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“Semeni un gând, culegi o faptă;  

semeni o faptă, culegi un obicei;  

semeni un obicei, culegi un caracter;  

semeni un caracter, culegi un destin” 
Nicolae Iorga 

 

 
Rezumat: În realizarea acestui studiu am pornit de la trăirea continuă a unor interogații esențiale „de ce noi, 

românii, suntem considerați printre cei mai corupți din lume?”, „suntem oare tributari unor paradigme mentale 

specifice trecutului istoric pe care l-a parcurs poporul român? Răspunsul la asemenea întrebări nu poate fi decât 

extrem de complex, astfel încât onestitatea mă obligă să nu pretind că aș putea cuprinde această temă de cercetare în 

câteva răspunsuri, care să mai și sugereze că reprezintă adevărul suprem. Fără a-mi propune un studiu exhaustiv, prin 

acest demers am în vedere să pun în evidență câteva conexiuni între mentalitățile din România și evoluția istorică a 

criminalității în domeniul corupției, criminalitate care afectează profund generația actuală, dar mai ales generațiile 

viitoare. În cadrul acestui studiu am în vedere focalizarea pe registrul subiectivtății sociale, determinate de 

mentalitățile cu amprentă importantă în societatea românească. 

 

Cuvinte cheie: mentalitate fixă; mentalitate flexibilă; mentalitate comunistă; mentalitate occidentală; 

mentalitate retrogradă; corupție. 

Încadrarea subdomeniului: Drept penal 

 

 

Introducere 

 

O analiză a corupției în România, din perspectiva evoluției mentalităților poporului român, din 

punctul meu de vedere, reprezintă o analiză a imaginii globale a trecutului românesc, a modului în care 

oamenii contemporani se văd pe ei înșiși, și cum percep și își imaginează aceștia lumea care îi înconjoară, în 

funcție de sistemele de valori pe baza cărora își modelează reacțiile, atitudinile și comportamentele în fața 

mediului natural, politic și social în care trăiesc. 

Pentru a realiza o analiză pertinentă în ceea ce privește mentalitățile și rolul acestora în producerea 

actelor de corupție, consider că trebuie avut în vedere nu omul abstract, ci omul, românul, cu toate trăirile și 

emoțiile pe care le are de-a lungul vieții, cu pasiunile și crizele care îl însoțesc. Și, în acest sens, așa cum se 

poate vedea în citatul extras din lucrările lui Nicolae Iorga, de mai sus, cred că important este ca analiza să 

aibă în vedere și gândurile românilor pentru a anticipa ce destin le este predestinat, în funcție de faptele, 

obiceiurile și caracterul lor. 

De asemenea, este important de studiat și analizat dacă mentalitățile și sistemul actual de valori se 

constituie în obstacole, chiar și confuze, în prevenirea și combaterea corupției din România ca urmare a unor 

atitudini și comportamente iraționale, iar în acest context de identificat și de combătut acei factori de 

rezistență în calea progresului. 

 

1. Despre mentalitate și semnificația sa 

 

Etimologic, cuvântul „mentalitate” provine de la adjectivul „mental”, cu sensul de spirit, intelect, 

care își are sursa originară în latinescul „mens” (minte). 

Pentru prima dată cuvântul „mental” a fost introdus în vocabularul limbii franceze pe la mijlocul 

secolului al XIV-lea, iar derivatul acestuia „mentalité” (mentalitate) pe la mijlocul secolului al XIX-lea, fiind 

împrumutat de la englezescul „mentality”, a cărui semnificație filosofică, inițială, consta în „modul de a 

gândi și de a simți al unui popor, al unui anume grup de persoane...” [1]. Astfel, în mod evident, se poate 

spune că „mentalitatea desemnează modul particular de a gândi și de a simți al unui popor ori a unui anumit 
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grup de persoane”. Avem în vedere mentalitatea colectivă, care este comună unui întreg popor și 

inseparabilă în timp și spațiu, în ceea ce privește concepțiile, expresiile, miturile și valorile recunoscute sau 

subînțelese de întreaga societate românească. 

Deși, o tratare sistematică și explicită a termenului de mentalitate, din perspectiva științifică a diferite 

discipline, a constituit un exercițiu destul de rar, totuși din secolul al XIX-lea, acest termen ocupă un loc 

important în limbajul cotidian, în opinia specialiștilor, acesta având ca semnificație generală „maniera 

predominantă de a gândi la un moment dat într-o societate”. 

În timp, termenul de mentalitate a căpătat definiri diverse de la un autor la altul. Astfel, Jacques Le 

Goff consideră mentalitățile ca fiind „un ansamblu de idei gata făcute, pe care indivizii le exprimă spontan, 

într-un anumit mediu uman şi într-o anumită perioadă”. După Michel Vovelle, mentalităţile includ „toate 

formele de expresie culturală, de la cele specifice culturii savante, până la nivelul inconştient al sensibilităţii 

colective, oglindit de atitudinile, comportamentele şi reprezentările cele mai cotidiene, caracteristice culturii 

populare”. Pentru Hagen Schulze, mentalităţile sunt reprezentate de „imaginea pe care şi-o construieşte 

societatea despre ea însăşi, surprinzând normele şi axiomele sociale, precum și universurile de semnificaţii 

colective şi paradigmele de legitimare”. Împreună, acestea realizează „realitatea colectivă subiectivă”, care 

reprezintă fundamentul, cauza originară, atât pentru comportamentele sociale, cât şi pentru cele individuale. 

În opinia cercetătorilor, mentalitatea este o structură care „se situează la punctul de întâlnire dintre 

individual și colectiv, dintre inconștient și intențional, dintre structural și conjunctural, dintre marginal și 

general” [2]. În acest sens, este evident că mentalitatea, în primul rând, se manifestă la nivel social sub formă 

de opinii, credințe și prejudecăți. Dar, pentru aceasta, mentalitatea se naște în persoana individului, deoarece 

orice opinie, credință și prejudecată ține de structura și activitatea psihică a acelei persoane, iar apoi, odată 

formate, acestea condiționează percepția realităților și determină comportamentul social al persoanelor. Mai 

mult, luând în considerare noțiunea de „epavă mentală”, J. Le Goff afirmă că „tot ce e adânc înrădăcinat, 

născut din improvizare și reflex, gesturi mașinale, cuvinte negândite (...), vin de departe și mărturisesc despre 

lunga și adânca lor infiltrare în sistemele de gîndire ale societății” [2], astfel încât „inerția devine o forță 

istorică vitală” [3]. Ca urmare, tot Le Goff apreciază că la începutul secolului al XX-lea, termenul de 

mentalitate a dobândit un sens peiorativ de „retardat, înapoiat” având semnificația a ceva „deficient”. Tratând 

mentalitatea din punct de vedere etnologic, Lévy-Bruhl apreciază că aceasta reprezintă un psihism al 

primitivilor, înțeles ca fenomen colectiv ce exclude psihismul individual, caracterizat prin automatisme și 

reflexe involuntare [4]. 

Pentru a analiza pertinent rolul mentalităților în adoptarea de atitudini și comportamente, este 

necesar să punem în evidență și principalele tipuri de mentalități, așa cum au fost ele relevate de diferiți 

cercetători. 

- După direcția de orientare a mentalității, Ursula Sandner [5], apreciază că există mentalitate 

orientată spre supraviețuire și mentalitate orientată spre succes. Mentalitatea orientată spre supraviețuire, 

constă în aceea că, persoanele, neavând încredere în propriile puteri, caută să-și găsească siguranța în 

exteriorul lor, în identificarea oportunităților și posibilităților de realizare a acestora în relațiile pe care le au 

cu alte persoane. Asemenea persoane se agață de „orice relație, cu orice preț”, acceptând orice fel de 

compromisuri, fără a analiza în detaliu riscurile la care se expun. Ca urmare, ele consideră că orice persoană 

de succes, care a reușit la diferite examene și concursuri, de acces în diferite instituții publice sau de 

promovare în funcție, a avut sigur o relație și a „costat-o” ceva. Mentalitatea acestor persoane se bazează pe 

credințe de genul: „fără o relație sigur nu se poate”, „fără Pile-Cadouri-Relații (PCR) nu poți realiza nimic”, 

etc.; Mentalitatea orientată spre succes, constă în aceea că persoanele cu un asemenea tip de mentalitate 

sunt puternice și pline de încredere în propria persoană, acestea apreciind că pot face față aspectelor 

complexe ale vieții, orice s-ar întâmpla. Asemenea persoane investesc continuu în dezvoltarea lor personală 

și profesională, investiție pe baza căreia își fac planuri de acțiune pe care le pun în aplicare cu mult curaj, 

perseverență și determinare. Succesul însă nu este continuu nici pentru aceste persoane. Alternativ, perioade 

de succes sunt urmate de perioade de eșec, și invers. Însă, aceste persoane știu că succesul depinde numai și 

numai de ele și de abilitățile pe care și le dezvoltă constant, de a învăța din orice greșeală proprie sau a altor 

persoane, de a deveni mai înțelepte, de a nu accepta să devină dependente de nimeni și de nimic. Persoanele 

orientate spre succes dezvoltă relații sănătoase și funcționale cu alte persoane, nu acceptă compromisuri, 

prețuind cu adevărat propria lor libertate. Crezând în propriul adevăr, persoanele orientate spre succes nu se 

lasă influențate de mentalul colectiv, de ceea ce spun și fac alții. Mentalitatea acestor persoane se bazează pe 

credințe de genul: „cine are carte, are parte” și fac tot ce se cuvine în acest sens. 

- După modul de evoluție a mentalității, Dweck [6], consideră că există mentalitate fixă și 

mentalitate flexibilă. Mentalitatea fixă, este situația în care persoanele, considerând că trăsăturile și 

abilitățile lor de bază sunt doar trăsături fixe, stagnează în propria dezvoltare și renunță ușor, evitând 

provocările, deoarece văd efortul ca fiind inutil, se simt amenințați de succesul altor persoane, ignorând 
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feedbackul și critica. Persoanele de acest tip doresc afirmare, dar se bazează prea mult pe aptitudinile și 

abilitățile lor naturale, fără să caute creșterea prin instruire și studiu. Mentalitate flexibilă sau de creștere, 

este situația în care persoanele au încredere că se pot dezvolta și prețuiesc eforturile pe care le depun pentru 

a-și îmbunătăți performanțele. Aceste persoane se descurcă în situații dificile și sunt perseverente, fiind 

convinse că prin efort și exercițiu își pot îmbunătăți abilitățile și performanțele. Pe aceste considerente, 

persoanele cu mentalitate de creștere îmbrățișează provocările și se dezvoltă continuu, considerând util orice 

efort pentru dezvoltare și învățând din succesul altor persoane. Acest tip de oameni sunt maleabili și dornici 

să însușească lucruri noi, două aspecte care sunt esențiale pentru a se realiza în viață [7]. Având contribuții 

imense la aprofundarea studiilor și cercetărilor cu privire la mentalitatea fixă și cea flexibilă, Carol Dweck 

consideră că persoanele fizice nu trebuie să fie conștiente de propria lor mentalitate, dar mentalitatea lor 

poate fi însă pusă în evidență pe baza atitudinii și comportamentului lor, mai ales prin reacția pe care o au în 

urma unui eșec [7]. 

- După gradul de productivitate, Chris Argyris [8], a constatat că există mentalitate defensivă și 

mentalitate productivă. Mentalitatea defensivă, este o mentalitate de auto-protecție, în care persoanele caută 

numai informații care îi protejează. În cadrul unor asemenea mentalități, adevărul poate fi stopat atunci când 

este văzut ca fiind amenințător. O asemenea mentalitate duce la învățarea bazată pe ipoteze false și poate 

împiedica învățarea în totalitate. Mentalitatea productivă, ca mentalitate care ar trebui să fie dominantă, 

urmărește o cunoaștere valabilă, care poate fi testată pentru a crea alegeri și decizii informate, făcând astfel 

raționamentul transparent [9]. 

- După gradul de aderare la idei, Daniel David [10], vorbește și de așa-numita „mentalitate 

colectivistă” [11], ce aparține grupurilor dominante din societate (generației peste 55 de ani) și care având 

semnificația de „cine nu este cu noi, este împotriva noastră”, nu poate reprezenta un motor pentru societate 

[12], precum și de „mentalitatea autonomă”, specifică persoanelor autonome, individualizate prin opțiuni 

care sunt uneori diferite de cele ale grupului de origine, dar care se solidarizează voluntar, pe baza unor 

valori comune. 

În limbaj cotidian, în România se vorbește foarte des și de alte tipuri de mentalitate la nivel social, 

cum ar fi: - „mentalitate comunistă”, cu semnificații negative, bineînțeles, mentalitate de supraviețuire 

bazată pe pile-cunoștințe și relații, așa cum s-a manifestat aceasta în cadrul regimului dictatorial comunist, 

dominat de politica conducătoare a partidului unic și de cultul personalității, de cenzura și minciuna cu rang 

de lege începând de la cel mai înalt nivel al statului, ceea ce a generat și menține încă neîncrederea cronică a 

poporului român, de sărăcie cu multiple și grave lipsuri generatoare de furturi generalizate din avutul 

obștesc, precum și de constrângeri de tot felul, etc., și „mentalitate occidentală”, cu semnificații pozitive, 

total opuse celei comuniste, ce au în prim plan democrația, statul de drept, bunăstarea și prosperitatea, 

respectarea principiilor și a unui sistem de valori specific lumii civilizate și dezvoltate, care permite evoluția 

spre noi performanțe și modernizarea societății bazată pe standarde înalte, valabile pentru toate statele care 

aderă la principiile occidentale, etc.; - „mentalitate estică”, de renegare a tradițiilor și culturii occidentale și 

de adoptare a unor atitudini în contradicție cu principiile și valorile europene, în care, din păcate, simțul 

valorii și al calității e ca și inexistent, și „mentalitate vestică”, care are la bază valori precum corectitudinea, 

onoarea și demnitatea, onestitatea și munca, precum și legi respectate și justiție independentă, care ajută la 

asimilarea unor asemenea mentalități productive, orientate spre înalte performanțe. De asemenea, în limbaj 

cotidian se vorbește frecvent, la nivel individual, și conceptual de „mentalitate retrogradă” sau „mentalitate 

progresistă”, „mentalitate negativă” sau „mentalitate pozitivă”, „mentalitate puternică” și „mentalitate 

sănătoasă”, în legătură cu care tăria mentală este importantă și face diferența pe baza a trei elemente cheie, 

respectiv: - modul obiectiv în care fiecare persoană privește problemele cu care se confruntă; - planul de 

acțiune pe care se bazează persoanele în vederea rezolvării problemelor prin folosirea eficientă a resurselor 

proprii; - voința și motivația pe care o au persoanele pentru a pune în practică soluțiile gândite în cadrul 

planului. Iar în viziunea lui Stefano Elio D'Anna, tocmai „gândirea și simțul negativist al umanității, 

constituie rădăcina primară a tuturor problemelor lumii, de la sărăcia endemică a unor întregi regiuni ale 

planetei, la criminalitate și războaie”, și se pare că acesta are mare dreptate, în acest sens. 

Prin aderarea la NATO și la UE, România a acceptat să adere la mentalitățile vestice, occidentale, 

ceea ce presupune, în mod inevitabil, instaurarea în țara noastră a unor reguli unanim acceptate și universal 

valabile, pentru a întemeia o nouă „unitate în diversitate”, dar rezultatele așteptate de poporul român, și cel 

stabil și cel migrator, încă întârzie să apară în acest sens. 

Întârzierile în apariția și consolidarea mentalităților vestice sunt explicate de cercetători, în studiile 

referitoare la schimbare, prin aceea că schimbarea mentalității este întâmpinată de cea mai mai mare 

rezistență din partea persoanelor. În viziunea lui Carol Dweck, orice persoană își poate schimba mentalitatea 

în una flexibilă, însă efortul oricărei persoane de a-și schimba mentalitatea trebuie să fie însoțit și coordonat 
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de un nou sistem de credințe, de încredere în toate instituțiile statului și în liderii acestora, la nivel central și 

local. 

 

2. Contextele specifice ale apariției și consolidării corupției din România 

 

Corupția, implicând întotdeauna doi factori „corupătorul” (cel care oferă) și „coruptul” (cel care 

acceptă/primește), reprezintă o abatere de la de la lege, din punct de vedere criminologic, constând într-o 

activitate ilegală și imorală desfășurată în virtutea funcției ocupate de cel corupt, pentru obținerea de către 

acesta de beneficii și alte avantaje, după caz. Ca fenomen, corupția endemică se prezintă sub forma unui cerc 

vicios, format din corupți și corupători, în care niciunul dintre aceștia nu au niciun interes să reclame, 

corupția fiind astfel foarte greu de descoperit. 

2.1. Contextul istoric al corupției din România. Pentru a putea realiza o analiză cât mai pertinentă a 

rolului și influenței mentalităților asupra corupției, încercăm în rândurile următoare să realizăm o succintă 

incursiune istorică, a ultimilor cinci sute de ani, asupra manifestărilor și scandalurilor de corupție din 

România. 

Perioada Evului Mediu. La fel ca în orice alt stat al lumii, indiferent de nivelul lui de dezvoltare 

economico-socială și de civilizație, și în România, corupția are o lungă și negativă tradiție istorică, care a 

început în urmă cu sute de ani, odată cu instaurarea domniilor fanariote, când scaunul de domnie din 

Moldova sau Țara Românească era cumpărat cu mulți bani oferiți ca „șpagă” sultanilor turci [13]. Din 

aceeași perioadă s-a impus, în timp, și un sistem de plată a funcțiilor, prin care orice persoană cu stare care 

dorea să dețină o funcție la curtea domnitorului, trebuia să ofere acestuia o sumă considerabilă de bani, 

raportat la importanța socială și financiară a funcției care făcea obiectul tranzacției imorale, precum și 

prestanța conferită de aceasta. Astfel, în Evul Mediu românesc, oferirea și primirea de bani sau alte obiecte 

de valoare, care aveau predominant scopuri imorale, reprezenta un atribut al domniei și al înalților 

reprezentanți ai statului, fiind total excluși de la acestea oamenii din popor. 

Deoarece, orice sumă plătită drept mită trebuia și recuperată de către cel care o dădea, prin majorarea 

abuzivă a taxelor și impozitelor se producea și creșterea presiunii birurilor asupra poporului, fiind create 

astfel condiții pentru înflorirea corupției, nu doar la nivel înalt, dar și în cazul populației de rând [14], care, în 

urma unor asemenea deposedări, trebuia să-și asigure supraviețuirea apelând la aceleași mijloace 

Machiavellice utilizate de reprezentanții statului. 

Una dintre principalele cauze ale corupției din Evul Mediu, este reprezentată de necesitatea angajării 

și avansării în funcție a corupătorilor, corupții impunând prețul în acest scop [15]. Această situație pare a fi la 

fel de actuală și în zilele noastre. 

Perioada de început a României Moderne. Domnia lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). Și în 

timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, cunoscută ca perioadă de început a României Moderne, a existat 

corupție la nivel înalt, aceasta fiind legată de persoane din jurul iubitei sale, Maria Obrenovici, care 

intermediau contracte ale unor companii de stat, pentru realizarea de drumuri publice, contra unor 

comisioane extrem de consistente. Acesta este momentul în care corupția devine instituționalizată, ca urmare 

a inițierii și dezvoltării de afaceri cu statul. De asemenea, corupția era extinsă asupra funcționarilor din 

administrație, precum și asupra sistemului de justiție. În condițiile corupției existente în acele timpuri, 

Alexandru Ioan Cuza este considerat ca fiind primul conducător care, după înfăptuirea Unirii Principatelor 

Române (Moldova și Țara Românească), a „inventat” lupta anti-corupție, fiind autorul primului Cod penal al 

României Moderne, prin care au fost stabilite pedepse extrem de dure pentru persoanele corupte, în special a 

celor cu funcții publice și a politicienilor corupți [16]. 

Astfel, dacă, în mare parte, pe teritoriul de astăzi al României, găsind un sol fertil, corupția s-a 

înrădăcinat datorită dominației străine peste aceste teritorii, ulterior aceasta s-a consolidat datorită luptelor 

politice interne pentru putere și supremație, situația fiind valabilă și astăzi. În acest sens, este evocator un 

pasaj din scrierile acelor vremuri ale poetului nostru național, Mihai Eminescu (1850-1889): „Funcțiunile 

publice sunt, adesea, în mâinile unor oameni stricați, loviți de sentințe judecătorești. Acei ce compun grosul 

acestei armate de flibustieri politici sunt bugetofagii, gheșeftarii de toata mâna, care, în schimbul foloaselor 

lor individuale, dau conducătorilor lor o supunere mai mult decât oarbă. Nimic nu e mai periculos pentru 

conștiința unui popor, decât priveliștea corupției și a nulității recompensate […]. Această priveliște îi ia 

poporului încrederea în valoarea muncii și în siguranța înaintării prin merit. Dându-le zilnic exemplu că, 

fără a ști ceva și fără a fi muncit, cineva poate ajunge bogat și om cu vază […] contagiul intelectual devine 

din endemic, epidemic, trece de la restrânsul grup […] la grupuri din ce în ce mai numeroase de cetățeni”. 

Mai mult, mita și corupția făcând parte din peisajul cotidian urban al vremurilor lui, l-au determinat pe 

Luceafărul poeziei românești, Mihai Eminescu, să constate că „mita e-n stare să pătrundă orișiunde în țara 

aceasta, pentru mită capetele cele mai de sus ale administrației vând sângele și averea unei generații”. Și, 
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tot Mihai Eminescu, afirma „Toată haita flămândă de indivizi cari nu ştiu a munci şi a căror unică speranţă 

este un guvern ignorant, care să-i hrănească din buget, s-a zvârlit asupra ţării ca lupii în turma de oi; 

începând cu capitala şi sfârşind cu nordul extrem al ţării, pretutindeni presiuni, pretutindeni corupţie, 

pretutindeni nelegiuire” [17]. 

Perioada interbelică. Pe timpul celor două războaie mondiale și în perioada interbelică, istoricii 

apreciază că au apărut marile afaceri de corupție instituționalizată, în care se încheiau contracte 

supraestimate cu statul, pe baza plății unor imense comisioane celor care semnau contractele din partea 

statului [18]. 

Situația din această perioadă este descrisă foarte elocvent de poetul Tudor Arghezi (1880-1967), care 

referindu-se la politicienii timpului, afirma: „Voi arătați, prin zilnica pildă, că corupția e mijlocul cel mai 

lesnicios de trai în România. Acesta (n.a.: corupția), este spiritul cel rău care desface societățile românești 

și le nimicește pân-în sfârșit; acesta (n.a.: corupția), este veninul care dă loc la mișcări sociale și la 

nemulțumire […] contribuie a destrăma spiritul public, a-l face să nu mai crează nici în drept, nici în bine, a 

nu mai aștepta nimic de la muncă, totul de la tertip și de la apucătură” [19]. 

Perioada comunistă a României. Ceea ce este specific corupției din perioada comunistă, constă în 

faptul că aceasta s-a manifestat preponderent la nivel micro. Poate și datorită faptului că persoanele aflate în 

nomenclatura politică pe diferite funcții ale statului, la nivel central și local, avea anumite grade de imunitate, 

anchetele penale fiind marcate de informarea obligatorie a partidului comunist și de proceduri specifice 

greoaie și obligatorii. 

Comunismul în România a fost marcat de proprietatea asupra bunurilor ca proprietate a întregului 

popor, de sărăcia majorității populației și de penuria gravă de produse alimentare și nealimentare pe rafturile 

magazinelor. Chiar dacă nu se găsea aproape nimic pe rafturi, dacă știai să dai și cui să dai, se rezolva totul. 

Ce se dădea? În principal, erau câteva produse la mare căutare, și acelea deficitare, în funcție de situația care 

trebuia rezolvată: - o sumă de bani, oricât de mică, era cel mai apreciat mijloc al mitei; poate 10 lei, 100 de 

lei, 200 de lei sau mai mult…, în funcție de problema care trebuia rezolvată; - o sticlă de whisky, băutură 

care de regulă nu se găsea, și care, tocmai de aceea, era foarte apreciată de către cei corupți; - un pachet sau 

un cartuș de țigări Kent, care era cel mai apreciat de către persoanele corupte, deoarece nici acesta nu se 

găsea prea ușor; - un pachet de cafea sau o cutie de cafea solubilă „Ness”, etc. Cel mai utilizat mijloc al 

mitei, era, însă, pachetul de țigări Kent. Intrase deja în conștiința populară că fără un „kent” nu faci nimic. 

Așa se face că un packet de kent putea parcurge, nefolosit, un lung traseu, pentru a ajunge iarăși la persoana 

care l-a oferit inițial, ori l-a dat spre vânzare la un magazin, unde avea relații, în acest sens. Cui se dădea? În 

principiu se dădea oricui era nevoie, pentru a se rezolva problema care „ardea”: funcționarului, polițistului, 

doctorului, vânzătorului, portarului, paznicului, etc. De ce se dădea? Pentru orice problemă, în funcție de 

dificultățile pe care le implica rezolvarea ei, dar și în speranța întreținerii unor bune relații pentru viitor, în 

același scop, pentru sine sau pentru prietenii din propriul anturaj. Pot fi exemplificate în acest sens, situații, 

ca: - pentru a reuși la diferite examene (la facultate, la angajare, la promovare, etc.) - pentru a obține avizele 

obligatorii de la forțele de muncă în vederea angajării; - pentru obținerea aprobărilor de achiziționare a unor 

bunuri de folosință îndelungată respectiv butelia de aragaz, frigider, televizor color, mașină de spălat rufe 

automată, după caz; - pentru a fi trecut cu vederea în cazul prinderii cu materiale și scule furate de la locul de 

muncă; - pentru a cumpăra produse alimentare și nealimentare deficitare, inclusiv combustibili pentru 

autoturisme, și a nu sta la coadă pentru cumpărarea acestora; - pentru a se acorda îngrijirile medicale 

preferențiale; - pentru a obține ușor permisul de conducere; - pentru a nu fi sancționat de poliția rutieră în 

cazul încălcării regulilor de circulație, etc. Și asemenea cazuri tot ar mai putea fi exemplificate. 

În acest fel, în perioada comunistă a fost generalizată mentalitatea orientată spre supraviețuire, în 

care persoanele caută să-și găsească siguranța în relația cu exteriorul lor, prin identificarea de oportunități și 

a posibilităților de realizare a acestora în relațiile pe care le au cu alte persoane, prin mijlocirea mitei, pe care 

au denumit-o în termeni populari „șpagă”. În comunism s-a dezvoltat tiparul omului descurcăreț care, prin 

diferite rețele de pile, relații, interese și șpăgi, reușea să obțină tot ceea ce dorea, fără a se supune regulilor 

puterii politice de la acea vreme. Mai mult, complicitățile multiple, au creat o solidaritate organică 

„perversă” care susținea și manifestările corupției în mediul social. Astfel, succesul oricui, în această 

perioadă, a fost legat de credința tuturor celorlalți, că „fără pile, cadouri și relații” nu poți avea nimic. 

Această caracteristică face parte din structura psihică și intelectuală a unei generații întregi, a generației care 

a suportat consecințele totalitarismului comunist. Dar, această caracteristică se transmite, totuși, generațiilor 

următoare? Se pare că da! Dar afirmația adevărată nu poate fi făcută decât de către specialiști, în baza unor 

studii științifice complexe și de mare amploare la nivel național. 

2.2. Contextul social actual al corupției. În prezent, corupția din România este percepută ca fiind un 

fenomen generalizat, care cuprinde toate structurile și nivelurile societății românești, făcând parte din viața 
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de zi cu zi, așa cum afirmă și Karla Engelhard [20], care consideră că întregul sistem politic românesc este 

corupt și murdar. 

Ca fenomen generalizat care afectează grav democrația, corupția din România cuprinde atât „marea 

corupție”, cât și „mica corupție” [21]. Pe de o parte, marea corupţie priveşte corupţia politică sau de nivel 

înalt, cu implicarea structurilor de conducere ale statului și instituțiilor sale la nivel central și local, în care 

persoanele utilizează poziţia lor oficială, pentru a-şi spori, continuu, propria lor avere şi bunăstare, prin 

elaborarea în mod abuziv, prin mijloace nedemocratice, a politicilor, strategiilor şi legilor, în vederea 

obţinerii de beneficii private, dar şi prin numiri şi promovări pe diferite funcţii, în instituţiile publice ale 

statului, fără a se face dovada obiectivă a competenţelor şi abilităţilor practice deţinute. Pe de altă parte, mica 

corupţie corespunde corupţiei birocratice şi administrative, întâlnită la nivelul instituţiilor din cadrul 

administraţiei publice centrale şi locale, unde cetăţenii au contact direct cu funcţionarii, care trebuie să aplice 

politicile, strategiile şi legile, corupţie care se manifestă, prin cele mai subtile metode, referitoare la 

pretinderea şi acceptarea de bani sau alte foloase materiale, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a 

întârzia îndeplinirea unui act, privitor la îndatoririle lor de serviciu [21]. 

Un aspect important, ce ține de corupția politică la nivel înalt din România, îl constituie acțiunile 

întreprinse, după caz, de către indivizi, grupuri de indivizi și firme, atât în sectorul public, cât și în cel privat, 

pentru a influența elaborarea și implementarea diverselor politici guvernamentale, legi, ordonanțe și 

regulamente, în interes personal propriu sau al grupurilor de interese, pentru obținerea de beneficii ilicite și 

lipsite de transparență. Mai nou, oamenii politici și de stat, concomitent cu o luptă acerbă împotriva justiției, 

urmăresc și schimbarea abuzivă și netransparentă a legilor penale, pentru a-și asigura, lor dar și membrilor 

grupului de interese, protecția asupra faptelor ilicite comise și menținerea la putere în stat. 

La nivel local, corupția politică are legătură cu acțiunile întreprinse de oamenii politici de la acest 

nivel (primari, președinți de consilii județene, consilieri locali și județeni), precum și de către indivizi, 

grupuri de indivizi și firme, atât în sectorul public, cât și în cel privat, pentru a influența elaborarea și 

implementarea diverselor politici publice la nivel local, hotărâri, decizii, metodologii și regulamente care să 

conducă la obținerea de beneficii ilicite în interes personal și al grupurilor de interese de la nivelul unității 

administrative teritoriale în care aceștia își desfășoară activitatea. 

La nivelul diferitelor sectoare de activitate, s-au impus forme multiple și complexe ale corupției 

sistemice care afectează sistemele organizatorice și funcționale proprii instituțiilor și organizațiilor în care se 

manifestă, precum și a sectoarelor de activitate din care acestea fac parte, organizate ca sistem de instituții 

(educație, sănătate, justiție, poliție, sistem vamal, etc.), reformele anticorupție impunându-se cu mari 

dificultăți, fiind în același timp și „ușor reversibile”; această formă de corupție afectează negativ și în mod 

grav cultura organizațională. 

Astfel, din cele expuse, este evident faptul că după 1989, calitatea de om descurcăreț și instinctul de 

supraviețuire s-au dezvoltat pe o nouă și veritabilă placă turnantă, astfel încât corupția și formele de 

manifestare ale acesteia au cunoscut traiectorii de nebănuit înainte, fiind implicate în mod preponderent 

persoane din elita societății, sumele vehiculate fiind de la câteva sute sau mii de Euro, până la sume de 

ordinul zecilor de milioane, aferente unor comisioane în procente de 5, 10, 20 sau chiar 30% din valoarea 

contractelor încheiate. 

Ca urmare, datorită birocrației și corupției generalizate din România, în cei 30 de ani de după 

revoluție, aproape cinci milioane de români au plecat din țară ca să muncească în străinătate, acesta fiind 

considerat exodul voluntar cu cele mai mari proporții din istoria Europei. 

Dintre cauzele recunoscute a sta la baza corupției din România, sunt considerate a fi: - factorii de 

personalitate (individualismul, lipsa de respect față de regulă și convenție, lipsa de caracter, supraevaluarea); 

- oportunismul și oportunitatea; - sistemul de credințe și valori personale; - obișnuința; - tipul de 

comportament majoritar cultivat în mediul socio-cultural și profesional de care aparține și la care se 

raportează persoanele; - propria rezistență la schimbare; - lipsa rezistenței la tentații; - factorii de mediu 

socio-profesionali; - modul de integrare și raportare la societate și la membrii societății; - presiunea externă a 

„ofertanților” corupători, care încurajează un tip de gândire al corupților de genul „o fac doar de această dată 

…, ca excepție”; - puterea exemplului; - mentalitatea românilor, care poate încuraja comportamente corupte, 

etc. 

 

3. Rolul și influența mentalității în facilitarea corupției din România 

 

Având în vedere aspectele puse în evidență prin acest succint studiu, inclusiv în ceea ce privește 

unele cauze ale corupției, în mod logic, se poate pune întrebarea „Care este rolul și influența mentalității în 

adoptarea atitudinilor și comportamentelor coruptibile vs. incoruptibile în România? Cum poate fi limitată 

corupția din România la niveluri acceptabile? Oricum, deloc nu este simplu…! 
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Când spunem că nu este deloc simplu de limitat corupția în România, avem în vedere rolul deosebit 

pe care îl are influența mentalității în facilitarea acestui fenomen. Adică, mentalitatea imorală reprezentată de 

abuz și corupție, în primul rând în zona puterii, este de peste cinci sute de ani, aceasta stând, ulterior, la baza 

răspândirii ca un virus în rândul maselor largi ale poporului, în atitudinea și comportamentele acestora, prin 

preluarea exemplelor negative de la marii înaintași. 

În zilele noastre, lupta politică și populistă pentru putere, generează creșteri masive ale dimensiunilor 

corupției. Prin felul ei de a fi, mentalitatea oamenilor politici din România, urmărind ca un fir roșu 

continuarea și imitarea mentalității imorale manifestate în ultimele sute de ani, este o mentalitate colectivistă, 

defensivă, fixă și de supraviețuire, prin care aceștia, indiferent când și cum ajung la putere, urmăresc în 

primul rând întărirea relațiilor în vederea menținerii lor îndelungate la putere, concomitent cu sporirea pe 

orice cale a avuției personale și mai puțin îmbunătățirea continuă a competențelor, în serviciul poporului care 

i-a ales. Astfel, mentalitatea omului politic de a cere ori accepta mita, reprezintă un obstacol serios și 

fundamental în prevenirea și combaterea corupției în România, ca urmare a transmiterii atitudinilor și 

comportamentelor coruptibile și iraționale la toate nivelurile de conducere ale societății, inclusiv maselor 

largi ale populației, care le preiau prin imitație. Mai mult, în ultimii doi ani, rigiditatea mentalității imorale a 

oamenilor politici și barierele în schimbarea acesteia, au fost puse în evidență și de lupta înverșunată 

împotriva justiției, atunci când aceștia au simțit marea amenințare ce venea din zona acesteia, în urma 

importantelor dosare de fraudă financiară și corupție care erau instrumentate, dar mai ales a pedepselor 

penale cu executare pe care le riscau, având în vedere precedentele judiciare ce reprezentau exemple 

suficient de relevante și concludente pentru viitorul sumbru care îi aștepta pe cei certați cu legea. 

Pentru mită, toate elitele de la puterea vremelnic ocupată în ultimii 30 de ani, au fost în situația de a 

exploata masiv în interes privat, averea națională a următoarelor generații. Aceasta a făcut ca statul român să 

fie și să rămână slab în ceea ce privește performanțele economice și financiare ale României, performanțele 

din educație și sănătate, acestea din urmă puse în evidență și de modul de gestionare a pandemiei 

coronavirusului SARS-CoV-2. Avem în vedere, în acest sens, și lipsa de performanță manifestată în 

domeniul infrastructurilor rutiere, feroviare, aeriene și navale, unde există suspiciuni legate de mari 

comisioane la contractele încheiate cu statul. De asemenea, avem în vedere și lipsa de performanță în 

exploatarea bogățiilor solului și subsolului în interes național, inclusiv în protejarea pădurilor din România, 

fapte care au făcut obiectul a numeroase scandaluri mediatice și dosare de abuz și corupție, situația fiind de 

natură a afecta și mediul înconjurător din România, ca urmare a defrișărilor masive a pădurilor sălbatice. Mai 

grav, lipsa de performanță este determinată în special de faptul că, prin corupție și abuzuri politice, au fost 

suprimate elitele, oamenii de certă valoare fiind distruși sau marginalizați, în timp ce oportuniștii au fost 

promovați în funcții de conducere [22], ceea ce face ca România să nu performeze la multe capitole, în 

comparație cu majoritatea țărilor din Uniunea Europeană. 

Conștient de mentalitatea omului politic român, în comparație cu cel din țările dezvoltate și 

civilizate, românul de rând dă dovadă de o mare confuzie, generată de tot felul de suspiciuni, atunci când își 

propune cu adevărat să fie incoruptibil. În primul rând, acesta își dorește „o țară ca afară”, ca în occident, în 

care toți oamenii, indiferent de funcție, să recunoască și să respecte cu consecvență un sistem de valori care 

permite fiecăruia să se dezvolte în funcție de capacitățile și țelurile proprii. În al doilea rând, dând dovadă de 

o mentalitate occidentală, flexibilă, productivă și orientată spre succes, oamenii onești nu doresc să imite 

comportamentele oamenilor politici imorali, bazate pe minciună și lipsă de transparență, însă se lovesc 

permanent de cele mai dure bariere ale mentalităților imorale, începând de la cele de natură birocratică, până 

la cele mai sofisticate forme de manifestare ale corupției, care sporesc continuu suspiciunea și neîncrederea 

în corectitudinea instituțiilor publice și a liderilor acestora. În al treilea rând, în rândul unor importante 

categorii ale populației se dezvoltă continuu caracteristicile specifice omului oportunist, descurcăreț și 

obedient, caracteristici bazate tot pe minciună și lipsă de transparență, aflate în conexiune directă cu 

ocuparea celor mai bune locuri de muncă și cu promovarea în diferite funcții importante, indiferent de 

calitățile personale și profesionale. Având în vedere acest context complicat, românul de rând care apreciază 

că nu mai are nicio șansă în țară și nu acceptă aceste realități, și care dorește o viață nouă și prosperitate prin 

muncă bazată pe un solid sistem de valori, migrează, plecând din țară acolo unde găsește ofertă de muncă 

acceptabilă și unde consideră că se poate adapta. Ca urmare, în cei peste treizeci de ani de la revoluție, peste 

cinci milioane de români au plecat din țară, acesta fiind considerat cel mai mare exod de populație al unei 

țări europene.  

Formele de corupție politică manifestate la nivel înalt, național și local, în special cele mai 

sofisticate, prin exemplul negativ pe care îl propagă în jos, sunt foarte grave, fiind la baza corupției sistemice 

și endemice, deoarece tind să se transforme în mentalitate și să devină un adevărat stil de viață a persoanelor 

„descurcărețe”, implicate activ în politică și în afaceri, un adevărat labirint din care nu se mai poate ieși decât 

cu mare dificultate [23]. Un exemplu în acest sens, îl reprezintă și lupta acerbă împotriva Justiției din 
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România, cu scopul precis de distrugere a DNA, prin coruperea subtilă a unor instituții de bază ale statului de 

drept, respectiv Curtea Constituțională (CCR), Avocatul Poporului, Consiliul Național al Audivizualului 

(CNA), Consiliul Național de Combatere a Discriminării (CNCD), etc. 

Am încercat, deseori, să nu cred în implicarea unor forme de corupție sau abuz în diverse situații, în 

tentativa mea de a spori nivelul de optimism și încredere al unor tineri la începuturile vieții lor sociale și 

profesionale. Aceasta deoarece mă caracterizează un optimism rațional, în speranța unor schimbări esențiale 

și fundamentale ale mentalității anticorupție, ca urmare a consolidării nivelului de conștiință individuală și 

socială a poporului român, stabil și migrator. Însă, pot să afirm, fără niciun echivoc, că tot de atâtea ori, alte 

și alte persoane mi-au demonstrat contrariul, cu dovezi evidente, referitoare la existența și natura 

complicităților în favoarea comportamentelor abuzive și coruptibile. Asemenea situații, nu fac decât să pună 

și mai mult în evidență că mentalitățile imorale, inclusiv mentalitatea de a oferi sau primi numaidecât ceva 

pentru prestarea unui serviciu, vin tocmai din negura timpurilor, fiind adânc înrădăcinate în sistemul de 

gândire românesc. 

Practic, sărăcia din anii comunismului și libertatea ce a apărut după 1990, au deschis o acerbă cursă a 

îmbogățirii, pentru toți cei „descurcăreți”, cei mai mulți adepți ai principiului machiavellic „scopul scuză 

mijloacele”, dar care i-a „infectat” grav și pe mulți dintre cei care mai credeau în prosperitate prin muncă și 

cinste.  

La baza corupției din România se află lipsa de transparență și minciuna endemică, promovată de 

toate instituțiile publice, adânc și grav politizate. Este intens promovată minciuna cu rang de lege, specifică 

mentalității comuniste, în dauna transparenței constructive. Minciuna, furtul, abuzul și corupția după 1990, 

sunt acelea care continuă să mențină neîncrederea cronică a populației în stat și în instituțiile sale. În acest 

sens, chiar instituțiile UE apreciază că în România una se zice și altceva se face. 

În condițiile minciunii și migrației unei mari părți a populației din România, la fel ca în vremurile lui 

Mihai Eminescu, în cea mai mare parte, nulitatea este recompensată în toate sistemele și instituțiile publice, 

astfel încât populația își pierde încrederea în acestea datorită birocrației, corupției și lipsei unei culturi 

organizaționale bazate pe meritocrație. 

Concluzionând cu privire la rolul și influența mentalității, putem afirma că în România, corupția nu 

este o problemă conjuncturală, ci este o problemă structurală, începând cu structurile psihice individuale, 

continuând cu structurile instituționale colective. Modul de manifestare a actelor de corupție, ca gesturi 

reflexe și mașinale din partea corupților și corupătorilor, de cele mai multe ori, pune în evidență caracterul 

înrădăcinat al acestui fenomen, adânc infiltrat în sistemul de gândire al societății românești inerțiale. Iar, 

acest fapt este pus în evidență chiar de realitățile prezentului, când sunt operate arestări de către organele de 

justiție pentru infracțiuni de corupție comise în plină pandemie de coronavirus, inclusiv în rândul unor 

polițiști care au cerut mită pentru a asigura dispunerea de soluții de clasare și blocare a anchetei în Parchetul 

General, valoarea estimată a mitei în acest dosar fiind de 1,1 milioane de Euro. 

 

Concluzii 

 

După cele constatate în cadrul acestui modest studiu empiric, putem afirma că în România 

mentalitatea are un rol extrem de important în adoptarea comportamentelor coruptibile sau, după caz, a 

atitudinilor și comportamentelor incoruptible. Tot acum, cel puțin parțial și sintetic, cred că putem să 

răspundem și la interogațiile din rezumat. Da, noi, românii, suntem considerați printre cei mai corupți din 

lume, deoarece, ca orice primitiv, ne-am fixat în mentalitățile retrograde specifice evului mediu și cele ale 

trecutului comunist, fiind tributari ai paradigmelor mentale specifice acelor timpuri. 

Astfel, românii sunt tributari unor modele mentale specifice trecutului istoric pe care l-au parcurs, 

care includ minciuna și lipsa de transparență, însă acestea nu sunt cele mai determinante cauze ale corupției 

din România, ele având doar rolul de a întreține focul viu al acestui adevărat flagel. Mentalitățile comuniste 

fixe și negative, lipsa de transparență și minciuna, toate sunt generatoare de suspiciuni că în spatele acestora 

ar fi ceva ascuns, ceva de genul conspirațiilor și al intereselor imorale de grup, ceea ce afectează continuu și 

negativ percepția românilor cu privire la corupție, chiar dacă mare parte din aceștia nu au fost implicați în 

aceasta în calitate de corupători. 

De asemenea, în opinia noastră, corupția la nivel înalt și marea corupție, nu ar fi putut să ajungă la 

asemenea evoluții, dacă nu ar fi existat mentalitatea generalizată a micii corupții, care vine în timp, din 

sărăcie și cutumele vieții comuniste, astfel că vina ne aparține nouă, tuturor românilor, deopotrivă, atât celor 

care dau, cât și celor care acceptă și primesc mita, în virtutea unei inerții confuze și de neînțeles. 

În ciuda activităților de prevenire și combatere a actelor de corupție desfășurate de instituțiile 

judiciare ale statului, sunt încă mulți oameni care cer, oferă sau, după caz, acceptă și primesc, cu nonșalanță, 

mită. Nu există un profil special al persoanelor care dau sau care primesc mită. Nimeni nu se naște primitor 
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de mită. Se poate vorbi însă de un comportament învățat și cultivat prin puterea exemplului. Iar, în cazul 

corupției din România, cel mai periculos exemplu este cel care vine de sus în jos, deoarece conduce la 

generalizarea lui în rândul maselor largi ale populației. 

Urmare acestor constatări, apreciem că lupta anticorupție trebuie să schimbe gândirea colectivistă a 

politicienilor. Măsurile de reducere a corupției, a conflictelor de interese și a favoritismului, trebuie să fie 

asociate cu schimbări structurale și de mentalitate profunde în cadrul organismelor publice și al societății, în 

general, și nu doar prin simpla adoptare a unor acte legislative și cu asigurarea unei conformități pur formale 

[24]. Avem în vedere renunțarea totală la minciună și la lipsa de transparență, precum și respectarea întocmai 

a legilor, în primul rând de către cei care și le-au asumat, elaborându-le, condiție importantă pentru creșterea 

gradului de încredere în instituțiile statului și în liderii acestora, precum și a gradului de conformare în rândul 

întregii populații. De asemenea, în concepția noastră, consolidarea profundă și sustenabilă a mentalității 

pozitive în condiții de transparență ar trebui să conducă la un alt tip de comportament învățat prin puterea 

exemplului, acela al demisiei de onoare în diferite situații de eșec. Avem în vedere, astfel, faptul că în 

condițiile evoluțiilor nefavorabile ale unor situații privind integritatea, onoarea obligă pe oricine să își asume 

erorile și greșelile, fără a încerca să fie transferate către altcineva. Numai justiția poate să stabilească 

adevărul și să facă dreptate, în orice situație. Nimeni nu poate fi mai presus de lege, și nu se poate considera 

nevinovat de facto. 

Pentru a limita sau elimina, în cel mai fericit caz, corupția din instituțiile publice ale statului 

(începând cu cele fundamentale: Parlament, Guvern, ministere, etc.), centrale și locale, precum și din orice 

tip de organizație, inclusiv din justiție, considerăm că se impune, ca, simultan, să fie redusă spre „zero” 

toleranța față de orice incident de integritate și să fie dezvoltată atitudinea de respingere a oricărui tip de 

incident de integritate din partea tuturor angajaților din organizație, ca deziderat spre care ar trebui să tindă 

toate organizațiile, și în special liderul organizației, care trebuie să știe să le dezvolte subordonaților o 

atitudine corectă și pozitivă, dar și să le transmită, cu orice ocazie, că nu tolerează nicio disfuncție, 

demonstrând acest aspect prin exemplul său personal. 

Totodată, pentru ca România să aibă un destin european de succes, să fie o țară ca în Occident, așa 

cum și-o doresc românii onești, care muncesc din greu pentru fiecare lucru din viața lor, apreciem că este 

necesară schimbarea urgentă a mentalității retrograde și a spiritului negativist, sursă a sărăciei și corupției 

endemice din această țară. În acest scop, eliminând pentru totdeauna orice fel de rezistențe, schimbarea 

mentalității și lupta anticorupție trebuie să pornească din interiorul clasei politice, pentru ca aceasta să-și 

îmbunătățească capacitatea de a construi „lideri de vocație”, pe baza a trei criterii importante: - să aibă 

pasiune pentru ceea ce fac (să nu mai facă lucruri de genul „merge și așa”); - să dea dovadă de înaltă 

responsabilitate (în sensul de urmări obținerea de rezultate nu pentru propria persoană, ci pentru cei care l-au 

votat); - să aibă simțul proporției, cumpătării și al bunei măsuri (să nu se lase dominați de grupurile de 

interese și de impulsurile primitive) [25]. 

În final, apreciem că, pentru a asigura sustenabilitatea și durabilitatea destinului european, noile 

mentalități ar trebui să fie în măsură să asigure posibilitatea ca nimeni să nu mai poată repeta vreodată 

greșelile trecutului și ale înaintașilor noștri. În acest fel, în mod cert, noua inerție va deveni o forță istorică 

vitală pozitivă care va funcționa numai în interesul major al poporului român, care merită cu prisosință să 

aibă un adevărat destin de învingător. 
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