
Sursele Indicelui de Percepţie a Corupţiei 2009 al Transparency International

Număr 1 2 3
Abreviere ADB AFDB BTI

Sursa Asian Development Bank African Development Bank Bertelsmann Foundation

Nume
Country Performance Assessment

Exercise 2008
Country Policy and Institutional 

Assessments 2008
Bertelsmann Transformation Index

2010
Anul 
compilării/publicări
i

2008/2009 2008/09 2009

Internet 

http://www.adb.org/Documents/Rep
orts/Country-Performance-
Assessment-Exercise/default.asp

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/
afdb/Documents/Project-and-
Operations/AfDB_2008_Governance.x
ls

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
Transparenţă, responsabilitate şi 

corupţie în sectorul public

Corupţia, conflicte de interese, 
deturnarea de fonduri, 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 27 ţări asiatice 53 ţări
128 ţări în curs de dezvoltare/în 

tranziţie

Număr 4 5
Abreviere EIU FH

Sursa Economist Intelligence Unit Freedom House

Nume
Country Risk Service and 

Country Forecast
Nations in Transit

Anul 
compilării/publicări
i

2009 2009

Internet www.eiu.com 

http://www.freedomhouse.hu/index.php?opt
ion=com_content&view=article&id=242:na
tions-in-transit-2009&catid=30&Itemid=92

Cine a fost sondat?
Evaluări executate de 

experţi angajaţi
Evaluări ale experţilor rezidenţi sau 

originari din ţara respectivă

Subiecte abordate

Practica de folosire a 
autorităţii în vederea 
obţinerii 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

Acoperire 158 ţări 29 ţări/teritorii

Număr 6 7 8
Abreviere GI IMD
Sursa Global Insight IMD International, Switzerland, World Competitiveness Center
Nume Country Risk Ratings IMD World Competitiveness Yearbook
Anul 
compilării/publicări
i

2009 2008 2009

Internet http://www.globalinsight.com www.imd.ch/wcc
Cine a fost sondat? Evaluări executate de experţi angajaţi Manageri la nivel înalt sau mediu; companii din ţară sau internaţionale

Subiecte abordate

Probabilitatea de a întâlni oficiali 
corupţi; sfera de acoperire largă, de la 
corupţie „mică” la nivel administrativ, 

la corupţia „mare“ la nivel politic

Categoria cadrul instituţional – eficienţa statului: „Mita şi corupţia există/ 
nu există”

Număr de 
răspunsuri

Nu este cazul  Mai mult de 4000

Acoperire 203 ţări 55 ţări 57 ţări

http://www.adb.org/Documents/Reports/Country-Performance-Assessment-Exercise/default.asp
http://www.adb.org/Documents/Reports/Country-Performance-Assessment-Exercise/default.asp
http://www.adb.org/Documents/Reports/Country-Performance-Assessment-Exercise/default.asp
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/AfDB_2008_Governance.xls
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/AfDB_2008_Governance.xls
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/AfDB_2008_Governance.xls
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/AfDB_2008_Governance.xls
http://www.bertelsmann-transformation-index.de/11.0.html?&L=1
http://www.bertelsmann-transformation-index.de/11.0.html?&L=1
http://www.bertelsmann-transformation-index.de/11.0.html?&L=1
http://www.eiu.com/
http://www.freedomhouse.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=242:nations-in-transit-2009&catid=30&Itemid=92
http://www.freedomhouse.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=242:nations-in-transit-2009&catid=30&Itemid=92
http://www.freedomhouse.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=242:nations-in-transit-2009&catid=30&Itemid=92
http://www.imd.ch/wcc


Număr 9 10
Abreviere PERC
Sursa Political & Economic Risk Consultancy
Nume Asian Intelligence Newsletter
Anul 
compilării/publicări
i

2008 2009

Internet www.asiarisk.com/
Cine a fost sondat? Oameni de afaceri expaţi
Subiecte abordate Cât de serioasă consideraţi a fi problema corupţiei în sectorul public?
Număr de 
răspunsuri

1,400 1,750

Acoperire 15 ţări 16 ţări

Număr 11 12 13
Abreviere WB WEF
Sursa World Bank (IDA and IBRD) World Economic Forum

Nume
Country Policy and Institutional 

Assessment 2008
Global Competitiveness Report

Anul 
compilării/publicări
i

2008-09 / 2008 2008-09 2009-10

Internet 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EX
TERNAL/EXTABOUTUS/IDA/0,,con
tentMDK:21359477~menuPK:262696
8~pagePK:51236175~piPK:437394~th

eSitePK:73154,00.html

www.weforum.org  

Cine a fost sondat?
Echipele din fiecare ţară , experţi din 

interiorul şi din afara băncii
Lideri din sectorul de afaceri; companii naţionale şi 

internaţionale

Subiecte abordate

Corupţia, conflicte de interese, 
deturnare de fonduri, eforturile 

anticorupţie precum şi rezultatele 
obţinute

Plăţi suplimentare nedocumentate sau mită în 
legătură cu: 1) importuri şi exporturi; 2) utilităţi 

publice; 3) taxe şi impozite; 4) contracte publice şi 5) 
hotărâri judecătoreşti – sunt frecvente/nu se întâlnesc

Număr de 
răspunsuri

Nu este cazul 12,297 peste 12,614

Acoperire 75 ţări (eligibile pentru finanţare IDA) 134 ţări 133 ţări


