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CORUPŢIA ÎN SPORT  

Dreptul de Autor (Copyright) apartine Asociaţiei Române pentru Transparenţă. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere neautorizata, publica sau 

privata, copiere sau plagiere, constituie incalcare a acestui drept de autor.  Este permisa reproducerea acestui material doar in scopul educatiei personale/

formarii profesionale, si numai pentru acele persoane care sunt inscrise in respectivul program de pregatire al  Transparency International Romania 

(pentru care a fost pregatit acest material). Copierea, distribuirea sau imprumutarea in alte scopuri, sau scopuri comerciale este interzisa.  ORICE persoa-

na care incalca aceste prevederi va fi tinuta responsabila pentru toate prejudiciile produse (directe sau indirecte).  

77 
IUN 

2013 

 

Sport = Complex de exerciții fizice și de jocuri practicate în mod metodic, cu scopul de a dezvolta, de a întări și de a educa 

voința, curajul, inițiativa și disciplina; fiecare dintre formele particulare, reglementate ale acestei activități.     
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 Sportul este una din cele mai mari 

afaceri de pe glob, fiind influenţat şi influ-

enţând la rândul său atât interese finan-

ciare, cât şi interese politice. În fiecare an, 

milioane de dolari şi de euro circulă în 

acest domeniu, majoritatea tranzacţiilor şi 

a înţelegerilor având loc în spatele uşilor 

închise, pentru a păstra orice avantaj posi-

bil în faţa competiţiei. Această competitivi-

tate acerbă, împreună cu lipsa de transpar-

enţă, face ca domeniul sportiv să fie ex-

trem de vulnerabil la acte de corupţie. 

 Actul de corupţie cel mai des 

întâlnit este mita – au existat nenumărate 

cazuri în care atât arbitri, cât şi jucători, au 

acceptat sau cerut mită pentru a aranja 

meciuri sau competiţii. Pe lângă asta, au 

existat situaţii în care patronii de cluburi 

sportive au primit sau cerut mită pentru 

transferuri de jucători între echipe, precum 

şi pentru transferurile altor sportivi. 

 O altă formă de corupţie întâlnită 

în mod frecvent în domeniul sportiv este 

frauda. Contractele de sponsorizare, con-

tractele de construcţie pentru stadioane 

noi – toate aceste tranzacţii pun în joc su-

me foarte mari de bani, ceea ce face, pe de 

o parte, ca tentaţia de a frauda o parte din 

aceşti bani să fie de multe ori irezistibilă, şi 

pe de altă parte, ca traficul de influenţă în 

ceea ce priveşte acordarea acestora să 

înflorească. Un alt act de corupţie des 

întâlnit este spălarea de bani, favorizată de 

contractele de sponsorizare şi publicitate 

insuficient monitorizate, şi de achiziţiile de 

cluburi şi jucători, în special prin utilizarea 

de transferuri internaţionale, companii 

fictive şi paradise fiscale. 

 O formă de corupţie specifică 

sportului constă din pariurile aranjate, mul-

te dintre scandalurile cauzate de această 

practică fiind blamate pe crima organizată. 

 O reducere semnificativă a 

corupţiei în sport nu poate să apară decât 

printr-o mărire semnificativă a transpar-

enţei tranzacţiilor şi printr-o monitorizare 

strictă şi continuă a acestora de către audi-

tori independenţi. Pe lângă asta, efec-

tuarea de achiziţii şi acordarea de con-

tracte prin intermediul licitaţiilor publice ar 

face spălarea de bani mult mai dificilă.  

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


