
Raportul Global asupra Corupţiei 2008   
Exemple Regionale Relevante 

 1

 
Europa şi Asia Centrală*: 

Corupţia în sectorul sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi 
industria hidrologică 

 
 
Ţări incluse în GCR 2008: Albania, Armenia, Austria, Georgia, Germania, Israel, Italia, Letonia, 
Muntenegru, România, Slovacia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.  
 
Exemple de corupţie şi de politică inechitabilă cu privire la sistemele de alimetare cu apă 
potabilă şi industria hidrologică regionale 
 

• Albania: In 2005, Banca Mondialǎ a exclus şase companii şi cinci persoane dupǎ ce a aflat 
cǎ aceştia ar fi conspirat în cadrul unui proiect pentru îmbunǎtǎţirea ţevilor predispuse la 
probleme, fântânilor şi staţilor de pompare în întreaga ţară (pagina 45). 

 
• Italia şi Franţa: In Grenoble, Franţa şi Milan, Italia, autoritǎţile publice au primit sume 

semnificative ca mită în scopul atribuirii sau influenţării clauzelor inserate în contractele cu 
privire la apă şi canalizare. In Milan, un membru al conducerii unei companii private de apă a 
fost condamnat la închisoare în 2001 pentru infracţiunea de dare de mită, acesta plătind 
politicienilor locali o sumă de  4 miliarde de lire (2,9 milioane de dolari) pentru a obţine un 
contract pentru tratarea apelor uzate în valoare de 200 de miliarde de lire ($145 milioane de 
dolari). Preşedintele consiliului orăşenesc a fost, de asemenea, condamnat şi închis (pagina 
56). 

 
• Spania: Supra-dezvoltarea alimentatǎ de corupţie în zona litorală a sporit temerile cu privire 

la criza de apă şi a trimis un număr semnificativ de oameni politici şi funcţionari în 
închisoare. Situaţia incontrolabilă dintr-una una dintre cele mai aride regiuni din Europa, a 
pus sub semnul întrebǎrii serviciile de aprovizionare cu apǎ. In prezent, 4,3 millioane de 
oameni care locuiesc în 283 de oraşe pe litoral nu benefeciazǎ de servicii pentru tratarea 
apelor reziduale (pagina 35). 

 
• Suedia: In 2003, trei furnizori de ţevi de apă şi canalizare au fost condamnaţi practici de 

cartel („aranjarea” preţurilor şi de acapararea pieţei) (pagina 56) 
 
• Companii multinaţionale din Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia şi alte ţări, au fost 

urmărite penal pentru încercarea de a influenţa procesul de contractare a Proiectului de 
Dezvoltare pentru Regiunea Muntoasa Lesotho, un proiect de infrastructurǎ în sudul Africii 
în valoare de 8 milioane de dolari (pagina 24). 

 
 

                                                 
* Aceste exemple au un caracter exclusiv regional. Pentru tendinţe generale globale, date exacte şi recomandări de 
politică publică care includ aceastǎ regiune, vǎ rugǎm sǎ vǎ referiţi la rezumatul executiv şi la raportul complet.  
 


