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1. APRECIERI ALE POPULAŢIEI PRIVIND EVOLUŢIA 
FENOMENULUI CORUPŢIEI ÎN ROMÂNIA 

Populaţia apreciază, în proporţie de 34,3%, că în România corupţia poate 
fi redusă în foarte mare măsură sau în mare măsură. Peste jumătate din 
populaţia investigată (55,5%) consideră că fenomenul poate fi redus în mică 
măsură sau în foarte mică măsură. O proporţie de 5,5% dintre cei chestionaţi 
afirmă că fenomenul corupţiei nu poate fi redus. Variabila sex nu discriminează 
foarte bine opiniile bărbaţilor şi femeilor privind evoluţia fenomenului 
corupţiei. Observăm totuşi că femeile sunt mai pesimiste, comparativ cu 
bărbaţii, considerând că fenomenul poate fi redus în mică şi foarte mică măsură 
(vezi diagrama nr. 1). 
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Opiniile subiecţilor din cele trei categorii de vârste nu diferă semnificativ, 
singura menţiune care se impune este că tinerii sunt mai pesimişti în ceea ce 
priveşte evoluţia corupţiei în România.  

Subiecţii cu niveluri de instrucţie medii au tendinţa să aprecieze mult mai 
nefavorabil decât cei cu nivel superior şi inferior evoluţia fenomenului corupţiei în 
România, sunt deci mai pesimişti, considerând că aceasta nu poate fi redusă decât 
în mică măsură sau deloc. Optimiştii sunt, în cea mai mare măsură, persoanele cu 
studii superioare.  

În funcţie de statutul ocupaţional, opiniile subiecţilor privind evoluţia 
fenomenului corupţiei în România se distribuie astfel: persoanele inactive 
consideră într-o proporţie semnificativ diferită că fenomenul corupţiei poate fi 
redus, în mare şi foarte mare măsură.  

Categoriile de persoane cele mai pesimiste în legătură cu evoluţia 
fenomenului corupţiei în România sunt muncitorii, funcţionarii în administraţie 
şi zilierii. Deşi între optimişti şi pesimişti nu sunt diferenţe semnificative, se poate 
afirma că cei mai optimişti sunt lucrătorii în servicii sau comerţ, tehnicienii/maiştrii 
şi agricultorii.  

Mediul de rezidenţă al respondenţilor nu influenţează în mod semnificativ 
aprecierile privind capacitatea României de a reduce corupţia. Se poate afirma că 
cei din mediul rural sunt mai optimişti în această privinţă decât cei din mediul 
urban. 

2. ESTIMĂRI ALE POPULAŢIEI PRIVIND EFICIENŢA INSTITUŢIILOR 
IMPLICATE ÎN PREVENIREA ŞI CONTROLUL CORUPŢIEI 

Populaţia estimează că cele mai eficiente instituţii implicate în prevenirea 
şi controlul corupţiei sunt: Parchetul Naţional Anticorupţie (18,3% consideră că 
este cea mai eficientă instituţie), mass-media (16,3%), justiţia (14,3%), poliţia 
(10,4%) şi organizaţiile internaţionale (Banca Mondială, de exemplu) (10,1%). 
Parlamentul este apreciat ca fiind cea mai ineficientă instituţie de prevenire şi 
control al corupţiei (3,2%) (vezi diagrama nr. 2). 

Distribuţia ierarhiei aprecierilor în funcţie de sex este asemănătoare atât 
pentru bărbaţi cât şi pentru femei, ambele categorii acordând un credit mai mare 
Parchetului Naţional Anticorupţie, mass-mediei, justiţiei şi poliţiei şi creditând cel 
mai puţin Parlamentul. Dacă luăm însă în considerare opiniile divergente, 
observăm că justiţia este apreciată mai mult de bărbaţi, în timp ce femeile 
consideră mai eficient Parchetul Naţional Anticorupţie şi mass-media.  

Din împărţirea subiecţilor în trei categorii convenţionale, subiecţi până în 
29 de ani, subiecţi între 30 şi 54 de ani şi subiecţi peste 55 de ani, coincidenţa 
aprecierilor cu privire la eficienţa în prevenirea şi controlul corupţiei principalelor 
instituţii apare, în cazul tuturor, în legătură cu mass-media, Parchetul Naţional 
Anticorupţie şi justiţia. 
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Diagrama nr. 2
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LUPTĂ ÎMPOTRIVA  CORUPŢIEI

 
În ceea ce priveşte nivelul de instrucţie al subiecţilor, se pot infera 

următoarele tendinţe semnificative: 
– pe măsură ce creşte nivelul de instrucţie, creşte pragul de apreciere privind 

eficienţa PNA a mass-mediei, a ONG şi a organizaţiilor internaţionale; 
– pe măsură ce creşte nivelul de instrucţie, scade pragul de apreciere privind 

eficienţa poliţiei, a parlamentului, a preşedinţiei, a guvernului.  
Distribuţia persoanelor în funcţie de statutul ocupaţional relevă faptul că 

atât persoanele active cât şi cele inactive consideră că cele mai eficiente instituţii 
implicate în prevenirea şi controlul corupţiei sunt: PNA, mass-media şi justiţia.  

Toate categoriile ocupaţionale consideră că cele mai eficiente instituţii de 
prevenire şi control al corupţiei sunt mass-media, PNA şi justiţia, diferenţele 
fiind uneori semnificative. Cu excepţia zilierilor, toate celelalte categorii 
profesionale consideră Parlamentul cea mai ineficientă instituţie de control social 
al corupţiei. 

Mediul de rezidenţă nu influenţează în mod semnificativ distribuţia opiniilor 
subiecţilor privind eficienţa activităţii instituţiilor menţionate în prevenirea şi 
controlul corupţiei. Se poate afirma totuşi că persoanele din mediu urban consideră 
că cele mai eficiente instituţii sunt, în ordine, PNA, mass-media, organizaţiile 
internaţionale şi justiţia, în timp ce persoanele din mediul rural consideră că cele 
mai eficiente instituţii de prevenire şi control sunt PNA, justiţia, mass-media şi 
poliţia. Ambele categorii creditează cel mai puţin Parlamentul, considerându-l cea 
mai ineficientă instituţie.  

Deşi opiniile bărbaţilor şi ale femeilor privind eficienţa instituţiilor de 
control social în diminuarea faptelor de corupţie în rândul diverselor categorii de 

Diagrama nr. 2 
 

ESTIMĂRI ALE POPULAŢIEI PRIVIND EFICIENŢA INSTITUŢIILOR 
CARE LUPTĂ ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI 



 Roxana Bratu 4 266 

persoane sunt sensibil egale, se poate infera o uşoară tendinţă a bărbaţilor de a da 
mai mult credit acestor instituţii. 

Din împărţirea subiecţilor care au alcătuit eşantionul în trei categorii 
distincte de vârstă, rezultă coincidenţa opiniilor cu privire la diminuarea actelor 
de corupţie din rândul diverselor categorii de populaţie menţionate. Pe grupuri 
distincte de vârste: 

– Persoanele între 18 şi 29 de ani consideră că instituţiile de control social au 
reuşit să reducă, în primul rând, corupţia din rândurile poliţiştilor. 

– Persoanele cu vârste cuprinse între 30 şi 54 de ani afirmă că instituţiile de la 
întrebarea precedentă au reuşit să diminueze corupţia din rândul cetăţenilor în 
general. 

– Persoanele cu vârste peste 55 de ani consideră că s-a diminuat corupţia din 
rândurile funcţionarilor publici.  

În funcţie de variabila nivel de instrucţie, constatăm că persoanele fără studii 
consideră că instituţiile enumerate mai sus au reuşit cu preponderenţă să diminueze 
actele de corupţie din rândul poliţiştilor. Persoanele cu studii gimnaziale consideră 
că actele de corupţie au fost diminuate mai ales în cadrul funcţionarilor publici, 
ceea ce coincide cu părerea persoanelor cu un nivel de instrucţie mai ridicat (liceu). 
Părerile celor cu studii superioare coincid cu cele ale persoanelor fără studii, deşi 
intensitatea opiniei nu este aceeaşi. Se poate constata că, pe măsură ce creşte 
nivelul instrucţiei, scade procentul celor care consideră că fenomenul corupţiei s-a 
diminuat în rândul unor categorii de persoane: miniştri, politicieni, poliţişti, 
judecători, procurori, vameşi şi cetăţeni, în general.  

Persoanele inactive consideră că instituţiile de control social au redus 
corupţia din rândurile politicienilor, oamenilor de afaceri şi miniştrilor. Pe de altă 
parte, persoanele active consideră că aceleaşi instituţii au redus corupţia din 
rândurile jurnaliştilor, cadrelor militare şi profesorilor.  

Patronii/managerii, funcţionarii în administraţie, lucrătorii în servicii 
sau comerţ, muncitorii şi zilierii consideră că instituţiile de mai sus au reuşit să 
reducă corupţia în rândurile cetăţenilor, funcţionarilor publici şi poliţiştilor. 
Persoanele cu ocupaţii intelectuale consideră că aceleaşi instituţii au redus 
corupţia din rândurile cetăţenilor, jurnaliştilor şi poliţiştilor, în timp ce persoanele 
care sunt tehnicieni sau maiştri consideră că s-a redus corupţia din rândurile 
cetăţenilor, procurorilor şi funcţionarilor publici. Diferenţele nu sunt 
semnificative. 

În funcţie de mediul de rezidenţă, se constată că persoanele din mediul 
urban consideră că instituţiile enumerate la întrebarea precedentă au eşuat în 
reducerea corupţiei din rândurile politicienilor, oamenilor de afaceri şi miniştrilor. 
Persoanele din mediul rural consideră că cel mai mare eşec al instituţiilor de 
control social este, în primul rând, reducerea corupţiei din rândul medicilor, al 
politicienilor şi oamenilor de afaceri. 
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3. OPINIILE POPULAŢIEI PRIVIND SANCŢIUNILE APLICATE PÂNĂ ACUM 
PERSOANELOR CARE AU COMIS FAPTE DE CORUPŢIE 

În ceea ce priveşte modul de aplicare a sancţiunilor celor care au comis fapte 
de corupţie, 51,7% din populaţie consideră că sancţiunile au fost foarte blânde şi 
blânde, 25,1% moderate, 5,3% severe şi foarte severe şi 13,7% consideră că nu s-
au aplicat (4,3% non-răspunsuri) (vezi diagrama nr. 4). 

Deşi există un consens atât în rândul bărbaţilor cât şi în cel al femeilor cu 
privire la faptul că sancţiunile aplicate până acum persoanelor care au comis fapte 
de corupţie au fost blânde, putem spune că bărbaţii consideră acest fapt într-o 
măsură mai mare decât femeile. 

Grupele de vârstă care exprimă cel mai intens opinia, potrivit căreia sancţiunile 
aplicate până acum pentru fapte de corupţie au fost blânde, sunt persoanele până în 
29 de ani şi persoanele peste 55 de ani. Respondenţii cu vârste cuprinse între 30 şi 
54 de ani consideră în cea mai mare proporţie că nu s-au aplicat sancţiunile pentru 
fapte de corupţie.  

Diagrama nr.  3
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Diagrama nr. 4
APRECIERI  ASUPRA  SEVERITATII  SANCTIUNILOR  APLICATE  PÂN

ÎN PREZENT  PENTRU  INFRACTIUNI  DE  CORUPTIE

 
Considerând nivelul de instrucţie, grupul de subiecţi care au studii medii 

exprimă cel mai intens opinia potrivit căreia sancţiunile aplicate până în prezent 
pentru infracţiuni de corupţie au fost blânde şi foarte blânde, diferenţele fiind 
semnificative între categoriile stabilite.  

Distribuţia opţiunilor subiecţilor privind gradul de severitate al sancţiunilor 
aplicate pentru infracţiuni de corupţie, în funcţie de statutul ocupaţional, nu este 
semnificativ diferită. Totuşi remarcăm faptul că persoanele inactive consideră într-o 
proporţie mai mare decât cele active că sancţiunile au fost blânde şi foarte blânde. 

Din analiza distribuţiei populaţiei în funcţie de variabila ocupaţie, rezultă că 
opţiunile subiecţilor privind severitatea sancţiunilor nu este semnificativ diferită în 
funcţie de aceasta. Totuşi, tehnicienii, muncitorii şi lucrătorii în comerţ apreciază 
într-o proporţie mai mare decât celelalte categorii că sancţiunile au fost blânde. 

Mediul de rezidenţă nu influenţează distribuţia pe categorii a opiniilor celor 
investigaţi, atât persoanele din mediul urban, cât şi cele din mediul rural 
considerând că sancţiunile aplicate celor care au săvârşit fapte de corupţie au fost 
blânde.  

4. APRECIERI ASUPRA CAPACITĂŢII GUVERNELOR ROMÂNIEI 
DE A REDUCE FENOMENUL CORUPŢIEI ŞI ASUPRA EFICIENŢEI 

MĂSURILOR ANTICORUPŢIE ADOPTATE 

Opiniile populaţiei privind capacitatea guvernelor României de a reduce 
corupţia până în prezent sunt următoarele: 8,9% consideră că guvernele României 
au redus corupţia în foarte mare măsură şi în mare măsură, 68,2% în mică măsură 
şi în foarte mică măsură, 19,5% deloc, iar 3,4% n-au răspuns (vezi diagrama nr. 5).  

Diagrama nr. 4 
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Diagrama nr. 5
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Atât bărbaţii cât şi femeile consideră că guvernele României nu au redus 

corupţia sau au redus-o foarte puţin.  
Distribuţia intervievaţilor pe trei grupe de vârstă arată că există un larg şi 

deplin consens, în ceea ce priveşte capacitatea guvernelor de a reduce fenomenul 
corupţiei din România. Se poate observa totuşi că persoanele până în 29 de ani 
consideră, într-o proporţie mai mare, că nu s-au luat suficiente măsuri în acest sens.  

Distribuţia subiecţilor în funcţie de nivelul de instrucţie respectă distribuţia 
generală, nefiind diferenţe semnificative între diversele categorii. Astfel, toţi 
subiecţii opinează că guvernele au reuşit să reducă fenomenul corupţiei doar în 
mică măsură. Pe măsură ce creşte nivelul de instrucţie, creşte şi proporţia 
subiecţilor care consideră că guvernele nu au redus deloc corupţia.  

Nu există diferenţe semnificative între populaţia activă şi cea inactivă în 
ceea ce priveşte estimarea capacităţii guvernelor României de a reduce fenomenul 
corupţiei. Totuşi, persoanele inactive consideră, într-o proporţie mai mare decât 
cele active, că guvernele României au reuşit să reducă fenomenul în mare şi foarte 
mare măsură.  

Deşi nu apar diferenţe semnificative, funcţionarii în administraţie 
consideră, într-o proporţie mai mare decât celelalte categorii, că guvernele din 
România nu au redus deloc fenomenul corupţiei, persoanele cele mai optimiste din 
acest punct de vedere fiind muncitorii. 

Distribuţia persoanelor în funcţie de mediul de rezidenţă arată că nu există 
diferenţe semnificative între opiniile celor din mediul urban şi ale celor din mediul 
rural, în sensul că toţi apreciază că guvernele din România au reuşit doar în mică 
măsură să reducă fenomenul corupţiei.  

Apreciind eficienţa măsurilor anticorupţie luate până în prezent de Guverne, 
51,7% dintre cei chestionaţi consideră că unele măsuri au fost eficiente, altele nu, 

Diagrama nr. 5 
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34,2% cred că măsurile au fost ineficiente şi 6,8% consideră că au fost eficiente 
(7,2% sunt non-răspunsuri) (vezi diagrama nr. 6). 
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Diagrama nr. 6
ESTIMAREA  EFICIENŢEI  MĂSURILOR  ANTICORUPŢIE

 
 

Atât bărbaţii cât şi femeile consideră că, dintre măsurile luate, până în 
prezent, de guvernele României pentru prevenirea şi controlul corupţiei, unele au 
fost eficiente, altele nu. 

Deşi există un larg consens, în ansamblul lotului investigat, persoanele cu 
vârste cuprinse între 30 şi 54 de ani sunt cele mai înclinate să creadă că măsurile 
luate de guvernele României pentru reducerea fenomenului corupţiei au fost 
ineficiente. Persoanele mai tinere (până în 29 de ani) sunt cele mai moderate, 
afirmând că unele măsuri au fost eficiente, altele nu. 

Toate categoriile de subiecţi consideră că unele măsuri anticorupţie luate de 
guverne au fost eficiente, iar altele nu, neexistând diferenţe semnificative. 

Populaţia activă consideră că măsurile luate de guverne pentru a reduce corupţia 
au fost preponderent ineficiente, spre deosebire de populaţia inactivă, care consideră că 
unele măsuri au fost eficiente, altele nu, diferenţele fiind semnificative. 

Distribuţia opiniilor populaţiei în funcţie de ocupaţie relevă faptul că zilierii şi 
patronii exprimă opiniile cele mai intense cu privire la ineficienţa măsurilor anticorupţie. 

Persoanele din mediul rural consideră, ca şi cele din mediul urban, că unele 
măsuri luate de guverne pentru reducerea fenomenului corupţiei au fost eficiente, 
altele nu. 

5. EVALUAREA ACTIVITĂŢII PARCHETULUI NAŢIONAL ANTICORUPŢIE 

În ceea ce priveşte activitatea Parchetului Naţional Anticorupţie, 37,7% din 
populaţie se declară foarte mulţumită şi mulţumită, iar 44,1% este destul de 
nemulţumită şi foarte nemulţumită (18,3% non-răspunsuri) (vezi diagrama nr. 7). 

Diagrama nr. 6 
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Diagrama nr. 7
EVALUAREA ACTIVITĂŢII PARCHETULUI NAŢIONAL ANTICORUPŢIE
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În aprecierea activităţii Parchetului Naţional Anticorupţie, bărbaţii se declară 
mai mulţumiţi decât femeile, diferenţa fiind semnificativă.  

Din împărţirea subiecţilor pe categorii de vârste, rezultă că populaţia cu 
vârstă până în 54 de ani se declară nemulţumită, în timp ce populaţia mai în vârstă 
(peste 55 de ani) se declară foarte mulţumită şi mulţumită.  

Distribuţia în funcţie de nivelul de instrucţie a relevat următoarele aspecte: 
– Persoanele cu nivel de instrucţie mai scăzut (fără şcoală sau cu studii 

gimnaziale) sunt mulţumite de activitatea desfăşurată până în prezent de PNA, în 
timp ce persoanele cu nivel de instrucţie mediu şi superior sunt nemulţumite într-o 
proporţie semnificativă. 

– Numărul de non-răspunsuri este foarte ridicat – 36,4% la personale fără 
studii, acesta scăzând pe măsură ce creşte nivelul de instrucţie, fapt explicabil prin 
aceea că PNA-ul este o instituţie nouă (a fost înfiinţat în anul 2002).  

Deşi nu există diferenţe semnificative între populaţia activă şi cea inactivă în 
ceea ce priveşte evaluarea activităţii PNA, remarcăm totuşi că procentul 
persoanelor din populaţia inactivă care îşi manifestă nemulţumirea este mai ridicat. 

Tehnicienii/maiştrii consideră că măsurile luate până în prezent de PNA 
pentru a reduce fenomenul corupţiei au fost ineficiente, în timp ce restul populaţiei 
consideră că unele au fost eficiente, altele nu.  

Persoanele din mediul rural sunt mai mulţumite de activitatea desfăşurată de 
PNA în prevenirea şi controlul corupţiei. Diferenţele sunt semnificative. 

42,4% din populaţie consideră că PNA s-a ocupat până în prezent de cazuri 
ce pot fi incluse în marea corupţie, 34,1% din populaţie se situează pe poziţia 
opusă, iar 23,5% dintre persoane nu au răspuns (vezi diagrama nr. 8). 

Deşi toată populaţia consideră că Parchetul Naţional Anticorupţie s-a ocupat 
de cazuri ce pot fi incluse în „marea corupţie”, o proporţie mai mare dintre bărbaţi 
a răspuns pozitiv la întrebare.  

Diagrama nr. 7 
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Diagrama nr. 8
APRECIERI  ALE  POPULAŢIEI  PRIVIND IMPLICAREA  PNA  ÎN  REDUCEREA 
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În funcţie de distribuţia indivizilor după indicatorul socio-demografic 
vârstă, se observă diferenţe la nivelul populaţiei de vârstă medie, în sensul că 
intensitatea opiniilor cu privire la faptul că PNA nu s-a ocupat de cazuri de mare 
corupţie este mai puternică. 

Subiecţii cu un nivel de instrucţie scăzut (fără studii) consideră într-o 
proporţie semnificativ mai mică decât celelalte categorii că PNA a anchetat cazuri 
de mare corupţie. 

Distribuţia aprecierilor în funcţie de statusul ocupaţional al subiecţilor 
este compatibilă cu distribuţia generală, dar populaţia inactivă este tentată să-şi 
exprime părerea cu privire la rezolvarea de către PNA a cazurilor de mare corupţie. 

Funcţionarii în administraţie, agricultorii şi muncitorii consideră că 
PNA s-a implicat în reducerea corupţiei „mari”, în timp ce restul categoriilor de 
persoane sunt sceptice în această privinţă.  

Atât persoanele din mediul urban, cât şi cele din mediul rural consideră 
că PNA s-a ocupat de cazuri de mare corupţie. Se remarcă totuşi numărul mare de 
non-răspunsuri, în special al respondenţilor din mediul rural. 
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