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Context
Corupția afectează concurența, împiedică

Totodată,

în

cadrul

Summitului

Anti-

performanța companiilor și îngreunează dezvol-

corupție de la Londra care a avut loc în acest an,

tarea economică a comunităților în care acestea

Guvernul României și-a asumat o serie de an-

își

desfășoară activitatea, creând costuri

gajamente cu scopul de a intensifica eforturile de

nejustificate pentru oameni și companii deopo-

prevenire și combatere a corupției atât în sectorul

trivă. Pentru un mediu de afaceri sănătos sunt

public cât și în mediul privat. De exemplu, pentru

necesare eforturi susținute, atât din partea sec-

asigurarea transparenței și competitivității în pro-

torului public cât și al celui privat, pentru a preveni

cedurile de achiziții publice, printre angajamentele

corupția în toate formele sale și pentru a permite

asumate la Londra se numără crearea unui sis-

dezvoltarea afacerilor profitabile și stabile.

tem de bonificație pentru ofertanții care au dat

Eurobarometrul din 2015 despre atitudinea privind corupția în UE relevă că țara noastră

dovadă de integritate în derularea activităților economice.

se află peste media europeană. Enunţul: “mita şi

Fenomenul corupţiei nu afectează doar

relaţiile reprezintă adesea cea mai uşoară cale de

administraţia publică ori bugetul de stat, ci ea are

a obţine servicii publice” este aprobat în medie de

impact major asupra modului în care funcţionează

64% dintre cetăţenii UE, respectiv 76% dintre

mediul economic, prin stabilirea unor norme de

români. Ediția din 2016 a Barometrului Global al

comportament care sunt în fapt ilegale şi imorale.

Corupției arată că România a înregistrat cea mai
mare rată din Uniunea Europeană în ceea ce
priveşte plata mitei. 29 % dintre gospodăriile
româneşti au recurs la mită pentru a-şi facilita accesul la servicii

publice, media fiind de 6,7%

la nivelul UE.
Având în vedere că nivelul corupției
afectează în mod direct standardul de viață al
cetăţenilor, mediul public, dar şi mediul de afaceri,
Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020
are printre obiectivele specifice “creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de
corupție în mediul de afaceri, promovarea unui
mediu de afaceri concurential, corect şi integru".
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Viziunea Transparency International România pentru un
mediul de afaceri integru
Viziunea

Transparency

International

Politica de faţă vine să ofere o viziune co-

România pornește de la ideea că sectorul privat

erentă în ceea ce priveşte managementul integri-

joacă un rol cheie în modelarea felului în care so-

tăţii şi conformităţii la nivelul întreprinderilor pu-

cietatea răspunde fenomenului de corupție, având

blice (regii autonome şi companii cu capital de

în vedere că un mediu de afaceri curat, integru și

stat), punând bazele unor principii generale de

transparent poate contribui decisiv la dezvoltarea

guvernanţă corporativă. Obiectivul final este acela

economică a României.

de a creşte performanţa întreprinderilor publice nu

Construirea integrității în mediul de afaceri
este o provocare atât pentru companii cât și
pentru stakeholderi. Pentru crearea unei culturi a
integrității sunt necesare eforturile conjugate ale
acestora – este unica soluţie pentru a
creştere economică sustenabilă și
sănătoasă a societății în general.

genera

dezvoltarea

prin supra-reglementare, prin

întărirea con-

strângerilor de ordin juridic, ci prin dezvoltarea
unor instrumente de transparentizare a acestor
organizaţii şi prin dezvoltarea unor mecanisme
interne menite să

determine un comportament

moral din partea tuturor angajaţilor şi managementului.
Transparency Info Nr. 4 / 2016

Barometrul Global al Corupţiei 2016

Barometrul Global al Corupției
Oamenii se tem să vorbească deschis împotriva corupţiei
Transparency International a lansat în

 56% din cetăţenii statelor din fosta Uniune

16 noiembrie Barometrului Global asupra Corup-

Sovietică susţin că guvernele lor au eşuat in

ției 2016, sondaj care oferă o perspectivă a publi-

eforturile de a combate corupţia. Cele mai ve-

cului larg cu privire la corupție și impactul ei asu-

hemente au fost părerile cetăţenilor împotriva

pra vieții oamenilor, incluzând experiența perso-

guvernelor lor din: Ucraina (86 %), Moldova

nală privind mita.

(84 %), Bosnia şi Herțegovina (82 %) şi Spa-

În

vederea

realizării

barometrului,

Transparency International a discutat cu aproape

nia (80 %).

Accesul la serviciile publice

60.000 de cetăţeni din 42 de state din Europa şi
Asia Centrală cu privire la experienţele lor legate

În medie, una din şase gospodării a plătit

de corupţie în activitățile cotidiene. Raportul

mită când au accesat servicii publice.

People and Corruption: Europe and Central Asia

Deşi mai puţine gospodării au plătit mită pentru

– Oamenii şi corupţia: Europa şi Asia Centrală
face parte din seria Barometrul global al Corupţiei.

serviciile publice în statele membre UE, rata creşte semnificativ pe măsură ce înaintăm către statele din est.

Prezentăm doar câteva dintre cele mai
interesante informaţii rezultate:
 Una din trei persoane care locuiesc în Europa

Cele mai mari rate au fost înregistrate în
Tadjikistan (50%), Moldova (42 %), Azerbaidjan,
Republica Kîrgîzstan şi Ucraina (38 %).

şi Asia Centrală consideră corupţia una dintre
cele mai mari probleme cu care ţara lor se
confruntă.
 Aproape o treime dintre cetăţenii din regiune

cred că funcţionarii guvernamentali şi parlamentari sunt foarte corupţi, iar majoritatea celor intervievaţi sunt de părere că guvernele lor
nu depun suficiente eforturi pentru a opri corupţia.
 53 % dintre cetăţenii Uniunii Europene susţin

că guvernele lor au eşuat să combată corupţia.
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România a înregistrat cea mai mare
rată din UE în ceea ce priveşte plata
mitei. 29 % dintre gospodăriile româneşti au recurs la mită pentru aşi facilita accesul la servicii publice, media fiind de 6,7% la nivelul
UE.

„Corupţia este o problemă majoră

ridicate de la conducătorii lor şi justiţia acţionea-

în toată regiunea Europa – Asia

ză independent pentru a-i ţine pe aceştia perma-

Centrală. În statele UE, mulţi
cetăţeni observă cum cei înstăriţi şi
funcţionarii folosesc sistemul în
avantaj personal”

nent responsabili şi răspunzători”, a adăugat
Ugaz.
Din rezultatele Barometrului rezultă că
30% dintre cetăţenţi nu raportează cazurile de
corupţie pentru că se tem de consecinţe, iar doi
din cinci avertizori de integritate s-au confruntat
cu represalii ca urmare a avertizării lor.

José Ugaz, Preşedintele Transparency
International

Puțini cetățeni cred că pot să contribuie la
oprirea corupţiei în ţara lor. Mai puţin de jumătate
(47%) dintre locuitorii statelor Uniunii Europene

„Prin poziția lor la vârful piramidei, elitele

simt că pot face diferenţa în lupta împotriva co-

corupte şi oligarhii sunt greu de dat la o parte.

rupţiei, iar această rată scade la o treime (31%)

Dar cu toţii am fost martorii că acest lucru este

în Comunitatea Statelor Independente.

posibil dacă oamenii împreună cer standarde mai
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Recomandările Transparency International
Transparency International face patru recomandări cheie guvernelor din Europa şi Asia Centrală
pentru reducerea corupţiei politice:
 Să aibă norme transparente cu privire la lobby

şi un registru public al lobbyului, astfel încât
deciziile de politică publică să poată fi mai bine monitorizate.
 Să asigure independenţa justiţiei, cu

magistraţilor.
 Să adopte şi să aplice o legislaţie comprehen-

sivă de protecţie a avertizorilor de integritate.
precă-

dere în statele candidate la UE şi cele din
CSI, prin reducerea influenţei executivului
asupra sistemului judiciar şi a organelor de
cercetare, şi inclusiv sisteme transparente şi

8

obiective de numire, transfer şi destituire a

 Să sprijine avertizorii de integritate şi pe cei

care raportează corupţia şi să ofere răspunsuri adecvate pentru dezvăluirilor lor.

Informații cheie despre România
O analiză corectă a disparităților între

 Capacitatea instituțiilor publice dar și a com-

agenda politică, agenda media și agenda publicu-

paniilor de a genera un mediu real de integri-

lui arată că pentru ieșirea din cercul vicios trebuie

tate este neperformantă și, în ciuda eforturilor

spuse adevăruri si cerute explicit acțiuni și atitu-

anticorupție ale instituțiilor de aplicare a legii

dini.

din România, 1/3 dintre utilizatori trebuie să

“După ce am citit rezultatele și am
evaluat datele care stau la baza

plătească mită pentru acces la serviciile destinate lor.
 Companiile din România, inclusiv cele de ser-

corelațiilor am constatat că

vicii de utilități, nu și-au îmbunătățit climatul

în România este o prăpastie enormă

de integritate internă și în interfața cu publicul.

între discursul public sau tribuna

 Administrația publică nu a reușit să își tran-

publică de acuzare/revendicare și

sforme conduita și modalitățile de interacțio-

nevoia concretă a societății”.

Victor Alistar - directorul Transparency International România
Conform metodologiei studiului Barometrul Global al Corupției, acesta oferă o perspectivă bogată a experienței personale a oamenilor cu
privire la corupție, precum și punctele lor de vedere cu privire la situația din țară. Din analiza de
profunzime a datelor și din corelările primare se

nare cu cetățenii și, deși sunt temeri de decizie, la procedurile de rutină se contată aceleași practici de facilitare a serviciilor publice.
 Rata mică de răspuns la oportunitatea și efi-

cacitatea raportării corupției arată pe de o
parte că acele rețele protejate pot acționa fără
ca răspunsul de aplicare a legii să vină
prompt și pe de altă parte faptul că la nivel de
prevenție, mecanismele de remedii interne nu
funcționează nici în administrație, nici în companiile de furnizare a serviciilor către public.

observă că în cazul datelor reprezentative pentru

 De asemenea faptul că (în România mai mult

România, există câteva aspecte care ar trebui să

decât în alte țări) victimele sunt intimidate să

determine o acțiune energică la nivelul societății:

nu raporteze sau să protesteze împotriva corupției arată că mecanismul de sancționare



Tinerii în general solicită o organizare socială

are limitări logistice sau de practică unitară.

în mediul public dar și cel de afaceri care să
nu mai condiționeze accesul la servicii și/sau
carieră de existenta unor mecanisme relaționare
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Recomandările Transparency International România
Față de aceste constatări se impune pentru cadrul specific românesc ca principalii factori de responsabilitate și progres social să acționeze consistent:
 Guvernul: să impună mecanisme evaluabile

 Societatea civilă românească trebuie să trea-

participativ de creștere a integrității publice în

că de la abordarea pe exemple la abordarea

instituțiile administrației publice centrale și lo-

pe problemă mult mai echilibrată și nepartiza-

cale (prin standardizare, training și open

nă, pentru a atrage suportul publicului larg în

data);

demersul anticorupție. Legitimitate și credibili-

 Mediul de afaceri (cu precădere întreprinderile

cu servicii către public) trebuie să depășească
mediul formal de conformitate constând in de-

trebuie să le dovedească pentru antreprenorialul social anticorupție.

clarațiile de valori și standarde, și să internali-

 În contextul global economic și de securitate

zeze în mod real la nivelul operațiunilor aces-

este absolut necesar ca societatea româneas-

te standarde și declarații de valori.

că să își definească prioritățile ce decurg din

 Mediul asociativ public (FALR) și cel privat

(Patronate, asociații de afaceri, camere de
comerț, etc.) trebuie să treacă la promovarea
integrității în rândul membrilor, inclusiv certificările de integritate, și la un management activ de etică și integritate cu rezultate evaluabile de business.
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tate sunt capitalurile pe care ONG-urile

contractul social și să își întărească capacitatea de competitivitate. Integritatea publică și
în mediul de afaceri, și satisfacția actorilor sociali față de actualul sistem de organizare și
decizie sunt cheie pentru capacitatea comună
de răspuns ca societate, economie și stat la
provocările zilei.
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Cadrul normativ și instituțional norvegian
de prevenire și combatere a corupției
Norvegia este statul considerat ca având
unul dintre cele mai robuste sisteme instituționale

mativ și instituțional norvegian de prevenire și
combatere a corupției.

atât prin prisma resurselor de care instituțiile lui
dispun, cât și prin independența și responsabili-

Codul Penal norvegian instituie răspunde-

tatea de care dau dovadă. Acest lucru este confir-

rea penală a companiei pentru faptele de corupție

mat atât de Rapoartele Sistemului Național de

comise de persoanele care acționează în numele

Integritate

de

ei și incriminează:corupția în care sunt implicați

Transparency International, cât și de rapoartele

funcționari publici norvegieni și actorii privați, co-

elaborate de Grupul Statelor Împotriva Corupției

rupția în care sunt implicați funcționari publici

(GRECO).

străini în Norvegia și actorii privați și complicitatea

elaborate

și

promovate

la acte de corupție.
Conform rezultatelor ultimului Indice de
Percepție a Corupției, în 2015, Norvegia se afla

Cadrul normativ norvegian în domeniul

pe poziția a cincea dintr-un număr de 168 de sta-

combaterii corupției este completat de Legea îm-

te incluse în studiu, cu un scor de 87 de puncte

potriva Spălării Banilor și Finanțărilor Teroriste

din 100. Sistemul judiciar norvegian este conside-

(Hvitvaskingsloven), Legislația privind condițiile

rat cel mai puțin corupt din ansamblul instituțiilor

de muncă (Arbeidsmiljøloven) care prevede mij-

norvegiene evaluate de Barometrul Global al Co-

loacele de protecție a avertizorilor de integritate

rupției din 2013. În același studiu, mediul de afa-

atât din instituțiile publice, dar și din mediul privat

ceri se bucură de încrederea a 59% dintre norve-

și Lega Partidelor Politice care instituie cadrul de

gieni, companiile norvegiene nefiind însă ferite de

monitorizare pentru finanțările politice. La acestea

corupție și consecințele negative ale acesteia.

se adaugă Legea compensației pentru delicte

Integritatea în mediul de afaceri și eforturile susți-

(Skadeserstatningsloven),

nute anticorupție reprezintă în același timp o obli-

publice (Forvaltningsloven) și Legea concurenței

gație legală și etică către care mediul de afaceri

(Konkurranseloven). Nu în ultimul rând, imple-

în general nu direcționează foarte multe resurse.

mentarea Directivei UE cu privire la achizițiile pu-

Lega

administrației

blice a creat condițiile excluderii de la procedurile
Cu toate acestea, cele mai multe companii

de achiziție pentru operatorii economici condam-

norvegiene dezvoltă și implementează programe

nați pentru infracțiuni economice și corupție,

menite să combată corupția și să asigure un cli-

acestea regăsindu-se în actuala legislație norve-

mat organizațional bazat pe valori și principii eti-

giană privind achizițiile publice(Lov om offentlige

ce. Această situație se datorează și cadrului nor-

anskaffelser).
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Norvegia este membră sau semnatara

au impact în alte state, cu precădere infracțiuni

celor mai recunoscute organizații și convenții in-

economice și financiare, de mediu și informatice.

ternaționale privind combaterea corupției, printre

Instituția dispune de echipe specializate în urmă-

care Convenția Națiunilor Unite Împotriva Corupți-

rirea și combaterea fiecărui tip de infracțiune, in-

ei, Convenția OCDE împotriva mitei, Convențiile

clusiv a celor de corupție, linii de raportare a ne-

Penală și Civilă împotriva Corupției ale Consiliu-

regulilor și metode neconvenționale de urmărire,

lui Europei și Grupul Statelor Împotriva Corupției

precum interceptarea telecomunicațiilor ale celor

(GRECO).

suspectați de comiterea unor infracțiuni grave.

Autoritatea Națională pentru Cercetarea și

Odată cu modificarea Codului Penal, în

Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de

2003, tot mai multe cazuri de corupție au fost

Mediu, Økokrim alături de inspectoratele de poli-

aduse în fața curților de justiție norvegiene, ceea

ție locală este responsabilă pentru investigarea și

ce a condus la dezvoltarea jurisprudenței și facili-

cercetarea infracțiunilor de corupție. Økokrim este

tarea înțelegerii de către companii a limitelor răs-

atât o agenție specială de poliție, cât și o autorita-

punderii penale. Modelul pe care Norvegia îl oferă

te de urmărire penală beneficiază de un spectru

însă vizează mai degrabă eficiența instituțiilor și

mărit de responsabilitate prin cercetarea infracțiu-

autorităților care aplică lege, decât cadrul norma-

nilor grave, complexe și cele care se extind sau

tiv însuși.

Bune practici și evenimente

Evenimente
Summitul de Integritate pentru Prosperitate

Transparency International Romania continuă seria de conferinţe prin care promovează integritatea ca element cheie al succesului în dezvoltarea mediului public și privat. Până la finalul anului sunt programate trei evenimente de acest tip în Constanţa, Braşov şi Bucureşti.
Personalităţi marcante din sectorul privat, mediul academic şi sectorul public vor avea oportunitatea de a discuta despre politicile anticorupţie în mediu de afaceri românesc şi în societate în
ansamblu, o atenţie specială urmând a fi acordată dezbaterilor pe marginea rolul pe care sistemul
judiciar îl poate avea pentru prevenirea corupţiei din mediul de afaceri.

Programul conferinţelor regionale:
24 noiembrie 2016, de la ora 15:00, Aula Universității Spiru Haret din Constanța, Facultatea
de Științe Juridice și Științe Economice Constanța
25 noiembrie 2016, de la ora 10.00, sala Adolph Kolping, Hotel Kolping din Brașov
09 decembrie 2016, de la ora 10.00, sala Mihail Kogălniceanu, Hotel Capital Plaza din
Bucureşti

Cele trei conferinţe regionale sunt parte a proiectului “Creșterea rolului sistemului judiciar în prevenirea corupției în mediul de afaceri”, finanţat din FONDUL PENTRU RELAŢII BILATERALE.
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