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Număr 1 2 3 

Abreviere ADB AFDB BTI 

Sursa Asian Development Bank African Development Bank Bertelsmann Foundation 

Nume 
Country Performance 
Assessment Ratinings 

Country Policy and Institutional 
Assessments 

Bertelsmann Transformation Index 

An 2006/2007 2005/2006 2007/2008 

Web-site 

http://www.adb.org/Documents/Rep
orts/Country-Performance-

Assessment-Exercise/IN76-07.pdf 

http://www.afdb.org/portal/page?_pa
geid=293,158705&_dad=portal&_sc
hema=PORTAL&focus_item=99123

22&focus_lang=us 

http://www.bertelsmann-
transformation-

index.de/11.0.html?&L=1     

Cine a fost sondat? 
Echipele din fiecare ţară , experţi 
din interiorul şi din afara băncii  

Echipele din fiecare ţară , 
experţi din interiorul şi din afara 

băncii 

Reţea de corespondenţi locali şi 
experţi din interiorul şi din afara 

organizaţiei  

Subiecte abordate 

Corupţia, conflicte de interese, 
deturnarea de fonduri precum, 
eforturile anticorupţie precum şi 

rezultatele obţinute 

Corupţia, conflicte de interese, 
deturnarea de fonduri precum, 
eforturile anticorupţie precum şi 

rezultatele obţinute 

Capacitatea guvernului de a 
pedepsi şi a menţine sub control 

corupţia 

Număr de 

răspunsuri  

Nu este cazul 
Nu este cazul 

Nu este cazul 

Acoperire 26  ţări/ teritorii  52 ţări/ teritorii 125 ţări/teritorii 

 
 
 

Număr 4 5 6 

Abreviere CPIA EIU FH 

Sursa World Bank (IDA and IBRD) Economist Intelligence Unit Freedom House 

Nume 
Country Policy and Institutional 

Assessment 
Country Risk Service and 

Country Forecast 
Nations in Transit 

An 2006/2007 2007 2007 

Web-site 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERN
AL/EXTABOUTUS/IDA/0,,contentMDK:2093
3600~menuPK:2626968~pagePK:51236175

~piPK:437394~theSitePK:73154,00.html 

www.eiu.com  
http://www.freedomhouse.hu/index.
php?option=com_content&task=vie

w&id=84     

Cine a fost 
sondat? 

Echipele din fiecare ţară , experţi 
din interiorul şi din afara băncii  

Evaluări executate de experţi 
angajaţi 

Evaluări ale experţilor rezidenţi sau 
originari din ţara respectivă 

Subiecte 
abordate 

Corupţia, conflicte de interese, 
deturnare de fonduri, eforturile 

anticorupţie precum şi rezultatele 
obţinute 

Practica de folosire a autorităţii 
în vederea obţinuerii de 

beneficii individuale sau de 
partid.  

Amploarea corupţiei practicate de 
guverne/în guvernare, percepţia 

publicului şi mass-media, 
implementarea măsurilor 

anticorupţie. 

Număr de 
răspunsuri  

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

Acoperire 77  ţări/ teritorii  166 ţări/ teritorii 29 ţări/ teritorii 

 

 

 

   

Număr 7 8 9 

Abreiere  GI IMD 

Sursa 
Global Insight, anterior World 

Markets Research Centre 
IMD International, Elveţia, World Competitiveness Center 

 

Nume Country Risk Ratings IMD World Competitiveness Yearbook 

An 2007 2006 2007  

Web-site  http://www.globalinsight.com 
www.imd.ch/wcc 

 

Cine a fost 
sondat? 

Evaluări executate de experţi 
angajaţi 

Manageri la nivel înalt sau de mijloc; companii din ţară sau 
internaţionale  

Subiecte 
abordate 

Probabilitatea de a întâlni oficiali 
corupţi; sfera de acoperire largă, 

de la corupţie “mică” la nivel 
administrativ, al corupţia “mare“ 

la nivel politic  

Mita şi corupţia există/ nu există 
 

/Număr de 
răspunsuri 

NU este cazul Mai mult de 4000 

Acoperire 203 tari/ teritorii 53 ţări/ teritorii 55 ţări/ teritorii  

 

 

 

 

 

   



Număr 10 11 12 

Abreiere  MIG PERC 

Sursa Merchant International Group Political & Economic Risk Consultancy 

Nume Grey Area Dynamics Asian Intelligence Newsletter 

An 2007 2006 2007 

Web-site  www.merchantinternational.com www.asiarisk.com/  

Cine a fost 
sondat? 

Experţi angajaţi şi reţea de 
corespondenţi locali  

Oameni de afaceri expatriaţi  

Subiecte 
abordate 

Corupţia, de la mituirea 
miniştrilor la plăţile efectuate 

către “cei mai umili” funcţionari  
Cât de serioasă consideraţi a fi problema corupţiei în sectorul public?  

/Număr de 
răspunsuri 

Nu este cazul Mai mult de 1,000 1476 

Acoperire 155 ţări/ teritorii 15 ţări/ teritorii 15 ţări/ teritorii 

   

Număr 13 14 

Abreiere  UNECA WEF 

Sursa United Nations Economic Commission for Africa World Economic Forum 

Nume Africa Governance Report Global Competitiveness Report 

An 2005/2006 2006/2007 

Web-site  http://www.uneca.org/agr/ www.weforum.org   

Cine a fost 
sondat? 

Sondaj al experţilor naţionali (între 70 şi 120 
repondenţi în fiecare ţară)  

Lideri din sectorul de afaceri; companii naţionale şi 
internaţionale 

Subiecte 
abordate 

“Controlul corupţiei”. Aceasta include aspecte 
legate de corupţie la nivelul executivului, 

legislativului şi puterii judecătoreşti, precum şi în 
ceea ce priveşte colectarea taxelor. Sunt atinse şi 

aspecte legate de accesul la justiţie şi servicii 
publice.  

Plăţi suplimentare nedocumentate sau mită în 
legătură cu varii funcţii guvernamentale  

/Număr de 
răspunsuri 

Aproximativ 2800 Aproximativ 11,000 

Acoperire 28 ţări/ teritorii 125 ţări/ teritorii 

 
 


