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REZUMAT 

 Fenomenul corupției începe să devină o problemă din ce în ce mai acută în ultima 

perioadă pentru România, iar autoritățile încearcă să găsească soluții în acest sens. Până la 

momentul actual strategia anticorupție a parcurs patru etape, prin aprobarea tot atâtor seturi de 

documente strategice anticorupție (Strategiile Naționale Anticorupție din anii 2001, 2005, 2008 

și 2012).  

 În cadrul acestei cercetări s-a plecat de la ipoteza conform căreia între corupția din 

sectorul public și corupția din sectorul privat există o corelație, fiind vorba de puterea 

corupătoare reprezentată de sectorul privat și puterea coruptibilă reprezentată de sectorul 

public. Ipoteza a fost confirmată prin analizele detaliate efectuate, în acest sens utilizându-se o 

serie de variabile precum ponderea numărului de condamnări din sectorul public sau privat, 

funcția pe care o deține persoana inculpată, județul din care face parte, instituția în cadrul căreia 

activează, tipul pedepsei (cu suspendare sau cu executare) precum și durata pedepsei exprimată 

în luni. Apoi cu ajutorul funcțiilor statistice Data Analysis, PivotTable (Excel) au fost prelucrate 

cele 3110 observații. S-au realizat tabele centralizatoare sugestive prin filtrarea și ventilarea 

datelor, în funcție de coordonatele numerice și geografice.  

 Informațiile de natură cantitativă furnizate de aceste tabele centralizatoare coroborate 

cu informațiile calitative care derivă din analizele amănunțite efectuate pe parcursul cercetării, 

au dus la confirmarea ipotezei de bază conform căreia între fenomenul corupției manifestat în 

sectorul public și cel manifestat în sectorul privat există o corelație. Aceasta devine tot mai 

puternică pe măsură ce sistemul birocratic respectiv volumul de muncă din sectorul publi,c devin 

tot mai mari. În acest sens pot fi precizate exemple concrete, precum județele Cluj, Timiș, 

Constanța, Prahova și municipiul București. 

CUVINTE CHEIE: fenomenul corupției, sector public, sector  privat, persoane condamnate, 

județe.  
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INTRODUCERE 

 Noile provocări ale societății moderne, precum și schimbările sociale majore 

alimentează focare de tensiune tradiționale. Cresc astfel unele riscuri neconvenționale și 

transfrontaliere, cum sunt corupția și instabilitatea economică. Una dintre funcțiile 

principale ale managementului, atât în sectorul public cât și în sectorul privat o reprezintă 

încurajarea și facilitarea integrității naționale precum și lupta anticorupție.  

 Pentru instituțiile publice din România, funcția a fost evidențiată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 215/2012 care presupune implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 

pentru perioada 2012-2015. Această strategie a plecat de la premisa conform căreia 

oricare dosar nou al Agenției Naționale de Integritate (ANI), al Direcției Naționale 

Anticorupție (DNA) sau sancțiune de ordin disciplinar privind nerespectarea codului de 

conduită reprezintă un eșec al managementului instituției în ceea ce privește prevenirea 

acestor incidente de integritate și luptă anticorupție, în cel mai larg sens al noțiunii.  

Punctele forte ale acestei strategii naționale au fost reprezentate de controalele 

administrative ale ANI ca mijloace principale de luptă împotriva fenomenului corupției 

la toate nivelurile.   

 Pe măsură ce a fost adoptată legislația din domeniul integrității, au fost puse în 

aplicare instrumente administrative pentru prevenirea și lupta împotriva corupției 

instituționale, respectiv verificarea incompatibilităților în exercitarea funcțiilor publice 

(Torje & Ștefan, 2016). În cadrul procesului de armonizare al sistemului juridic din 

România cu recomandările și directivele europene, s-a pus un accent major pe combaterea 

fenomenului corupției printr-un proces de independentizare a justiției (Ionică, 2012). 

Conflictul și incompatibilitățile între diferite funcții sunt reglementate prin legea 

161/2003 care se referă la asigurarea transparenței în exercitarea funcțiilor publice și în 

mediul de afaceri, precum și prevenirea și sancționarea corupției. Conform Dascălu 

(2016) fenomenul corupției din punct de vedere structural, funcțional și cultural este 

organizat după regulile unei economii de piață. Corupția alcătuiește o pseudosocietate, 

practicând integrarea verticală și orizontală, permanent fiind deschisă spre elemente de 

noutate și perfecționare. În acest fel, asigură un stimulent pentru membri săi.  

 Autorii Șerb și Secrăianu (2016) constată că atunci când vorbim despre corupție 

prin prisma unui fenomen psihosocial, autorii scenei politice au o abordare foarte 

subiectivă în ceea ce privește problema combaterii acestui fenomen în mod eficient. În 

acest sens, nu de puține ori, motivația pentru emiterea unor reglementări legale s-a datorat 

presiunilor din partea instituțiilor europene.  

 Fenomenul corupției reprezintă o componentă importantă a criminalității 

organizate și este o afacere profitabilă. Aceasta din urmă se conservă foarte bine, iar 

uneori chiar prosperă în timpul crizelor financiare, obținându-se profituri din ce în ce mai 

mari pe fondul panicii și al dezorientării populației (Epure, 2016). Conform Bosovski 

(2006) există anumite mentalități colective în ceea ce privește percepția fenomenul 

corupției, de către statele din Europa Centrală și de Est, care nu converg cu viziunile 

populațiilor din țările occidentale. În acest context, Uniunea Europeană s-a arătat destul 

de sensibilă cu privire la problematica fenomenului corupției, motiv pentru care a avut 
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mari ezitări în acceptarea României și a Bulgariei. Lipsa unei strategii comune în 

înțelegerea și abordarea acestui fenomen, a făcut ca percepția la nivelul populației să fie 

una policromatică, conform terminologiei lui Heidenheimer (1996). 

 

METODOLOGIE 

 

 Actuala cercetare a fost realizată pentru completarea literaturii de specialitate într-

un perimetru în care nu exită multe studii recente și care în momentul de față este de mare 

interes public. Principala motivație a acestei cercetări a pornit de la ipoteza conform 

căreia fenomenul corupției este unul dintre principalii responsabili ai reducerii resurselor 

necesare unei țări de a se dezvolta prin industrie, investiții, locuri de muncă, ceea ce face 

să se ajungă la un nivel foarte redus al încrederii populației în instituțiile statului. În acest 

sens, au fost utilizate informații reale culese atât din comunicatele de presă cu privire la 

condamnările definitive cât și din comunicatele cu trimitere în judecată prezente pe site-

ul DNA. Orizontul de timp avut în vedere pentru această investigației a fost intervalul 

2010-2014, urmând primele postări publice de pe site-ul DNA începând cu anul 2010. 

 În realizarea acestui studiu s-a urmărit dispersia fenomenului corupției pe 2 

paliere: sectorul public și privat. Astfel, cele 3110 observații au fost clasificate și 

sintetizate după mai multe criterii, precum: sectorul public sau privat, funcția pe care o 

deține persoana inclupată, județul din care face parte, instituția în cadrul căreia activează, 

tipul pedepsei (cu suspendare sau cu executare), precum și durata pedepsei exprimată în 

luni. Cu ajutorul funcțiilor statistice (data analysis, PivotTable) ale softului Excel s-au 

realizat mai multe corelații și comparații între datele supuse analizei pentru a se putea 

surprinde cât mai fidel și mai coerent comportamentul coruptibil al celor 3110 persoane 

anchetate de justiția română.  

 Accentul s-a pus pe clasificarea persoanelor condamnate pe cele 2 sectoare, public 

și privat, precum și pe arealul teritorial unde fenomenul corupției înregistrează unele 

dintre cele mai ridicate valori, raportându-ne la frecvența numărului de condamnări.  

 Una dintre ipotezele de la care se pleacă în cadrul acestei cercetări este aceea că 

între sectorul public și cel privat există o strânsă legătură, iar cu cât sistemul birocratic 

este mai complex cu atât se crează un mediu mai prielnic pentru dezvoltarea fenomenului 

corupției. La început apare dorința din partea oamenilor din sectorul privat să încerce să-

și scurteze timpii de așteptare prin oferirea unor plăți informale funcționarilor  publici. 

Cu timpul, această practică poate lua proporții din ce în ce mai mari, ajungându-se la așa 

numitul fenomen al corupției generalizate, care aduce mari prejudicii financiare și de 

imagine întregii țări. Pe parcursul lucrării pentru o mai bună înțelegere s-a optat pentru 

inserarea unor tabele generate cu funcția PivotTable pentru a surprinde și evidenția cât 

mai facil atât elementele de noutate constatate, precum și pentru a ne putea face o viziune 

de ansamblu cu privire la derularea întregului demers științific.   

 Toate aceste informații obținute au fost corelate cu variabila ”durata pedepsei”, 

iar la finalul cercetării s-au putut realiza tabele centralizatoare care surprind fenomenul 

corupției din sectorul public și privat. Pentru întocmirea acestui set de tabele 
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centralizatoare, s-au avut în vedere valorile variabilelor privind numărul cazurilor de 

corupție din fiecare județ și din municipiul București, filtrate pe cele 2 paliere principale, 

public și privat. Astfel, valorile înregistrate au fost sortate crescător, prima treime fiind 

încadrate în clasa I, a doua treime în clasa a II-a, iar ultima treime compusă din județele 

cu cele mai multe cazuri de corupție în clasa III.  

 Scopul acestor tabele centralizatoare, este acela de a se putea prezenta   într-un 

mod cât mai simplu și ușor de înteles, dimensiunea fenomenului corupției la nivelul 

județelor din România din prisma cantitativă. Aceste date cantitative, coroborate cu 

informațiile de ordin calitativ obținute în urma analizării și prelucrării celorlalte variabile, 

vor determina concluzii pertinente și bine argumentate cu privire la dimensiunea și 

particularitățile fenomenului corupției.  

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

 

 Folosindu-se ca punct de plecare datele colectate de către Societatea Academică 

din România în parteneriat cu romaniacurata.ro cu privire la activitatea DNA, s-a întocmit 

o bază de date referitoare la manifestarea fenomenului corupției la nivel local, sub forma 

unor serii de informații statistice care surprind cazurile instrumentate de procurorii DNA 

în intervalul 2010-2014. În urma procesului de sortare, ordonare și prelucrare a celor 3110 

observații a fost întocmit un prim tabel privind cazurile de corupție din sectorul privat 

pentru care s-au primit condamnări definitive. 

 

Tabel 1. Centralizarea cazurilor de corupție din sectorul privat pe 2010-2014 

Count of sectorPublic Column Labels      

Row Labels 2010 2011 2012 2013 2014 

Grand 

Total 

Persoane fizice 42 56 193 527 413 1231 

Societate comercială 36 99 128 178 181 622 

Barou 9 6 11 11 27 64 

ONG 1  3 7 7 18 

Școală auto 1 2   4 7 

Partid politic  2  2 1 5 

Unitate școlară particulară     3 3 

Federația Română de Fotbal     2 2 

Sindicat   2   2 

SC Mentchim SA     2  2 

Casa de Cultură a Sindicatelor    1  1 

Universitate privată     1 1 

Grand Total 89 165 337 728 639 1958 

Sursa: Output returnat în urma aplicării funcțiilor statistice PivotTable 

 

 În tabelul 1, este prezentată o filtrare a tuturor cazurilor de corupției din sectorul 

privat care s-au finalizat printr-o condamnare definitivă în intervalulul 2010-2014. Cele 
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1958 de observații au fost structurate inițial de instituția din care provin aceste persoane, 

iar ulterior   s-a realizat și o dispersie temporală asupra celor 5 ani supuși analizei. Se 

constată un trend crescător al numărului de condamnări, începând cu anul 2010, iar 

maximul se înregistrează în anul 2013 (728 de condamnări). În anul 2014 avem o ușoară 

scădere de 12,22% față de anul precedent, iar diferența exprimată cantitativ a numărului 

de condamnări pentru anii 2013 respectiv 2014 este de 89 de cazuri, valoare identică cu 

cea înregistrată în anul 2010. În acest sens, putem sesiza că în anul cel mai productiv din 

punct de vedere al numărului de condamnări pentru fapte de corupție, 2013, am avut 728 

de cazuri. Nivelul a fost similar cu cel al cazurilor, soluționate în anul 2010 și 2014 la un 

loc.  

 Cu privire la componența persoanelor condamnate, majoritatea acestora sunt 

persoane fizice, iar maximul de condamnări a fost înregistrat tot în anul 2013 (527 

condamnări), ceea ce reprezintă peste 70% din totalul din acel an. Pe a doua poziție se 

situează persoanele juridice care au acționat în numele unor societăți comerciale. În mod 

surprinzător, valoarea maximă a cazurilor de corupție soluționate prin condamnare 

definitivă nu a fost înregistrat în anul 2014, ci în anul 2015. Deși în anul 2015 s-au 

soluționat doar cu 3 dosare mai mult decât în 2014, diferența față de anii 2010-2011 este 

una semnificativă. Tot în anul 2014 au fost soluționate și cele mai multe cazuri de corupție 

în ceea ce privește barourile, (27 de cazuri) față de 11 cazuri câte au fost soluționate în 

anii 2012-2013. 

 Pe ultimele 2 poziții avem un director al unei Case de Cultură a Sindicatelor din 

județul Sibiu, care a fost condamnat în anul 2013 la 4 ani cu suspendare în urma săvârșirii 

unor fapte de corupție și un cadru didactic de la o Universitate privată din Caraș-Severin 

care a primit o condamnare cu executare de 54 de luni.  

 În tabelul nr 2, avem sintetizate datele cu privire la cazurile de corupție comise în 

sectorul public, pentru care au fost înaintate condamnări definitive. 

 

Tabel 2. Centralizarea cazurilor de corupție din sectorul public pe 2010-2014 

Count of sectorPublic 

Column 

Labels      

Row Labels 2010 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

Gran

d 

Total 

Poliție (MAI) 16 15 55 27 25 138 

Primărie 11 19 17 31 52 130 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență   4 7 10 67 88 

Direcția Generală a Finanțelor Publice 6 9 12 49 11 87 

...............................................................................................................

....... 

.......

. 

.......

. ..... 

Ministerul Economiei, Comerțului și 

Turismului  1    1 

Loteria Română     1 1 

Centru zonal de Selecție și Orientare    1   1 
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(Ministerul Apărării Naționale)   

Detașamentul de Pompieri (MAI)   1   1 

Grand Total 61 123 256 304 408 1152 

Sursa: Output returnat în urma aplicării funcțiilor statistice PivotTable 

 

 La fel ca în sectorul privat, trendul numărului cazurilor de corupției pentru care s-

au făcut condamnări definitive este într-o continuă creștere începând cu anul 2010 până 

în 2013. Particularitatea este aceea că în sectorul public, trendul crescător se menține și 

în anul 2014, unde înregistrează chiar o creștere semnificativă față de anul anterior cu 

peste 30%. Raportându-ne la creșterile din anii 2010-2011, respectiv 2011-2012 unde 

creșterea a fost de peste 100%, putem considera că trendul crecător cunoaște o oarecare 

încetire, dar se menține în continuare pe aceeași direcție.  

 La o privire mai amănunțită constatăm că pe prima poziție se situează funționari 

ai Ministerului Afacerilor Interne, cu 138 de condamnări, dar la fel ca și în cazul 

funcționarilor din primării (poziția a doua în clasament), valorile variază foarte mult de 

la un an la altul, neputându-se stabili un trend clar cu privire la evoluțiile viitoare. Cu 

toate acestea, între primele două categorii de funcționari, se constată o corelație invers 

proporțională. Adică, atunci când în rândul funcționarilor din poliție numărul cazurilor de 

corupție soluționate scade, pentru același an în rândul funcționarilor din primărie se 

înregistrează o creștere față de anul precedent, această stare de fapt înregistrându-se 

pentru toți cei 5 ani supuși analizei. Există totuși și sectoare unde trendul crescător este 

constant de la un an la altul, în acest sens avem datele cu privire la funcționarii publici de 

la inspectoratul pentru situații de urgență. 

 Pe ultimele poziții avem funcționari ai Ministerului Economiei, Comerțului și 

Turismului, Loteriei Române, Centrului Zonal de Selecție și Orientare din cadrul 

Ministerului Apărării Naționale, precum și din cadrul Detașamentului de Pompieri cu câte 

o singură condamnare înregistrată în cei 5 ani supuși analizei. În acest context constatăm 

că numărul persoanelor condamnate pentru fapte de corupție provenite din mediu privat 

este mai mare cu 40,97 % față de numărul persoanelor din sectorul public. Plecând de la 

premisa că actul de justiție se realizează în mod independent fără a se ține cont de sectorul 

din care provine o persoană (public sau privat), observăm că cele mai mari presiuni 

privind degajarea fenomenului corupției apar din mediu privat. Pe cale de consecință, mai 

curând este dispusă o persoană din mediul privat să încerce să mituiască un funcționar al 

statului, decât să i se solicite în mod direct sau indirect acest lucru. De aici rezultă că la 

nivelul anilor 2010-2014 comportamentul corupător a fost mai intens decât 

comportamentul coruptibil al funcționarilor publici.  

 Analizând mai în profunzime, descoperim că la nivelul sectorului public pedeapsa 

medie a fost de 31,90 luni, în timp ce pedeapsa medie pentru cazurile de corupție din 

sectorul privat este de 32,90 luni. La o detaliere și mai amănunțită constatăm că în sectorul 

public dintre cele 1152 de condamnări, 785 sunt cu suspendare, iar 367 cu executare, în 

timp ce în sectorul privat din cele 1958 de condamnări, 1344 sunt cu suspendare, iar 614 

cu executare. Deși ponderea condamnărilor cu suspendare reprezintă aproximativ 2 treimi 
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din totalul condamnărilor, atât pentru sectorul privat, cât și pentru cel public, se 

înregistrează totuși o tendință ușor mai ridicată a ponderii condamnărilor cu executare din 

sectorul public 31,85%, față de cea din sectorul privat unde este de 31,35 % .  

 Pentru intervalul 2010-2014, în sectorul public, primele 10 cele mai coruptibile 

funcții sunt: profesor (59), primar (56), agent poliție (56), director (49), inspector (47), 

șef serviciu (43), ofițer poliție judiciară (41), ofițer poliție (38), consilier (36), comisar 

(34), iar pe ultimele 10 poziții, cu câte o singură condamnare avem caporal, membru 

comitet director, director coordonator, tehnician silvic, comisar poliție frontieră, 

vicepreședinte autoritate națională, director coordonator gardă financiară, agent 

penitenciar, casier, locțiitor al comandantului. În sectorul privat, primele 10 funcții 

ocupate de persoanele condamnate pentru fapte de corupție sunt: persoane fizice (1222), 

administrator (380), avocat (62), reprezentant (46), director (38), asociat (22), șofer (16), 

lucrător comercial (12), director general (12), consilier juridic (8), iar utimele 10 funcții 

din clasament care au înregistrate câte un singur caz de corupție sunt: președinte bancă, 

șef agenție, director executiv, manager de risc, președinte consiliu administrație, membru 

comitet director, președinte executiv, agent comercial, colaborator, inginer senior.  

 În tabelul nr 3 avem sintetizate întreaga bază de date după criterii precum număr 

condamnări, sector public, respectiv dispersie teritorială.   

 

Tabel 3. Tabel centralizator privind numărul de condamnări din sectorul public și 

dispersia teritorială pentru intervalul 2010-2014 

Județ     

(clasa I) 

Număr 

condamnări 

Județ 

(clasa II) 

Nr 

condamnări 

Județ             

(clasa III) 

Număr 

condamnări 

Sălaj 1 Călărași 15 Gorj 24 

Mehedinți 3 Satu Mare 17 Cluj 25 

Bistrița-

Năsăud 4 Hunedoara 17 Bacău 27 

Botoșani 5 Iași 19 Dâmbovița 27 

Tulcea 5 Vaslui 19 Neamț 35 

Ialomița 7 Suceava 19 Timiș 42 

Covasna 7 Brașov 21 Caraș-Severin 42 

Teleorman 8 Galați 21 Constanța 42 

Harghita 8 Alba 21 Prahova 51 

Brăila 9 Bihor 22 Maramureș 54 

Sibiu 10 Ilfov 22 Giurgiu 54 

Arad 11 Vrancea 22 Dolj 60 

Olt 11 Mureș 23 Argeș 66 

Buzău 11 Vâlcea 23 București 222 

Sursa: Proiecția autorilor 

 

 Tabelul 3 reflectă clasificarea județelor și a municipiului București în funcție de 

numărul persoanelor care au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea faptelor de 

corupție. Pe prima poziție avem județul Sălaj cu un singur caz, iar pe ultima poziție avem 
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municipiul București cu peste 200 de cazuri.  Se observă o diferență substanțială între 

ultimul județ: Argeș, 66 condamnări respectiv municipiul București cu 222 condamnări, 

amplitudinea dintre cele 2 fiind de 156 de condamnări.  

 În tabelul nr 4, au fost sintetizate o serie de date cu privire la sectorul privat, 

numărul condamnărilor respectiv județele. 

Tabel 4. Tabel centralizator privind numărul de condamnări din sectorul privat și 

dispersia teritorială pentru intervalul 2010-2014 

Județ        

(clasa I) 

Număr 

condamnări 

Județ       

(clasa II) 

Număr 

condamnări 

Județ      

(clasa III) 

Număr 

condamnări 

Sălaj 1 Dâmbovița 15 Neamț 36 

Teleorman 2 Olt 15 Bihor 39 

Mehedinți 3 Vrancea 15 Satu Mare 41 

Bistrița-

Năsăud 5 Brăila 16 Ilfov 42 

Hunedoara 5 Suceava 16 Iași 45 

Botoșani 6 Mureș 17 Timiș 45 

Vaslui 6 Giurgiu 18 Prahova 48 

Harghita 9 Dolj 24 Arad 54 

Covasna 10 Ialomița 27 Cluj 65 

Sibiu 12 Vâlcea 27 Constanța 66 

Buzău 13 Galați 32 Argeș 83 

Alba 14 

Caraș-

Severin 33 Maramureș 114 

Tulcea 14 Gorj 34 Bacău 173 

Călărași 15 Brașov 36 București 667 

Sursa: Proiecția autorilor 

 

 La fel ca și în tabelul 3, județul Sălaj se situează pe prima poziție, cu o singură 

condamnare definitivă. Pe ultima poziție se situează tot municipiul București, doar că de 

această dată amplitudinea dintre județul cu scorul cel mai mare și municipiul București 

este de 494 condamnări, de peste 3 ori mai mare decât în sectorul public. Tot din tabelul 

3, constatăm că județul Călărași deși are tot 15 cazuri de condamnare ca și în sectorul 

public, de această dată se situează în clasa I. Faptul se datorează numărului redus de 

condamnări raportându-ne la media condamnărilor din sectorul privat care este de 45,53 

sau 30,73 condamnări dacă exceptăm municipiul București. 

 Cu toate că fenomenul corupției este responsabil pentru o serie de prejudicii care 

se răsfrâng asupra noastră printr-un nivel de trai și o putere de cumpărare reduse, sunt 

puține opiniile care converg spre o legătură de cauzalitate dintre pensiile mici și evaziunea 

fiscală, sau la legătura dintre o rețetă fictivă emisă de un medic și fondurile insuficiente 

pentru medicamentele compensate. Cu toate acestea, evaziunea fiscală este cea care a 

determinat creșterea taxelor și impozitelor și implicit scăderea ofertei de joburi și în 

ultimă instanță la corupție, ca rezultantă a acestui proces. 
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CONCLUZII 

 Categoria de persoane din sectorul privat pentru care s-au emis cele mai multe 

condamnări sunt reprezentate de persoanele fizice, care în schimbul obținerii diferitelor 

favoruri sau tratamente preferențiale din partea autorităților, au încercat să mituiască 

diverși funcționari publici. 

 Cu toate că ponderea condamnărilor din sectorul privat este sesizabil mai mare 

decât cea a persoanelor din sectorul public, acestea din urmă beneficiază de o pedeapsă 

medie cu doar 0,3 luni mai mică decât durata medie a unei condamnări pentru o persoană 

din mediul privat. 

 Din cele 3110 condamnări, 1152 sunt pentru persoane din sectorul public și 1958 

sunt pentru persoane din sectorul privat, iar din anul 2010 până în anul 2013 atât pentru 

sectorul public, cât și pentru cel privat s-au înregistrat creșteri ale numărului de 

condamnări de la un an la altul. 

 În urma analizelor, s-au constatat anumite particularități cu privire la 

condamnările funcționarilor care deservesc primăriile și poliția. De la un an la altul, 

numărul condamnărilor oscilează în sens pozitiv, respectiv în sens negativ pentru fiecare 

dintre cei 5 ani, iar corelația dintre cele cele două categorii de funcționari este inversă. 

 O zonă de convergență între sectorul public și privat o reprezintă faptul că în 

ambele situații, 2 treimi dintre condamnări sunt cu suspendare, iar aproximativ o treime 

dintre condamnări este cu executare. 

 În ceea ce privește clasificarea teritorială în funcție de numărul de condamnări, 

atât în sectorul public cât și în cel privat, pe prima poziție se situează județul Sălaj, iar pe 

ultima municipiul București. 

 Numărul mare de condamnări din municipiul București poate avea drept explicație 

densitatea mult mai mare a numărului de societăți comerciale decât într-un județ de 

provincie. Acestei situații autorităților publice le este dificil să le facă față, iar din această 

cauză tot mai multe persoane sunt dispuse să apeleze la plăți informale. 

 Diminuarea fenomenului corupției reprezintă un obiectiv foarte important pentru 

autoritățile române, întrucât consecințele acestui fenomen sunt foarte grave și duc la 

erodarea încrederii populației în instituțiile statului precum și la creșterea gradului de  

nesiguranță a cetățeanului. 

 Pentru o descurajare eficientă a fenomenului corupției ar fi nevoie să existe o 

colaborare între persoanele care sunt încadrate pe posturi ale instituțiilor și autorităților 

publice, astfel încât faptele de corupție să poată fi descoperite cu ușurință și să se poată 

lua ulterior și măsuri de prevenire a acestor situații. 
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