II
S C A D E C O R U P ŢI A ? C E P O AT E FA C E G U V E R N U L ,
N U D O A R D N A , P E N T R U A S T ĂV I L I D I N FA ŞĂ
F E N O M E N U L S P O L I E R I I S TAT U L U I
Numeroasele trimiteri în judecată, arestări
preventive şi condamnări rezultate în
urma activităţii Direcţiei Naţionale
Anticorupţie (DNA), au condus la ideea
că Româniadevine un model pozitiv
în lupta împotriva corupţiei. În ciuda
arestărilor preventive aproape cotidiene,
este foarte greu de spus dacă într-adevăr
corupţia scade în sectoarele afectate, dacă
aceste arestări au şi un scop preventiv, nu
doar unul punitiv şi dacă regulile jocului
se modifică în sfârşit, corupţia devenind
mai mult excepţia decât regula. Acest text
examinează starea de fapt, consecinţele
corupţiei şi tendinţele noi, apărute în
ultimii ani, pentru a oferi, pe bază de
dovezi, o hartă clară de reforme pentru
controlarea fenomenului şi reducerea
oportunităţilor pentru corupţie, nelăsând
doar pe seama DNA sarcina de a curăţa
după ce actul se produce.
Această secţiune este bazată pe două
rapoarte comparative ale Alinei MungiuPippidi pentru preşedinţia olandeză a UE
şi pentru Comisia Europeană, adaptate
pentru a discuta în particular cazul
României1. Corupţia este definită la nivel

instituţional ca deviere de la normele
legale ale imparţialităţii şi impersonalităţii
în guvernare, aşa cum sunt prevăzute de
Convenţia Naţiunilor Unite contra corupţiei
şi de codurile administrative naţionale. Un
manual pentru funcţionarii publici suedezi
este cel mai clar atunci când specifică: „În
implementarea alegerilor şi politicilor
publice, oficialii nu trebuie să ia nimic în
considerare despre un caz sau cetăţean
care nu este stipulat dinainte în politica
respectivă sau lege”2. Cu alte cuvinte,
faptul că ştim ceva despre o persoană sau
o firmă nu trebuie să ne influenţeze decizia
privitoare la acea persoană sau firmă.
Toată lumea trebuie tratată impersonal şi
egal. Orice deviere de la acest principiu,
de exemplu în alocarea resurselor, este
măsurabilă în metodologia pionierată
de Alina Mungiu-Pippidi3 şi deci poate
fi măsurată în timp, precum şi examinat
impactul unei intervenţii prin compararea
înainte şi după. Acest lucru este posibil
datorită existenţei noilor resurse digitale
despre cheltuieli şi achiziţii publice. De
exemplu, cercetătorii au măsurat devierea
pe baza datelor din Tender Electronic Daily
(TED) − Suplimentul la Jurnalul Uniunii

Mungiu-Pippidi, A.(2013) „The good, the bad and
the ugly: controlling corruption in the European
union.” Advanced Policy Paper for Discussion in the
European Parliament 9, disponibil la: http://www.
bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Presse/
imported/downloads/xcms_bst_dms_37612_37613_2.
pdf; Mungiu-Pippidi, A. et all (2016) Public integrity
and trust in Europe, raport pentru Preşedinţia Olande-

ză a UE, disponibil la: https://www.government.nl/
binaries/government/documents/reports/2016/01/18/
public-integrity-and-trust-in-europe/hertie-2015-public-integrity-and-trust-in-europe-final.pdf
2
Strömberg, H. (2000), Allmän Förvaltningsrätt, Malmö:
Liber
3
Mungiu, A. (2006) „Corruption: Diagnosis and treatment.” Journal of democracy 17, nr. 3, pp. 86-99.
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Europene pentru achiziţii publice – şi
au dezvoltat o metodologie de evaluare
a riscurilor. Printre cele mai eficace şi
nesofisticate măsurători este cea a licitaţiilor
cu un singur participant, care indică de
regulă existenţa favoritismului faţă de
anumite firme. Se ajunge la un singur
participant dacă nu există transparenţa
ofertei, termenii de referinţă sunt viciaţi ca
să excludă pe cine nu trebuie, sau pur şi
simplu dacă firmele cred că licitaţia e trucată
şi nu se mai prezintă. Există în principiu şi
situaţii necorupte, dar greu de găsit la valori
de peste 4 milioane de euro pentru licitaţii

cum sunt cele din această bază de date, dat
fiind că Europa este o piaţă competitivă
şi, la valoarea aceasta, este ilegal să se facă
încredinţare directă. Într-o perspectivă
comparativă, România are 22% asemenea
situaţii la contractele din TED, deci face
parte din grupul de ţări problematice, aflate
peste media europeană, care este 14%, dar și
mai departe de pragul de 10%, care poate fi
considerat bună practică (vezi Figura 1).
E de remarcat, însă, că ţări ca Polonia,
care au o reputaţie mult mai bună decât
România, au o situaţie mult mai proastă, cu
peste 40% alocări cu un singur ofertant.

Figura 1. Media contractelor cu un singur ofertant acordate între 2009 şi 2013 (în procente)

Sursă: Tenders Electronic Daily (TED), date publicate de DG GROW al Comisiei Europene

11

SAR RAPORT ANUAL DE ANALIZĂ ŞI PROGNOZĂ 2016
Figura 2 arată conexiunea dintre un singur
ofertant şi scorul de corupţie pe ţară, cu
Polonia şi Estonia ca excepţii la regulă. În
rest, scorurile sunt semnificativ asociate.
Este foarte probabil ca Estonia să fie o

excepţie reală, fiind o ţară foarte mică, unde
piaţa este mai restrânsă, iar Polonia să aibă
scoruri de corupţie mult mai bune decât
merită.

Figura 2. Contracte cu un singur ofertant şi controlul corupţiei

Surse: WGI Control al Corupţiei (2013) şi Tenders Electronic Daily

Situaţia României se vede cel mai bine din
datele colectate pentru secţiunea pe achiziţii
din acest raport, corelate aici (Tabel 1.) cu
datele condamnărilor pe an pentru cazuri
instrumentate de DNA. În cazul României şi
al domeniului construcţiilor, selectat pentru
că reprezintă majoritatea cheltuielilor
bugetului pentru achiziţii, asistăm la o
scădere dramatică a licitaţiilor cu un singur
ofertant. Acestea au ajuns să reprezinte doar
8% din valoarea tuturor contractelor şi 12%
din numărul lor, de la aproape o treime în
anul 2007, sub guvernul Tăriceanu. Scăderea
începe deja în anul 2012 şi corespunde atât
numărului de condamnări mai mare în
cazurile anchetate de DNA (deşi acestea
nu sunt doar din domeniul construcţiilor,

reflectă clar creşterea riscului de corupţie),
cât şi creşterii exponenţiale a supravegherii
publice a acestor contracte. În anul 2012, pe
platforma România Curată se înregistrau
4.000 de descărcări lunare ale formatului
de plângere penală la DNA. În anul 2015,
cifra a ajuns la 14.000 în medie lunară
şi corespunde creşterii de denunţuri
recepţionate de DNA.
În acest climat de supraveghere intensă,
este pur şi simplu mult mai greu ca alocarea
preferenţială să se facă prin asemenea
procedee pe faţă. Captura agenţiilor
(autorităţilor contractante), nu a scăzut însă
în domeniul construcţiilor, dar vedem un
declin în valoarea contractelor preferenţiale
date pe motive politice, deşi numărul lor
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nu este prea diferit. Indicatorul nostru
consideră că o autoritate contractantă este
capturată dacă, din totalul contractelor de
peste 1 milion euro, proporţia atribuită de
către aceasta pe an către un singur ofertant
depăşeşte 50% în condiţiile în care acea

autoritate a oferit cel puţin 3 contracte în
acel an. În mod evident, aceasta e doar
captura pe faţă. Sub pragul de 1 milion de
euro sau într-o formă mai subtilă pot exista
multe alte contracte preferenţiale.

Tabel 1. Indicatori ai particularismului în achiziţiile publice
din domeniul construcţiilor în România
Valoarea contractelor din construcţii (% din total)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Un singur ofertant

30,8%

24,1%

21,6%

26,4%

22,4%

12,9%

8,4%

Conexiuni politice

23,4%

31,3%

20,3%

16,4%

19,7%

16,5%

13,6%

Captura agenţiilor

18,5%

11,8%

17,3%

20,9%

21,7%

9,3%

18,6%

Total particularism

51,7%

52,9%

43,9%

53,0%

49,1%

34,0%

39,4%

Numărul contractelor din construcţii (% din total)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Un singur ofertant

30,1%

27,6%

20,3%

24,0%

24,2%

17,6%

12,2%

Conexiuni politice

22,7%

21,5%

19,9%

19,3%

19,7%

17,7%

17,3%

Captura agenţiilor

9,4%

8,5%

8,3%

7,4%

8,1%

7,5%

5,9%

Total particularism

47,7%

45,3%

41,1%

42,7%

43,5%

37,2%

33,1%

109

97

131

154

298

743

1051

Condamnări definitive pentru fapte de corupţie (cazuri
instrumentate de DNA)

Notă: Indicatorul „Total particularism” se referă la numărul de contracte, precum şi valoarea lor însumată,
care au fost atribuite prin una dintre principalele trei forme de favorizare a firmelor (licitaţie cu ofertant unic,
pe baza conexiunilor politice sau ca urmare a unei relaţii de capturare). Am considerat că o firmă are conexiuni
politice dacă a făcut o donaţie unuia sau mai multor partide politice sau dacă mass-media sau anchetele penale
au identificat relaţii între firmă şi oameni politici/funcţionari publici.
Sursă: Doroftei M. şi Dimulescu V. (2015) „Corruption Risks in the Romanian Infrastructure Sector” în
Mungiu-Pippidi, A. (ed.) The Anticorruption Report, Volume 3: Government Favouritism in Europe. Barbara
Budrich Publishers, disponibil la http://anticorrp.eu/wp-content/uploads/2015/06/D8.1.5-Romania.pdf
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Tabelul 1 indică faptul că, între 2007 şi
2013, în medie 42% dintre tranzacţii şi 46%
din suma totală cheltuită sunt preferenţiale
pe faţă, cu o evoluţie pozitivă din cauza
scăderii licitaţiilor cu un singur ofertant,
astfel încât cifra pe 2013 scade la doar o
treime licitaţii preferenţiale din total, de la
aproape jumătate în 2007.
Diferenţa dintre valorile din clasamentul
european şi cel românesc în ceea ce priveşte
un singur ofertant sunt datorate caracterului
nereprezentativ al TED, care conţine doar
contractele mari. Încă nu avem o situaţie
completă la nivelul tuturor achiziţiilor,
deşi Agenţia Naţională pentru Achiziţii
Publice (ANAP) şi-a asumat să urmărească
acest indicator simplu, cerând tuturor
ordonatorilor de credite să raporteze şi să
justifice asemenea situaţii1.

Corupţia în construcţiile publice nu ne
interesează doar prin aspectul ei imoral –
faptul că unele companii sunt discriminate
şi altele favorizate. În realitate, după
cum reiese din graficele următoare, în
România nu merită să se investească în
construcţii, unde se cheltuie proporţional
mai mult decât în restul ţărilor membre
pentru rezultate mai proaste. Practic, timp
de zece ani au fost risipiţi banii investiţi
în construcţii, cu rezultate aprope nule,
reducând investiţiile din sănătate sau
educaţie. Graficul următor (Figura 3), arată
că o ţară investeşte disproporţionat mai
mult în construcţii cu cât este mai coruptă,
pentru că rentele din construcţii sunt mai
mari, cum se şi vede din procesele lui
Andrei Chiliman, Nelu Iordache etc.

Figura 3. Corupţia şi cheltuielile din infrastructură

Surse: WGI Control al Corupţiei (2013) şi cheltuielile în OCDE pentru infrastructură terestră de transport
(2013)
Strategia Naţională în Domeniul Achiziţiilor Publice
2015-2020, p. 153, disponibil aici: http://anap.gov.ro/
web/wp-content/uploads/2015/12/Strategia-NationalaAchizitii-Publice-final.pdf
1
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Graficul arată relaţia statistic semnificativă
dintre corupţie şi cheltuielile din infrastructură,
în special marile proiecte (nu banii de
mentenanţă). România şi Croaţia, ambele
printre cele mai corupte cinci ţări din UE-28,
cheltuie de aproape două ori peste media
europeană pentru infrastructură de transport.
Situaţia a fost similară în Italia şi Grecia înainte
de criza financiară, însă din 2008 nivelul
cheltuielilor în acest domeniu a scăzut până la
valori apropiate mediei regionale.
Desigur, un motiv pentru care ţările mai
corupte din Europa cheltuie mai mult
pentru infrastructură este că sunt şi mai
puţin dezvoltate: România şi Croaţia încă
au nevoie să construiască o infrastructură
modernă de transport, în timp ce ţări precum
Danemarca sau Olanda deja o au. Corupţia
însă subminează efectele acestor investiţii.
Din moment ce construcţia de mari proiecte
este mai prielnică decât mentenanţa acestora
pentru sustragerea de fonduri sau pentru
plata unor favoruri politice, corupţia adesea
direcţionează către construcţie bani

destinaţi mentenanţei. România este un
exemplu perfect în acest sens: deşi investeşte
în infrastructură cel mai mult din UE
(de peste două ori mai mult decât media
regională), calitatea acestei infrastructuri
nu s-a îmbunătăţit în ultimii 10 ani. Date
din Global Competitiveness Report despre
calitatea drumurilor arată că România a
coborât de pe locul 100 mondial în 2006-2007
pe locul 121 în 2014-20152. Mai mult, calitatea
infrastructurii din România este similară
celei din Bulgaria, care investeşte mai puţin
de jumătate din cât alocă România acestui
sector. La polul opus, Olanda are printre
cele mai mici cheltuieli în acest sector al
construcţiilor, dar printre cele mai de calitate
infrastructuri din UE.
Fenomenele semnalate aici nu ar trebui
să fie o surpriză. Avem o relaţie statistic
semnificativă între corupţie şi ineficacitate.
Cu alte cuvinte, dacă nu putem curăţa
corupţia măcar să nu mai investim banii
în autostrăzi – nu se vor materializa
niciodată. Graficul (Figura 4) arată asocierea

Figura 4. Eficacitatea guvernului se corelează cu integritatea publică

Surse: Indicatorul Control al Corupţiei al Băncii
Mondiale (2012) şi Indexul Integrităţii Publice (2014)

Doroftei M. şi Dimulescu V. (2015) „Corruption Risks
in the Romanian Infrastructure Sector” în MungiuPippidi, A. (ed.) The Anticorruption Report, Volume 3:
Government Favouritism in Europe. Barbara Budrich Publishers, disponibil la: http://anticorrp.eu/publications/
volume-3-government-favouritism-in-europe/
2
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semnificativă dintre corupţie, calculată
prin metoda obiectivă dezvoltată de
Mungiu-Pippidi şi Dadasov (2016) şi
eficienţa guvernamentală calculată de Banca
Mondială. Din nou, România şi Bulgaria
aproape se confundă şi confirmă perfect
regula.

birocratice poate, de exemplu, descuraja
deschiderea de noi afaceri în mod oficial,
împingându-le către sectorul informal. Pe de
altă parte, într-un mediu în care politicienii
fac abuz de prerogativele lor, cetăţenii
pot fi, de asemenea, reticenţi în a-şi plăti
impozitele, ştiind că banii lor vor ajunge
în buzunarele elitelor din conducere4.
Corupţia la nivel înalt poate duce şi la o
structură ineficientă de impozitare dacă se
introduc reglementări favorabile industriilor
influente5.
La nivelul UE, se observă o corelaţie
negativă între corupţie şi colectarea de
taxe (Figura 5). Asocierea este statistic
semnificativă şi robustă, Lituania,

Impactul corupţiei asupra
colectării de taxe
Corupţia s-a dovedit că are un impact
negativ semnificativ asupra veniturilor
unei ţări din taxe şi impozite3. Motivele
sunt multiple. Un nivel ridicat al corupţiei

Figura 5. Corupţia şi colectarea de taxe şi impozite

Surse: WGI Control al Corupţiei (2013) şi statistici Eurostat privind veniturile din taxe şi impozite (2014).
Fjeldstad, O. şi Tungodden, B. (2003) Fiscal corruption: a vice or a virtue?, World Development, vol. 31, nr.
8, pp. 1459-1467
Tanzi, V. şi Davoodi H.R. (2001) „Corruption, Growth,
and Public Finances” în A.K. Jain (ed.), The Political
Economy of Corruption, New York, Routledge, pp. 89110
3

Mungiu-Pippidi, A. (2015) “Fixing Europe Is About
Performance, Not Democracy”, în Global Policy, vol.
6, nr. S1, pp. 115-126
5
Attila, J. (2009) Is corruption contagious? An econometric
analysis, Institutul Norvegian de Afaceri Internaţionale
(NUPI) Working Paper 742.
4
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România şi Bulgaria fiind pe poziţiile cele
mai proaste, în timp ce Danemarca este din
nou în frunte. Cazurile Italiei şi Irlandei
sunt însă excepţii: Italia are o colectare mai
bună de taxe şi impozite decât ar reieşi din
scorul primit pentru controlul corupţiei, în
timp ce Irlanda ar trebui să aibă o rată mai
bună de colectare, dat fiind scorul său bun
de control al corupţiei.

cât o ţară este mai coruptă, cu atât reuşeşte
să atragă, să cheltuie şi să deconteze mai
puţine fonduri de coeziune din partea
UE. Astfel se formează un cerc vicios,
din moment ce asemenea fonduri au ca
scop dezvoltarea, fără de care corupţia
prosperă. Figura 6. arată că printre cele
mai corupte ţări din UE au probleme în
absorbţia fondurilor de coeziune. Croaţia
absoarbe numai 45%, iar România, Italia şi
Bulgaria reuşesc să absoarbă undeva între
55% şi 66%. Însă, corupţia nu este singurul
factor care afectează absorbţia: Letonia şi
Grecia, ţări cu scoruri de control al corupţiei
asemănător ţărilor antemenţionate, au rate
de absorbţie de peste 80%. Mica diferenţă
în scorurile pentru control al corupţiei nu
poate explica acest fapt.

Corupţia scade absorbţia
de fonduri europene
Finalmente, corupţia este distrugătoare atât
pentru fondurile bugetare, cum am arătat
mai sus, cât şi pentru cele europene. Cu

Figura 6. Rata de absorbţie a fondurilor UE şi corupţia

Surse: WGI Control al Corupţiei (2013) şi Comisia Europeană, „Fonduri UE pentru coeziune - statistici cheie”.
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Ce nu reduce corupţia. Dovezile

Risk Guide (ICRG), întrucât acesta este
disponibil de mai mult timp decât indicatorul
de control al corupţiei al Băncii Mondiale, sau
oricare altul. Linia descendentă din Figura
7. arată că, în medie, scorurile ICRG nu s-au
îmbunătăţit, ci chiar au scăzut în cei cinci ani
după înfiinţarea unei AAC8. Acest trend nu
înseamnă că anchetarea cazurilor de corupţie
nu poate da rezultate. Poate, aşa cum arată
cazul Italiei cu celebra sa campanie mani pulite.
Exemplul italian arată, însă, şi că bazarea
strict pe o abordare puternic represivă faţă de
corupţie nu este suficientă pentru a evolua de
la particularism la universalism etic. În ciuda
unor anchete mai eficace, nivelul corupţiei din
Italia nu a scăzut.
Primul raport anticorupţie al Comisiei
Europene oferă câteva exemple de AAC-uri
de succes: agenţia din Slovenia (mai mult
o comisie de prevenţie, nu o AAC tipică
după definiţia OCDE), a reuşit să obţină
transparenţă fiscală; cea din România, activă
în arestarea politicienilor de top în ciuda
acuzaţiilor de manipulare politică; şi cea
spaniolă. În ciuda acestor pretinse succese,
scorul niciuneia dintre ţările menţionate nu
s-a îmbunătăţit în perioada de activitate a
acestor agenţii: scorurile Sloveniei şi Spaniei
chiar s-au deteriorat puţin în ultimul
deceniu. Mai mult, dacă agenţia are puteri
ample de trimitere în judecată, există un
risc serios de abuz politic sau de represalii
contra justiţiei din partea puterilor executive
sau legislative9. Buna guvernare necesită
o abordare mai amplă sau apare riscul să
apară aşa-numitul paradox al lui Zeno, în
care Ahile fuge mai repede decât ţestoasa,
dar nu o prinde niciodată. Eficacitatea
anticorupţiei trebuie să fie măsurată
printr-o reducere a corupţiei.

Un număr de surse internaţionale, mai ales
analiza Organizaţiei pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică (OCDE) din 2014,
afirmă că nu există niciun caz de succes care
să ateste eficacitatea strategiilor anticorupţie
ale comunităţii internaţionale6. Motivele
pentru care corupţia este greu de redus ţin
de o teorie slabă a schimbării, perpetuată de
luptătorii anticorupţie.
Succese există, însă ele sunt bazate pe
leadership domestic şi emulaţie, nu pe
sfaturi internaţionale7. Această secţiune
oferă dovezi în ceea ce priveşte ineficienţa
celor mai răspândite unelte anticorupţie
din anii ’90 şi 2000: agenţiile anticorupţie şi
înăsprirea reglementărilor pentru finanţarea
partidelor politice şi candidaţilor la alegeri.
Înfiinţarea de agenţii anticorupţie
specializate (AAC-uri), a fost una dintre
principalele recomandări instituţionale
de până acum la convenţiile anticorupţie.
Comunitatea internaţională a devenit
principalul promotor al AAC-urilor,
recomandând crearea lor ca instrument
important pentru arhitectura instituţională
şi strategia anticorupţie a unei ţări. AACurile au fost promovate de mai multe
convenţii – UNCAC, Convenţia Uniunii
Africane, Convenţia Inter-Americană,
Convenţia Consiliului Europei – precum şi
de UE în timpul procesului de lărgire. În
total, 18 state membre ale UE au înfiinţat
AAC-uri până în prezent.
Figura 7 prezintă evoluţia scorurilor de
corupţie în cei cinci ani dinainte şi după
înfiinţarea unei AAC în respectivele ţări.
Pentru acest exerciţiu am folosit măsurătoarea
riscului de corupţie din International Country
Kiltgaard R. (2014) Addressing orruption together,
raport pentru OCDE, disponibil la: http://www.oecd.
org/dac/governance-peace/publications/FINAL%20
Addressing%20corruption%20together.pdf
7
Mungiu-Pippidi, A. (2014). Why Control of Corruption Works–When it Does. în A. Mungiu-Pippidi (ed.),
The Anticorruption Report, Vol. 2: The Anticorruption
Frontline. Germania: Barbara Budrich Publishers, disponibil la: http://anticorrp.eu/publications/volume
6

Am testat şi prezenţa unei AAC – folosing o variabilă de tip 1 sau 0 – şi anii de la înfiinţarea sa printr-o
regresie, arătând că niciuna nu este asociată în mod
semnificativ cu un control mai bun al corupţiei.
9
Meagher, K. (2005), „Social capital or analytical liability? Social networks and African informal economies”
în Global Networks, Vol. 5, nr. 3, pp. 217-238
8
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Figura 7. Controlul Corupţiei înainte şi după înfiinţarea de AAC-uri

Surse: Indicatorul de risc al corupţiei Political Risk Services (1-6 cel mai bun) şi anul înfiinţării unei AAC
conform bazei de date ERCAS (1984-2011; calcule proprii)

Capitolele pe ţară ale recentului Raport
Anticorupţie al UE10 au pus accent pe
legislaţia finanţării partidelor. La nivel
global, partidele politice au reputaţie
proastă din cauza corupţiei. Conform
ultimului număr al Barometrului Global
al Corupţiei (2013), în 51 de ţări din
107, oamenii percep partidele politice
ca fiind instituţiile cele mai afectate de
corupţie: ţările în care partidele nu sunt
în topul organizaţiilor percepute ca fiind
corupte nu sunt în general democraţii.
În ţările europene, GRECO, o reţea
interguvernamentală de state membre ale

Consiliului Europei, este activă de mult în
advocacy pentru reforma partidelor politice.
Contextele diferite de guvernare sunt,
din nou, foarte utile pentru a explica de
ce partidele politice şi felul în care sunt
finanţate constituie una dintre cele mai
vulnerabile zone de corupţie chiar şi în
cele mai avansate democraţii, precum
Franţa sau Statele Unite: partidele politice
reprezintă, mai ales în democraţiile
emergente, organizaţii al căror scop
precis este acapararea puterii. În cele
mai avansate societăţi, corupţia ia forma
favorurilor pe piaţă, pe măsură ce lobbyiştii se întrec pentru a avea legi propice
intereselor lor11. Însă, în afara acestui grup

Raport Anticorupţie al UE (2014), disponibil la:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf
10

Johnston, M. (2006), Syndromes of Corruption - Wealth,
Power, and Democracy, Cambridge University Press
11
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mic de ţări dezvoltate, în cele mai multe
societăţi, câştigarea alegerilor înseamnă că
funcţiile publice (nu numai cele politice, ci
majoritatea), precum şi grosul resurselor
publice se duc la câştigător12. Politica este
inerent particularistă, susţinătorii partidelor
câştigătoare considerându-se mai îndreptăţiţi
să colecteze „câştiguri” decât cei ai partidelor
necâştigătoare – un joc de cine ce primeşte13.
Pentru a beneficia de favoruri sub forma
legilor preferenţiale, concesii sau contracte
publice, firmele finanţează partidele politice.
Însă, în contexte particulariste, discreţia
partidelor aflate la guvernare merge mult
mai departe. Fonduri subnaţionale, dar
şi contracte publice sunt alocate în mod
particularist: resursele administrative sunt
larg folosite în scop personal. Capitalul care
alimentează corupţia politică nu provine
numai din mita oferită de un afacerist unui
politician (comisioane sau parandărăt), ci şi
din practic toate resursele publice care se pot
folosi discreţionar, în mod particularist14. Însă
politicile de curăţire a finanţării partidelor
se referă mereu la o mică parte a veniturilor
oficiale ale acestora. Se pot schimba regulile
jocului din această perspectivă îngustă?
Pentru a răspunde acestei întrebări, am
folosit date din Baza de Date a Finanţării
Politice oferită de Institutul Internaţional
pentru Democraţie şi Asistenţă Electorală
(IDEA) pentru a compila un scor care
surprinde reglementările finanţării
politice (scor FP). Baza de date IDEA
listează indicatori specifici care acoperă
practici legale referitoare la finanţarea
din surse publice şi private a partidelor
politice şi candidaţilor, inclusiv restricţiile
pe cheltuieli, cerinţele de raportare,
monitorizarea, precum şi sancţionarea.
Scorul nostru este o medie a variabilei de

tip 0 sau 1 care se referă la (ne)existenţa
acestor reglementări. Pe scurt, cu cât scorul
este mai mare, cu atât este mai strict cadrul
legal pentru finanţarea politică. Aşa cum
reiese din Figura 8., relaţia dintre restricţiile
impuse finanţării partidelor şi controlul
corupţiei este negativă. Deci, cu cât sunt mai
multe restricţii asupra finanţării politice,
cu atât o ţară este mai coruptă şi invers.
Într-adevăr, unele state fost comuniste
din UE (Letonia, Bulgaria, Croaţia), dar şi
Grecia, au reglementări stricte ale finanţării
politice, dar şi scoruri joase de control al
corupţiei. Pe de altă parte, avem Olanda şi
Danemarca, care au puţine reglementări
şi control al corupţiei bun. Răspunsul la
întrebarea nostră este, cum era de aşteptat,
negativ. În contextul particularismului, mai
multe restricţii pe finanţarea politică nu
reuşesc un control mai bun al corupţiei. Cel
mult pot creşte comportamentele ilegale.
Pe scurt, lipsa de eficacitate a măsurilor
anticorupţie testate (înfiinţarea de AAC-uri,
reglementările privind finanţarea politică şi
transparenţa financiară) a condus la câteva
concluzii parţiale importante:
1. Ţările care au realizat un control eficient
al corupţiei în Europa au reuşit această
performanţă mai degrabă prin alte mijloace
decât prin intermediul legislaţiei stricte sau
abordării represive.
2. Contextele de guvernare, respectiv
regulile jocului care modelează alocările
sociale într-o societate, sunt agregări
complexe de factori. Chiar dacă unii factori
par semnificativi, cum ar fi transparenţa
fiscală, este nevoie să înţelegem mai bine
întregul complex de control al corupţiei.
Este puţin probabil ca o singură instituţie
sau un singur instrument să ajute evoluţia
de la corupţie la integritate.

Mungiu-Pippidi, A. (2006), op. cit.
Lasswell, H.D. şi Kaplan, A. (1950), Power and Society; A Framework for Political Inquiry
14
della Porta, D. şi Vanucci, A. (1999), Corrupt Exchanges, Actors, Resources and mechanisms of political
Corruption, New York

Acest cadru complex l-am dezvoltat şi
testat în activitatea noastră anterioară. Îl
reconstruim aici pentru UE-28.

12
13
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Figura 8. Corupţia şi restricţiile finanţării politice

Sources of data: WGI Control al Corupţiei (2013) şi Institutul Internaţional pentru Democraţie şi Asistenţă
Electorală (IDEA), Baza de Date a Finanţării Politice (2012)

Ce funcţionează. Dovezile

anumit grad de putere profită, în fapt, de
pe urma unei astfel de puteri prin primirea
a mai mult decât partea lor cuvenită, prin
privilegiu sau mită. În sens larg, situaţia de
echilibru optim presupune ca puterea să fie
suficient de dispersată; regulile să fie clare
şi contribuabilii în măsură să pedepsească
primirea unui folos necuvenit. Mai precis,
în lucrarea noastră anterioară15, am propus
un model care explică corupţia la nivel
naţional ca un echilibru între resurse şi
constrângerile impuse atât de către stat
cât şi de către societate, bazat pe o lungă
tradiţie de a percepe şi a aborda corupţia
ca un echilibru16. Conform acestui model,
controlul corupţiei poate fi formalizat astfel:

Un control eficient al corupţiei este mai
degrabă rezultatul unui mecanism complex,
care include factori multipli economici,
sociali şi politici. Aşadar controlul corupţiei,
dar şi statul de drept - peste care se
suprapune în mare măsură (corelaţia dintre
cei doi indicatori de guvernare ai Băncii
Mondiale care măsoară pe fiecare este în
jur de nouăzeci la sută) - reflectă o anumită
balanţă a puterii în societate. Încrederea
în guvern reflectă echilibrul durabil al
societăţilor în care cenzura publicului
este suficientă pentru a preveni folosirea
resurselor publice spre beneficiul privat
de către orice grup, astfel încât astfel de
tentative sunt rare. Asemenea cenzură nu
înseamnă doar aplicarea eficace a legii: în
ţările corupte, actorii însărcinaţi cu aplicarea
legii, judecătorii sau orice persoană cu un

Mungiu-Pippidi, A. et all (2011), Contextual Choices
in Fighting Corruption: Lessons Learned, Oslo, Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD)
Mungiu-Pippid. A. (2015), op. cit.
16
Rose-Ackerman, S. (1999) “Political Corruption and
Democracy”. Faculty Scholarship Series. Paper 592. Disponibil la: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_pa15
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Controlul corupţiei = Constrângeri (juridic
+ normativ) - Resurse (putere discreţionară
+ resurse materiale)
Oportunităţile sau resursele care permit
creşterea corupţiei:
1. Resursele de putere discreţionară, care
includ abuzul de autoritate atât al oficialilor
aleşi cât şi al funcţionarilor publici, şi care
se datorează nu numai monopolului, ci
şi accesului privilegiat sub un regim de
putere arbitrar, altul decât monopolul
sau oligopolul (de exemplu cartelul),
calitatea proastă a reglementării sau suprareglementarea sau orice alţi factori care
sporesc arbitrariul administrativ şi politic.
2. Resursele materiale care pot fi alocate
arbitrar, angajarea fără merit în sectorul
public, resursele naturale în proprietatea
statului, subvenţiile şi orice alte forme de
resurse materiale publice care pot fi alocate
clientelar sau corupt.

Această formulă de echilibru a fost testată
empiric pe un număr mare de ţări, folosind
diferite unităţi de măsură a corupţiei17. Un
model de bază şi componentele sale sunt
prezentate aici pentru a ilustra principalii
determinanţi semnificativi de control al
corupţiei pentru UE-28 - un complex
de factori inhibitori ai particularismului
despre care s-a discutat mai sus. Cu ajutorul
acestor determinanţi se elaborează un
indicator compozit, unic, care poate fi
utilizat pentru a evalua nivelul general de
integritate publică din ţara respectivă. În
afară de un fundament teoretic solid, acest
indicator are şi alte avantaje în comparaţie
cu alte măsurători existente cu privire la
buna guvernare. În primul rând, în loc
să folosească date bazate pe percepţie, el
se bazează în mare parte pe componente
obiective şi maleabile, oferind astfel o
viziune clară asupra politicilor de corecţie.
În al doilea rând, acesta poate fi utilizat
pentru comparaţii între ţări şi pe perioade
determinate de timp. În cele din urmă,
construcţia sa urmează o metodologie
relativ simplă şi transparenţă.
În construcţia indicatorului am controlat
şi nivelul de dezvoltare socio-economică,
pentru a ne asigura că nu sunt măsurate
anumite efecte indirecte al diferenţelor care
intervin din cauza nivelului de dezvoltare
diferit al statelor membre UE. Proxy-ul
pe care îl folosim pentru dezvoltare este
Indicele Dezvoltării Umane (IDU), care
cuprinde măsuri privind educaţia, speranţa
de viaţă şi nivelul veniturilor.

Sub egida cenzurii sau a constrângerilor
asupra corupţiei:
1. Constrângerea juridică, aceasta
presupunând un sistem judiciar autonom,
responsabil şi eficace, capabil să pună în
aplicare o legislaţie eficace şi o capacitate de
audit în măsură să monitorizeze soliditatea
activităţii economice şi integritatea acesteia,
în mod independent şi imparţial faţă de
puterea politică.
2. Constrângerea normativă, ceea ce implică
ideea că normele sociale existente girează
integritatea publică şi monitorizează în
mod eficient abaterile de la această normă
(prin intermediul opiniei publice, massmediei, societăţii civile, cetăţenilor cu simţ
critic dezvoltat, alegătorilor etc.). Pentru a
impune sancţiuni eficiente, avem nevoie
de o populaţie de cetăţeni autonomi şi
critici, capabili de acţiune colectivă, nu o
masă de subiecţi dependenţi care doar se
conformează regulilor corupte ale jocului.

Factorii care determină punerea în aplicare
a integrităţii publice sunt:
1. Red tape/birocraţia. Povara
administrativă excesivă şi suprareglementarea creează un context propice
acţiunilor discreţionare ducând la un
risc ridicat de corupţie. Influenţată fiind

pers/592; Klitgaard, R. (1988), Controlling Corruption,
University of California Press.

Mungiu-Pippid. A. (2014), op. cit; Mungiu-Pippid.
A. (2015), op. cit.
17
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de numărul de proceduri, de timpul
necesar pentru a începe o afacere şi de
timpul necesar achitării impozitelor,
măsura propusă de noi pentru simplitate
administrativă se referă la volumul
reglementărilor birocratice pentru
activităţile de afaceri şi antreprenoriat,
aceasta fiind într-adevăr statistic
semnificativă şi puternic asociată cu
controlul corupţiei. În special România şi
Republica Cehă au o performanţă relativ
slabă în aceast sector, pe când Danemarca,
Belgia şi Estonia au o poziţie relativ bună.
2. Bariere comerciale. Deşi sunt corelate
puternic, volumul reglementărilor privind
activităţile economice externe ale unei ţări
nu se suprapun în mod necesar cu gradul de
reglementare birocratică pentru activităţile
de afaceri. Cu toate acestea, se obţine
aceeaşi relaţie între controlul corupţiei şi
deschiderea comercială de jure, măsurată
prin numărul de documente şi timpul
necesar pentru export şi import. Ţările
deschise controlează mai bine corupţia,
eliminând pericolul acţiunilor discreţionare
de la nivelul barierelor comerciale
administrative, permiţând astfel libera
concurenţă. Croaţia, Ungaria şi Grecia sunt
ţările cu cel mai ridicat grad de reglementare;
Irlanda şi Franţa cu cel mai mic.
3. Transparenţă şi e-guvernare.
Transparenţa este un instrument cheie
pentru reducerea discreţiei administrative.
Rate ridicate de penetrare a serviciilor
publice electronice sunt puternic asociate
cu un grad ridicat de control al corupţiei.
Marea Britanie şi Olanda au cele mai bune
rezultate în ceea ce priveşte indicele de
măsură al Serviciilor de E-Government
relevate de studiul elaborat de Naţiunile
Unite, care se bazează pe screening-ul şi
evaluarea site-urile naţionale, portalurilor
de e-servicii şi site-urile ministerelor
educaţiei, sănătăţii, forţei de muncă,
serviciilor sociale şi mediului.

4. Capacitatea de audit. Pe de altă parte,
standardele ridicate cu privire la practicile
de contabilitate şi audit asigură transparenţa
şi integritatea sectorului privat. O măsură
a eficienţei sale relevate de indicele
Competitivităţii al Forumului Economic
Mondial este puternic corelată cu controlul
corupţiei. Finlanda şi Olanda sunt ţările
cu cele mai înalte standarde din Europa.
În România, Croaţia, dar şi în Italia, aceste
standarde par a fi deosebit de scăzute.
5. Un sistem judiciar necorupt şi
independent. Imparţialitatea şi
independenţa sistemului global judiciar
constituie constrângeri şi, prin urmare, sunt
elemente cheie ale unui control eficient al
corupţiei. În funcţie de această variabilă,
România, Croaţia şi, surprinzător, Slovacia
au rezultate mai slabe în comparaţie cu
celelalte state membre.
6. Cetăţenie activă. Instrumentele de
transparenţă funcţionează cel mai bine când
sunt puse în aplicare într-o societate cu o
capacitate puternică de acţiune colectivă.
Cu alte cuvinte, şi în conformitate cu
logica impusă de constrângerile normative,
responsabilitatea socială exercitată de
cetăţenii caracterizaţi prin autonomie
şi spirit critic poate amplifica efectele
de transparenţă în vederea combaterii
corupţiei. În lucrarea noastră anterioară,
am arătat că un control al corupţiei este
semnificativ mai bun în ţările cu un număr
mare de organizaţii ale societăţii civile
şi cu mulţi cetăţeni implicaţi în activităţi
de voluntariat. De exemplu, existenţa
unui drept asumat la informaţie nu
reprezintă un factor determinant al bunei
guvernări, dar devine semnificativ atunci
când este combinat cu o societatea civilă
activă, deoarece activitatea acesteia (prin
solicitări de informaţii, litigii ş.a.), ajută
la dobândirea unei transparenţe reale
a procesului legislativ. Nu există date
actualizate privind activitatea de voluntariat
pentru UE-28. Pentru a oferi un proxy
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Tabel 2. Scorurile de integritate publică în 2015 ale tuturor statelor membre UE, pe regiuni
Indexul
IIP

Simplitate
administrativă

Comerț
deschis

Independența
Justiției

Servicii
de e-guvernare

Utilizatori e-guvernare

Schimbare
IIP 20152014

Media UE

5.68

6.06

5.86

5.89

5.01

5.74

5.50

-0.03

Central &
Est

4.25

5.26

3.86

3.86

3.76

4.36

4.37

-0.02

Bulgaria

2.18

2.10

3.20

1.15

3.83

1.00

1.82

-0.20

Croația

2.52

Cehia

3.13

2.57

1.00

2.88

1.24

3.61

3.81

-0.12

1.54

2.88

4.36

3.99

2.54

3.45

-0.09

Estonia

8.38

10.00

9.24

8.12

6.45

7.28

9.18

0.55

Ungaria

4.54

6.67

1.13

4.72

5.28

4.79

4.62

-0.30

Letonia

5.78

7.51

5.30

4.65

4.96

6.45

5.79

-0.15

Lituania

5.84

8.90

6.37

3.90

3.83

7.16

4.86

0.06

Polonia

3.54

1.00

4.13

4.86

3.83

4.55

2.87

-0.17

România

3.23

6.55

3.68

3.51

1.28

3.37

1.00

0.63

Slovacia

3.64

2.68

3.25

1.00

5.28

3.96

5.68

-0.20

Slovenia

3.92

8.35

2.25

3.28

1.40

3.25

4.97

-0.27

Nord

8.39

8.83

8.45

9.36

8.04

6.57

9.10

-0.21

Danemarca

8.36

8.77

9.24

9.87

6.33

5.97

10.00

-0.13

Finlanda

8.71

8.99

6.92

10.00

10.00

7.28

9.06

-0.17

Suedia

8.10

8.73

9.18

8.20

7.78

6.45

8.25

-0.34

Sud

4.71

5.05

5.11

4.62

3.44

5.68

4.35

-0.04

Cipru

4.27

2.89

5.60

5.59

4.15

3.72

3.69

-0.50

Grecia

4.33

6.62

3.44

3.92

1.52

5.38

5.09

-0.01

Italia

4.15

5.60

5.08

3.67

1.00

7.04

2.52

0.03

Malta

4.46

1.47

4.11

5.91

7.78

2.89

4.62

0.07

Portugalia

5.64

8.32

5.38

5.66

4.03

5.74

4.74

-0.07

Spania

5.38

5.42

7.06

2.96

2.13

9.29

5.44

0.29

Vest

7.36

6.87

8.19

8.35

6.77

7.38

6.57

0.01

Austria

6.36

2.97

7.75

7.08

6.93

7.04

6.38

-0.14

Belgia

7.11

8.97

7.43

8.12

6.13

6.21

5.79

-0.05

Franța

8.03

8.66

9.44

6.66

6.33

10.00

7.08

0.14

Germania

6.37

3.48

7.61

8.56

6.57

6.09

5.91

-0.23

Irlanda

7.40

9.57

10.00

9.37

3.66

6.21

5.56

0.01

Luxemburg

7.03

3.80

7.11

8.81

9.07

5.50

7.90

0.16

Olanda

8.69

9.30

8.17

9.00

8.02

9.17

8.48

0.03

Marea
Britanie

7.85

8.20

7.99

9.23

7.46

8.82

5.44

0.11

Audit

Surse: Eurostat 2015, Banca Mondială, Doing Business Dataset 2015, ONU, E-Government Survey 2014 şi
calcule proprii. Legenda. Scorurile variază de la 1 la 10, cu 10 cel mai bun control al corupţiei.
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conceptului de cetăţenie participativă, vom
folosi procentul de persoane care au folosit
e-serviciile pentru a interacţiona în mod
activ cu autorităţile publice (utilizatori ai
serviciilor de e-guvernare). Această variabilă
ar trebui să completeze indicatorul servicii
de e-guvernare, deoarece surprinde cererea
reală de e-guvernare şi transparenţă a
populaţiei. Datele corespunzătoare provin
din baza de date Eurostat.

de simplificare administrativă şi digitizare a
unor servicii publice.
Faţă de Indexul Integrităţii Publice 2014,
scorul României s-a îmbunătăţit cu 0.63
puncte, România devansând ţări precum
Croaţia şi Cehia şi urcând de pe locul 27
până pe locul 25 în UE. Această creştere
provine aproape exclusiv din simplificare
administrativă.

Tabel 3. Integritatea publică a României şi media UE în 2015
Index de Integritate Publică

Simplitate Administrativă

Deschidere
spre comerţ

Servicii de Utilizatori e-guvere-guvernare
nare

România

3.23

6.55

3.68

3.37

1.00

UE-28

5.68

6.06

5.86

5.74

5.50

Scor minim

2.18 (Bulgaria)

1 (Polonia)

1 (Croaţia)

1 (Bulgaria)

1 (Romania)

Scor maxim

8.71 (Finlanda)

10 (Estonia)

10 (Irlanda)

10 (Franţa)

10 (Danemarca)

Scorul reprezintă media a şase indicatori în valoare standardizată pe o scală de la 1 la 10: simplitate
administrativă, deschidere spre comerţ, standarde de audit, independenţa justiţiei, servicii de e-guvernare şi
utilizatori ai serviciilor de e-guvernare. Sursa: Banca Mondială, Doing Business Dataset 2015 şi calcule proprii

Simplitate administrativă

Indexul de Integritate Publică18 astfel
rezultat, elaborat de European Research
Centre for Anti-Corruption and StateBuilding (ERCAS) şi Hertie School of
Governance la comanda preşedinţiei
olandeze a Uniunii Europene, este înfăţişat
în Tabelul 2. În 2012, România era pe
ultimul loc, pentru ca, în 2014, să se situeze
pe locul 27 din 28 în Uniunea Europeană în
ceea ce priveşte integritatea publică, ultimul
loc fiind ocupat de Bulgaria. Deşi indicele
conţine date din 2014, date mai recente
arată că, în 2015, România a continuat să
progreseze.
Creşterea în intervalul 2012-2014 a fost de
0.75 de puncte. Datele din 2015 arată că
România a avut cea mai mare îmbunătăţire
a scorului de integritate în ultimul an (0.63
puncte), datorată în totalitate unor procese

Indicatorul se referă la numărul de
proceduri şi la timpul necesar pentru a
porni o afacere şi a plăti impozite. În 2012,
românii plăteau de trei ori mai multe taxe
pentru a deschide o afacere decât media
europeană (39 faţă de 13) – cele mai multe
din UE – şi pierdeau în medie 200 de ore
pe an pentru a le achita, echivalentul a 25
de zile de muncă. Datele din 2015 arată o
situaţie mult mai bună în acest sens.
Se observă o creştere spectaculoasă a
scorului pentru simplitate administrativă
(de la 2.7 la 6.55), datorată în mare parte
reducerii de taxe (de la 39 la 14) şi, implicit,
a timpului necesar plătirii acestora (de la
200 de ore la 159).
În raportul său de activitate pe anul 2014,
Consiliul Fiscal, citând raportul Paying
taxes 2015 al PricewaterhouseCoopers
(PwC) şi Băncii Mondiale (BM),
menţionează că îmbunătăţirea scorului
României pentru simplitate administrativă

Indexul de Integritate Publică (2015), disponibil la:
https://www.government.nl/binaries/government/
documents/reports/2016/01/18/public-integrity-andtrust-in-europe/hertie-2015-public-integrity-and-trustin-europe-final.pdf
18
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Tabel 4. Simplitatea administrativă în România şi media UE în 2015
Scor total

Nr. Proceduri

Nr. Zile

Nr. Taxe

Nr. ore pentru plata
taxelor (pe an)

România

6.55

5

8

14

159

UE-28

6.06

5.11

11.48

11.75

187.48

Minim

1 (Polonia)

2 (Slovenia)

2.5 (Portugalia)

6 (Suedia)

55 (Luxemburg)

Maxim

10 (Estonia)

10 (Malta)

33.5 (Malta)

29 (Cipru)

424 (Bulgaria)

Scorul reprezintă media celor patru indicatori în valoare standardizată pe o scală de la 1 la 10. Sursa:Banca
Mondială, Doing Business Dataset 2015 şi calcule proprii

se datorează măsurilor „luate de autorităţile
fiscale în perioada 2010-2013 pentru
facilitarea plăţilor electronice şi a depunerii
declaraţiilor online”19. Aşadar, oferirea de
servicii online a fost crucială acestui proces
de simplificare administrativă, iar efectele
deja se văd.
Un fapt îngrijorător este însă că instituţiile
din România se bazează pe studii ale
unor organizaţii internaţionale, în timp ce
datele puse la dispoziţie Băncii Mondiale
sau Eurostat, pe baza cărora se calculează
scorurile menţionate în acest raport, nu sunt
disponibile şi publicului larg din România
şi nu pot, deci, să fie folosite intern pentru
studii de cercetare în scopul îmbunătăţirii
politicilor publice şi a actului de guvernare
în ansamblu.
Debirocratizarea şi digitizarea ar trebui,
deci, să vizeze reducerea numărului de taxe
şi introducerea unor noi mijloace de plată de
la distanţă, eliminând, de exemplu, nevoia
de a te deplasa în persoană până la un birou
al Agenţiei Naţioale de Administrare Fiscală
(ANAF), pentru a beneficia de anumite
servicii cum ar fi înscrierea în Spaţiul Privat
Virtual, dar şi colectarea şi publicarea de
date deschise de calitate, care să poată fi
folosite de publicul larg şi de autorităţi din
România.
În ciuda progresului deloc neglijabil
înregistrat datorită extinderii numărului

de servicii online, România încă stă prost la
capitolul e-guvernare.

Servicii de e-guvernare
Tabel 5. Servicii de e-guvernare în România şi
media UE în 2015
Scor total

OSI

România

3.37

0.44

EU-28

5.74

0.64

Minim

1 (Bulgaria)

0.24 (Bulgaria)

Maxim

10 (Franţa)

1 (Franţa)

Scorul reprezintă valoarea standardizată pe o scală de
la 1 la 10 a indicelui din Online Service Index (OSI),
care evaluează amploarea şi calitatea serviciilor
publice livrate cetăţenilor în mediul online, precum
şi cât de bine acestea înglobează principiile de „date
deschise”, achiziţii online şi guvernare mobilă. OSI
evaluează site-uri naţionale, portaluri de servicii
online, site-uri ale ministerelor de educaţie, sănătate,
ale muncii, serviciilor sociale şi mediului. Sursa:
ONU, E-Government Survey 2012 şi 2014

Deşi, pe hârtie, România stă ceva mai bine
la acest indicator decât alte ţări cum ar fi
Slovenia, Cehia, Malta sau Bulgaria, dincolo
de aparenţe stă realitatea că mediul virtual
se află încă pe plan secund şi că serviciile
electronice sunt încă percepute ca fiind mai
puţin sigure. Prin Strategia de Consolidare
a Administraţiei Publice (SCAP), România
şi-a asumat, printre alte obiective, inclusiv
debirocratizare prin strămutarea serviciilor
publice în mediul virtual. Cu toate acestea,
puţine servicii au fost digitizate, iar cele

Consiliul Fiscal, Raport anual 2014, disponibil la:
http://www.consiliulfiscal.ro/RA2014.pdf
19
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care există au probleme multe şi utilizatori
puţini. Aplicaţia Ghiseul.ro are, la 5 ani de
la lansare, sub 80.000 de utilizatori activi,
iar unele instituţii ale statului (cum ar fi
judecătoriile), încă nu acceptă documente
notariale în format electronic şi nu au nici
semnătură electronică, nu publică informaţii
şi date deschise despre activitatea lor, sau
alte statistici utile, şi nu încurajează cetăţenii
să devină utilizatori ai serviciilor oferite
online.
Nu este de mirare, deci, că scorul României
pentru servicii de e-guvernare a scăzut de la
3.41 în 2012 la 3.37 în 2014. În acest sens, cea
mai importantă componentă a reformei în
administraţie este digitizarea informaţiilor şi
serviciilor oferite de către stat şi integrarea
transparenţei instituţionale în funcţionarea
de zi cu zi a autorităţilor, prin mijloace
electronice.

Creşterea cu 2% a numărului de cetăţeni
care folosesc servicii de e-guvernare este
peste media UE de 1.4%, însă, chiar şi aşa,
conform Eurostat, România a fost ultima
în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte
interacţiunile online cu autorităţile publice
şi trimiterea de formulare online acestora
în 201520 (Figura 9). Astfel, numai 11%
dintre cetăţeni au interacţionat online cu
autorităţile publice (faţă de 46% cât este
media UE - 28), şi numai 5% au trimis
formulare online completate către instituţii
(faţă de 26% cât este media UE - 28).

Situaţia are două cauze probabile. În primul
rând, cele mai recente date Eurostat (2015)
arată că 32% dintre români nu au folosit
niciodată Internetul (penultimul loc în UE
după Bulgaria), cei mai mulţi non-utilizatori
fiind aceia care înregistrează venituri mici şi
care locuiesc în mediul rural (Figura 10).

Utilizatori ai serviciilor de
e-guvernare
Cel mai mic scor al României în Indexul
de Integritate Publică este pentru numărul
de utilizatori ai serviciilor de e-guvernare
(Tabel 6). Astfel, numai 11% dintre cetăţenii
din România au folosit asemenea servicii în
2015, comparativ cu 88% dintre cetăţenii din
Danemarca, fruntaşă la această categorie.
Tabel 6. Utilizatori ai serviciilor de e-guvernare
în România şi media UE în 2015
Scor total

EPI Eurostat

Romania

1.00

11

EU-28

5.50

46

Minim

1 (România)

11 (România)

Maxim

10 (Danemarca)

88 (Danemarca)

Interacţiunile online cu autorităţile se referă la obţinerea de date şi informaţii de pe site-urile acestora,
descărcarea şi completarea de formulare, trimiterea
declaraţiilor de venit prin mijloace electronice, solicitarea de ajutoare sociale sau de documente personale,
folosirea bibliotecilor publice, înscrierea la facultate
prin mijloace electronice, notificarea autorităţilor cu
privire la schimbarea domiciliului sau accesarea oricăror servicii pentru taxe şi impozite, informaţii publice
sau alte asemenea.
20

Scorul reprezintă valoarea standardizată pe o scală
de la 1 la 10 a procentului din populaţie care a folosit
servicii de e-guvernare pentru a interacţiona cu
autorităţi publice. Sursa: Eurostat 2015 şi calcule
proprii
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Figura 9. Utilizatori ai serviciilor de e-guvernare în Uniunea Europeană în 2015

Situaţia pe fiecare stat membru UE a procentului cetăţenilor care au interacţionat online cu autorităţile publice
sau au trimis formulare online acestora în ultimele 12 luni. Sursa: Eurostat 2015 şi calcule proprii

Figura 10. Procent al populaţiei din UE care nu a accesat niciodată Internetul

Procentul din populaţie pe fiecare ţară membră a UE care nu a accesat niciodată Internetul.
Sursa: Eurostat 2015 şi calcule proprii
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Tabel 7. Lipsa acesului la Internet în România şi media UE
Urban

Semi-urban
(periferie)

Rural

Sfertul cel mai sărac al
populaţiei

Sfertul cel mai înstărit al
populaţiei

Ro

18

30

43

66

17

UE - 28

12

16

23

31

5

Procent al populaţiei care nu a accesat niciodată Internetul, în funcţie de venituri şi mediu.
Sursa: Eurostat 2015 şi calcule proprii

Se observă în Tabelul 7. că, în medie,
diferenţa de acces la Internet dintre mediul
rural şi urban este de 11 puncte procentuale
pentru UE – 28, dar de 25 de puncte
procentuale pentru România. Diferenţa
este şi mai mare dacă facem comparaţie
în funcţie de venitul pe gospodărie (26 de
puncte versus 49), un semn că încă există
clivaje serioase între zonele dezvoltate
şi cele subdezvoltate din România, mult
mai accentuate decât media din Uniunea
Europeană.

aceste aspecte aparent secundare au fost
neglijate şi tribunalele sunt în continuare
percepute ca imprevizibile. Trebuie înţeles
că independenţa judiciară nu se referă doar
la factorul politic, ci şi la imparţialitatea
curţilor, este vorba de independenţă faţă
de actori privaţi. Şi aici DNA a făcut mari
progrese, punând sub acuzare judecători şi
procurori, dar scara problemelor este încă
foarte mare.
Un caz aparte nediscutat aici este corupţia
din educaţie. Recentul scandal legat de
eliberarea condiţionată de lucrări academice
scrise în puşcărie (chiar şi teoretic
imposibil), a arătat corupţia profundă a
universitarilor din România, eroziunea
standardelor universitare, eşecul instituţiilor
de acreditare şi problemele de acţiune
colectivă din universităţi. Propunerile
legislative recente nu vor rezolva problema,
dat fiind că anvizajează că aceleaşi
organizaţii care au creat-o (universităţile),
o pot rezolva. Universităţile au declinat
deja sancţionarea celor care au cauţionat
lucrările deţinuţilor, treisprezece dintre ele
au cadre de conducere suspecte de plagiat,
iar din celelalte numai Universitatea din
Bucureşti are o procedură funcţională de
judecat plagiatele demnitarilor cărora le-a
încredinţat diplome. Colegiul Naţional de
Apărare şi Universitatea de Medicină din
Timişoara au întârziat deja declanşarea unei
proceduri privitoare la doctoratele evident
sub standard, ale chestorului Tobă (ministru
de interne) şi europarlamentarului Cristian
Buşoi (care a fost cel mai tânăr preşedinte
al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

A doua explicaţie pentru numărul redus
de utilizatori ai serviciilor de e-guvernare
ţine de numărul şi de tipul de servicii
disponibile, precum şi de încrederea
populaţiei în acestea.

Concluzii şi recomandări
România a progresat de pe ultima poziţie
în Europa, are o strategie anticorupţie şi
DNA funcţionează foarte bine. În ultimele
luni, noi bariere istorice au fost depăşite şi
procurorii anticorupţie au arestat oficiali din
poliţie şi servicii secrete. Cu toate acestea,
componenta judiciară a Indexului Bunei
Guvernări (vezi Tabelul 2), independenţa
judiciară, nu s-a îmbunătăţit substanţial.
Această componentă provine din evaluarea
panelui de experţi consultat de Raportul
Competitivităţii Globale şi reflectă mai
ales performanţa curţilor care judecă litigii
comerciale. Dat fiind că prioritatea României
au fost aspectele penale ale anticorupţiei,
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datorită titlului său de doctor în sănătate
publică). Corupţia din educaţie subminează
celelalte eforturi ale României şi trebuie
tratată cu prioritate.
Paşii propuşi de SAR sunt, ca atare,
următorii:
1. Transparenţă, digitalizare, simplificare
administrativă
Implementarea administrativă cât mai
rapidă a oricăror măsuri care pot duce
la ridicarea scorurilor din indicele de
integritate publică, privind mai ales
transparenţa fiscală, atât a cheltuielilor
cât şi a achiziţiilor; digitalizarea actelor
administrative; creşterea numărului şi
îmbunătăţirea calităţii datelor în format
deschis (open data), puse la dispoziţie de
către instituţiile şi autorităţiile publice prin
folosirea fondurilor de comunicare din
programe europene pentru a promova noile
mecanisme digitale şi a creşte numărul
de utilizatori. Cu alte cuvinte, în loc de
campanii fără conţinut pentru firme de
relaţii publice favorite ale guvernelor,
precum cea a ANAF (unde sunt banii
dvs., urmat de imagini cu poduri de
autostradă din alte ţări), sunt necesare
campanii targetate care să crească numărul
de utilizatori ai ghiseul.ro, de exemplu,
participarea la SICAP şi aşa mai departe.

prioritizare a cheltuielilor, este Irlanda, al
cărei nivel de dezvoltare a fost comparabil
cu al nostru la un moment dat), ori acum
bugetul nostru este după modelul Africii
sub-Sahariene. Se dau bani puţini la
educaţie şi sănătate, dar se pretinde că se fac
stadioane şi autostrăzi prin deşert.21
3. Atenţie mai mare la rezolvarea corectă a
litigiilor comerciale şi de proprietate
Crearea unei baterii de indicatori referitori
la performanţa curţilor din domeniul
dreptului comercial şi a unei strategii
administrative pentru a-i îmbunătăţi este
indispensabilă. Percepţia că firmele nu
sunt tratate egal de curţi (statul are inclusiv
firme favorite de avocatură, puse de DNA
doar recent sub acuzare, precum Boştină şi
Asociaţii) este extem de dăunătoare imaginii
justiţiei şi nu se rezolvă prin eficienţa mai
mare a curţilor penale. Problemele de
contract şi proprietate stau la baza oricărei
evaluări a justiţiei în lume, fiind temelia
unui capitalism funcţional, iar ele nu au
nicio monitorizare sistematică în România,
ce să mai vorbim de strategie. Efortul eroic
al DNA de a curăţa Agenţia Naţională de
Restituire a Proprietăţilor nu face decât
să confirme plângerile investitorilor şi
experţilor, dar este necesară o strategie
de a preveni distorsiunile, nu doar de a le
criminaliza pe cele mai flagrante.

2. Reducerea riscurilor induse de un buget
greşit conceput
Crearea unui buget de investiţii transparent
şi multianual în care proporţia dintre
fondurile discreţionare şi cele universale să
fie răsturnată. În construcţii, asta înseamnă
mai multe fonduri de întreţinere faţă de
proiecte noi. În general, asta înseamnă mai
multe computere, conexiuni broadband
şi materiale sanitare pentru spitale cu
probleme de igienă în loc de mari proiecte
de construcţii, telegondole şi altele de acest
gen. Un buget al unei ţări membre UE
trebuie să aibă cam aceleaşi proporţii cu
altul (un exemplu bun pentru România, de

4. Un ANI pentru educaţie
Reevaluarea şi schimbarea Strategiei
Naţionale Anticorupţie în toate domeniile
unde problema s-a agravat în loc să se
rezolve, de exemplu în domeniul educaţiei.
Este plauzibil ca universităţile să fie corupte,
În acest sens, este necesară o atentă implemenatre
a Legii nr. 25/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea
unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor
angajamente convenite cu organismele internaţionale,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative care vizează unele dintre aspectele
menționate mai sus.
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având un mare grad de autonomie, niciun
fel de control administrativ şi o corupere
a standardelor greu de evaluat (sau de
estimat costuri), de către procurori. Ca
atare, exact aceste elemente sunt necesare
a fi introduse, nu doar în noua strategie,
ci în ordonanţa discutată în aceste zile.
Ministerul Educaţiei are de rezolvat o
problemă de corupţie sistemică pe care
tot el a creat-o împreună cu organizaţii de
acreditare ca Agenţia Română de Asigurare
a Calităţii în Învăţământul Superior
(ARACIS). Acest lucru nu se poate face prin
deresponsabilizarea instituţiilor centrale
şi renunţarea la standardele legale, ci doar
prin introducerea unui control independent
de universităţi, atât în domeniul integrităţii
academice, cât şi în cel financiar, de achiziţii,
de fonduri europene. Acest control trebuie
să joace practic rolul DNA, pentru că
DNA nu poate interveni la nivelul unor
fraude universitare care viciază domenii
întregi, dar au costuri la prima vedere mici.
Educaţia trebuie să îşi creeze propriul ei
organism de control şi sancţionare, care
să joace un rol mult mai mare în prevenţie
prin control sistematic, nu ocazional, sau pe
bază de denunţ. Standardele de integritate
trebuie construite în educaţie, unde devierea
a ajuns să fie regula. Nu e nevoie de fonduri
europene, ci doar de voinţă politică.

5. Refacerea şi folosirea pârghiilor
administrative, cu penalul doar ca ultimă
instanţă
România nu a evoluat suficient, în ciuda
efortului DNA, deoarece partea de
prevenire administrativă şi de reducere a
oportunităţilor pentru corupţie, induse chiar
de legi sau acte de guvernare, nu a existat
în ultimii ani. DNA are nevoie ca guvernul
de azi şi cele viitoare să nu mai producă pe
asemenea scară corupţie directă şi ocazii
de corupţie. Aceasta înseamnă construirea
unui sistem de control administrativ
în care imparţialitatea şi integritatea
actului administrativ şi de guvernare să
fie permanent monitorizate. Mecanismul
complicat cu multe instituţii necoordonate
şi neierarhizate, gen Agenţia Naţională de
Integritate (ANI), Corpul de Control, Curtea
de Conturi ş.a.m.d. nu este performant. Este
necesară o agenţie de control însărcinată cu
implementarea strategiei de îmbunătăţire
a indicatorilor şi care să aibă puterea de a
le coordona pe celelalte. Un departament
de câteva persoane din Ministerul Justiţiei
nu poate face acest lucru. Aceeaşi instituţie
trebuie să elaboreze şi revizuirea legislaţiei
(corruption proofing) pentru a înlătura
riscurile de corupţie şi să statueze această
practică pe viitor pentru toată legislaţia
nouă.
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