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Rezumat. Estimarea corupţiei şi a efectelor acesteia asupra dezvoltării 
economice şi sociale a unei ţări reprezintă un demers dificil de realizat. O 
serie de studii au estimat efectele corupţiei asupra dezvoltării economice a 
unui sector de activitate. În cadrul acestui articol se prezintă rezultatele 
obţinute la nivelul unui eşantion cu privire la o serie de aspecte legate de 
măsurarea corupţiei, a identificării cauzelor şi a rolului jucat de anumite 
instituţii pentru creşterea sau reducerea corupţiei. Informaţiile statistice au 
fost obţinute prin aplicarea unui chestionar statistic angajaţilor din 
administraţia publică. Prelucrarea datelor s-a realizat în SPSS. 
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1. Introducere 
Analiza corupţiei este un domeniu important al cercetării  economice 

contemporane. În ultimii ani, din partea mediului universitar şi de cercetare, a 
organizaţiilor internaţionale (dintre acestea menţionăm Fondul Monetar 
International, Banca Mondială etc.) există un interes sporit pentru estimarea 
nivelului corupţiei, a identificării cauzelor, a mecanismelor de transmitere a 
acesteia în cadrul unui sistem şi de măsurare a impactului acesteia asupra 
proceselor economice şi sociale dintr-o ţară sau regiune de dezvoltare. 

Dintre cele mai importante direcţii ale cercetării din domeniul corupţiei 
menţionăm următoarele: 

 măsurarea nivelului corupţiei dintr-o ţară sau dintr-un anumit domeniu 
de activitate; 

 identificarea cauzelor ce o generează într-un sistem public. Dintre cele 
mai importante menţionăm: factori politici şi juridici, istorici, sociali şi 
culturali şi factori economici; 

 estimarea efectelor acesteia asupra nivelului de dezvoltare a unui 
sector de activitate;  

 determinarea unei relaţii între nivelul corupţiei şi sistemul de valori 
dintr-o societate. 

2. Prezentarea seriilor de date folosite 
Pentru obţinerea informaţiilor necesare evaluării corupţiei şi a 

implicaţiilor acesteia asupra unor aspecte legate de dezvoltarea economică şi 
socială a fost proiectată o cercetare pe baza sondajului statistic. Dimensiunea 
eşantionului a fost de 550 de angajaţi în administraţia publică locală, acesta 
fiind reprezentativ la nivel naţional. Eroarea maximă admisă este de ± 2%. 
Chestionarul a fost aplicat în luna noiembrie a anului 2009.  

Chestionarul statistic aplicat a permis culegerea de informaţii pentru 
caracterizarea următoarelor aspecte importante legate de administraţia publică: 

 calitatea managementului din instituţiile administraţiei publice; 
 reforma funcţiei publice; 
 procesul de reformă din administraţia publică; 
 corupţia şi implicaţiile acesteia asupra dezvoltării economice şi 

sociale; 
 calitatea birocraţiei, meritocraţiei şi dezvoltarea economică;  
 informaţii diverse pentru caracterizarea eşantionului: vârsta, pregătirea 

profesională, tipul instituţiei etc. 
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Majoritatea întrebărilor incluse în cadrul chestionarului sunt întrebări 
închise. În cele ce urmează sunt prezentate variabilele primare definite pe baza 
întrebărilor din cadrul chestionarului pentru unele aspecte importante legate de 
analiza corupţiei. Pentru fiecare variabilă este definită scala de măsură folosită 
şi sunt prezentaţi indicatorii statistici calculaţi pe baza datelor de la nivelul 
eşantionului. 

Pentru analiza corupţiei sunt avute în vedere următoarele aspecte 
importante: 

 măsurarea nivelului corupţiei; 
 identificarea cauzelor corupţiei; 
 evoluţia corupţiei într-o perioadă de timp; 
 impactul corupţiei asupra unor domenii importante de activitate; 
 contribuţia unor elemente la reducerea corupţiei; 
 caracteristici  ale achiziţiilor publice şi impactul lor asupra corupţiei. 

 
3. Măsurarea nivelului corupţiei 
Pe baza informaţiilor obţinute în urma aplicării chestionarului la nivelul 

eşantionului sunt definite  şapte variabile primare pentru măsurarea nivelului 
corupţiei la nivelul unor sectoare de activitate. Acestea sunt definite astfel: 

 pentru aprecierea nivelului corupţiei în general: };5,4,3,2,1{: →NCORG  
 pentru estimarea corupţiei din educaţie: };5,4,3,2,1{: →NCORE  
 pentru estimarea corupţiei din sănătate: };5,4,3,2,1{: →NCORS  
 pentru estimarea corupţiei din domeniul politic: };5,4,3,2,1{: →NCORP  
 pentru estimarea corupţiei din administraţia publică locală: 

};5,4,3,2,1{: →NCORL  
 pentru estimarea corupţiei din administraţia publică centrală: 

};5,4,3,2,1{: →NCORC  
 pentru estimarea corupţiei din instituţia proprie: }.5,4,3,2,1{: →NCORI  

 
Pentru definirea acestor variabile s-a recurs la o scală de măsură cu valori 

naturale de la 1 (Corupţie generalizată) la 5 (Nu există corupţie). Distribuţia 
valorilor celor şapte variabile la nivelul eşantionului se prezintă în tabelul 1.  
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Tabelul 1 
Distribuţia răspunsurilor 

 
1 

(Corupţie 
generalizată) 

2 3 4 
5 

(Nu există 
corupţie) 

NR 

1. În general 18,0 34,9 30,2 13,0 3,7 0,2 
2. Educaţie 5,9 25,6 45,3 18,7 4,5 0,0 
3. Sănătate 15,2 36,2 32,7 11,5 3,9 0,6 
4. În domeniul politic 30,4 35,6 19,5 8,7 5,2 0,6 
5. Administraţia publică locală 9,3 23,6 37,1 20,6 9,3 0,2 
6. Administraţia publică centrală 13,0 32,3 32,3 14,1 7,8 0,6 
7. În instituţia dumneavoastră 5,9 8,7 19,3 35,1 31,0 0,0 

 
Pentru cele şapte variabile primare se calculează indicatorii pentru 

caracterizarea nivelului mediu, a variaţiei şi formei repartiţiei. Rezultatele 
obţinute sunt prezentate în tabelul 2.  

 
Tabelul 2 

Nivelul corupţiei pe anumite domenii de activitate şi la nivel naţional 
 Nivelul corupţiei pe o scală de la 1 la 5 

1. În general 2,5 
2. Educaţie 2,9 
3. Sănătate 2,5 
4. În domeniul politic 2,2 
5. Administraţia publică locală 3,0 
6. Administraţia publică centrală 2,7 
7. În instituţia dumneavoastră 3,7 
8. CORR 2,8 

 
Folosind cele şapte variabile primare se defineşte variabila agregată COR 

pe baza aplicaţiei de mai jos: 

)CORICORCCORLCORP

CORSCORECORG(
7
1CORR],5,1[N:CORR

++++

+++=→
 

 
În tabelul 2 se prezintă nivelul mediu al variabilei CORR. Distribuţia 

valorilor acestei variabile se prezintă în graficul din figura 1. 
Valorile medii din tabelul de mai sus arată următoarele: 
 Există un nivel ridicat al corupţiei. Valoarea medie de 2,8 poziţionată 

sub valoarea 3 care arată un nivel destul de ridicat al corupţiei; 
 Angajaţii din administraţie estimează un nivel foarte ridicat al corupţiei 

în domeniul politic; 
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 Se constată o valoare mult mai mică a corupţiei la nivelul instituţiei. 
Din acest motiv se recomandă calcularea nivelului corupţiei la nivel 
naţional numai pe baza estimărilor de la nivelul domeniului în care nu 
se poziţionează repondentul. În aceste condiţii se calculează nivelul 
corupţiei numai pe baza variabilelor CORG, CORE, CORS, CORP şi 
CORC. Se obţine o valoare medie egală cu 2,5.  
 
 

 
 

Figura 1. Distribuţia variabilei CORR 
 

4. Cauzele corupţiei 
Pentru o identificare a principalilor factori care determină menţinerea 

corupţiei în sectorul public la un nivel ridicat, în cadrul chestionarului aplicat 
angajaţilor din sectorul public au fost avute în vedere şase elemente. Pe baza 
informaţiilor obţinute în urma aplicării acestui instrument sunt definite şase 
variabile primare: 

1. variabila CL evaluează în ce măsură cadrul legal favorizează corupţia; 
2. pentru a evalua în ce măsură sistemul de salarizare încurajează 

corupţia se defineşte variabila SS; 
3. moraliatea funcţionarilor publici poate reprezenta un factor important 

pentru favorizarea corupţiei. În acest sens se defineşte variabila MF; 
4. mediul economic poate favoriza un nivel ridicat al corupţiei la nivelul 

administraţiei publice. Pentru evaluarea contribuţiei acestui factor la 
favorizarea corupţiei se defineşte variabila PE; 
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5. deoarece clasa politică poate reprezenta un element important pentru 
favorizarea corupţiei în cadrul studiului se defineşte variabila primară 
PP pentru impactul acesteia asupra corupţiei; 

6. comportamentul cetăţenilor poate favoriza sau reduce corupţia. Pentru 
evaluarea acestui factor se defineşte variabila  CC. 

 
Cele şase variabile sunt definite pe baza aplicaţiei: 

}5,4,3,2,1{:,,,,, →NCCPPPEMFSSCL  
Pentru aceste variabile se recurge la aceeaşi scală de măsură ce este 

definită astfel: 1 – nu favorizează deloc corupţia, 2 – favorizează într-o mică 
măsură, 3 – favorizează moderat, 4 – favorizează destul de mult şi 5 – favo-
rizează mult. Pentru o evaluare globală a elementelor considerate asupra 
creşterii nivelului corupţiei se defineşte variabila EFC pe baza aplicaţiei: 

][
6
1],5,1[: CCPPPEMFSSCLEFCNEFC +++++=→  

În tabelul 3 sunt prezentate distribuţiile valorilor celor şase variabile primare.  
 

Tabelul 3 
Distribuţia valorilor variabilelor CL, SS, MF, PE, PP şi CC 

 5 4 3 2 1 NR 
CL 12,6 13,0 28,9 29,7 14,7 1,1 
SS 8,0 9,8 18,4 32,5 30,8 0,6 
MF 11,3 15,4 34,1 22,6 15,6 0,9 
PE 12,2 15,8 34,0 26,3 11,1 0,6 
PP 11,7 11,3 26,2 25,6 24,3 0,9 
CC 13,0 23,6 35,6 20,0 6,9 0,9 

 
Pentru variabilele primare mai sus definite, precum şi pentru variabila 

agregată EFC se calculează valorile medii. Rezultatele obţinute sunt prezentate 
în tabelul 4. Distribuţia valorilor variabilei EFC este prezentată în graficul din 
figura 3. 

 
Tabelul 4   

Media variabilelor CL, SS, MF, PE, PP şi CC 
 Nivelul corupţiei pe o scală de la 1 la 5 

1. Cadrul legal 3,2 
2. Sistemul de salarizare 3,7 
3. Moralitatea funcţionarilor publici 3,2 
4. Presiunea din partea mediului economic 3,1 
5. Presiunea sistemul politic 3,4 
6. Comportamentul cetăţenilor 2,8 
7. EFC 3,2 
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Figura 2. Mediile variabilelor CL, SS, MF, PE, PP, CC şi EFC 
 

 
 

Figura 3.  Distribuţia variabilei EFC 
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5. Evoluţia corupţiei 
Pentru a evalua percepţia persoanelor cu privire la nivelul corupţiei din 

prezent în raport cu perioada trecută a fost introdusă o întrebare în cadrul 
chestionarului. Pentru măsurarea opiniei s-a recurs la o scală de măsură cu cinci 
valori: 1 – nivelul corupţiei a crescut mult, 2 – nivelul corupţiei a crescut 
moderat, 3 – nivelul corupţiei nu s-a modificat semnificativ, 4 – nivelul 
corupţiei a scăzut moderat şi 5 – nivelul corupţiei a scăzut semnificativ. Pe baza 
informaţiilor obţinute în urma aplicării acestei întrebări persoanelor din eşantion 
se defineşte variabila PCT: 

}5,4,3,2,1{: →NPCT  
Distribuţia valorilor acestei variabile este prezentată în tabelul 5 şi în 

graficul din Figura 4a. Pentru a evalua anticipările persoanelor în ceea ce 
priveşte evoluţia corupţiei se defineşte variabila: 

}5,4,3,2,1{: →NACV  
Pentru definirea acestei variabile s-a folosit o scală de măsură cu cinci 

valori: 1 – nivelul corupţiei va creşte mult, 2 – nivelul corupţiei va creşte 
moderat, 3 – nivelul corupţiei se va menţine neschimbată, 4 – nivelul corupţiei 
va scădea moderat şi 5 – nivelul corupţiei va scădea semnificativ. Distribuţia 
valorilor acestei variabile se prezintă în tabelul 5 şi graficul din figura 4. 

 
Tabelul 5 

Distribuţia valorilor variabilelor PCT şi AVV 
Valorile 

variabilelor 
Opinia 

persoanei 
PCT 

(trecut) 
AVV 

(viitor) 
1- (--)  20,0 12,6 
2 – (-) 

negativă 
23,9 29,1 

3 – (0)  39,3 39,9 
4 – (+) 10,9 12,6 
5 – (++) 

 
pozitivă 5,2 5,2 

NR  0,6 0,6 
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Figura 4. Distribuţia valorilor variabilelor PCT şi AVV 

 
Pentru cele două variabile se calculează mediile şi abaterile standard 

obţinând: 
 pentru variabila PCT nivelul mediu este 2,57, iar abaterea standard 

1.089; 
 pentru a doua variabilă s-a obţinut o medie egală cu 2,68 şi o abatere 

medie pătratică egală cu 1.02. 
 
Pentru a evalua optimismul angajaţilor din administraţia publică în raport 

cu dinamica corupţiei se defineşte variabila agregată OPC pe baza aplicaţiei: 
 

AVVPCTOPCNOPC −=−→ ],4,4[:  
 
Distribuţia valorilor acestei variabile este prezentată în graficul din  

figura 5. Nivelul mediu al variabilei este -0,11, iar abaterea standard este 0,750. 
Nivelul mediu al acestei variabile scoate în evidenţă o opinie relativ favorabilă 
cu privire la reducerea corupţiei în raport cu nivelul atins în perioada trecută. 
Totuşi, trebuie remarcat că peste 65% dintre persoanele chestionate consideră 
că nu va exista o schimbare semnificativă a nivelului corupţiei în viitor în raport 
cu perioada trecută. 
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Figura 5. Distribuţia valorilor variabilei OPC 
 

6. Impactul corupţiei asupra unor domenii importante de activitate 
 
Întrebarea 5 
Cum apreciaţi că influenţează în prezent nivelul corupţiei rezultatele din 

următoarele domenii: 
 

 Negativ Moderat 
negativ 

Nu 
influenţează 

Moderat 
pozitiv Pozitiv 

1. Dezvoltarea localităţii 
dumneavoastră 

     

2. Dezvoltarea naţională în 
general 

     

3. Educaţie      
4. Sănătate      
5. Domeniul politic      
6. Administraţia publică locală      
7. Administraţia publică centrală      

 
Pe baza informaţiilor oferite în urma aplicării chestionarului sunt definite 

şi următoarele şapte variabile primare referitoare la efectele corupţiei asupra: 
1. dezvoltării locale: };5,4,3,2,1{:51 →NG  
2. dezvoltării naţionale: };5,4,3,2,1{:52 →NG  
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3. rezultatelor din educaţie: };5,4,3,2,1{:53 →NG  
4. calităţii serviciilor din educaţie: };5,4,3,2,1{:54 →NG  
5. domeniului politic: };5,4,3,2,1{:55 →NG  
6. administraţiei publice locale: };5,4,3,2,1{:56 →NG  
7. administraţiei publice centrale: }.5,4,3,2,1{:57 →NG  
Pentru definirea celor şapte variabile s-a folosit scala de măsură cu cinci 

valori: 1 – efectul este negativ, 2 – efectul este moderat negativ, 3 – nu 
influenţează, 4 – efectul este moderat pozitiv şi 5 – efectul este pozitiv. 
Distribuţiile valorilor celor şapte variabile sunt prezentate în tabelul 6.  

 
Tabelul 6  

Distribuţia valorilor variabilelor G51,…, G57 
 Aprecierea angajaţilor Variabila  Negativ Nu influenţează Pozitiv 

 NR 1 2 3 4 5 
G51 0,4 28,2 38,4 20,2 11,3 1,5 
G52 0,4 45,1 33,4 10,4 8,0 2,8 
G53 0,7 33,0 43,0 12,2 8,0 3,0 
G54 0,4 38,2 38,8 11,1 8,2 3,3 
G55 0,7 51,0 28,2 8,0 6,7 5,4 
G56 0,4 31,5 43,8 13,0 9,1 2,2 
G57 0,4 40,1 36,2 10,9 9,3 3,2 

 

 
 

Figura 6. Distribuţia valorilor variabilei ICS 
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Pentru o evaluare globală a efectelor corupţiei asupra proceselor 
economice şi sociale se defineşte variabila ICS – efectele corupţiei asupra 
mediului economic şi social, ca medie aritmetică a celor şapte variabile primare. 
Această variabilă este definită pe baza aplicaţiei de mai jos: 

]...[
7
1],5,1[: 5751 GGICSNICS ++=→  

Mediile, abaterile standard şi indicatorii pentru analiza formei repartiţiei 
pentru cele şapte variabile primare şi a variabilei agregate ICS sunt prezentate 
în tabelul 7. Evaluarea acestor indicatori s-a realizat pe baza a 533 valori 
individuale. O valoare medie a fiecărei variabile mai mică decât trei arată un 
efect negativ al corupţiei asupra fiecărui domeniu sau asupra proceselor 
economice şi sociale. 

 
Tabelul 7  

Indicatorii pentru caracterizarea variabilelor folosite pentru măsurarea impactului 
corupţiei asupra unor domenii de activitate 

 Variabilele 
 G51 G52 G53 G54 G55 G56 G57 ICS 
Media 2,2 1,9 2,0 2,0 1,9 2,1 2,0 2,0 
Abaterea standard 1,020 1,054 1,022 1,064 1,153 1,003 1,082 0,921 
Skewness 0,600 1,202 1,050 1,114 1,387 0,947 1,072 1,129 
Kurtosis -0,385 0,771 0,680 0,632 1,033 0,423 0,411 0,783 

 

7. Contribuţia unor elemente la reducerea corupţiei 
Nivelul corupţiei poate fi redus prin acţiunile exercitate de diverse 

instituţii. În cadrul studiului sunt avute în vedere următoarele: Mass media; 
Şcoala; Biserica;  Instituţiile statului abilitate cu lupta împotriva corupţiei; 
Comportamentul clasei politice de la nivel central; Comportamentul clasei 
politice de la nivel local;  Comportamentul reprezentanţilor statului/funcţionarii 
publici din APC; Comportamentul funcţionarilor publici de la nivel local; 
Comportamentul cetăţenilor. Pentru fiecare instituţie se defineşte o variabilă 
pentru măsurarea opiniei angajaţilor din administraţie cu privire la contribuţia 
acesteia la reducerea corupţiei.  

Pentru definirea acestor variabile s-a recurs la o scală de măsură cu cinci 
valori: 1 – efectul este negativ, 2 – efectul este moderat negativ, 3 – efectul este 
nul, 4 – efectul este moderat pozitiv şi 5 – efectul este pozitiv.  

Distribuţiile variabilelor obţinute în urma prelucrării seriilor de date  ce 
includ 533 valori individuale sunt prezentate în tabelul 8. 
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Tabelul 8 
Distribuţia valorilor variabilelor G61,…, G69 

 Aprecierea angajaţilor Variabila  Negativ Nu influenţează Pozitiv 
 NR 1 2 3 4 5 

G61 0,2 9,6 13,2 11,3 41,7 23,9 
G62 0,4 5,2 14,5 29,7 29,7 20,6 
G63 0,4 5,9 9,1 37,1 23,6 23,9 
G64 0,4 5,8 12,6 19,5 41,7 20,0 
G65 0,6 25,5 23,0 20,3 20,4 10,2 
G66 0,7 18,7 25,2 21,5 22,8 10,9 
G67 0,6 8,7 25,2 28,2 25,6 11,7 
G68 0,2 5,2 20,6 31,2 25,8 17,1 
G69 0,4 5,2 21,0 28,8 28,0 16,7 

 
Pentru o evaluare globală a rolului jucat de cele nouă elemente pentru 

reducerea corupţiei se defineşte variabila agregată RCF ca medie aritmetică a 
acestora: 

]...[
9
1],5,1[: 6961 GGRCFNRCF ++=→  

O valoare medie a acestei variabile sub valoarea 3 indică o contribuţie 
negativă a celor nouă elemente în lupta cu combaterea corupţiei. Mediile celor 
nouă variabile primare, dar şi a variabilei agregate se prezintă în tabelul 9. 
Distribuţia variabilei agregate RCF este prezentată în graficul din figura 7. 

 

 
Figura 7. Distribuţia valorilor variabilei RCF 
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Tabelul 9 
Indicatori pentru caracterizarea formei variabilelor folosite pentru măsurarea 

contribuţiei unor factori la reducerea corupţiei 
 Variabilele 
 G61 G62 G63 G64 G65 G66 G67 G68 G68 RCF 
Media 3,6 3,4 3,5 3,5 2,6 2,8 3,1 3,3 3,3 3,2 
Abaterea 
standard 

1,25 1,13 1,13 1,12 1,33 1,29 1,16 1,13 1,13 0,87 

Skewness -0,74 -0,32 -0,32 -0,67 0,23 0,12 0,01 -0,09 -0,13 0,87 
Kurtosis -0,53 -0,64 -0,48 -0,27 -1,15 -1,12 -0,87 -0,82 -0,83 -0,36 

 

3.6 3.4 3.5 3.5

2.6

2.8
3.1

3.3 3.3 3.2

1

2

3

4

5
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Figura 8. Media variabilelor folosite pentru măsurarea contribuţiei  
unor factori la reducerea corupţiei 

 
Rezultatele mai sus obţinute permit formularea următoarelor observaţii: 
 contribuţia cea mai importantă pentru reducerea corupţiei o are mass 

media. Pe nivelul imediat următor se află Biserica şi instituţiile 
abilitate cu combaterea corupţiei; 

 la polul opus se află clasa politică de la nivel central şi local care 
favorizează corupţia; 

 funcţionarii publici din APC au o poziţie neutră în lupta împotriva 
corupţiei. 
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8. Caracteristici  ale achiziţiilor publice şi impactul lor asupra corupţiei 
Evaluarea achiziţiilor publice se realizează în raport cu următoarele patru 

elemente: 
 desfăşurarea procesului de achiziţii publice; 
 preţurile produselor şi serviciilor achiziţionate; 
 sistemul de control al achiziţiilor publice; 
 analizarea plângerilor legate de achiziţiile publice. 

 
Pentru evaluarea gradului de satisfacţie în raport cu fiecărui element se 

defineşte o variabilă primară folosind o scală de măsură cu cinci valori:  
1 – nemulţumirea este totală; 2 – gradul de nemulţumire este redus; 3 – gradul 
de mulţumire este moderat; 4 – gradul de mulţumire este destul de mare şi  
5 – gradul de mulţumire este ridicat. Distribuţiile pentru cele patru variabile 
primare sunt prezentate în tabelul 10. 

 
Tabelul 10 

Evaluarea sistemului de achiziţii publice pe baza a patru elemente 
Gradul de mulţumire 

Variabila În mare 
măsură 

Destul de 
mult Moderat Într-o măsură 

nesemnificativă Deloc NR 
D41 7,8 7,4 38,0 25,0 21,3 0,4 
D42 7,8 12,6 38,4 25,2 15,4 0,6 
D43 8,7 10,0 34,0 27,3 19,5 0,6 
D44 9,6 15,8 30,8 26,7 16,3 0,7 

 
Pentru o evaluare globală a gradului de satisfacţie a angajaţilor în raport 

cu sistemul de achiziţii publice se defineşte variabila agregată ESA ca medie a 
celor patru variabile primare: 

]...[
4
1],5,1[: 4441 DDESANESA ++=→  

Pentru variabilele primare şi variabila agregată se calculează nivelul 
mediu pe baza a 533 de valori individuale.  

 
Tabelul 11 

Indicatorii  variabilelor folosite pentru caracterizarea sistemului de achiziţii publice 
Variabila Media Abaterea medie pătratică 

D41 3,4 1,140 
D42 3,3 1,112 
D43 3,4 1,165 
D44 3,2 1,190 
ESA 3,3 1,046 
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Figura 9. Distribuţia variabilei ESA 
 
Pentru a evalua în ce măsură actualul sistem de achiziţii publice induce 

corupţie în sistem se defineşte variabila primară: 
}5,4,3,2,1{:5 →ND  

Pentru definirea acestei variabile s-a folosit o scală de măsură cu cinci 
valori: 1 – sistemul induce în mare măsură corupţie; 2 – induce corupţie într-o 
măsură destul de mare; 3 – induce corupţie într-o măsură moderată; 4 – induce 
corupţie într-o măsură nesemnificativă şi 5 – actualul sistem nu induce corupţie. 
În tabelul 12 se prezintă distribuţia valorilor variabilei .5D  

 
Tabelul 12  

Distribuţia variabilei folosite pentru caracterizarea măsurii în care sistemul de achiziţii 
publice induce corupţie în sistem  (%) 

Măsura în care induce corupţie Frecvenţe Frecvenţe cumulate crescător 
Într-o mare măsură 8,9 8,9 
Destul de mult 19,1 28,0 
Moderat 27,3 55,3 
Într-o măsură redusă 26,7 82,0 
Deloc 16,9 98,9 
NR 1,1 100,0 

 
În graficul din figura 10 se prezintă distribuţia valorilor variabilei mai sus 

definite pentru a evalua în ce măsură actualul sistem de achiziţii publice induce 
corupţie în sistem. Media variabilei este egală cu 3,2, iar abaterea medie 
pătratică este 1,205. 
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Figura 10. Distribuţia valorilor variabilei D5 
 
Pentru cele şapte variabile primare se calculează nivel mediu ca o măsură 

a capacităţii de intervenţie a fiecărei categorii profesionale pentru inducerea de 
corupţie în sistemul achiziţiilor publice. Mediile şi abaterile standard sunt 
prezentate în tabelul 14. Pentru calcularea acestor indicatori au fost folosite 528 
de valori individuale. 

 
Tabelul 14  

Indicatori statistici pentru variabilele D61,...,D67 
Variabila Indicatorul 

D61 D62 D63 D64 D65 D66 D67 
 Media 3,3 3,1 3,1 3,1 3,2 3,9 4,0 
 Abaterea standard   1,44  1,46  1,43  1,42   1,30   1,09   1,02 
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Figura 11. Mediile variabilelor folosite pentru a evalua în ce măsură anumite categorii  
de persoane pot induce corupţie prin achiziţiile publice 

 

9. Concluzii 
Pentru obţinerea datelor statistice s-a aplicat la nivelul unui eşantion 

reprezentativ un chestionar statistic. În această lucrare au fost prezentate o serie 
de statistici legate de aspecte importante ale fenomenului corupţiei. Astfel au fost 
avute în vedere următoarele: măsurarea nivelului corupţiei de la nivelul unor 
sectoare de activitate şi de la nivelul instituţiei în care lucrează angajatul din 
administraţia publică care a răspuns la chestionar; identificarea unor factori 
importanţi care contribuie la creşterea corupţiei; evaluarea gradului de încredere a 
angajaţilor din administraţie cu privire la posibilitatea reducerii acesteia într-un 
orizont de timp determinat; estimarea efectelor corupţiei asupra unor domenii 
importante de activitate; măsura în care anumite elemente contribuie la reducerea 
corupţiei; identificarea unor caracteristici ale sistemului de achiziţii publice şi a 
măsurii în care acestea contribuie la reducerea sau creşterea corupţiei. 

Potrivit opiniei angajaţilor din administraţia publică, nivelul corupţiei se 
situează încă la un nivel foarte ridicat. Dintre cei mai importanţi factori 
menţionăm sistemul de salarizare, presiunea din partea sistemului politic şi 
cadrul legal. O serie de instituţii precum mass media şi Biserica au contribuit la 
reducerea corupţiei din societate. În schimb, comportamentul clasei politice a 
contribuit la menţinerea corupţiei la un nivel ridicat. Achiziţiile publice 
reprezintă o altă sursă importantă pentru propagarea corupţiei.  
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