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Abuz = Încălcare a legalității; (concr.) faptă ilegală. ◊ Abuz de putere = delict săvârșit de cineva prin depășirea atribuțiilor sale. 

Abuz de încredere = înșelăciune care constă din însușirea ilegală, înstrăinarea sau refuzul de restituire a unui obiect încredin-

țat spre păstrare sau spre utilizare. Abuz de drept = delict care constă în exercitarea unui drept cu nesocotirea scopului său 

social-economic. Întrebuințare fără măsură a unui lucru; exces. ◊ Loc. adv. Prin abuz = abuziv, exagerat. (Rar) Eroare care con-

stă din exagerarea unui fapt, a unei păreri etc. – Din fr. abus, lat. abusus. 

Exces = Exagerare, abuz; p. ext. lipsă de cumpătare, de măsură. ◊ Expr. Exces de zel = zel exagerat. – Din fr. excès, lat. 

excessus. 

Surse:  Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998  

Surse fotografii: http://www.ehow.com/facts_6764034_abuse-authority-workplace.html ;  



 

 

 Cei doi termeni sunt foarte 
apropiaţi ca semnificaţie, dar, foarte 
important, nu sunt sinonimi. De mul-
te ori, diferenţa foarte importantă 
dintre înţelesurile acestor termeni 
este ignorată, ceea ce riscă să dea 
naştere unor erori foarte grave. 

 Abuzul este, în esenţă, o în-
călcare a legalităţii. În domeniul 
anticorupţiei vorbim cel mai des de-
spre un anume fel de abuz, şi anu-
me despre abuzul de putere. Abuzul 
de putere este o infracţiune în cadrul 
căruia o persoană care ocupă o 
funcţie de conducere sau care deţi-
ne un anumit drept îşi depăşeşte 
atribuţiile conferite de acestea. Moti-
vele cel mai des întâlnite pentru ca-
re o persoană decide să abuzeze de 
funcţia ocupată sau de un drept pe 
care îl deţine sunt câştigul personal 
sau câştigul unei rude sau a unei 
cunoştinţe. Dacă vorbim de infracţi-
uni propriu-zise, atunci vorbim de-
spre abuzul în serviciu, care este 
fapta unui funcţionar public atunci 
când, în mod intenţionat, în exercita-
rea atribuţiilor sale de serviciu, nu 
îndeplineşte sau îndeplineşte în 
mod defectuos un act, fapt care 
afectează în mod negativ activitatea 
unui organ, a unei instituţii de stat, 
sau interesele legale ale unei per-
soane, atunci când îngrădeşte în 
mod intenţionat folosinţa sau exerci-
ţiul drepturilor unui cetăţean sau 
când crează cu bună ştiinţă situaţii 

de inferioritate pentru un anumit ce-
tăţean, pe bază de naţionalitate, ra-
să, sex, religie sau alt criteriu de dis-
criminare. Sau putem vorbi despre 
abuzul de încredere, atunci când 
cineva utilizează în mod nepermis 
bunurile încredinţate lui de către alt-
cineva. 

 Excesul este tot o formă de 
abuz, dar una cauzată de lipsa de 
cumpătare în exercitarea unei funcţii 
sau a unui drept. Cauza excesului 
nu este neapărat reaua intenţie a 
deţinătorului funcţiei sau dreptului în 
cauză. Uneori, persoanele care se 
fac vinovate de exces în exercitarea 
funcţiei lor sau în exercitarea unui 
drept fac asta din pură neglijenţă 
sau din neatenţie, fără a avea inten-
ţii rele. Alteori, este vorba de îndepli-
nirea atribuţiilor cu prea mult entuzi-
asm, ajungându-se uneori chiar la 
depăşirea acestora. 

 În principiu, diferenţa dintre 
un abuz şi un exces este una de le-
galitate. Abuzul este în mod clar o 
ilegalitate, pe când excesul nu ajun-
ge până acolo. El nu este etic, dar 
nu putem spune că este ilegal. Mai 
putem vorbi şi despre o diferenţă de 
intenţie – un abuz este săvârşit în-
totdeauna cu bună ştiinţă, pe când 
un exces este posibil să fi fost comis 
doar din neatenţie, neglijenţă, sau 
prea mult zel în îndeplinirea unor 
atribuţii. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


