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1 Introducere 

1.1 Informaţii despre proiect 

Prezentul studiu de evaluare a fost realizat în cadrul proiectului “Creşterea integrităţii în cadrul ANAF 

prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii”, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 

2009-2014, parte din Programul „Consolidarea capacităţilor şi cooperării instituţionale între statul 

beneficiar şi instituţiile publice din Norvegia, autorităţile locale şi regionale”. Proiectul este derulat de 

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcţia generală de integritate (DGI). 

Scopul proiectului este de a creşte capacitatea administrativă a Direcţiei generale de integritate (DGI) 

din cadrul ANAF şi gradul de conştientizare în rândul angajaţilor ANAF şi a societăţii româneşti, în 

general, cu privire la măsurile luate pentru prevenirea şi combaterea corupţiei şi a încălcării eticii 

profesionale în cadrul ANAF, prin cooperare şi schimb de experienţă cu administraţia fiscală din 

Norvegia. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea cadrului instituţional şi a procedurilor de 

prevenire şi combatere a corupţiei şi a încălcării eticii profesionale, precum şi creşterea nivelului de 

integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).   

1.2 Beneficiarul proiectului  

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a fost creată în anul 2004 pentru a asigura o mai bună 

platformă instituțională pentru mai multe reforme operaționale necesare în vederea promovării 

îmbunătățirii activității de colectare în România. ANAF este responsabilă pentru colectarea majorității 

veniturilor statului, incluzându-le și pe cele referitoare la contribuțiile pentru asigurările sociale și 

activitățile vamale. ANAF joacă un rol foarte important în mobilizarea veniturilor care finanțează 

inițiativele guvernamentale în infrastructură și servicii de care beneficiază toți cetățenii.  

Acest fapt presupune respectarea cu stricteţe a normelor de integritate în desfăşurarea activităţilor 

specifice, precum şi crearea mecanismelor necesare pentru prevenirea încălcării acestor norme şi pentru 

controlul activităţilor derulate. 

Având în vedere recomandările Comisiei Europene, precum și prevederile Strategiei Naționale 

Anticorupție pentru perioada 2012-2015 (aprobată prin H.G. nr. 215/2012), inventarul măsurilor de 

prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare, a fost înființată Direcția generală de integritate (DGI) 

în cadrul ANAF prin H.G. nr.665/2012.  
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Obiectivele generale ale DGI vizează structurile şi personalul din cadrul şi/sau în subordinea ANAF şi 

constau în: 

 prevenirea şi combaterea administrativă a actelor de corupţie; 

 asigurarea integrităţii profesionale în exercitarea funcţiilor publice; 

 asigurarea exercitării ansamblului de operaţiuni de control şi de monitorizare a activităţilor.  

Câteva dintre atribuțiile Direcției generale de integritate (DGI) sunt: 

 efectuează, în condițiile legii, activitățile necesare prevenirii faptelor de corupție și de încălcare a 

integrității profesionale din cadrul ANAF; 

 coordonează implementarea în cadrul ANAF a măsurilor preventive anticorupție prevăzute în 

Strategia Națională Anticorupție; 

 controlează și monitorizează activitatea desfășurată la nivelul aparatului propriu și a structurilor 

regionale și teritoriale subordonate Agenției, sub aspectul respectării legalității si regularității, 

precum și a respectării politicilor interne și a deciziilor manageriale; 

 formulează propuneri de acte normative în vederea îmbunătăţirii legislaţiei specifice aferente 

domeniului de activitate; 

 organizează, conduce şi coordonează activitatea de informare şi conştientizare a personalului 

ANAF cu privire la normele de conduită şi integritate profesională; 

 colectează, stochează, prelucrează, implementează, analizează, verifică şi diseminează datele şi 

informaţiile referitoare la potenţiale conflicte de interese şi stări de incompatibilitate în care se 

poate afla personalul Agenţiei şi propune măsuri concrete în vederea încetării acestor stări de 

fapt; 

 coordonează implementarea în ANAF a măsurilor preventive anticorupţie prevăzute în Strategia 

Naţională Anticorupţie; 

 coordonează metodologic activitatea de control intern desfăşurată de către structurile specifice 

din cadrul Direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice. 

2 Scopul şi obiectivul cercetării 

În cadrul contractului nr. A_APS_9743/12.07.2016, încheiat cu Agenția Națională de Administrare Fiscală 

(ANAF)  - Direcția generală de integritate, a fost implementată o campanie de publicitate constând în 

creaţia, producţia şi distribuţia de materiale promoţionale, de informare şi de produse media, 

cumpărarea de spaţiu media, de servicii de evaluare calitativă privind impactul campaniei. 
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Obiectivele specifice ale contractului sunt: 

 Creşterea nivelului de conştientizare în rândul personalului ANAF privind riscurile la care se 

expune prin încălcarea standardelor profesionale şi comiterea faptelor de corupţie. 

 Diminuarea percepţiei negative a populaţiei cu privire la nivelul corupţiei în rândul personalului 

A.N.A.F; 

 Creşterea nivelului de conştientizare în rândul populaţiei cu privire la riscul de comitere a actelor 

de corupţie şi la rolul proactiv al DGI în activitatea de reducere a fenomenului corupţiei; 

 Promovarea misiunii (rolului) DGI şi creşterea vizibilităţii D.G.I; 

 Creşterea încrederii în instituţie.  

Esenţa campaniei a fost conştientizarea împotriva corupţiei în cadrul ANAF, la nivel naţional şi local, 

prin prevenirea săvârşirii actelor de corupţie şi de încălcare a integrităţii profesionale şi 

conştientizarea grupurilor ţintă în domeniul corupţiei. Campania a avut în vedere atingerea grupurilor 

ţintă de suficient de multe ori pentru a reacţiona la mesajele transmise. Grupurile ţintă au vizat: 

 persoane juridice - contribuabili mici, mijlocii, mari;  

 persoane fizice care obţin venituri din activităţi independente sau care au obligaţii declarative; 

 patronate, sindicate şi asociaţii profesionale/reprezentanţi ai mediului de afaceri;  

 funcţionari publici din cadrul ANAF;  

 persoane cu vârsta peste 18 ani.  

 

În acest sens, campania derulată a pornit de la un concept care defineşte întreg mesajul de 

comunicare, pornind de la insight-ul că ne este frică de consecinţele faptelor de corupţie, nu suntem 

dispuşi să riscăm. Pe scurt, toate acţiunile noastre au consecințe de care trebuie să fim conștienți în 

permanență. Faptele de corupție au exclusiv consecințe negative. De aceea, în momentul în care ne 

confruntăm cu posibilitatea comiterii unui act de corupție, trebuie să avem în vedere că faptele de 

corupție se pedepsesc cu închisoare, conform legii. Un singur act de corupție ne poate distruge viața. 

Privarea de libertate - o consecinţă directă - atrage după sine alte consecinţe negative, în lanţ: absenţa 

din viaţa de familie, care, la rândul ei, naşte numeroase consecinţe dramatice; conştiinţa noastră suferă 

o puternică lovitură; pierderea unor drepturi sociale, stigmatizarea socială şi excluderea profesională 

etc. Trebuie să ne îndeplinim de fiecare dată obligațiile așa cum este corect, respectiv să mergem 

întotdeauna pe singura cale care nu ne poartă către consecinţele negative, respectiv pe calea legală. 
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Astfel, obiectivul prezentului studiu îl reprezintă evaluarea calitativă a campaniei de creştere a gradului 

de conștientizare privind pericolul pe care îl reprezintă corupția în sistemul fiscal, evaluare derulată 

ulterior derulării campaniei, pentru a avea o percepţie cât mai corectă cu privire la receptarea mesajului 

transmis în cadrul campaniei.  

3 Raport metodologic - metodologia completă a cercetării 

(componenta metodologică) 

Sondajul de opinie a fost derulat respectând metodologia şi designul cercetării în formă finală aprobată 

de Beneficiar.  

3.1 Conceptele, dimensiunile şi indicatorii cercetării  

După o analiză aprofundată la nivelul proiectului, pornind de la obiectivele generale şi specifice ale 

activităţii de cercetare şi având în vedere determinările metodologice, a fost elaborată seria de 

dimensiuni operaţionale. 

Obiectivul general al cercetării îl reprezintă evaluarea calitativă privind campania de creştere a 

gradului de conștientizare împotriva corupţiei în cadrul A.N.A.F. la nivel naţional şi local, iar scopul 

este demonstrarea/măsurarea calităţii campaniei de conştientizare, pentru a se prezenta o percepţie 

cat mai exactă cu privire la receptarea mesajului transmis de campanie (aşa cum reiese din răspunsul 

beneficiarului la clarificarea nr. 9, întrebarea nr. 11) utilizându-se ca metodă de cercetare ancheta pe 

bază de chestionar de opinie (metodă cantitativă). Astfel, cercetarea privind calitatea campaniei de 

conştientizare a presupus, pe lângă colectarea informaţiilor, şi prelucrarea, analizarea şi interpretarea 

calitativă a acestora finalizate printr-un Raport de analiză a sondajului (Raport de cercetare) - după 

desfăşurarea campaniei de informare şi conştientizare. 

Conceptul central al cercetării este corupţia, ca şi concept operaţional principal. Aşa cum este definită 

de Legea  nr. 147 din  1 aprilie 2002 pentru ratificarea Convenţiei civile asupra corupţiei, adoptată la 

Strasbourg la 4 noiembrie 1999, corupţia este faptul de a solicita, de a oferi, de a da sau de a accepta, 

direct ori indirect, un comision ilicit sau un alt avantaj necuvenit ori promisiunea unui astfel de avantaj 

necuvenit care afectează exerciţiul normal al unei funcţiuni sau comportamentul cerut beneficiarului 

comisionului ilicit sau avantajului necuvenit ori promisiunii unui astfel de avantaj necuvenit. 

Potrivit Legii nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, aceasta 

reprezintă utilizarea funcţiei, atribuţiilor ori însărcinărilor primite pentru dobândirea de bani, bunuri sau 

alte foloase necuvenite, pentru sine sau pentru altul. 
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Campania de conştientizare s-a axat pe două dintre faptele de corupţie - darea şi luarea de mită. 

Informarea s-a axat pe pedepsa cu închisoarea.  

Aşa cum reiese din caietul de sarcini, s-a urmărit evaluarea de ansamblu a campaniei, pe toate 

categoriile majore de public, aşa cum au fost definite în metodologia şi designul cercetării aprobate de 

Beneficiar: persoane fizice 18+, entităţi cu obligaţii declarative şi funcţionari publici ANAF. Astfel, 

obiectivele operaţionale şi dimensiunile au fost comune pentru aceste categorii, pentru a putea permite 

obţinerea unor rezultate unitare şi de ansamblu. Rezultatele sunt tratate la nivel macro, pe toate 

categoriile de contribuabili, şi comparativ pe categorii şi diferite criterii relevante. 

Coroborând toate aceste aspecte, s-a urmărit evaluarea campaniei prin două obiective operaţionale 

majore: 

 percepţia corupţiei  

 vizibilitatea componentelor campaniei de conştientizare 

 mesajele transmise şi informaţiile recepţionate de public 

În plus, ţinând cont de faptul că această campanie este derulată de Direcţia generală de integritate din 

cadrul ANAF, am propus evaluarea notorităţii DGI. 

Obiectiv operaţional Dimensiune 

percepţia corupţiei problema corupţiei în România 

vizibilitatea componentelor 
campaniei de conştientizare 

campanii de conştientizare legate de corupţie 

importanţa conştientizării legate de corupţie 

campania ANAF "Acţionează legal!" 

canalele şi modalităţile de interacţiune 
cu campania ANAF "Acţionează legal!" 

sloganul "Acţionează legal!" 

canalele şi modalităţile de interacţiune 
cu sloganul "Acţionează legal!" 

sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro" 

canalele şi modalităţile de interacţiune 
cu sloganul "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro" 

spotul TV şi online "Acţionează legal!"  

spotul radio "Acţionează legal!"  

mesajele transmise 
şi informaţiile recepţionate 

interacţiunea 
cu campania ANAF "Acţionează legal!"  
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Obiectiv operaţional Dimensiune 

de public informaţii referitoare la faptele de corupţie 

cunoaşterea consecinţelor dării de mită 

cunoaşterea consecinţelor luării de mită 

informaţii cu privire la corupţie şi consecinţele ei 

Direcţia generală de 
integritate (DGI) 

notorietatea DGI 

Pentru a permite evaluarea calitativă a campaniei de creştere a gradului de conștientizare împotriva 

corupţiei în cadrul ANAF la nivel naţional şi local, precum şi demonstrarea/măsurarea calităţii campaniei 

de conştientizare, au fost incluse în analiză acele dimensiuni punctuale pe care le-am considerat 

relevante în ceea ce priveşte campania de conştentizare şi aspectele adiacente acesteia. 

Astfel, percepţia publicului privind problema corupţiei în România (dimensiunea primului obiectiv 

operaţional) constituie un aspect în măsură să ofere informaţii despre contextul general în care s-a 

derulat campania de conştientizare. Astfel, rezultatele arată în ce măsură românii consideră corupţia ca 

fiind o problemă gravă, arătând în acest context relevanţa derulării unor astfel de proiecte, respectiv 

campanii. 

Pentru a analiza felul în care mesajele campaniei au ajuns la public, dimensiunile celui de-a doilea 

obiectiv operaţional - vizibilitatea componentelor campaniei de conştientizare - tratează atât 

campaniile de conştientizare în general din România şi importanţa conştientizării acestui subiect, cât şi 

în mod concret şi cât mai punctual elementele care au compus campania, respectiv modalităţile şi 

mijloacele de transmitere a mesajelor: mesajul general al campaniei ANAF prin sloganul "Acţionează 

legal!", mesajul spotului TV prin sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro" şi sintagma "Fraiere, şi 

tu chiar aveai de ce să fii cinstit!", mesajul spotului radio prin sintagma "ANAF te susţine. 

integritate@anaf.ro", sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro" şi "Credeam că o să scap dacă 

încalc legea doar un pic", mesajul campaniei în presa scrisă prin sintagma "ANAF te susţine. 

integritate@anaf.ro", sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro" şi mesajul campaniei online prin 

sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro", sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro" şi 

sintagma "Fraiere, şi tu chiar aveai de ce să fii cinstit!". 

Dimensiunile celui de-al treilea obiectiv oferă informaţii despre modul în care mesajele au fost 

recepţionate de public, prin: interacţiunea acestuia cu campania ANAF "Acţionează legal!", cunoaşterea 

consecinţelor dării şi luării de mită şi obţinerea de informaţii cu privire la corupţie şi consecinţele ei. 

Cel de-al patrulea obiectiv operaţional măsoară notorietatea Direcţiei generale de integritate (DGI). 
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3.2 Instrumentul cercetării 

Sondajul de opinie este o anchetă sociologică pe bază de chestionar. Chestionarul se dovedeşte una 

dintre cele mai frecvent utilizate tehnici, populaţia începând să fie din ce în ce mai familiarizată cu acest 

tip de metodă de cercetare. Astfel, chestionarul reprezintă o tehnică şi, corespunzător, un instrument de 

investigare constând dintr-un ansamblu de întrebări scrise ordonate logic şi psihologic, care, prin 

administrarea de către operatorii de anchetă sau prin autoadministrare, determină din partea 

persoanelor anchetate răspunsuri ce urmează a fi înregistrate în scris.  Prin intermediul chestionarului 

pot fi obţinute informaţii referitoare la atitudinile, cunoştinţele, motivaţia şi interesele, dispoziţiile şi 

înclinaţiile persoanelor care fac parte din populaţia cercetării.  

Pe baza obiectivelor operaţionale ale cercetării şi a dimensiunilor propuse, au fost realizate 

chestionarele cercetării - câte unul pentru fiecare din cele trei categorii de public: persoane fizice 18+, 

entităţi cu obligaţii declarative, funcţionari publici ANAF.  

În baza aprobării metodologiei şi agreării conţinutului iniţial al chestionarelor cu Beneficiarul, aşa cum 

reiese din comunicarea din data de 16.12.2016, a fost derulată ancheta pilot, înainte de derularea 

anchetei propriu-zise. În cadrul acchetei pilot, chestionarele au fost pretestate pe un eşantion total de 

30 de persoane, astfel: 

 entităţi cu obligaţii declarative: 11 persoane; 

 persoane fizice 18 +: 10 persoane; 

 funcţionari publici ANAF: 9 persoane, contactaţi în baza listei puse la dispoziţie de beneficiar. 

Chestionarele au fost aplicate telefonic, în perioada 19-20 decembrie 2016, de către operatorii call-

center. Anterior aplicării chestionarelor, operatorii au primit un instructaj standardizat care include 

regulile de aplicare a chestionarelor: reguli generale, discursul de început, completarea itemilor 

chestionarului (date de identificare, itemii chestionarului), discursul de final, reguli de conduită etc. 

Ulterior definitivării formei finale a chestionarelor şi aprobării acestora de către beneficiar, instructajul a 

fost actualizat şi completat. 

La finalul derulării cercetării pilot, au fost culese, analizate şi centralizate observaţiile şi feedback-ul 

obţinut în urma aplicării chestionarelor, realizându-se un Raport de pretestare. Relativ la observaţiile 

rezultate, au fost modificate/adaptate şi definitivate de comun acord cu beneficiarul instrumentele de 

cercetare. 

Aşa cum am menţionat anterior, am urmărit respectarea unor dimensiuni comune care să permită 

unitatea cercetării. Astfel, itemii celor trei chestionare sunt unitari. În plus, chestionarele diferă în ceea 
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ce priveşte datele demografice, fiind formulate câmpuri specifice fiecărei categorii de public. Ne referim 

cu precădere la datele socio-demografice aferente categoriei entităţi cu obligaţii declarative, care au 

fost formulate pornind de la cerinţele din caietul de sarcini şi clarificările subsecvente, date necesare 

pentru stabilirea eşantionului şi caracteristicilor socio-demografice. 

Formularea întrebărilor este clară, simplă, fără înflorituri stilistice, corectă gramatical, respectând topica 

frazei şi a propoziţiei. Designul chestionarului îndeplineşte condiţiile care contribuie la modul de 

prezentare a acestuia: imprimate estetic, clar delimitate din punctul de vedere al layout-ului, respectă 

elementele de indentitate ale proiectului, răspunsurile prestabilite sunt plasate pe o singură latură a 

chestionarului, permit prelucrarea ulterioară a răspunsurilor. Au fost formulate întrebări închise (cu 

variante de răspus, cu gradaţie a răspunsului pentru întrebările mai nuanţate) şi cu răspunuri deschise, 

după caz. După aprobarea formei finale a chestionarelor, răspunsurile au fost codificate astfel încât să 

permită prelucrarea ulterioară a datelor cantitative, sub formă de procentaje şi medii, coeficienţi care 

devin relevanţi pentru scopul cercetării. De asemenea, aceste calcule permit realizarea de comparaţii şi 

corelaţii între intrebarile chestionarului. 

În urma solicitării Beneficiarului, în chestionare a fost menţionat faptul că Media One este operator de 

date cu caracter personal, prin specificarea numărului de înregistrare la Autoritatea Naţională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (20807). Având în vedere includerea în 

eşantionul cercetării a categoriei sindicatelor, respectiv culegerea de date cu privire la apartenţa 

sindicală, conform legislaţiei în vigoare Media One şi-a îndeplinit obligaţia notificării ANSPDCP cu privire 

la acest aspect şi obţinerea unui număr de înregistrare actualizat, înscris în chestionarele adresate 

acestei categorii şi comunicat acestora (38004).  
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Obiectiv operaţional Dimensiune Componenta/canal 
CHESTIONAR 

persoane fizice 18+ 
CHESTIONAR 

entităţi cu obligaţii declarative 
CHESTIONAR 

funcţionari publici ANAF 

percepţia corupţiei 
problema corupţiei în 

România 
  

Q1. În opinia dvs., cât de gravă este problema corupţiei în România, pe o scală de la 1 la 5, 
unde 1 înseamnă deloc gravă, iar 5 înseamnă foarte gravă?  

vizibilitatea 
componentelor 
campaniei de 
conştientizare 

campanii de conştientizare 
legate de corupţie 

campania ANAF "Acţionează 
legal!"  

Q2. Aţi văzut campanii de conştientizare legate de corupţie în ultimele trei luni? 

importanţa conştientizării 
legate de corupţie 

campania ANAF "Acţionează 
legal!"  

Q3. Cât de importantă credeţi că este conştientizarea legată de corupţie în România, în 
general, pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă deloc importantă, iar 5 înseamnă foarte 
importantă?  

campania ANAF "Acţionează 
legal!" 

campania ANAF "Acţionează 
legal!"  

Q4. Aţi văzut vreo campanie anticorupţie derulată de ANAF în ultimele trei luni?  

canalele şi modalităţile de 
interacţiune cu campania 
ANAF "Acţionează legal!" 

campania ANAF "Acţionează 
legal!"  

TV, radio, online, presă scrisă 
Q5. Cum ați intrat în contact cu această campanie de conștientizare?  

sloganul "Acţionează legal!" 
campania ANAF "Acţionează 

legal!"  
TV, radio, online, presă scrisă 

Q6. Aţi auzit sau văzut în ultimele trei luni sintagma "Acţionează legal!"? 

canalele şi modalităţile de 
interacţiune cu sloganul 

"Acţionează legal!" 

campania ANAF "Acţionează 
legal!"  

TV, radio, online, presă scrisă 
Q7. Pe ce canale aţi văzut sau aţi auzit această sintagmă?  

sintagma "ANAF te susţine. 
integritate@anaf.ro" 

campania ANAF "Acţionează 
legal!"  

TV, radio, online, presă scrisă 
Q8. Aţi văzut sau auzit în ultimele trei luni sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro"?  

canalele şi modalităţile de 
interacţiune cu sloganul 

"ANAF te susţine. 
integritate@anaf.ro" 

campania ANAF "Acţionează 
legal!"  

TV, radio, online, presă scrisă 
Q9. Pe ce canale aţi văzut sau aţi auzit această sintagmă?  

spotul TV şi online 
"Acţionează legal!"  

campania ANAF "Acţionează 
legal!"  

Q10. Aţi văzut sau auzit în ultimele trei luni sintagma "Fraiere, şi tu chiar aveai de ce să fii 
cinstit!"? 
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Obiectiv operaţional Dimensiune Componenta/canal 
CHESTIONAR 

persoane fizice 18+ 
CHESTIONAR 

entităţi cu obligaţii declarative 
CHESTIONAR 

funcţionari publici ANAF 

TV, online 

spotul radio "Acţionează 
legal!"  

campania ANAF "Acţionează 
legal!" 
radio 

Q11. Aţi văzut sau auzit în ultimele trei luni sintagma "Credeam că o să scap dacă încalc legea 
doar un pic".  

mesajele transmise 
şi informaţiile 
recepţionate 

de public 

interacţiunea cu campania 
ANAF "Acţionează legal!"  

campania ANAF "Acţionează 
legal!" 

Q12. Aţi discutat cu cineva despre campania de anticorupţie derulată de ANAF?  

Q13. Cu cine aţi discutat despre această campanie?  

cunoaşterea consecinţelor 
dării de mită 

campania ANAF "Acţionează 
legal!"  

Q14. Dvs. cunoaşteţi consecinţele legale pentru persoanele care dau mită?  

cunoaşterea consecinţelor 
luării de mită 

campania ANAF "Acţionează 
legal!"  

Q15. Dar pentru persoanele care iau mită? 

informaţii cu privire la 
corupţie şi consecinţele ei 

campania ANAF "Acţionează 
legal!"  

Q16. Aţi  aflat în ultimele trei luni informaţii cu privire la corupţie şi la consecinţele ei?  

Direcţia generală de 
integritate (DGI) 

notorietatea DGI Notorietatea DGI  

Q17. Aţi auzit până acum de Direcţia generală de integritate (DGI) din cadrul ANAF?  

Q18. În ce măsură cunoaşteţi care sunt atribuţiile DGI pe o scală de la 1 la 5, unde 1 
înseamnă deloc, iar 5 înseamnă în foarte mare măsură? 
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3.3 Populația cercetării şi schema de eșantionare 

O parte foarte importantă a cercetării necesită obţinerea informaţiilor primare necesare analizei, prin 

sondaj, adică de la un anumit eşantion. Un eşantion se constituie dintr-un număr de unităţi care sunt 

selectate din rândurile acelei populaţii care face obiectul cercetării. Sensul de populaţie poate fi atribuit 

oamenilor, în general, familiilor, agenţilor economici de un anumit tip, studenţilor etc. În cercetare, 

unitatea de observare este constituită din fiecare element component, simplu sau complex, al populaţiei 

sau colectivităţii cercetate. 

În conformitate cu cerinţele achiziţiei, populaţia cercetării se constituie din CONTRIBUABILI, care au fost 

împărţiţi în următoarele trei categorii majore de repondenţi, fiecare respectând cel puţin metoda de 

eşantionare precizată în caietul de sarcini: 

A. Entităţi cu obligaţii declarative: 

Această categorie este formată din contribuabili mici, mijlocii, mari; persoane fizice care obțin venituri 

din activități independente sau care au obligații declarative; patronate, sindicate și asociații 

profesionale/reprezentanţi ai mediului de afaceri, la nivel naţional.  

Eşantionul pentru această populaţie a fost realizat prin calcularea ponderilor în funcţie de regiune (cele 

opt regiuni de dezvoltare ale României), în funcție de importanţa sectorului economic/activitate 

economică (sector primar – agricultură și industrie extractivă, secundar – industrie prelucrătoare, terțiar 

– servicii) şi categoria de contribuabil. Eșantionul pentru categoria entităţilor cu obligaţii declarative a 

fost extras în mod aleator (utilizând o aplicaţie de random) dintr-o bază de date actualizată a 

persoanelor juridice din România - ultima variantă disponibilă în decembrie 2016. Eşantionul total 

pentru această categorie a fost de 810 entităţi cu obligaţii declarative. Conform discuţiilor cu 

Beneficiarul, eşantionul pentru această categorie s-a axat pe persoane juridice, ca principal tip de 

contribuabil, însă include toate tipurile de entităţi specificate în caietul de sarcini, aşa cum este 

menţionat anterior. Fişa de eşantionare se regăseşte în Anexa 2. 

B. Persoane fizice cu vârta peste 18 ani (18 +): 

Această categorie este formată din populaţia României de peste 18 ani, conform datelor 

Recensământului populaţiei şi al locuinţelor 2011, disponibile pe website-ul oficial al Institutului 

Naţional de Statistică. Eşantionul pentru această populaţie a fost extras aleatoriu prin metoda RDD 

(random digit dialing) şi s-a realizat prin calcularea ponderilor în funcţie de regiune (cele opt regiuni de 

dezvoltare ale României) şi mediul de rezidenţă şi de gen. Pentru cazurile în care respondenţii au şi 

calitatea de persoană juridică, PFA/profesie liberală sau angajat în sistemul privat (patron, 

administrator, manager), însă au dorit/solicitat completarea chestionarului în calitate de persoană fizică, 
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aceştia au fost incluşi în eşantionul care conţine persoanele fizice 18+. Astfel, eşantionul total pentru 

această categorie este de 1.071 de persoane de peste 18 ani. Fişa de eşantionare se regăseşte în Anexa 

2. 

C. Funcţionari publici din cadrul ANAF: 

Funcţionarii ANAF la nivel naţional. Eşantionul pentru această populaţie a fost realizat prin asigurarea de 

căre beneficiar a posibilităţii contactului cu personalul ANAF. Pentru această categorie, din eşantion fac 

parte funcţionari publici ANAF din toate regiunile de dezvoltare, în total 210 persoane. Fişa de 

eşantionare se regăseşte în Anexa 2. 

Astfel, pornind de la cerinţele din caietul de sarcini (număr total minim 2.000 de persoane), în urma 

împărţirii eşantionului total de comun acod cu Beneficiarul, cercetarea s-a realizat astfel: 

Populaţia care face obiectul cercetării 

CATEGORIE 

Mărimea 

eşantionului minim 

conform 

metodologiei 

Mărimea 

eşantionului 

efectiv 

ENTITĂŢI CU 

OBLIGAŢII 

DECLARATIVE 

contribuabili mici, mijlocii, mari; 

persoane fizice care obțin venituri din 

activități independente sau care au 

obligații declarative; patronate, 

sindicate și asociații 

profesionale/reprezentanţi ai mediului 

de afaceri, la nivel naţional 

800 810 

PERSOANE FIZICE 18+ persoane fizice cu vârsta peste 18 ani 

la nivel naţional 

1.000 1.071 

FUNCŢIONARI PUBLICI 

ANAF 

funcţionari publici din cadrul ANAF la 

nivel naţional 

200 210 

TOTAL 2.000 2.091 

 

Eșantionul total de 2.091 de persoane este reprezentativ la nivel naţional, iar eroarea maximă de 

eșantionare este de +/- 3% la un coeficient de încredere de 95%. 



 

15 
“Creşterea integrităţii în cadrul ANAF prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii” 

Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 

3.4 Culegerea datelor 

În cercetarea de faţă, au fost selectate şi propuse metode de aplicare a instrumentului de cercetare 

relative la natura, specificul şi determinările proiectului, astfel: 

 PERSOANE FIZICE 18+ ŞI ENTITĂŢI CU OBLIGAŢII DECLARATIVE: chestionarul a fost aplicat 

telefonic, de către operatori call-center, conform schemei de eşantionare. Chestionarele 

administrate de operatorii de anchetă constituie modalitatea cel mai des utilizată de culegere a 

informaţiilor în anchetele şi sondajele psihosociologice.  

În special în cazul entităţilor cu obligaţii declarative, pentru că repondenţii trebuie să aibă 

funcţii executive/management sau din departamentul economic şi de multe ori sunt foarte puţin 

disponibili pentru parcurgerea unui chestionar la momentul apelării de către operatorul de 

interviu, am transpus online a chestionarului (docs.google.com). În acest fel, pentru cazurile în 

care repondenţii au fost accesibili doar în acest fel, acestora li s-a transmis prin e-mail 

chestionarul: le-a fost indicat un link pe care l-au putut accesa în vederea completării 

chestionarul conform propriului timing şi disponibilitate. Vorbim în acest caz despre chestionare 

autoadministrate, care presupun înregistrarea răspunsurilor de către persoanele incluse în 

eşantionul investigat. Cu toate acestea, nu au fost înregistrate răspunsuri din partea celor cărora 

le-a fost transmis chestionarul.  

Aplicarea chestionarelor s-a realizat în perioada 10.01.2017 - 14.02.2017, aşa cum reiese din 

înscrisurile fiecărui chestionar (în colţul din dreapta sus - dată aplicare), simultan cu această 

activitate având loc validarea chestionarelor şi centralizarea răspunsurilor în baza de date. 

 FUNCŢIONARI PUBLICI ANAF: aplicarea chestionarelor s-a realizat prin asigurarea de către 

beneficiar a posibilităţii contactului cu personalul ANAF. Astfel, am realizat transpunerea online 

a chestionarului (docs.google.com) şi am realizat conţinutul e-mailului derivat din chestionarul 

aprobat de Beneficiar. Beneficiarul a transmis în data de 12.01.2017 e-mailul conţinând linkul 

chestionarului prin intermediul reţelei interne de comunicare a instituţiei, la nivel naţional. În 

urma transmiterii periodice către Beneficiar a statusului privind rata de răspuns, Beneficiarul a 

retransmis comunicarea de completare a chestionarului. 

În acest fel, toţi funcţionarii ANAF au avut posibilitatea completării chestionarului şi va fi 

asigurată confidenţialitatea răspunsurilor. În perioada 12.01.2017 - 07.02.2017, au fost culese 

răspunsurile funcţionarilor publici ANAF, fiind centralizate în baza de date. Ulterior, având în 

vedere obligativitatea predării Beneficiarului a chestionarelor completate, am completat 

chestionarele fizice în baza răspunsurilor oferite de funcţionarii publici ANAF.  



 

16 
“Creşterea integrităţii în cadrul ANAF prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii” 

Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 

3.5 Instructajul operatorilor de anchetă 

În urma definitivării formei finale a chestionarelor, ţinând cont de rezultatele obţinute în urma derulării 

anchetei pilot, a fost realizat instructajul operatorilor de anchetă. Instructajul a inclus regulile de aplicare 

a chestionarelor: reguli generale, discursul de început, completarea itemilor chestionarului (date de 

identificare, itemii chestionarului), discursul de final, reguli de conduită etc. Toţi operatorii de anchetă 

au participat la instructajul standardizat.  

Culegerea datelor a fost realizată prin intermediul reţelei proprii de operatori a prestatorului, în cazul 

chestionarelor telefonice. Aceştia au respectat regulile de conduite şi instructajului standardizat special 

creat pentru activitatea de cercetare a aproiectului.  

3.6 Dificultăţile întâmpinate, analiza nonrăspunsurilor şi a refuzurilor 

Dificultăţile întâmpinate pe parcursul derulării sondajului de opinie au fost în etapa de culegere a 

datelor: respondenţii au fost destul de reticenţi faţă de faptul că este vorba despre un studiu care are ca 

beneficiar ANAF, din cauza unei percepţii negative în rândul populaţiei cu privire la instituţie, percepţie 

deja cunoscută. Atât acest lucru, cât şi suprapunerea perioadei de aplicare a chestionarelor cu un climat 

politic tensionat şi dezechilibrat au crescut foarte mult rata de norrăspunsuri şi refuzuri şi dificultatea 

obţinerii unor chestionare complete (rata număr de telefoane/chestionare completate este extrem de 

ridicată).  

Un alt aspect important este că multe dintre persoanele intervievate au fost extrem de reticente în 

oferirea numelui şi au solicitat informaţii suplimentare referitoare la necesitatea oferirii a astfel de 

informaţii, cu atât mai mult cu cât numele celui care răspunde la chestionar nu este relevant din niciun 

punct de vedere. Acest lucru a îngreunat foarte mult activitatea de aplicare a chestionarelor şi obţinerea 

numărului de chestionare complete solicitat. 

3.7 Introducerea datelor într-o bază de date în format electronic 

Datele obţinute în urma aplicării chestionarelor au fost introduse în baza de date, conform codificării 

stabilite după aprobarea formei finale a chestionarelor, pentru a permite prelucrarea statistică a 

acestora şi formularea rezultatelor cercetării. Pentru a putea fi utilizate, informațiile obținute au fost 

clasificate, înseriate, codificate și introduse în SPSS. Operația de clasificare a constat în atribuirea fiecărei 

categorii de informații a unui număr sau litere. 

Bazele de date au fost constituite în SPSS (Statistical Package for Social Sciences) şi Excel. În bazele de 

date au fost păstrate strict codurile din chestionar şi cele stabilite împreună cu beneficiarul în legătură 

cu întrebările deschise. Cele două baze de date conţinând datele culese la nivelul contribuabililor şi 
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datele culese la nivelul funcţionarilor ANAF au fost constituite astfel încât să poată fi corelate pe 

trunchiul comun - o bază de date unică, în care este în mod clar marcată aparteneţa persoanelor care au 

răspuns la categoria de contribuabili. Am păstrat şi vom păstra confidenţialitatea datelor. 

Validarea cercetării a fost asigurată prin analiza calității operaționalizării facute, prin verificarea aplicării 

corecte a chestionarelor și prin analiza credibilității rezultatelor obținute. 

4 Raport grafic - prezentarea, analiza şi interpretarea datelor 

(componenta grafică) 

După aplicarea chestionarelor şi centralizarea răspunsurilor, datele au fost prelucrate şi interpretate 

statistic pentru fiecare dimensiune şi item în parte. Prezentăm mai jos analiza şi interpretarea datelor 

obţinute, susţinute şi ilustrate prin grafice relevante. 
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PERCEPŢIA CORUPŢIEI 

Problema corupţiei în România 

Q1. În opinia dvs., cât de gravă este problema corupţiei în România, pe o scală de la 1 la 5, unde 1 
înseamnă deloc gravă, iar 5 înseamnă foarte gravă? 

Aproape jumătate din respondenţi consideră problema corupţiei ca fiind foarte gravă (acordă 
nota 5, pe o o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă deloc gravă, iar 5 înseamnă foarte gravă), iar 
26% acordă nota 4. 
 
2.3% din respondenţi consideră deloc gravă problema corupţiei. 
 
Media tuturor răspunsurilor este de 4, ceea ce arată că tendinţa răspunsurilor este în dreptul 
notei 4. 

Percepţia problemei corupţiei – total eşantion 

Total n=2091 (Bază: toţi respondenţii) 
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PERCEPŢIA CORUPŢIEI 

Problema corupţiei în România 

Q1. În opinia dvs., cât de gravă este problema corupţiei în România, pe o scală de la 1 la 5, unde 1 
înseamnă deloc gravă, iar 5 înseamnă foarte gravă? 
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4.7% 

4.3% 
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6.7% 
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16.9% 
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26.6% 
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25.0% 

27.9% 

22.1% 

25.1% 
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22.8% 

47.5% 

43.5% 

53.5% 

48.3% 

49.8% 

45.1% 

47.7% 
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Percepţia problemei corupţiei – pe regiuni de dezvoltare 

Total n=2091 (Bază: toţi respondenţii) 

Nu există diferenţe mari între regiuni în ceea ce priveşte percepţia problemei corupţiei în 
România. Însă, se poate observa că cei din regiunile Nord-Est, Sud Muntenia şi Vest o consideră 
cea mai gravă. Însă, mediile răspunsurile pe regiuni sunt foarte apropiate. 

Regiune 1 2 3 4 5 Medie 
Bucuresti-lfov 

6 30 183 336 750 

       4.13  
Centru 

2 20 147 280 505 

       4.11  
Nord-Est 

8 28 135 312 835 

       4.22  
Nord-Vest 

5 28 156 332 720 

       4.16  
Sud Muntenia 

10 44 141 248 700 

       4.07  
Sud-Est 

2 34 171 256 575 

       4.07  
Sud-Vest Oltenia 

10 12 99 212 465 

       4.09  
Vest 

5 18 126 184 500 

       4.12  
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VIZIBILITATEA COMPONENTELOR CAMPANIEI DE CONŞTIENTIZARE 

Campanii de conştientizare legate de corupţie 

Q2. Aţi văzut campanii de conştientizare legate de corupţie în ultimele trei luni? 

Din totalul respondenţilor, peste jumătate (57%) au văzut campanii legate de corupţie în ultimele 
trei luni, 25% nu au văzut, iar 18% nu ştiu sau nu răspund. 

57% 25% 

18% 
da 

nu 

nu ştiu/nu răspund 

Campanii legate de corupţie – total eşantion 

Total n=2091 (Bază: toţi respondenţii) 

Campanii legate de corupţie – pe categorie contribuabil 

Total n=1199 (Bază: respondenţii care au văzut campanii 

anticorupţie)  

89% din funţionarii publici ANAF, 
54,9% din persoane fizice 18+ şi 
52,3% din reprezentanţii entităţilor 
cu obligaţii declarative au văzut 
campanii legate de corupţie. 
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“Creşterea integrităţii în cadrul ANAF prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii” 
Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 

VIZIBILITATEA COMPONENTELOR CAMPANIEI DE CONŞTIENTIZARE 

Importanţa conştientizării legate de corupţie 

Q3. Cât de importantă credeţi că este conştientizarea legată de corupţie în România, în general, pe 
o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă deloc importantă, iar 5 înseamnă foarte importantă? 

Peste trei sferturi din respondenţi (78.3%) consideră ca fiind foarte importantă conştientizarea 
legată de corupţie în România, iar 10,5% o consideră importantă. 1,7% consideră conştientizarea 
deloc importantă. 
 
Media tuturor răspunsurilor este de 4,6,  ceea ce arată că tendinţa răspunsurilor este foarte 
aproape de nota 5. 
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Importanţa conştientizării – total eşantion 

Total n=2091 (Bază: toţi respondenţii) 
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VIZIBILITATEA COMPONENTELOR CAMPANIEI DE CONŞTIENTIZARE 

Campania ANAF "Acţionează legal!" 

Q4. Aţi văzut vreo campanie anticorupţie derulată de ANAF în ultimele trei luni?  

40% din respondenţi declară că au văzut o campanie anticorupţie derulată de ANAF în ultimele trei 
luni.  

40% 

38% 

22% 

da 

nu 

nu ştiu/nu răspund 

Importanţa conştientizării – total eşantion 

Total n=2091 (Bază: toţi respondenţii) 

Importanţa conştientizării – pe categorii contribuabil 

Total n=833 (Bază: cei care au văzut campania anticorupţie ANAF) 

Toţi funcţionarii publici 
ANAF au văzut o 
campanie anticorupţie 
derulată de ANAF în 
ultimele trei luni. În 
ceea ce priveşte 
celelalte categorii, 
reprezentanţii 
entităţilor cu obligaţii 
declarative sunt pe 
locul al doilea (36,3%), 
iar persoanele fizice 
18+ au văzut în 
proporiţie de 30,7%. 
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VIZIBILITATEA COMPONENTELOR CAMPANIEI DE CONŞTIENTIZARE 

Campania ANAF "Acţionează legal!" 

Q4. Aţi văzut vreo campanie anticorupţie derulată de ANAF în ultimele trei luni?  

55.7% 

25.4% 

18.9% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 

da 

nu 

nu ştiu/nu răspund 

Importanţa conştientizării – relativ la Q2 

Total n=1199 (Bază: cei care au văzut campanii anticorupţie) 

Dintre cei care declară că au 
văzut campanii legate de 
conştientizare (Q2), 55,7% 
declară că au văzut punctual o 
campanie anticorupţie 
derulată de ANAF în ultimele 
trei luni.  
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50.0% Cei din regiunea 
Bucureşti-Ilfov  
(46,2%) şi Nord-Est 
(44,6%) au văzut în 
cea mai maremăsură 
o campanie 
anticorupţie derulată 
de ANAF în ultimele 
trei luni.  
 
Pe ultimele locuri, 
sunt regiunile Sud-
Vest Oltenia (34,9%) şi 
Nord-Vest (30,9%). 

Interacţiunea cu o campanie de anticorupţie ANAF – pe regiuni de dezvoltare 

Total n=833 (Bază: cei care au văzut o campanie de anticorupţie ANAF ) 
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VIZIBILITATEA COMPONENTELOR CAMPANIEI DE CONŞTIENTIZARE 

Canalele şi modalităţile de interacţiune cu campania ANAF "Acţionează legal!" 

Q5. Cum ați intrat în contact cu această campanie de conștientizare? 

Din cei care au văzut o campanie anticorupţie derulată de ANAF în ultimele trei luni, cei mai 
mulţi (63%) au intrat în contact cu acesta prin reclame la TV. Pe locurile următoare, însă la 
diferenţe semnificative, sunt cei care au interacţionat cu campania prin broşuri, pliante sau sau 

alte materiale tipărite (24,4%), prin site-ul www.anaf.ro (23,2%) şi prin reclame online/site-uri 
(22,8%). Prin reclamele la radio, au intart în contact  17,8%, iar prin machete de presă 13,4%. 
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Total n=833 (Bază: cei care au văzut o campanie de anticorupţie ANAF ) 
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VIZIBILITATEA COMPONENTELOR CAMPANIEI DE CONŞTIENTIZARE 

Sloganul "Acţionează legal!" 

Q6. Aţi auzit sau văzut în ultimele trei luni sintagma "Acţionează legal!"? 

Aproape jumătate din respondenţi (49%) au auzit sau văzut în ultimele trei luni sintagma 
“Acţionează legal!”, sloganul campaniei supusă prezentei analize – ca parte comună a întregii 
campanii de conştientizare. 21% nu ştiu să răspundă la această întrebare. 

49% 

30% 

21% 

da 

nu 

nu ştiu/nu răspund 

Sloganul “Acţionează legal!” – total eşantion 

Total n=2091 (Bază: toţi respondenţii) 
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83,1% din 
funcţionarii publici 
ANAF au auzit sau 
văzut în ultimele trei 
luni sintagma 
“Acţionează legal!”. 
Persoanele fizice 18+ 
au interacţionat cu 
sintagma în 
proporţie de 49,9%, 
iar reprezentanţii 
entităţilor cu 
obligaţii declarative 
44,3% 

Sloganul “Acţionează legal!” – pe categorii contribuabil 

Total n=1028 (Bază: cei care au văzut  sau auzit sloganul “Acţionează legal!”) 
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VIZIBILITATEA COMPONENTELOR CAMPANIEI DE CONŞTIENTIZARE 

Sloganul "Acţionează legal!" 

Q6. Aţi auzit sau văzut în ultimele trei luni sintagma "Acţionează legal!"? 

Din cei care au auzit sau văzut în ultimele trei luni sintagma “Acţionează legal!”,  pe primele locuri se 
situează cei din categoria de vârstă 40-54 ani (53,8%) şi 55-59 ani (52%). Aceştia sunt urmaţi de grupa 
de vârstă 18-24 ani (45,5%) şi grupa 70+ (35,7%). 

45.5% 

41.7% 

53.8% 

52.0% 

35.7% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 

grupa 18-24 

grupa 25-39 

grupa 40-54 

grupa 55-69 

grupa 70+ 

Sloganul “Acţionează legal!” – pe categorii vârstă 

Total n=1028 (Bază: cei care au văzut  sau auzit sloganul “Acţionează legal!”) 
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VIZIBILITATEA COMPONENTELOR CAMPANIEI DE CONŞTIENTIZARE 

Sloganul "Acţionează legal!" 

Q6. Aţi auzit sau văzut în ultimele trei luni sintagma "Acţionează legal!"? 

Din cei care au auzit sau văzut în ultimele trei luni sintagma “Acţionează legal!”,  cei mai mulţi sunt din 
regiunile Nord-Est (52,6%), Sud-Vest Oltenia (52,8%), Sud-Est (51,4%) şi Vest (50,5%). Cei mai puţini 
sunt din regiunea Nord-Vest (41,6%). 

Sloganul “Acţionează legal!” – pe regiuni de dezvoltare 

Total n=1028 (Bază: cei care au văzut  sau auzit sloganul “Acţionează legal!”) 
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VIZIBILITATEA COMPONENTELOR CAMPANIEI DE CONŞTIENTIZARE 

Canalele şi modalităţile de interacţiune cu sloganul "Acţionează legal!" 

Q7. Pe ce canale aţi văzut sau aţi auzit această sintagmă? 

Dintre canalele şi modalităţile de interacţiune cu sloganul “Acţionează legal!”, pe primul loc se 
află televiziunea (69,3%), pe locul doi se află internetul (27,2%), pe locurile trei şi patru sunt 
site-ul www.anaf.ro (18,8%) şi radioul (18,1%). Presa scrisă este o sursă de interacţiune în 16,6% 
din cazuri, iar pagina de socializare Facebook – 11,3%.  
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Interacţiunea cu sloganul “Acţionează legal!” – relativ la Q6 

Total n=1028 (Bază: cei care au văzut sau auzit sloganul “Acţionează legal!” ) 
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VIZIBILITATEA COMPONENTELOR CAMPANIEI DE CONŞTIENTIZARE 

Sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro" 

Q8. Aţi văzut sau auzit în ultimele trei luni sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro"? 

29% din respondenţi au văzut sau auzit în ultimele trei luni sintagma "ANAF te susţine. 
integritate@anaf.ro“, parte a componentelor TV, radio, onlie şi presă scrisă, iar 23% nu ştiu să 
răspundă la această întrebare. 

29% 

48% 

23% 

da 

nu 

nu ştiu/nu răspund 

Sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro“ – total eşantion 

Total n=2091 (Bază: toţi respondenţii) 
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Sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro“ – pe categorii contribuabil 

Total n=605 (Bază: cei care au văzut  sau auzit sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro“) 

Funcţionarii publici 
ANAF au auzit sau 
văzut în ultimele trei 
luni  sintagma "ANAF 
te susţine. 
integritate@anaf.ro“
în proporţie de 
79,1%. La egalitate, 
23% din persoanele 
fizice 18+ şi tot 23% 
din reprezentanţii 
entităţilor cu 
obligaţii declarative 
au avut contact cu 
această sintagmă. 
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VIZIBILITATEA COMPONENTELOR CAMPANIEI DE CONŞTIENTIZARE 

Sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro" 

Q8. Aţi văzut sau auzit în ultimele trei luni sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro"? 

Sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro“ – pe categorii vârstă 

Total n=605 (Bază: cei care au văzut  sau auzit sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro“) 

Din cei care au auzit sau văzut în ultimele trei luni sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro“,,  
32,6% sunt din categoria de vârstă 40-54 ani, 30% din categoria 55-59 ani, 26% au vârsta între18 şi 24 
ani sau peste 70 de ani. Cei din grupa de vârstă 25-39 au interacţionat în proporţie de 23,5% cu 
sintagma. 
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VIZIBILITATEA COMPONENTELOR CAMPANIEI DE CONŞTIENTIZARE 

Sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro" 

Q8. Aţi văzut sau auzit în ultimele trei luni sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro"? 

Sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro“ – pe regiuni de dezvoltare 

Total n=605 (Bază: cei care au văzut  sau auzit sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro“) 
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Din cei care au auzit sau văzut în ultimele trei luni sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro",  
cei mai mulţi sunt din regiunile Sud-Vest Oltenia (32,8%), Nord-Est (32,4%) şi Vest (31,2%). Cei mai 
puţini sunt din regiunea Nord-Vest (24,2%). 
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VIZIBILITATEA COMPONENTELOR CAMPANIEI DE CONŞTIENTIZARE 

Canalele şi modalităţile de interacţiune cu sintagma "ANAF te susţine. 
integritate@anaf.ro" 

Q9. Pe ce canale aţi văzut sau aţi auzit această sintagmă?  
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Dintre canalele şi modalităţile de interacţiune sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro", 
pe primul loc se află televiziunea (63,3%), pe locul doi se află internetul şi site-ul www.anaf.ro  
(28,6% respectiv 28,4%), radioul are un procent de 14.2%. Presa scrisă este o sursă de 
interacţiune în 12,6% din cazuri, iar pagina de socializare Facebook – 9,8%.  

Interacţiunea cu sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro" – relativ la Q8 

Total n=605 (Bază: cei care au văzut sau auzit sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro" ) 

32 

http://www.anaf.ro/


“Creşterea integrităţii în cadrul ANAF prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii” 
Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 

VIZIBILITATEA COMPONENTELOR CAMPANIEI DE CONŞTIENTIZARE 

Spotul TV şi online "Acţionează legal!"  

Q10. Aţi văzut sau auzit în mass-media în ultimele trei luni sintagma "Fraiere, şi tu chiar aveai de ce 
să fii cinstit!"? 

16% 
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20% 

da 

nu 

nu ştiu/nu răspund 

16% din respondenţi au văzut sau auzit în mass-media în ultimele trei luni sintagma "Fraiere, şi tu 
chiar aveai de ce să fii cinstit!", parte a componentelor TV şi online, iar 20% nu ştiu să răspundă la 
această întrebare. 
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Funcţionarii publici 
ANAF au auzit sau 
văzut în ultimele trei 
luni  sintagma 
"Fraiere, şi tu chiar 
aveai de ce să fii 
cinstit!" în proporţie 
de 24,8%. 17,2% din 
persoanele fizice 
18+ şi 12,6% din 
reprezentanţii 
entităţilor cu 
obligaţii declarative 
au avut contact cu 
această sintagmă. 

Sintagma "Fraiere, şi tu chiar aveai de ce să fii cinstit!" – total eşantion 

Total n=2091 (Bază: toţi respondenţii) 

Sintagma "Fraiere, şi tu chiar aveai de ce să fii cinstit!" – pe categorii contribuabil 

Total n=338 (Bază: cei care au văzut  sau auzit sintagma "Fraiere, şi tu chiar aveai de ce să fii cinstit!") 
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VIZIBILITATEA COMPONENTELOR CAMPANIEI DE CONŞTIENTIZARE 

Spotul TV şi online "Acţionează legal!"  

Q10. Aţi văzut sau auzit în mass-media în ultimele trei luni sintagma "Fraiere, şi tu chiar aveai de ce 
să fii cinstit!"? 
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Din cei care au auzit sau văzut în ultimele trei luni sintagma "Fraiere, şi tu chiar aveai de ce să fii 
cinstit!",  33,3% sunt din categoria de vârstă 70+ ani, 19% din categoria 55-59 ani, 16,7% au vârsta 
între 40 şi 54 ani. Cei din grupa de vârstă 18-24 au interacţionat în proporţie de 13% cu sintagma, iar 
cei din categoria 25-39 în proporţie de 11,3%. 

Sintagma "Fraiere, şi tu chiar aveai de ce să fii cinstit!" – pe categorii vârstă 

Total n=338 (Bază: cei care au văzut  sau auzit sintagma "Fraiere, şi tu chiar aveai de ce să fii cinstit!") 
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VIZIBILITATEA COMPONENTELOR CAMPANIEI DE CONŞTIENTIZARE 

Spotul TV şi online "Acţionează legal!"  

Q10. Aţi văzut sau auzit în mass-media în ultimele trei luni sintagma "Fraiere, şi tu chiar aveai de ce 
să fii cinstit!"? 
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Din cei care au auzit sau văzut în ultimele trei luni sintagma "Fraiere, şi tu chiar aveai de ce să fii 
cinstit!",  cei mai mulţi sunt din regiunile Sud Muntenia (18,5%), Vest (18,3%) şi Bucureşti-Ilfov 
(17,7%). Cei mai puţini sunt din regiunea Nord-Vest (12,4%). 

Sintagma "Fraiere, şi tu chiar aveai de ce să fii cinstit!" – pe regiuni de dezvoltare 

Total n=338 (Bază: cei care au văzut  sau auzit sintagma "Fraiere, şi tu chiar aveai de ce să fii cinstit!") 
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VIZIBILITATEA COMPONENTELOR CAMPANIEI DE CONŞTIENTIZARE 

Spotul radio "Acţionează legal!"  

Q11. Aţi văzut sau auzit în mass-media în ultimele trei luni sintagma "Credeam că o să scap dacă 
încalc legea doar un pic“? 

19% 

62% 

19% 

da 

nu 

nu ştiu/nu răspund 

19% din respondenţi au văzut sau auzit în mass-media în ultimele trei luni sintagma "Credeam că o să 
scap dacă încalc legea doar un pic“, parte a componentei radio, iar 19% nu ştiu să răspundă la această 
întrebare. 

15.6% 

21.4% 21.4% 
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persoane fizice 18+ personal ANAF 

Sintagma "Credeam că o să scap dacă încalc legea doar un pic“ – total eşantion 

Total n=2091 (Bază: toţi respondenţii) 

Sintagma "Credeam că o să scap dacă încalc legea doar un pic“ – pe categorii contribuabil 

Total n=400 (Bază: cei care au văzut  sau auzit sintagma "Credeam că o să scap dacă încalc legea doar un pic“ ) 

Funcţionarii publici 
ANAF şi persoanele 
fizice 18+ au auzit 
sau văzut în aceeaşi 
proporţie în ultimele 
trei luni  sintagma 
"Credeam că o să 
scap dacă încalc 
legea doar un pic“ 
(21,4%). 15,6% din 
reprezentanţii 
entităţilor cu 
obligaţii declarative 
au avut contact cu 
această sintagmă. 
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VIZIBILITATEA COMPONENTELOR CAMPANIEI DE CONŞTIENTIZARE 

Spotul radio "Acţionează legal!"  

Q11. Aţi văzut sau auzit în mass-media în ultimele trei luni sintagma "Credeam că o să scap dacă 
încalc legea doar un pic“? 

31.2% 

16.1% 

20.1% 

19.6% 

16.7% 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 
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grupa 40-54 

grupa 55-69 
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Sintagma "Credeam că o să scap dacă încalc legea doar un pic“ – pe categorii vârstă 

Total n=400 (Bază: cei care au văzut  sau auzit sintagma "Credeam că o să scap dacă încalc legea doar un pic“) 

Din cei care au auzit sau văzut în ultimele trei luni sintagma "Credeam că o să scap dacă încalc legea 
doar un pic“,  31,2% sunt din categoria de vârstă 18-24 ani, 20,1% din categoria 40-54 ani, 19,6% au 
vârsta între 55 şi 69 ani. Cei din grupa de vârstă peste 70ani au interacţionat în proporţie de 16,7% cu 
sintagma, iar cei din categoria 25-39 în proporţie de 16,1%. 
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VIZIBILITATEA COMPONENTELOR CAMPANIEI DE CONŞTIENTIZARE 

Spotul radio "Acţionează legal!"  

Q11. Aţi văzut sau auzit în mass-media în ultimele trei luni sintagma "Credeam că o să scap dacă 
încalc legea doar un pic“? 

Sintagma "Credeam că o să scap dacă încalc legea doar un pic“ – pe regiuni de dezvoltare 

Total n=400 (Bază: cei care au văzut  sau auzit sintagma "Credeam că o să scap dacă încalc legea doar un pic“) 
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Din cei care au auzit sau văzut în ultimele trei luni sintagma "Credeam că o să scap dacă încalc legea 
doar un pic“,  cei mai mulţi sunt din regiunile Sud Muntenia şi Nord-Est (23,1,5%), Centru (21,1%). Cei 
mai puţini sunt din regiunea Bucureşti-Ilfov (15,5%). 
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MESAJELE TRANSMISE ŞI INFORMAŢIILE RECEPŢIONATE DE PUBLIC 

Interacţiunea cu campania ANAF "Acţionează legal!"  

Q12. Aţi discutat cu cineva despre campania anticorupţie derulată de ANAF?  

43,6% din respondenţi care au văzut campania anticorupţie derulată de ANAF au discutat cu cineva 
despre aceasta. 

43.6% 

49.6% 

6.8% 

da 

nu 

nu ştiu/nu răspund 

Interacţiune cu campania “Acţionează legal!” – relativ la Q4 

Total n=833 (Bază: cei care au auzit de campanie) 

29.6% 
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72.9% 
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72,9% din 
funcţionarii publici 
ANAF au discutat cu 
cineva despre 
campania 
anticorupţie ANAF. 
De asemenea,  
37,4% din 
persoanele fizice 
18+ şi 29,6% din 
reprezentanţii 
entităţilor cu 
obligaţii declarative 
au discutat despre 
aceasta. 

Interacţiune cu campania “Acţionează legal!” – pe categorii contribuabil 

Total n=833 (Bază: cei care au văzut  campania anticorupţia ANAF) 
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MESAJELE TRANSMISE ŞI INFORMAŢIILE RECEPŢIONATE DE PUBLIC 

Q13. Cu cine aţi discutat despre această campanie?  

Interacţiunea cu campania ANAF "Acţionează legal!"  

Respondenţii au discutat cel mai mult despre campanie cu colegii de serviciu (67,5%), apoi cu prietenii 
sau cunoscuţii (52,3%) şi cu membrii familiei (44,1%).  

44.1% 

52.3% 

67.5% 

4.1% 
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cu prieteni sau cunoscuţi 

cu colegii de serviciu 

cu altcineva 

Interacţiune cu campania “Acţionează legal!” – relativ la Q12 

Total n=363 (Bază: cei care au discutat despre campanie) 
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MESAJELE TRANSMISE ŞI INFORMAŢIILE RECEPŢIONATE DE PUBLIC 

Q14. Dvs. cunoaşteţi consecinţele legale pentru persoanele care dau mită? 

78% din respondenţi declară că ştiu care sunt consecinţele legale pentru persoanele care dau mită, 
10% nu ştiu, iar 12% nu ştiu sau nu răspund la această întrebare. 

Cunoaşterea consecinţelor dării de mită 

78% 

10% 

12% 

da 

nu 

nu ştiu/nu răspund 

Cunoaşterea consecinţelor dării de mită – total eşantion 

Total n=2091 (Bază: toţi respondenţii) 
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99% din funcţionarii 
publici ANAF cunosc 
consecinţele legale 
pentru persoanele 
care dau mită, 79,1% 
din reprezentanţii 
entităţilor cu obligaţii 
declarative şi 73% din 
persoanele fizice 18+  
cunosc acest lucru. 

Cunoaşterea consecinţelor dării de mită – pe categorii contribuabil 

Total n=1631 (Bază: cei care cunosc consecinţele legale pentru persoanele care dau mită) 
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MESAJELE TRANSMISE ŞI INFORMAŢIILE RECEPŢIONATE DE PUBLIC 

Q14. Dvs. cunoaşteţi consecinţele legale pentru persoanele care dau mită? 

Cunoaşterea consecinţelor dării de mită 

55.8% 

75.7% 

80.0% 

81.5% 

66.7% 
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Din cei care cunosc consecinţele legale pentru persoanele care dau mită, cei mai mulţi sunt din grupa 
de vârstă 55-69 ani (81,5%), urmaţi de 80% din categoria 40-54 ani, 75,7% din cei între 25 şi 39 ani, 
66,7% grupa peste 70 ani şi 55,8% cei din categoria de vârstă 18-24 ani. 

Cunoaşterea consecinţelor dării de mită – pe grupe de vârstă 

Total n=1631 (Bază: cei care cunosc consecinţele legale pentru persoanele care dau mită) 

Cel mai mare procent 
al celor care cunosc 
consecinţele legale 
pentru persoanele 
care dau mită este în 
regiunea Nord-Est 
(81,7%), urmată de 
regiunea Sud-Est 
(80,8%). Cel mai mic 
procent este în 
regiunea Centru 
(70,3%). 

Cunoaşterea consecinţelor dării de mită – pe regiuni de dezvoltare 

Total n=1631 (Bază: cei care cunosc consecinţele legale pentru persoanele care dau mită) 
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MESAJELE TRANSMISE ŞI INFORMAŢIILE RECEPŢIONATE DE PUBLIC 

Q15. Dar pentru persoanele care iau mită? 

Cunoaşterea consecinţelor luării de mită 

76% 

10% 

14% 

da 

nu 

nu ştiu/nu răspund 

76% din respondenţi declară că ştiu care sunt consecinţele legale pentru persoanele care iau mită, 
10% nu ştiu, iar 14% nu ştiu sau nu răspund la această întrebare. 
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Cunoaşterea consecinţelor luării de mită – total eşantion 

Total n=2091 (Bază: toţi respondenţii) 

99% din funcţionarii 
publici ANAF cunosc 
consecinţele legale 
pentru persoanele 
care dau mită, 75,3% 
din reprezentanţii 
entităţilor cu obligaţii 
declarative şi 72,5% 
din persoanele fizice 
18+  cunosc acest 
lucru. 

Cunoaşterea consecinţelor luării de mită – pe categorii contribuabil 

Total n=1594 (Bază: cei care cunosc consecinţele legale pentru persoanele care iau mită) 
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MESAJELE TRANSMISE ŞI INFORMAŢIILE RECEPŢIONATE DE PUBLIC 

Q15. Dar pentru persoanele care iau mită? 

Cunoaşterea consecinţelor luării de mită 
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Din cei care cunosc consecinţele legale pentru persoanele care iau mită, cei mai mulţi sunt din grupa 
de vârstă 55-69 ani (79,9%), urmaţi de 78,2% din categoria 40-54 ani, 73,5% din cei între 25 şi 39 ani, 
61,9% grupa peste 70 ani şi 58,4% cei din categoria de vârstă 18-24 ani. 

Cunoaşterea consecinţelor luării de mită – pe grupe de vârstă 

Total n=1594 (Bază: cei care cunosc consecinţele legale pentru persoanele care iau mită) 
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Cunoaşterea consecinţelor luării de mită – pe regiuni de dezvoltare 

Total n=1594 (Bază: cei care cunosc consecinţele legale pentru persoanele care iau mită) 

Cel mai mare procent 
al celor care cunosc 
consecinţele legale 
pentru persoanele 
care dau mită este în 
regiunea Nord-Est 
(81,4%), urmată de 
regiunea Sud-Est 
(77,7%). Cel mai mic 
procent este în 
regiunea Centru 
(69%). 

44 



“Creşterea integrităţii în cadrul ANAF prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii” 
Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 

MESAJELE TRANSMISE ŞI INFORMAŢIILE RECEPŢIONATE DE PUBLIC 

Q16. Aţi aflat în ultimele trei luni informaţii cu privire la corupţie şi consecinţele ei? 

66% din respondenţi declară că au aflat în ultimele trei luni informaţii cu privire la corupţie şi 
consecinţele ei, 20% nu au aflat şi 14% nu ştiu sau nu răspund la această întrebare. 

Informaţii cu privire la corupţie şi consecinţele ei 
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Informaţii cu privire la corupţie şi consecinţele ei – total eşantion 

Total n=2091 (Bază: toţi respondenţii) 

Informaţii cu privire la corupţie şi consecinţele ei – pe categorii contribuabil 

Total n=1385 (Bază: cei care au primit informaţii cu privire la corupţie şi consecinţele ei) 

93% din funcţionarii 
publici ANAF au aflat 
în ultimele trei luni 
informaţii cu privire la 
corupţie şi 
consecinţele ei, la fel 
şi 67,3% din 
reprezentanţii 
entităţilor cu obligaţii 
declarative şi 57,8% 
din persoanele fizice 
18+. 
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DIRECŢIA GENERALĂ DE INTEGRITATE (DGI) 

Q17. Aţi auzit până acum de Direcţia generală de integritate (DGI) din cadrul ANAF?  

Notorietatea DGI 

62% 

560 

223 

da 

nu 

nu ştiu/nu răspund 

62% din respondenţi au auzit până acum de Direcţia generală de integritate (DGI) din cadrul ANAF. 

Q18. În ce măsură cunoaşteţi care sunt atribuţiile DGI, pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă 
deloc, iar 5 înseamnă în foarte mare măsură? 

Notorietatea DGI – total eşantion 

Total n=2091 (Bază: toţi respondenţii) 
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7,2% din respondenţi cunosc în 
foarte mare măsură atribuţiile 
DGI (acordă nota 5, pe o o scală 
de la 1 la 5, unde 1 înseamnă 
deloc, iar 5 înseamnă în foarte 
mare măsură), 10,2% acordă nota 
4, iar 18,6% acordă nota 3. 
 
Media tuturor răspunsurilor este 
de 1,7, ceea ce arată că tendinţa 
răspunsurilor este în dreptul notei 
2. 
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5     Concluzii, recomandari şi sugestii 

În urma analizei datelor, prezentată detaliat în capitolul anterior, au fost extrase informaţiile 

semnificative. În cele se urmează, sunt prezentate concluziile cercetării, precum şi recomandări şi 

sugestii. 

 

PERCEPŢIA CORUPŢIEI  

În ceea ce priveşte problema corupţiei în România, 75% din respondenţi consideră problema corupţiei 

în România ca fiind gravă şi foarte gravă (48% acordă nota 5 şi 26% acordă nota 4, pe o o scală de la 1 la 

5, unde 1 înseamnă deloc gravă, iar 5 înseamnă foarte gravă). Doar 2.3% din respondenţi consideră 

deloc gravă problema corupţiei. Nu există diferenţe mari între regiuni în ceea ce priveşte percepţia 

problemei corupţiei în România. 

 

VIZIBILITATEA COMPONENTELOR CAMPANIEI DE CONŞTIENTIZARE  

Din totalul respondenţilor, peste jumătate (57%) au văzut campanii de conştientizare legate de 

corupţie în ultimele trei luni. Comparând cele trei categorii de public, se poate spune că 89% din 

funţionarii publici ANAF, 55% din persoane fizice 18+ şi 52% din reprezentanţii entităţilor cu obligaţii 

declarative au văzut campanii legate de corupţie.  

La nivelul întregului eşantion, peste trei sferturi din respondenţi (78%) consideră ca fiind foarte 

importantă conştientizarea legată de corupţie în România. Aproape 2% consideră conştientizarea deloc 

importantă. 

În mod specific, 40% din respondenţi declară că au văzut o campanie anticorupţie derulată de ANAF în 

ultimele trei luni. Dintre cei care declară că au văzut campanii legate de conştientizare în general, 56% 

declară că au văzut punctual o campanie anticorupţie derulată de ANAF în ultimele trei luni.  

Comparativ pe cele trei categorii de public, toţi funcţionarii publici ANAF au văzut o campanie 

anticorupţie derulată de ANAF în ultimele trei luni, reprezentanţii entităţilor cu obligaţii declarative sunt 

pe locul al doilea (36%), iar persoanele fizice 18+ au văzut în proporiţie de 31%. 

Dacă privim comparativ între regiuni, cei din Bucureşti-Ilfov  (46%) şi Nord-Est (45%) au văzut în cea mai 

mare măsură o campanie anticorupţie derulată de ANAF în ultimele trei luni. Pe ultimele locuri, sunt 

regiunile Sud-Vest Oltenia (35%) şi Nord-Vest (31%). 
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Din cei care au văzut o campanie anticorupţie derulată de ANAF în ultimele trei luni, cei mai mulţi (63%) 

au intrat în contact cu acesta prin reclame la TV. Pe locurile următoare la diferenţe semnificative sunt 

cei care au interacţionat cu campania prin broşuri, pliante sau alte materiale tipărite (24%), prin site-ul 

www.anaf.ro (23%) şi prin reclame online/site-uri (23%), radio 18%, iar prin machete de presă 13%.  

În ceea ce priveşte mesajul general al campaniei ANAF prin sloganul "Acţionează legal!", aproape 

jumătate din respondenţi (49%) au auzit sau văzut în ultimele trei luni această sintagmă. Şi la această 

întrebare, 83% din funcţionarii publici ANAF au auzit sau văzut în ultimele trei luni sintagma 

“Acţionează legal!”. Persoanele fizice 18+ au interacţionat cu sintagma în proporţie de 50%, iar 

reprezentanţii entităţilor cu obligaţii declarative în proporţie de 44%.  

Din cei care au auzit sau văzut în ultimele trei luni sintagma “Acţionează legal!”, pe primele locuri se 

situează cei din categoria de vârstă 40-54 ani (54%) şi 55-59 ani (52%). Aceştia sunt urmaţi de grupa de 

vârstă 18-24 ani (46%) şi grupa 70+ (36%). Când ne uităm la regiuni, cei mai mulţi sunt din regiunile 

Nord-Est (53%), Sud-Vest Oltenia (53%), Sud-Est şi Vest (51%). Cei mai puţini sunt din regiunea Nord-

Vest (42%). 

Dintre canalele şi modalităţile de interacţiune cu sloganul “Acţionează legal!”, pe primul loc se află 

televiziunea (69%), pe locul doi se află internetul (27%), pe locurile trei şi patru sunt site-ul www.anaf.ro 

şi radioul (18%). Presa scrisă este o sursă de interacţiune în 17% din cazuri, iar pagina de socializare 

Facebook – 11%.  

Legat de sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro“, parte a componentelor TV, radio, online şi 

presă scrisă, 29% din respondenţi au văzut-o sau auzit-o în ultimele trei luni, iar 23% nu ştiu sau nu vor 

să răspundă la această întrebare. Funcţionarii publici ANAF au auzit sau văzut în ultimele trei luni  

sintagma în proporţie de 79%. La egalitate, 23% din persoanele fizice 18+ şi reprezentanţii entităţilor cu 

obligaţii declarative au avut contact cu această sintagmă.  

33% sunt din categoria de vârstă 40-54 ani, 30% din categoria 55-59 ani, 26% au vârsta între 18 şi 24 ani 

sau peste 70 de ani. Cei din grupa de vârstă 25-39 au interacţionat în proporţie de 23,5% cu sintagma. 

Cei mai mulţi sunt din regiunile Sud-Vest Oltenia (33%), Nord-Est (32%) şi Vest (31%). Cei mai puţini sunt 

din regiunea Nord-Vest (24%). 

Dintre canalele şi modalităţile de interacţiune sintagma "ANAF te susţine. integritate@anaf.ro", pe 

primul loc se află televiziunea (63%), pe locul doi se află internetul şi site-ul www.anaf.ro (29% respectiv 

28%), radioul are un procent de 14%. Presa scrisă este o sursă de interacţiune în 13% din cazuri, iar 

pagina de socializare Facebook – 10%.  

În ceea ce priveşte sintagma "Fraiere, şi tu chiar aveai de ce să fii cinstit!", parte a componentelor TV şi 

online, 16% din respondenţi au văzut-o sau auzit-o în mass-media în ultimele trei luni. 
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Funcţionarii publici ANAF au auzit sau văzut în ultimele trei luni această în proporţie de 25%. 17% din 

persoanele fizice 18+ şi 13% din reprezentanţii entităţilor cu obligaţii declarative au avut contact cu 

această sintagmă.  

Comparând răspunsurile pe categorii de vârstă pentru cei care au auzit sau văzut în ultimele trei luni  

sintagma "Fraiere, şi tu chiar aveai de ce să fii cinstit!", 33% sunt din categoria de vârstă 70+ ani, 19% 

din categoria 55-59 ani, 17% au vârsta între 40 şi 54 ani. Cei din grupa de vârstă 18-24 au interacţionat în 

proporţie de 13% cu sintagma, iar cei din categoria 25-39 în proporţie de 11%. În ceea ce priveşte 

împărţirea pe regiuni, cei mai mulţi sunt din regiunile Sud Muntenia (19%), Vest (18%) şi Bucureşti-Ilfov 

(18%). Cei mai puţini sunt din regiunea Nord-Vest (12%). 

Legat de sintagma "Credeam că o să scap dacă încalc legea doar un pic“, parte a componentei radio, 

19% din respondenţi au văzut-o sau auzit-o în mass-media în ultimele trei luni. 

Funcţionarii publici ANAF şi persoanele fizice 18+ au auzit sau văzut în aceeaşi proporţie în ultimele trei 

luni această sintagmă (21%). 16% din reprezentanţii entităţilor cu obligaţii declarative au avut contact cu 

această sintagmă.  

Din cei care au auzit sau văzut în ultimele trei luni sintagma "Credeam că o să scap dacă încalc legea doar 

un pic“,  31% sunt din categoria de vârstă 18-24 ani, 20% din categoria 40-54 ani, 20% au vârsta între 55 

şi 69 ani. Cei din grupa de vârstă peste 70 ani au interacţionat în proporţie de 17% cu sintagma, iar cei 

din categoria 25-39 în proporţie de 16 %. Cei mai mulţi sunt din regiunile Sud Muntenia şi Nord-Est 

(23,1,5%), Centru (21,1%). Cei mai puţini sunt din regiunea Bucureşti-Ilfov (15,5%). 

 

MESAJELE TRANSMISE ŞI INFORMAŢIILE RECEPŢIONATE DE PUBLIC  

44% din totalul respondenţilor care au văzut campania anticorupţie derulată de ANAF au discutat cu 

cineva despre aceasta. Dintre aceştia, 72% din funcţionarii publici ANAF, 37% din persoanele fizice 18+ 

şi 30% din reprezentanţii entităţilor cu obligaţii declarative au discutat despre aceasta. Respondenţii 

declară că au discutat cel mai mult despre campanie cu colegii de serviciu (68%), apoi cu prietenii sau 

cunoscuţii (52%) şi cu membrii familiei (44%).  

78% din respondenţi declară că ştiu care sunt consecinţele legale pentru persoanele care dau mită. 

Dintre aceştia, 99% din funcţionarii publici ANAF cunosc consecinţele legale pentru persoanele care dau 

mită, 79% din reprezentanţii entităţilor cu obligaţii declarative şi 73% din persoanele fizice 18+  cunosc 

acest lucru. Cei mai mulţi sunt din grupa de vârstă 55-69 ani (82%), urmaţi de 80% din categoria 40-54 

ani, 76% din cei între 25 şi 39 ani, 67% grupa peste 70 ani şi 56% cei din categoria de vârstă 18-24 ani. 

Cel mai mare procent al celor care cunosc consecinţele legale pentru persoanele care dau mită este în 
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regiunea Nord-Est (82%), urmată de regiunea Sud-Est (81%). Cel mai mic procent este în regiunea Centru 

(71%). 

76% din respondenţi declară că ştiu care sunt consecinţele legale pentru persoanele care iau mită. 

Dintre aceştia, 99% din funcţionarii publici ANAF cunosc consecinţele legale pentru persoanele care dau 

mită, 75% din reprezentanţii entităţilor cu obligaţii declarative şi 73% din persoanele fizice 18+  cunosc 

acest lucru. Cei mai mulţi sunt din grupa de vârstă 55-69 ani (80%), urmaţi de 78% din categoria 40-54 

ani, 74% din cei între 25 şi 39 ani, 62% grupa peste 70 ani şi 58% cei din categoria de vârstă 18-24 ani. 

Cel mai mare procent al celor care cunosc consecinţele legale pentru persoanele care dau mită este în 

regiunea Nord-Est (81%), urmată de regiunea Sud-Est (78%). Cel mai mic procent este în regiunea Centru 

(69%). 

În plus, 66% din totalul respondenţilor declară că au aflat în ultimele trei luni informaţii cu privire la 

corupţie şi consecinţele ei, 20% nu au aflat şi 14% nu ştiu sau nu răspund la această întrebare, dintre 

care: 93% din funcţionarii publici ANAF, 67% din reprezentanţii entităţilor cu obligaţii declarative şi 58% 

din persoanele fizice 18+. 

 

NOTORIETATEA DIRECŢIEI GENERALE DE INTEGRITATE 

62% din respondenţi au auzit până acum de Direcţia generală de integritate (DGI) din cadrul ANAF, 

astfel: 7,2% din respondenţi cunosc în foarte mare măsură atribuţiile DGI (acordă nota 5, pe o o scală de 

la 1 la 5, unde 1 înseamnă deloc, iar 5 înseamnă în foarte mare măsură), 10% acordă nota 4, iar 19% 

acordă nota 3. Media tuturor răspunsurilor este de 1,7, ceea ce arată că tendinţa răspunsurilor este în 

dreptul notei 2. 

Analizând datele obţinute centralizat, trebuie menţonat că pentru toate dimensiunile cuprinse în 

cercetare nu au fost identificate date recente şi precise anterioare derulării campaniei în măsură să 

permită o comparaţie clară a gradului de informare a publicului cu privire la faptele de corupţie şi 

consecinţele acestora. De aceea, a fost luată ca perioadă de referinţă perioada ultimelor trei luni la 

momentul aplicării chestionarelor. Rezultatele sunt prezentate ca atare, prin raportare la percepţia 

proprie a repondenţilor.  

Coroborând rezultatele sondajului de opinie cu cele obţinute în cadrul focus grupurilor derulate, se 

poate spune că percepţia negativă a populaţiei în ceea ce priveşte corupţia, atât în ansamblul ei, cât şi în 

dimensiunile sale punctuale şi specifice, este destul de adânc înrădăcinantă în psihicul social colectiv. 

Oamenii tind să adopte un comportament nou într-un timp destul de îndelungat, prin familiarizare şi 

repetare. Aşa cum reiese din sondajul de opinie, oamenii consideră problema corupţiei una de 

importanţă foarte mare în România. În plus, mulţi oameni consideră că astfel de campanii şi demersuri 
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sunt eficiente şi utile la nivelul societăţii. Aceste aspecte ne determină să considerăm că tipul de 

comportament despre care vorbim în proiectul de faţă se dobândeşte în ani sau chiar în generaţii. Este 

vorba despre un comportament care nu poate funcţiona pe termen lung dacă este însuşit în mod 

superficial. Astfel, recomandăm susţinerea şi implementarea de proiecte similare, menite să contribuie 

la schimbarea pozitivă a percepţiei şi comportamentului la nivel social, cu atât mai mult cu cât climatul 

politic actual nu este foarte echilibrat.  

Este evident că o campanie de conştientizare, oricât de complexă şi bine structurată este, poate oferi o 

bază pentru determinarea unei schimbări comportamentale de asemenea anvergură, în special având în 

vedere mentalitatea actuală, vechimea practicilor din acest moment şi nivelul de cunoaştere şi 

informare actual al populaţiei României. Cu toate acestea, demersul trebuie continuat şi susţinut prin 

activităţi ulterioare, pe termen lung.  

Pentru acest lucru, în campaniile viitoare recomandăm să se ţină cont de aspectele exprimate în studiile 

şi sondajele ceritifcate de instituţiile media de-a lungul anilor, recomandare precizată de noi şi în Planul 

de comunicare al campaniei (respectiv derularea celor patru săptămâni de campanie media în intervalul 

octombrie-noiembrie), pentru un maxim impact asupra publicului ţintă. Planificarea campaniei media 

trebuie să identifice perioada opitimă de derulare, astfel încât să evite suprapunerea cu subiecte 

mediatice de extermă importanţă şi cu subiecte sau campanii publicitare de anvergură (aşa cum a fost în 

cazul campaniei supusă analizei: suprapunerea cu campanii electorale, cu campanii de publicitate black 

friday, cu subiecte de presă politice stringente). Cercetarea de faţă demonstrează că publicul este cel 

mai receptiv la TV. 

Totodată, o altă recomandare este identificarea unei durate eficiente pentru derularea campaniei, 

pentru ca mesajul aibă timp să ajungă la public în mod eficient. Cu atât mai mult cu cât subiectul 

campaniei, aşa cum am menţionat anterior, este unul de foarte mare importanţă şi necesită o perioadă 

îndelungată pentru a fi recepţionat şi mai ales însuşit. 

În al treilea rând, este recomandat ca partea media să fie susţinută prin activităţi BTL specifice, derulate 

simultan (în mod aplicat în cazul de faţă derularea sesiunilor de instruire simultan cu derularea 

campaniei, distribuirea de materiale de informare etc.). Vorbim astfel despre un proiect integrat, care să 

încorporeze toate tipurile de activităţi în mod coerent şi integrat, pentru obţinerea unei eficienţe cât mai 

mari. 
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Anexa 1. 

Chestionarele cercetării: 

 chestionar persoane fizice 18+ 

 chestionar entităţi cu obligaţii declarative 

 chestionar funcţionari publici ANAF 

 



 

 
- Chestionar adresat persoanelor fizice - 

 “Creşterea integrităţii în cadrul ANAF prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii” 
Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 

 

CHESTIONAR 
evaluarea calitativă privind campania de creştere a gradului de conștientizare 

împotriva corupției în cadrul ANAF la nivel naţional și local 
“Creşterea integrităţii în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin 

cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii” 
- persoane fizice -  

 
Cod chestionar  
Dată aplicare  
Cod operator  

Introducere: Buna ziua/seara. 

Mă numesc __________________________________, sunt de la compania MEDIA ONE şi în prezent facem 
un studiu referitor la campania de conştientizare privid corupţia, derulată de ANAF (Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală). Cercetarea face parte din proiectul “Creşterea integrităţii în 
cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin cooperare instituţională şi consolidarea 
capacităţii”, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.   

 

Chestionarul este adresat persoanelor fizice din România. Vă rog să aveţi amabilitatea să 
îmi răspundeţi la câteva întrebări. 

Informaţiile oferite şi identitatea dvs. rămân confidenţiale.  

Aveţi la dispoziţie 5 minute? 

Dacă DA, se trece la aplicarea chestionarului. 

Dacă NU, se încearcă revenirea la altă oră  programare la o altă oră: __________________ 

Dacă NU, se citeşte fraza de convingere. 

Dacă NU, STOP CHESTIONAR: Vă mulţumesc, o zi plăcută! 

Frază de convingere: Părerea dvs. e foarte importantă pentru noi. Răspunsurile dvs. vor 
ajuta la creșterea calității serviciilor oferite de instituţie. 

 

Date socio- demografice 

 
D1. Cercetarea noastră se adresează persoanelor de peste 18 ani. Care este vârsta dvs. în 
ani împliniţi? Se completează răspunsul în câmpul următor:_________________________________________ 
Dacă respondentul nu are peste 18 ani - STOP CHESTIONAR. 
 
D2. Genul. Se bifează varianta aleasă. 
a. masculin  
b. feminin  
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D3. Ultima formă de educaţie absolvită. Se bifează varianta aleasă. Se completează răspunsul 
pentru varianta deschisă. 
a. studii universitare/postuniversitare  
b. studii profesionale/liceale  
c. studii primare/gimnaziale  
d. fără studii  
e. alta. Care? 

 
f. nu ştiu/nu răspund  

 
D4. Judeţul în care locuiţi. Se completează răspunsul în câmpul următor:__________________________ 
 
D5. Localitatea în care locuiţi. Se completează răspunsul în câmpul următor:_____________________ 
 
D6.a. Situaţia ocupaţională actuală. Se bifează varianta aleasă, ţinându-se cont de filtre. Se 
completează răspunsul pentru varianta deschisă. 
a. patron, administrator, manager (manager general, director economic, manager 

financiar, contabil şef) 
dacă DA - se va completa chestionarul adresat ENTITĂŢILOR CU OBLIGAŢII 
DECLARATIVE de la întrebarea D4. 

 

b. PFA/profesie liberală 
dacă DA - se va completa chestionarul adresat ENTITĂŢILOR CU OBLIGAŢII 
DECLARATIVE de la întrebarea D4. 

 

c. angajat în sistemul privat 
dacă DA - se va adresa întrebarea suplimentară: Sunteţi patron, administrator, manager 
(manager general, director economic, manager financiar, contabil şef)? 
dacă DA - se va completa chestionarul adresat ENTITĂŢILOR CU OBLIGAŢII 
DECLARATIVEde la întrebarea D4. 

 

d. angajat în sistemul de stat  
e. student sau elev  
f. pensionar  
g. şomer  
h. casnic (lucrez în gospodărie, fără a fi plătit pentru aceasta)  
i. altul. Care? 
 
j. nu ştiu/nu răspund  
 
D6.b. Mediul în care locuiţi. Se bifează varianta aleasă. 
a. mediul rural  
b. mediul urban  
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Q1. În opinia dvs., cât de gravă este problema corupţiei în România, pe o scală de la 1 la 5, 
unde 1 înseamnă deloc gravă, iar 5 înseamnă foarte gravă? Se bifează varianta aleasă (o 
singură variantă). 

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 
     
 
Q2. Aţi văzut campanii de conştientizare legate de corupţie în ultimele trei luni? Se bifează 
varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Q3. Cât de importantă credeţi că este conştientizarea legată de corupţie în România, în 
general, pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă deloc importantă, iar 5 înseamnă foarte 
importantă? Se bifează varianta aleasă (o singură variantă). 

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 
     
 
Q4. Aţi văzut vreo campanie anticorupţie derulată de ANAF în ultimele trei luni? Se bifează 
varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Dacă la întrebarea Q4. răspunsul este a, se aplică ÎNTREBAREA Q5. Dacă răspunsul este b 
sau c, se trece la ÎNTREBAREA Q6. 
Q5. Cum ați intrat în contact cu această campanie de conștientizare? Se bifează variantele 
alese (răspuns multiplu). 
a. prin reclame la TV  
b. prin reclame la radio  
c. prin reclame online/site-uri  
d. prin anunțuri/machete în ziare sau reviste  
e. prin broșuri, pliante sau alte materiale tipărite  
f. prin Facebook  
g. prin site www.anaf.ro  
h. prin intermediul altor surse  
i. nu ştiu/nu răspund  
 
Q6. Aţi auzit sau văzut în ultimele trei luni sintagma "Acţionează legal!"? Se bifează 
varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
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Dacă la întrebarea Q6. răspunsul este a, se aplică ÎNTREBAREA Q7. Dacă răspunsul este b 
sau c, se trece la ÎNTREBAREA Q8. 
Q7. Pe ce canale aţi văzut sau aţi auzit această sintagmă?  Se bifează variantele alese 
(răspuns multiplu). 
a. televiziune  
b. radio  
c. internet  
d. presă scrisă  
e. Facebook  
f. site www.anaf.ro   
g. nu ştiu/nu răspund  
 
Q8. Aţi văzut sau auzit în ultimele trei luni sintagma "ANAF te susţine. 
integritate@anaf.ro"? Se bifează varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Dacă la întrebarea Q8. răspunsul este a, se aplică ÎNTREBAREA Q9. Dacă răspunsul este b 
sau c, se trece la ÎNTREBAREA Q10. 
Q9. Pe ce canale aţi văzut sau aţi auzit această sintagmă?  Se bifează variantele alese 
(răspuns multiplu). 
a. televiziune  
b. radio  
c. internet  
d. presă scrisă  
e. Facebook  
f. site www.anaf.ro   
g. nu ştiu/nu răspund  
 
Q10. Aţi văzut sau auzit în mass-media în ultimele trei luni sintagma "Fraiere, şi tu chiar 
aveai de ce să fii cinstit!"? Se bifează varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Q11. Aţi văzut sau auzit în mass-media în ultimele trei luni sintagma "Credeam că o să 
scap dacă încalc legea doar un pic". Se bifează varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
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Dacă la întrebarea Q4. răspunsul este a, se aplică ÎNTREBAREA Q12. Dacă răspunsul este b 
sau c, se trece la ÎNTREBAREA Q14. 
Q12. Aţi discutat cu cineva despre campania anticorupţie derulată de ANAF? Se bifează 
varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Dacă la întrebarea Q12. răspunsul este a, se aplică ÎNTREBAREA Q13. Dacă răspunsul este 
b sau c, se trece la ÎNTREBAREA Q14. 
Q13. Cu cine aţi discutat despre această campanie? Se bifează variantele alese (răspuns 
multiplu). 
a. cu membri ai familiei  
b. cu prieteni sau cunoscuţi  
c. cu colegii de serviciu  
d. cu altcineva  
e. nu ştiu/nu răspund  
 
Q14. Dvs. cunoaşteţi consecinţele legale pentru persoanele care dau mită? Se bifează 
varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Q15. Dar pentru persoanele care iau mită? Se bifează varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Q16. Aţi  aflat în ultimele trei luni informaţii cu privire la corupţie şi consecinţele ei? Se 
bifează varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Q17. Aţi auzit până acum de Direcţia generală de integritate (DGI) din cadrul ANAF? Se 
bifează varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Dacă la întrebarea Q17. răspunsul este a, atunci se aplică întrebarea Q18.  
Q18. În ce măsură cunoaşteţi care sunt atribuţiile DGI pe o scală de la 1 la 5, unde 1 
înseamnă deloc, iar 5 înseamnă în foarte mare măsură? Se bifează varianta aleasă (o singură 
variantă). 

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 
     

 



 

 
- Chestionar adresat persoanelor fizice - 

 “Creşterea integrităţii în cadrul ANAF prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii” 
Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 

 

D7. Pentru validarea chestionarului, vă rog să aveţi amabilitatea să îmi spuneţi numele 
dvs. Media One este operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 38004. Vă 
garantăm că numele dvs. nu va fi făcut public şi că informaţiile furnizate vor fi utilizate 
numai în scopuri statistice. 

Răspuns suplimentar 1: "Numele dvs. este necesar doar pentru validarea chestionarului. Este 
posibil să fiţi sunat/ă pentru verificarea aplicării chestionarului. Vă garantăm confidenţialitatea 
datelor culese şi respectarea legislaţiei naţionale şi europene în vigoare". 

Răspuns suplimentar 2: "Legea nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale 
în România, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date, cu modificările şi completările ulterioare". 

 
 
D7.1. Nume şi prenume. Se completează răspunsul în câmpul următor:_____________________________ 
D7.2. Număr de telefon. Se completează răspunsul în câmpul următor:_____________________________  

 

 

 

Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat și participarea la acest sondaj de opinie! 



 

 
- Chestionar adresat entităţilor cu obligaţii declarative - 

“Creşterea integrităţii în cadrul ANAF prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii” 
Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 

 

CHESTIONAR 
evaluarea calitativă privind campania de creştere a gradului de conștientizare 

împotriva corupției în cadrul ANAF la nivel naţional și local 
“Creşterea integrităţii în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin 

cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii” 
- entităţi cu obligaţii declarative -  

 
Cod chestionar  
Dată aplicare  
Cod operator  

 

Introducere: Buna ziua/seara. 

Mă numesc __________________________________, sunt de la compania MEDIA ONE şi în prezent facem 
un studiu referitor la campania de conştientizare privid corupţia, derulată de ANAF (Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală). Cercetarea face parte din proiectul “Creşterea integrităţii în 
cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin cooperare instituţională şi consolidarea 
capacităţii”,  finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.   

Chestionarul este adresat persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizare sau 
persoanelor care obţin venituri din activităţi independente sau care au obligaţii 
declarative, patronatelor, sindicatelor şi asociaţiilor profesionale. 

 Vă rog să aveţi amabilitatea să îmi răspundeţi la câteva întrebări. 

Pentru societăţi comerciale: Aş dori să stau de vorbă cu patronul, administratorul sau managerul 
(managerul general, directorul economic, managerul financiar, contabilul şef). 

Pentru PFA sau profesii liberale, patronate, sindicate şi asociaţii profesionale: Aş dori să stau de 
vorbă cu reprezentantul legal. 

Informaţiile oferite şi identitatea dvs. rămân confidenţiale. 

Aveţi la dispoziţie 5 minute? 

Dacă DA, se trece la aplicarea chestionarului. Se reia introducerea.  

Dacă NU, se încearcă revenirea la altă oră  programare la o altă oră: __________________ 

Dacă NU, se citeşte fraza de convingere. 

Dacă NU, STOP CHESTIONAR: Vă mulţumesc, o zi plăcută! 

Frază de convingere: Părerea dvs. e foarte importantă pentru noi. Răspunsurile dvs. vor 
ajuta la creşterea calității serviciilor oferite de instituţie. 

 

 

 



 

 
- Chestionar adresat entităţilor cu obligaţii declarative - 

“Creşterea integrităţii în cadrul ANAF prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii” 
Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 

 

Date socio- demografice 

D1. Vârsta în ani împliniţi. 
Se completează răspunsul în câmpul următor:___________________________________________________________ 
 
D2. Genul. Se bifează varianta aleasă. 
a. masculin  
b. feminin  

 
D3. Ultima formă de educaţie absolvită. Se bifează varianta aleasă. Se completează răspunsul 
pentru varianta deschisă. 
a. studii universitare/postuniversitare  
b. studii profesionale/liceale  
c. studii primare/gimnaziale  
d. fără studii  
e. alta. Care? 

 
f. nu ştiu/nu răspund  

 
D4. Judeţul în care se află sediul social al entităţii.  
Se completează răspunsul în câmpul următor:___________________________________________________________ 
 
D5. Localitatea în care se află sediul social al entităţii. 
Se completează răspunsul în câmpul următor:___________________________________________________________ 
 
D6.I. Categoria de contribuabil. Se bifează varianta aleasă. 
a. societate   
b. PFA/profesie liberală (obţin venituri din activităţi independente sau am obligaţii 

declarative) 
 

c. patronat, sindicat, asociaţie profesională  
 
D6.II. Funcţia/statutul. Se bifează varianta aleasă. 
a. patron, administrator, manager (manager general, director economic, manager 

financiar, contabil şef), reprezentant legal 
 

b. PFA/profesie liberală  
c. reprezentant patronat, sindicat, asociaţie profesională  

 
D6.III. Anul înfiinţării entităţii. 
Se completează răspunsul în câmpul următor:___________________________________________________________ 
 
D6.IV. Activitatea economică. Se bifează varianta aleasă. 
a. sector primar – agricultură și industrie extractivă  
b. secundar – industrie prelucrătoare  
c. terțiar – servicii  

 
D6.V. Codul CAEN principal. 
Se completează răspunsul în câmpul următor:___________________________________________________________ 
 



 

 
- Chestionar adresat entităţilor cu obligaţii declarative - 

“Creşterea integrităţii în cadrul ANAF prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii” 
Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 

 

D6.VI. Numărul de angajaţi. Se bifează varianta aleasă. 
a. până la 9 salariaţi  
b. între 10 şi 49 salariaţi  
c. între 50 şi 249 salariaţi  
d. peste 250 de salariaţi  
 
D6.VII. Codul de înregistrare al entităţii. 
Se completează răspunsul în câmpul următor:___________________________________________________________ 
 
 
Q1. În opinia dvs., cât de gravă este problema corupţiei în România, pe o scală de la 1 la 5, 
unde 1 înseamnă deloc gravă, iar 5 înseamnă foarte gravă? Se bifează varianta aleasă (o 
singură variantă). 

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 
     
 
Q2. Aţi văzut campanii de conştientizare legate de corupţie în ultimele trei luni? Se bifează 
varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Q3. Cât de importantă credeţi că este conştientizarea legată de corupţie în România, în 
general, pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă deloc importantă, iar 5 înseamnă foarte 
importantă? Se bifează varianta aleasă (o singură variantă). 

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 
     
 
Q4. Aţi văzut vreo campanie anticorupţie derulată de ANAF în ultimele trei luni? Se bifează 
varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Dacă la întrebarea Q4. răspunsul este a, se aplică ÎNTREBAREA Q5. Dacă răspunsul este b 
sau c, se trece la ÎNTREBAREA Q6. 
Q5. Cum ați intrat în contact cu această campanie de conștientizare? Se bifează variantele 
alese (răspuns multiplu). 
a. prin reclame la TV  
b. prin reclame la radio  
c. prin reclame online/site-uri  
d. prin anunțuri/machete în ziare sau reviste  
e. prin broșuri, pliante sau alte materiale tipărite  
f. prin intermediul altor surse  
g. prin intermediul Facebook  
h. prin site www.anaf.ro  
i. nu ştiu/nu răspund  
 



 

 
- Chestionar adresat entităţilor cu obligaţii declarative - 

“Creşterea integrităţii în cadrul ANAF prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii” 
Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 

 

Q6. Aţi auzit sau văzut în ultimele trei luni sintagma "Acţionează legal!"? Se bifează 
varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Dacă la întrebarea Q6. răspunsul este a, se aplică ÎNTREBAREA Q7. Dacă răspunsul este b 
sau c, se trece la ÎNTREBAREA Q8. 
Q7. Pe ce canale aţi văzut sau aţi auzit această sintagmă?  Se bifează variantele alese 
(răspuns multiplu). 
a. televiziune  
b. radio  
c. internet  
d. presă scrisă  
e. Facebook  
f. site ANAF  
g. nu ştiu/nu răspund  
 
Q8. Aţi văzut sau auzit în ultimele trei luni sintagma "ANAF te susţine. 
integritate@anaf.ro"? Se bifează varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Dacă la întrebarea Q8. răspunsul este a, se aplică ÎNTREBAREA Q9. Dacă răspunsul este b 
sau c, se trece la ÎNTREBAREA Q10. 
Q9. Pe ce canale aţi văzut sau aţi auzit această sintagmă?  Se bifează variantele alese 
(răspuns multiplu). 
a. televiziune  
b. radio  
c. internet  
d. presă scrisă  
e. facebook  
f. site ANAF  
g. nu ştiu/nu răspund  
 
Q10. Aţi văzut sau auzit în mass-media în ultimele trei luni sintagma "Fraiere, şi tu chiar 
aveai de ce să fii cinstit!"? Se bifează varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Q11. Aţi văzut sau auzit în mass-media în ultimele trei luni sintagma "Credeam că o să 
scap dacă încalc legea doar un pic". Se bifează varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  



 

 
- Chestionar adresat entităţilor cu obligaţii declarative - 

“Creşterea integrităţii în cadrul ANAF prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii” 
Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 

 

Dacă la întrebarea Q4. răspunsul este a, se aplică ÎNTREBAREA Q12. Dacă răspunsul este b 
sau c, se trece la ÎNTREBAREA Q14. 
Q12. Aţi discutat cu cineva despre campania anticorupţie derulată de ANAF? Se bifează 
varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Dacă la întrebarea Q12. răspunsul este a, se aplică ÎNTREBAREA Q13. Dacă răspunsul este 
b sau c, se trece la ÎNTREBAREA Q14. 
Q13. Cu cine aţi discutat despre această campanie?  Se bifează variantele alese (răspuns 
multiplu). 
a. cu membri ai familiei  
b. cu prieteni sau cunoscuţi  
c. cu colegii de serviciu  
d. cu altcineva  
e. nu ştiu/nu răspund  
 
Q14. Dvs. cunoaşteţi consecinţele legale pentru persoanele care dau mită? Se bifează 
varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Q15. Dar pentru persoanele care iau mită? Se bifează varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Q16. Aţi  aflat în ultimele trei luni informaţii cu privire la corupţie şi consecinţele ei? Se 
bifează varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Q17. Aţi auzit până acum de Direcţia generală de integritate (DGI) din cadrul ANAF? Se 
bifează varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Dacă la întrebarea Q17. răspunsul este a, se aplică ÎNTREBAREA Q18.  
Q18. În ce măsură cunoaşteţi care sunt atribuţiile DGI, pe o scală de la 1 la 5, unde 1 
înseamnă deloc, iar 5 înseamnă în foarte mare măsură? Se bifează varianta aleasă (o singură 
variantă). 

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 
     
 



 

 
- Chestionar adresat entităţilor cu obligaţii declarative - 

“Creşterea integrităţii în cadrul ANAF prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii” 
Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 

 

 

D7. Pentru validarea chestionarului, vă rog să aveţi amabilitatea să îmi spuneţi numele 
dvs. Media One este operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 38004. Vă 
garantăm că numele dvs. nu va fi făcut public şi că informaţiile furnizate vor fi utilizate 
numai în scopuri statistice. 

Răspuns suplimentar 1: "Numele dvs. este necesar doar pentru validarea chestionarului. Este 
posibil să fiţi sunat/ă pentru verificarea aplicării chestionarului. Vă garantăm confidenţialitatea 
datelor culese şi respectarea legislaţiei naţionale şi europene în vigoare". 

Răspuns suplimentar 2: "Legea nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale 
în România, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date, cu modificările şi completările ulterioare". 

 
 
D7.1. Nume şi prenume. Se completează răspunsul în câmpul următor:_____________________________ 
D7.2. Număr de telefon. Se completează răspunsul în câmpul următor:_____________________________  
D7.3. Numele entităţii. Se completează răspunsul în câmpul următor:______________________________ 
 

 

Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat și participarea la acest sondaj de opinie! 



 

 
- Chestionar adresat funcţionarilor publici ANAF - 

“Creşterea integrităţii în cadrul ANAF prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii” 
Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 

 

 
 
 

CHESTIONAR 
evaluarea calitativă privind campania de creştere a gradului de conștientizare 

împotriva corupției în cadrul ANAF la nivel naţional și local 

“Creşterea integrităţii în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin 
cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii” 

- funcţionari publici din cadrul ANAF - 

 
 

Cod chestionar  
Dată completare  

În prezent, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală derulează proiectul 
“Creşterea integrităţii în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin 
cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii”, finanţat prin Mecanismul 
Financiar Norvegian 2009-2014.  

Una dintre activităţile proiectului o reprezintă realizarea unui studiu referitor la 
campania de conştientizare privid corupţia, derulată în cadrul proiectului menţionat 
anterior.  

În calitate de funcţionar public în cadrul ANAF, dvs. faceţi parte din publicul ţintă al 
proiectului, respectiv al prezentului studiu. 

În acest sens, vă rugăm să aveţi amabilitatea să completaţi chestionarul online care 
poate fi accesat la următoarea adresă: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Informaţiile oferite şi identitatea vor rămâne confidenţiale.  

Durata de completare  a chestionarului este de aproximativ 5 minute. 

 

Chestionarul de mai jos va fi transpus online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- Chestionar adresat funcţionarilor publici ANAF - 

“Creşterea integrităţii în cadrul ANAF prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii” 
Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 

 

Date socio- demografice 

 
D1. Vârsta în ani împliniţi. 
Se completează răspunsul în câmpul următor:___________________________________________________________ 
 
D2. Genul. Se bifează varianta aleasă. 
a. masculin  
b. feminin  

 
D3. Ultima formă de educaţie absolvită. 
Se bifează varianta aleasă. Se completează răspunsul pentru varianta deschisă. 
a. studii universitare/postuniversitare  
b. studii profesionale/liceale  
c. studii primare/gimnaziale  
d. fără studii  
e. alta. Care? 

 
f. nu ştiu/nu răspund  

 
D4. Judeţul în care locuiţi. 
Se completează răspunsul în câmpul următor:___________________________________________________________ 
 
D5. Localitatea în care locuiţi. 
Se completează răspunsul în câmpul următor:___________________________________________________________ 
 
D6.1. Numele instituţiei. 
Se completează răspunsul în câmpul următor:___________________________________________________________ 
 
D6.2. Departamentul/Compartimentul. 
Se completează răspunsul în câmpul următor:___________________________________________________________ 
 
D6.3. Funcţia în cadrul instituţiei. 
Se completează răspunsul în câmpul următor:___________________________________________________________ 
 
D6.4. Vechimea în cadrul instituţiei. 
Se completează răspunsul în câmpul următor:___________________________________________________________ 
 
 



 

 
- Chestionar adresat funcţionarilor publici ANAF - 

“Creşterea integrităţii în cadrul ANAF prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii” 
Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 

 

Q1. În opinia dvs., cât de gravă este problema corupţiei în România, pe o scală de la 1 la 5, 
unde 1 înseamnă deloc gravă, iar 5 înseamnă foarte gravă?  
Se bifează varianta aleasă (o singură variantă). 

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 
     
 
Q2. Aţi văzut campanii de conştientizare legate de corupţie în ultimele trei luni?  
Se bifează varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Q3. Cât de importantă credeţi că este conştientizarea legată de corupţie în România, în 
general, pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă deloc importantă, iar 5 înseamnă foarte 
importantă? Se bifează varianta aleasă (o singură variantă). 

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 
     
 
Q4. Aţi văzut vreo campanie anticorupţie derulată de ANAF în ultimele trei luni?  
Se bifează varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Dacă la întrebarea Q4. răspunsul este a, răspundeţi la ÎNTREBAREA Q5. Dacă răspunsul 
este b sau c, treceţi la ÎNTREBAREA Q6. 
Q5. Cum ați intrat în contact cu această campanie de conștientizare? Se bifează variantele 
alese (răspuns multiplu). 
a. prin reclame la TV  
b. prin reclame la radio  
c. prin reclame online/site-uri  
d. prin anunțuri/machete în ziare sau reviste  
e. prin broșuri, pliante sau alte materiale tipărite  
f. prin Facebook   
g. prin site www.anaf.ro   
h. prin intermediul altor surse  
i. nu ştiu/nu răspund  
 
Q6. Aţi auzit sau văzut în ultimele trei luni sintagma "Acţionează legal!"?  
Se bifează varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 



 

 
- Chestionar adresat funcţionarilor publici ANAF - 

“Creşterea integrităţii în cadrul ANAF prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii” 
Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 

 

Dacă la întrebarea Q6. răspunsul este a, răspundeţi la ÎNTREBAREA Q7. Dacă răspunsul 
este b sau c, treceţi la ÎNTREBAREA Q8. 
Q7. Pe ce canale aţi văzut sau aţi auzit această sintagmă?  Se bifează variantele alese 
(răspuns multiplu). 
a. televiziune  
b. radio  
c. internet  
d. presă scrisă  
e. Facebook  
f. site www.anaf.ro   
g. nu ştiu/nu răspund  
 
Q8. Aţi văzut sau auzit în ultimele trei luni sintagma "ANAF te susţine. 
integritate@anaf.ro"? Se bifează varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Dacă la întrebarea Q8. răspunsul este a, răspundeţi la ÎNTREBAREA Q9. Dacă răspunsul 
este b sau c, treceţi la ÎNTREBAREA Q10. 
Q9. Pe ce canale aţi văzut sau aţi auzit această sintagmă? Se bifează variantele alese (răspuns 
multiplu). 
a. televiziune  
b. radio  
c. internet  
d. presă scrisă  
e. Facebook  
f. site www.anaf.ro   
g. nu ştiu/nu răspund  
 
Q10. Aţi văzut sau auzit în mass-media în ultimele trei luni sintagma "Fraiere, şi tu chiar 
aveai de ce să fii cinstit!"? Se bifează varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Q11. Aţi văzut sau auzit în mass-media în ultimele trei luni sintagma "Credeam că o să 
scap dacă încalc legea doar un pic". Se bifează varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 



 

 
- Chestionar adresat funcţionarilor publici ANAF - 

“Creşterea integrităţii în cadrul ANAF prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii” 
Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 

 

Dacă la întrebarea Q4. răspunsul este a, răspundeţi la ÎNTREBAREA Q12. Dacă răspunsul 
este b sau c, treceţi la ÎNTREBAREA Q13. 
Q12. Aţi discutat cu cineva despre campania anticorupţie derulată de ANAF? Se bifează 
varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Dacă la întrebarea Q12. răspunsul este a, atunci răspundeţi la ÎNTREBAREA Q13. Dacă 
răspunsul este b sau c, treceţi la întrebarea Q14. 
Q13. Cu cine aţi discutat despre această campanie?  Se bifează variantele alese (răspuns 
multiplu). 
a. cu membri ai familiei  
b. cu prieteni sau cunoscuţi  
c. cu colegii de serviciu  
d. cu altcineva  
e. nu ştiu/nu răspund  
 
Q14. Dvs. cunoaşteţi consecinţele legale pentru persoanele care dau mită?  
Se bifează varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Q15. Dar pentru persoanele care iau mită? Se bifează varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Q16. Aţi  aflat în ultimele trei luni informaţii cu privire la corupţie şi consecinţele ei?  
Se bifează varianta aleasă (o singură variantă). 
a. da   
b. nu  
c. nu ştiu/nu răspund  
 
Q17. Aţi auzit până acum de Direcţia generală de integritate (DGI) din cadrul ANAF?  
Se bifează varianta aleasă (o singură variantă). 
a) da   
b) nu  
c) nu ştiu/nu răspund  
 
Dacă la întrebarea Q17. răspunsul este a, răspundeţi la ÎNTREBAREA Q18. 
Q18. În ce măsură cunoaşteţi care sunt atribuţiile DGI pe o scală de la 1 la 5, unde 1 
înseamnă deloc, iar 5 înseamnă în foarte mare măsură?  
Se bifează varianta aleasă (o singură variantă). 

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 
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D7. Pentru validarea chestionarului, vă rugăm să aveţi amabilitatea să completaţi numele 
dvs. Media One este operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 20807. Vă 
garantăm că numele dvs. nu va fi făcut public şi că informaţiile furnizate vor fi utilizate 
numai în scopuri statistice.  

Numele dvs. este necesar doar pentru validarea chestionarului. Este posibil să fiţi 
sunat/ă pentru verificarea aplicării chestionarului. Vă garantăm confidenţialitatea 
datelor culese şi respectarea legislaţiei naţionale şi europene în vigoare. 

 
 
D7.1. Nume şi prenume. Se completează răspunsul în câmpul următor:_____________________________ 
D7.2. Număr de telefon. Se completează răspunsul în câmpul următor:_____________________________  

 

 

 

Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat și participarea la acest sondaj de opinie! 
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Anexa 2.  

Fişe de eşantionare şi detalii complete privind eşantionarea 
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FIŞĂ EŞANTIONARE 
PERSOANE FIZICE PESTE 18 ANI 

 
 

Eşantion cercetare populaţia României de peste 18 ani raportat la datele Recensământului 
populaţiei şi al locuinţelor 2011 - Institutului Naţional de Statistică.  

Criteriu de eşantionare - regiunile de dezvoltare ale României 

Regiune de dezvoltare 
persoane fizice 18+ 

numar esantion 

persoane 
fizice 18+ 
procent 

Bucuresti-lfov 123 11% 

Centru 125 12% 

Nord-Est 171 16% 

Nord-Vest 138 13% 

Sud Muntenia 168 16% 

Sud-Est 135 13% 

Sud-Vest Oltenia 112 10% 

Vest 99 9% 

TOTAL  1071 
 

Criteriu de eşantionare - mediul de rezidenţă: 

Mediu de resedinta 
persoane 
fizice 18+ 

numar esantion 

persoane 
fizice 18+ 
procent 

mediul rural 482 45% 

mediul urban 589 55% 

TOTAL 1071   
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Criteriu de eşantionare - gen: 

Gen 
persoane 
fizice 18+ 

numar esantion 

persoane 
fizice 18+ 
procent 

masculin 550 51.4% 

feminin 521 48.6% 

TOTAL 1071   

 

Prezentăm mai jos alte specificaţii ale eşantionului pentru persoane fizice României de peste 18 
ani: 

Grupa varsta 
persoane 
fizice 18+ 

numar esantion 

persoane 
fizice 18+ 
procent 

grupa 18-24 65 6% 

grupa 25-39 250 23% 

grupa 40-54 359 34% 

grupa 55-69 361 34% 

grupa 70+ 36 3% 

TOTAL 1071   

 

Ultima forma de educatie absolvita 
persoane 
fizice 18+ 

numar esantion 

persoane 
fizice 18+ 
procent 

studii universitare/postuniversitare 547 51.1% 

studii profesionale/liceale 468 43.7% 

studii primare/gimnaziale 40 3.7% 

fără studii 3 0.3% 

alta 5 0.5% 

nu ştiu/nu răspund 8 0.7% 

TOTAL 1071   

  
 

Situaţia ocupaţională actuală 
persoane 
fizice 18+ 

numar esantion 

persoane 
fizice 18+ 
procent 
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patron, administrator, manager (manager 
general, director economic, manager 

financiar, contabil şef) 
273 25.5% 

PFA/profesie liberală 36 3.4% 

angajat în sistemul privat 310 28.9% 

angajat în sistemul de stat 203 19.0% 

student sau elev 25 2.3% 

pensionar 161 15.0% 

şomer 14 1.3% 

casnic (lucrez în gospodărie, fără a fi plătit 
pentru aceasta) 

43 4.0% 

altul 4 0.4% 

nu ştiu/nu răspund 2 0.2% 

TOTAL 1071   
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FIŞĂ EŞANTIONARE 
FUNCŢIONARI PUBLICI ANAF 

 

Eşantion cercetare funcţionari publici ANAF din toate regiunile de dezvoltare. 

Criteriu de eşantionare - regiunile de dezvoltare ale României: 

Regiune de dezvoltare 
functionari publici 

ANAF 
numar esantion 

functionari publici ANAF 
procent 

Bucuresti-lfov 26 12% 

Centru 14 7% 

Nord-Est 52 25% 

Nord-Vest 20 10% 

Sud Muntenia 26 12% 

Sud-Est 26 12% 

Sud-Vest Oltenia 21 10% 

Vest 25 12% 

TOTAL 210   

Prezentăm mai jos alte specificaţii ale eşantionului pentru funcţionari publici ANAF: 

Grupa varsta 
functionari publici 

ANAF 
numar esantion 

functionari publici ANAF 
procent 

grupa 18-24 0 0% 

grupa 25-39 37 18% 

grupa 40-54 141 70% 

grupa 55-69 32 16% 

grupa 70+ 0 0% 

TOTAL 210   
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Gen 
functionari publici 

ANAF 
procent 

functionari publici ANAF 
numar esantion 

masculin 87 41% 

feminin 123 59% 

TOTAL 210   

 

Ultima forma de educatie absolvita 
functionari publici ANAF 

numar esantion 
functionari publici ANAF 

procent 

studii universitare/postuniversitare 208 10.3% 

studii profesionale/liceale 2 0.1% 

studii primare/gimnaziale 0 0.0% 

fără studii 0 0.0% 

alta 0 0.0% 

nu ştiu/nu răspund 0 0.0% 

TOTAL 210   
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FIŞĂ EŞANTIONARE 
ENTITĂŢI CU OBLIGAŢII DECLARATIVE 

Eşantion cercetare contribuabili mici, mijlocii, mari; persoane fizice care obțin venituri din 
activități independente sau care au obligații declarative; patronate, sindicate și asociații 
profesionale/reprezentanţi ai mediului de afaceri, la nivel naţional. Eşantionul pentru 
persoanele juridice a fost alcătuit raportat la o bază de date actualizată a persoanelor juridice 
din România - ultima variantă disponibilă în decembrie 2016.  

Criteriu de eşantionare - regiunile de dezvoltare ale României şi importanţa sectorului 
economic/activitate economică (sector primar, secundar, terțiar – servicii): 

Regiune de dezvoltare Total 
sector 
primar 

procent 

sector 
primar 
numar 

esantion 

sector 
secundar 
procent 

sector 
secundar 

numar 
esantion 

sector 
tertiar 

procent 

sector 
tertiar 
numar 

esantion 

Bucuresti-lfov 167 2% 4 7% 11 91% 152 

Centru 93 5% 5 12% 11 83% 77 

Nord-Est 89 6% 5 7% 6 88% 78 

Nord-Vest 140 6% 8 8% 11 86% 121 

Sud Muntenia 87 8% 7 7% 6 85% 74 

Sud-Est 94 6% 6 7% 7 86% 81 

Sud-Vest Oltenia 62 6% 4 6% 4 87% 54 

Vest 78 6% 5 9% 7 85% 66 

TOTAL 810   44   63   703 

 
Prezentăm mai jos alte specificaţii ale eşantionului pentru entităţi cu obligaţii declarative: 

Grupa varsta 
entitati obligatii 

declarative 
numar esantion 

entitati obligatii declarative 
procent 

grupa 18-24 12 1% 

grupa 25-39 317 39% 

grupa 40-54 312 39% 

grupa 55-69 163 20% 

grupa 70+ 6 1% 

TOTAL 810   
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Gen 
entitati obligatii 

declarative 
procent 

entitati obligatii declarative 
numar esantion 

masculin 526 65% 

feminin 284 35% 

TOTAL 810   

 

Ultima forma de educatie absolvita 
entitati obligatii 

declarative 
numar esantion 

entitati obligatii declarative 
procent 

studii universitare/postuniversitare 551 68.0% 

studii profesionale/liceale 224 27.7% 

studii primare/gimnaziale 26 3.2% 

fără studii 1 0.1% 

alta 4 0.5% 

nu ştiu/nu răspund 4 0.5% 

TOTAL 810   

 

Categoria de contribuabil 
entitati obligatii 

declarative 
numar esantion 

entitati obligatii declarative 
procent 

societate  756 93% 

PFA/profesie liberală (obţin venituri din 
activităţi independente sau am obligaţii 

declarative) 
24 3% 

patronat, sindicat, asociaţie profesională 30 4% 

TOTAL 810   

 

Numărul de angajaţi 
entitati obligatii 

declarative 
numar esantion 

entitati obligatii declarative 
procent 

până la 9 salariaţi 725 89.5% 

între 10 şi 49 salariaţi 70 8.6% 

între 50 şi 249 salariaţi 12 1.5% 

peste 250 de salariaţi 3 0.4% 

TOTAL 810   

 



 

 
“Creşterea integrităţii în cadrul ANAF prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii” 

Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 

FIŞĂ EŞANTIONARE 
TOTAL POPULAŢIE CECETARE 

 
Grupa varsta Numar esantion total Procent esantion total 

grupa 18-24 77 4% 

grupa 25-39 604 29% 

grupa 40-54 812 39% 

grupa 55-69 556 27% 

grupa 70+ 42 2% 
TOTAL 2091   

 
 
 

Regiune de dezvoltare Numar esantion total Procent esantion total 

Bucuresti-lfov 316 15% 

Centru 232 11% 

Nord-Est 312 15% 

Nord-Vest 298 14% 

Sud Muntenia 281 13% 

Sud-Est 255 12% 

Sud-Vest Oltenia 195 9% 

Vest 202 10% 

TOTAL 2091 
 

 
 
 

Gen Numar esantion total Procent esantion total 

masculin 1163 56% 

feminin 928 44% 

TOTAL 2091   
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Ultima forma de educatie absolvita Numar esantion total Procent esantion total 

studii universitare/postuniversitare 1306 62.5% 

studii profesionale/liceale 694 33.2% 

studii primare/gimnaziale 66 3.2% 

fără studii 4 0.2% 

alta 9 0.4% 

nu ştiu/nu răspund 12 0.6% 

TOTAL 2091 100% 

 
 

 

 


