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Corupţia electorală = o formă a corupţiei politice în cadrul căreia persoanele aflate în poziţii politice folosesc beneficiile obţinute în mod abuziv pentru a influenţa procesul electoral.
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VALORI
cod filosofic profund
internalizat care servește drept ghid pentru
stabilirea obiectivelor,
adoptarea deciziilor,
soluționarea conflictelor si modul de comportament

PRINCIPII
enunțarea conduitelor
așteptate pentru onorarea fiecărei valori

CULTURĂ DE
ORGANIZAȚIE
ansamblu de valori,
principii, filosofie, practici și cutume care definesc o instituție
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Corupţia electorală este una dintre formele corupţiei politice, în cadrul
căreia persoanele aflate în poziţii politice
folosesc beneficiile obţinute în mod abuziv
pentru a influenţa procesul electoral. Ea

vinde votul va trebui să plătească după
aceea toate costurile generate de actele de
corupţie ale celui ce i-a cumpărat votul,
ajungând să dea mult mai mult decât a
primit.

