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Chestionar privind opinia publică la nivelul Municipiului Sebeș 

pe aspecte legate de corupție 

 

Introducere 

 
Acest chestionar face parte din proiectul “Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul 
Municipiului Sebeș” – cod SIPOCA/MySMIS:436/118740. Scopul anchetei pe bază de chestionar este de a identifica 
gradul în care cetățenii și personalul instituțiilor/autorităților publice de la nivelul muncipiului Sebeș cunosc aspecte 
legate de magnitudinea fenomenului de corupție, practicile aferente acestui fenomen și măsurile de prevenire și 
combaterea a corupției. Chestionarul este anonim, iar rezultatele acestuia vor fi interpretate și ulterior transpuse într-
un studiu ce va fi publicat pe platforma anticorupție creată în cadrul proiectului.  
 

I. Informaţii/date preliminare 

 
1. Cărei categorii de vârstă (dintre cele enumerate mai jos) aparțineți? 

 18 - 24 ani   

 25 - 34 ani 

 35 - 44 ani 

 45 - 54 ani 

 55 - 64 ani 

 65 de ani și peste 

2. Gen: 

 Masculin 

 Feminin  

3. Cărei etnii aparțineți? 

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

4.  Mediul de rezidență: 

 urban 

 rural 

5. Ultima formă de învățământ absolvită: 

 învățământ primar 

 învățământ gimnazial 

 învățământ liceal 

 învățământ superior 

 
6. În ce sector vă desfășurați activitatea? 

 sectorul public 

 sectorul privat 
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 altul: ...................... 

7. În ce categorie vă încadraţi (referitor la statutul ocupațional)? 

 student/ă 

 salariat/ă 

 casnic/ă 

 șomer/ă 

II. Gradul de cunoaştere a fenomenului corupției 

 
8. De când considerați că fenomenul corupției a crescut până la un nivel alarmant pentru societate?  

 în ultimul an 

 în urmă cu 5 ani 

 în urmă cu 10 ani 

 
9.  Cât de frecvent mergeți la vreuna dintre instituțiile (dintre cele enumerate mai jos) pentru a vă rezolva o 

problemă? 
Bifați varianta cu care sunteți de acord. 

Instituția Săptămânal Lunar O dată la 2-3 
luni 

Mai puțin de 
o dată pe an 

Niciodată 

Primăria Sebeș           

Serviciul Public de 
Administrarea Patrimoniului 
Sebeș 

          

Direcția de Asistență Socială 
Sebeș 

          

Centrul Cultural Lucian Blaga            

Căminul de Persoane 
Vârstnice Sebeş 

          

Direcția Poliția Locală Sebeş           

Serviciul Voluntar pentru 
Situații de Urgență Sebeș 

          

Spitalul Municipal Sebeș           

Școlile și liceele aflate pe 
raza Municipiului Sebeș 

          

 
Altele:.................................... 

          

 
 

10. Dintre instituțiile menționate anterior, unde ați întâlnit cel mai înalt grad de corupție? 

 Primăria Sebeș 

 Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș 

 Direcția de Asistență Socială Sebeș 

 Centrul Cultural Lucian Blaga 
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 Căminul de Persoane Vârstnice Sebeș 

 Direcța Poliția Locală Sebeș 

 Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Sebeș 

 Spitalul Municipal Sebeș 

 Școlile și liceele aflate pe raza Municipiului Sebeș 

 Altele:................................. 

 
11. Din punct de vedere al personalului care lucrează în instituțiile/autorităție publice, în care categorie 

considerați că există cel mai înalt grad de corupție? 

 personalul cu funcție de conducere 

 personalul cu funcție de execuție 

 în ambele categorii 

 în alte categorii 

 
12. S-a întâmplat în ultimele 12 luni, când ați apelat la serviciile instituțiilor publice, să vă soluționați 

problemele prin “căi neoficiale”? 

 da 

 nu 

 
13. Din experiența dvs., cele mai des întâlnite “căi neoficiale” de soluționare a problemelor cu funcționarii 

publici sunt: 

 cadouri 

 bani/mită 

 presiuni din partea conducerii de vârf 

 contacte în cadrul instituției respective 

 altele:..................................................... 

 
14. Din punctul dvs. de vedere, care dintre motivele enumerate considerați că ar cauza apariția corupției? 

 
 salarizarea necorespunzătoare  

 legislaţie deficitară   

 lipsa unor mecanisme de evaluare, monitorizare şi control a activităţii instituțiilor publice 

 management defectuos al instituţiilor publice 

 existenţa unui sistem netransparent de luare a deciziilor 

 altele:..................................................... 
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III. Gradul de cunoaştere a măsurilor de prevenire și combatere a corupției 

 
15. Cât de eficiente credeți că sunt următoarele măsuri pentru prevenirea și combaterea corupției? 

Bifaţi varianta cu care sunteţi de acord. 

Măsura deloc 
eficientă 

 

foarte 
puţin 

eficientă 
 

puţin 
eficientă 

eficientă foarte 
eficientă 

Sancționarea persoanelor care dau/primesc 
mită pentru soluționarea anumitor probleme 

          

Sancționarea persoanelor care fac presiuni 
asupra personalului din instituțiile și 
atuorităților publice pentru soluționarea 
anumitor probleme 

          

Sancționarea imediată a personalului din 
instituțiile și atuorităților publice 

          

Prezentarea cazurilor de corupție în mass-
media 

          

Crearea unei platforme anticorupție           

 
16. Ce instituții ale statului credeți că sunt mai eficiente în combaterea corupției din insituțiile și autoritățile 

publice? 
 

Insituția statului deloc 
eficientă 

 

foarte 
puţin 

eficientă 
 

puţin 
eficientă 

eficientă foarte 
eficientă 

Direcția Națională Anticorupție (DNA)           

Poliția           

Agenția Națională pentru Integritate (ANI)           

Primăria/primarul           

Prefectura/prefectul           

 
Altele:.................................................. 

          

 
17. Pe care dintre următoarele instrumente de combaterea a corupției le-ați folosit până în prezent? 

 
 refuzul dării/luării de mită sau cadouri  

 reclamații scrise sau emailuri adresate instituțiilor în cauză   

 sesizarea în scris a poliției sau parchetului 

 informarea mass-media 

 altele:..................................................... 

 
 

Vă mulţumim pentru completarea chestionarului.  
Vă asigurăm că informațiile oferite vor fi utilizate strict confidențial. 

 

 


