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luarea de mită = Fapta funcţionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea 

unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu 

sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri (Art. 308, Codul Penal) 

darea de mită = Promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui funcţionar public sau unui funcţionar ori unei persoa-

ne care exercită un serviciu de interes public, pentru sine sau pentru altul, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act 

privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri (Art. 309, Codul Penal) 

traficul de influenţă = Pretinderea de bani sau alte foloase de la o persoană de către o altă persoană care are influenţă sau lasă să creadă că are influ-

enţă asupra unui funcţionar pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu (Ghidul privind mijloacele legale de 

combatere a faptelor de corupţie în justiţie) 

cumpărarea de influenţă = Promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase unei persoane care are influenţă sau lasă să creadă că are influenţă 

asupra unui funcţionar pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu  

Surse:  Articolul 308 din Codul Penal din  28 iunie 2004; Articolul 309 din Codul Penal din  28 iunie 2004; Ghid privind mijloacele legale de combatere a 

faptelor de corupţie şi justiţie. 

 



 

 

Luarea de mită este acceptarea de 

bani sau alte bunuri pentru luarea unei 

decizii sau îndeplinirea unei atribuţii de 

servici pe care cineva o are în favoarea 

celui ce a dat mita. Darea de mită este 

oferirea de bani sau alte bunuri cuiva 

pentru ca acesta să ia o decizie sau să îşi 

îndeplinească o atribuţie de servici în fa-

voarea celui ce a dat mita. Traficul de influ-

enţă este primirea de bani sau alte bunuri 

pentru a convinge pe cineva aflat într-o 

funcţie publică să ia o decizie sau să-şi 

îndeplinească o atribuţie în favoarea celui 

ce a dat banii sau bunurile respective. 

Cumpărarea de influenţă este oferirea de 

bani cuiva pentru ca acesta să convingă pe 

cineva aflat într-o funcţie publică să ia o 

decizie sau să-şi îndeplinească o atribuţie 

în favoarea celui ce a dat banii sau bunurile 

respective. 

 La prima vedere, mita şi traficul de 

influenţă par a fi acelaşi lucru. Dacă însă 

privim mai îndeaproape cele două activi-

tăti, devine evidentă o diferenţă im-

portantă. În cazul mitei, banii sunt daţi 

direct persoanei care trebuie să efectueze 

serviciul cerut. În cazul traficului şi 

cumpărării de influenţă însă, persoana care 

trebuie să efectueze serviciul în cauză nu 

primeşte nimic, banii sau bunurile date 

intrând în posesia celui ce îi influenţează să 

îl efectueze.  

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astfel, în cazul mitei, schema logică este următoarea: 

 

sau 

 

În cazul traficului/cumpărării de influenţă, schema logică este următoarea: 

 

Sau 

 


