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PROIECTE DE CERCETARE CU OBIECTIVE SPECIFICE: 
 

“O abordare culturală a corupţiei. Relevanţa percepţiilor asupra corupţiei pentru prevenirea 
fenomenului. Un studiu cultural comparativ în statele în curs de aderare la UE, Bulgaria şi 

România, statele candidate, Turcia şi Croaţia şi statele membre, Germania, Grecia şi Marea 
Britanie” 

 
 
 
 
Rezumat 
 
Proiectul de cercetare doreşte să dezvolte mijloace pentru optimizarea prevenirii corupţiei în Uniunea 
Europeană. Urgenţa unui asemenea proiect este determinată de faptul că fenomenul de corupţie deţine 
potenţialul de a întârzia în mod serios procesul de extindere a comunităţii şi poate ameninţa chiar 
ordinea socială a acesteia.  
Politicile de prevenire care au fost dezvoltate de UE şi implementate până acum individual în statele 
membre au constat, în general, în măsuri legislative, administrative şi ale poliţiei. Acestea  sunt bazate 
pe o definiţie a prevenirii corupţiei dezvoltate in instituţii politice şi administrative, care se bazează, 
pentru implementare, pe proceduri de „sus în jos”. Proiectul de cercetare îşi propune să realizeze nu o 
anchetă asupra naturii corupţiei „ca atare”, ci mai degrabă o anchetă asupra percepţiilor despre 
corupţie ale factorilor de decizie din domeniul politic şi administrativ în anumite regiuni şi culturi, 
asupra percepţiilor actorilor reprezentând diferite instituţii şi autorităţi şi asupra percepţiilor cetăţenilor 
şi ale mass media din societăţiile europene. 
Proiectul pleacă de la ideea că percepţiile asupra corupţiei, determinate fiind de dispoziţiile culturale, 
variază în funcţie de societate şi au o influenţă semnificativă asupra conştientizării problemei la nivel 
societal şi, prin urmare, asupra succesului în măsurile de prevenire. Din acest motiv, proiectul 
investighează „potrivirea”, suprapunerea, dintre politicile de prevenire „instituţionalizate” şi modul în 
care acestea sunt percepute în „practica cotidiană”, şi de asemenea, cum ţările candidate şi statele 
membre ale UE reuşesc prin urmare să trateze această problemă a corupţiei. În etapa finală, proiectul 
de cercetare intenţionează să facă recomandări specifice pentru a reajusta această „potrivire” şi să 
investigheze rolul mass media în cadrul acestui proces în fiecare ţară. 
 
 
 Obiectivele proiectului 
 
Scopul acestui proiect de cercetare sociologică este de a aprofunda cunoaşterea fenomenului corupţiei 
în ţările menţionate. Pentru realizarea acestui scop, sunt urmărite următoarele direcţii de cercetare:  
 
• Obiectivele proiectului sunt atât precondiţiile conceptuale ale sistemelor expert, cât şi condiţiile 

socio-culturale în care aceste sisteme lucrează. Primele două faze empirice ale proiectului se 
concentrează asupra reconstrucţiei modelelor culturale care reprezintă baza percepţiilor asupra 
corupţiei printre actorii instituţionali (în sfera politicului, juridicului şi poliţiei), printre 
multiplicatori (mass media etc.) cât şi în interiorul grupurilor care reprezintă ţinta măsurilor de 
prevenire în ţările studiate. 
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• Sistemele expert vor fi evaluate în timpul primei faze empirice a proiectului pe baza analizei de 
conţinut a documentelor. În cea de-a doua fază empirică, vor fi realizate interviuri cu persoane din 
instituţii şi din societatea civilă, inclusiv cu reprezentanţi ai mass media, care sunt agrenaţi în 
eforturile pentru prevenirea corupţiei. Pe baza analizei datelor colectate în această etapă, definiţiile 
corupţiei din fiecare ţară vor fi reconstruite. 

• În cea de-a treia fază empirică, vor fi dezvoltate strategii de „jos în sus” pentru prevenirea 
corupţiei pe baza rezultatelor empirice din primele două faze. Acestea vor servi ca suplimente 
menite să îmbunătăţească eficacitatea sistemelor expert, care sunt limitate în prezent de abordarea 
„de sus în jos”. Politicile de prevenire existente şi procedurile într-o anumită societate („sisteme 
expert”) vor fi supuse unei analize sistematice a punctelor tari şi punctelor slabe. 

• Pe baza rezultatelor din prima până la ultima fază, vor fi stabilite direcţii de revizuire a sistemelor 
expert. În faza ultimă a proiectului, acestea vor fi supuse discuţiei cu decidenţii în domeniul 
politicilor, în cadrul unei conferinţe cercetători-experţi la Bruxelles şi apoi vor fi aplicate design-
ului unor noi măsuri de prevenire. 

• Prin intermediul contactelor în interiorul consorţiului, iniţiativele anticorupţie în sfera publică şi 
mass media, „percepţiile comune asupra corupţiei”, reconstruite în primele trei faze, vor fi 
comunicate publicului interesat. Pe baza discuţiei acestor elemente concrete, proiectul va avea un 
impact asupra culturii civice în ţările participante.   
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