art.290):  

• Promisiunea,  oferirea sau  darea de bani ori  alte foloase, în condiţiile arătate 

în art.289.  
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Traficul de influență (art.291):  

• pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, 

direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană 

care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar 

public şi 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.  

Cumpărarea de influență (art.292):  

• Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru 

altul, direct ori indirect, unei persoane care are influenţă sau lasă să se creadă 

că are influenţă asupra unui funcţionar public, pentru a-l 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.  

Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție - Legea nr.78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie: 

- Fapte săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori 

alte foloase necuvenite:  

a) stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială 

reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o 

autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul 

acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare 

judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând 

autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a 

acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de 
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conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de 

reorganizare ori lichidare judiciară;  

b) acordarea de subvenții cu încălcarea legii sau neurmărirea, conform legii, a 

respectării destinației subvențiilor;  

c) utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost 

acordate, precum și utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din 

fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice 

(art.10). 

- Fapta persoanei care, având sarcina de a supraveghea, a controla, a reorganiza sau 

a lichida un operator economic privat, îndeplinește pentru acesta vreo însărcinare, 

intermediază ori înlesnește efectuarea unor operațiuni comerciale sau financiare ori 

participă cu capital la un asemenea operator economic, dacă fapta este de natură a-i 

aduce direct sau indirect un folos necuvenit (art.11 alin.1).  

Infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție - Legea 
nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor 
de corupţie:  

• Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau 

incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe 

nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele 

administrate de aceasta ori în numele ei(art. 18^1 alin.1).  

• Omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit legii pentru 

obținerea de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele 

administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obținerea 

pe nedrept sau reținerea pe nedrept a acestor fonduri (art.18^1 alin.2). 

• Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor sau 

activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele 

administrate de aceasta ori în numele ei (art.18^2 alin.1).  
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• Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației unui folos legal 

obținut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul 

Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei 

(art.18^2 alin.2).  

• Încălcarea din culpă de către directorul, administratorul sau persoana cu 

atribuţii de decizie ori de control în cadrul unui operator economic a unei 

îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau îndeplinirea ei 

defectuoasă, dacă fapta a avut ca rezultat săvârşirea de către o persoană care 

se află în subordinea sa şi care a acţionat în numele acelui operator economic 

a uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 18^1-18^3 sau săvârşirea unei 

infracţiuni de corupţie ori de spălare a banilor în legătură cu fondurile Uniunii 

Europene (art.18^5). 

Cauzele corupției sunt diverse: 

• Caracterul (pentru că vor, pentru că nu consideră că ceea ce fac este ilegal);  

• Nevoile (pentru că sunt obligați):  

• Nevoile fiziologice: mă implic în fapte de corupție pentru că am nevoie de 

mâncare, băutură, somn; 

• Nevoile de securitate: mă implic în fapte de corupție ca să mă protejez: ca 

să obțin, să-mi mențin sau să-mi întrețin locuința, locul de muncă, condițiile 

de muncă, salariul, să-mi rezolv constrângeri financiare (rate, taxe), să-mi 

protejez integritatea fizică și morală, familia, afacerile;  

• Nevoile de apartenență: mă implic în fapte de corupție din solidaritate cu 

colegii de serviciu, familia, grupul social (prietenii), funcția, pe principiul o 

mână spală pe alta;  

• Nevoile de stimă: mă implic în fapte de corupție pentru că vreau să fiu 

respectat, admirat, invidiat de ceilalți și pentru că vreau să mă simt bine în 

pielea mea:  
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• dorința de a avea o poziţie mai bună la locul de muncă;  

• compararea cu ceilalți (cum sunt văzuţi de ceilalţi);  

• dezirabilitate socială (cum sunt acceptat de ceilalți);  

• aprecierea celorlalți(percepția că salariul este prea mic în raport 

cu competențele);  

• reputația;  

• posibilitatea de a oferi o viaţă mai bună familiei;  

• dorința de putere;  

• Nevoile de autoactualizare: mă implic în fapte de corupție pentru că vreau 

să-i ajut pe ceilalți;  

• Educația (pentru că nu cunosc consecințele, pentru că nu știu ce este bine și 

ce este rău);  

• Mediul (pentru că pot);  

• Cadrul legislativ instabil, lacunar, incoerent şi insuficient(de multe ori, ceea 

ce este legal şi corect este, neclar şi interpretabil);  

• Politizarea administrației: ocuparea posturilor și promovarea în funcție pe alte 

criterii decât cele de competență și performanță;  

• Centralismul și egalitarismul;  

• Condițiile economice;  

• Tradițiile naționale;  

• Cultura organizațională: exemplul personal al conducătorului;  

• Capacitatea administrativă redusă: suprasolicitare, resurse insuficiente;  

• Salarizarea demotivantă, nebazată pe responsabilitate, complexitatea muncii 

și performanță;  

• Incompetența funcționarilor și sistemul defectuos de formare continua;  
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• Lipsa transparenței și consultării publice(informare, consultare, implicare, 

colaborare, delegare);  

• Neimplicarea societății civile;  

• Controale inadecvate sau inexistente: imperfecțiuni ale mecanismelor de 

evaluare, monitorizare şi control a activităţii, insuficienta dotare, lipsa de 

experiență;  

• Sancțiuni inadecvate sau inexistente: nu descurajează faptele de corupție;  

• Oamenii pot devini corupți și pentru că sunt obligați de o situație în care se 

află, sau de o persoană.  

 

Referitor la modul în care persoanele condamnate pentru corupţie au perceput 

oportunităţile şi au ajuns să ia deciziile de implicare în faptele incriminate, s-au 

desprins două tipuri principale:  

 

• Tipul de decizie de implicare colectivă, corespunzător unui mod habitual, din 

obişnuinţă sau sub presiunea mediului organizaţional, caracterizat de practici 

bazate pe norme informale, cu precădere în instituţii publice nesupuse unui 

control riguros;  

 

• Tipul de decizie de implicare individuală, corespunzător perceperii unei 

oportunităţi majore şi dictată de perspectiva unei acumulări consistente de 

beneficii economice, sociale, simbolice, sau politice. 
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Efectele corupției: 

Efectele corupției asupra individului: 

• Pierderea libertății(inclusiv pentru cei care nu denunță faptele de corupție);  

• Pierderea locului de muncă;  

• Pierderea familiei, prietenilor, partenerilor de afaceri;  

• Pierderea banilor(credite, acoperirea de daune, costuri judiciare);  

• Oprobiul public;  

• Traume psihice: mustrări de conștiință, regrete, depresie, pierderea încrederii 

în sine.  

Efectele corupției asupra organizației:  

• În relația cu cetățenii, corupția erodează constant credibilitatea în instituțiile 

statului. 

• În relația cu colegii, indiferent dacă sistemul de corupere acționează pe 

direcție ascendentă sau descendentă, dispare motivația corectă (realizarea cu 

profesionalism a sarcinilor de serviciu) și se instalează motivația falsă 

(obținerea de avantaje materiale pe alte căi decât munca).  

Efectele corupției asupra sistemului:  

• La nivel de sistem, corupția afectează însăși democrația și statul de drept.  

• Economia națională este subminată, banii sunt prost gestionați, instituțiile își 

pierd legitimitatea, justiția nu mai poate fi eficientă, siguranța cetățenilor 

este amenințată, imaginea țării se degradează.  

• Oamenii încep să vadă democrația și libertatea ca pe o cauză a corupției, iar 

de aici până la instalarea dictaturii și violenței nu mai este decât un pas.  
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Corupția este o BOALĂ care distruge societatea! 

 Toate societățile care au dispărut au fost victima unei 

conjuncturi letale dintre corupție și ignoranță! 

  

 

 

 

Material informativ realizat de către Consiliul Județean Brașov, 

 în cadrul proiectului cofinanțat din 

 Fondul Social European prin Programul Capacitate Administrativă 2014-2020 

„Mecanisme eficiente în vederea prevenirii corupției  

în administrația Județului Brașov” 

 cod SIPOCA 1128, Cod MySMIS2014+152068 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu  

poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”. 
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