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Corupţie = 1. Stare de abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie. 2. Desfrânare, depravare. 

Petrol = 1. Rocă sedimentară lichidă, uleioasă, de culoare brună-negricioasă, mai rar gălbuie, cu reflexe albastre-verzui, cu 

miros specific, formată dintr-un amestec natural de hidrocarburi și de alți compuși organici, care se extrage din pământ și 

care servește drept materie primă în industria chimică; țiței. ◊ Petrol sintetic = combustibil cu proprietăți asemănătoare cu 

cele ale țițeiului, obținut pe cale sintetică din cărbune sau din oxid de carbon, prin hidrogenare catalitică. 2. Derivat lichid al 

petrolului (1), folosit la arderea în lămpi cu fitil pentru iluminat sau încălzit; gaz. 
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 La nivel global există o cerere 

foarte mare pentru petrol şi gaze naturale, 

cerere ce creşte în mod continuu. Asta face 

ca descoperirea de noi surse de petrol şi 

gaze naturale să fie o prioritate şi ca 

preţurile acestor resurse să fie foarte mari. 

În ciuda acestui fapt, multe din ţările care 

deţin rezerva mari de petrol şi gaze natura-

le sunt ţări aflate în curs de dezvoltare, 

populaţiile lor fiind unele din cele mai 

sărace din lume. 

 Fenomenul ce face posibilă 

această situaţie este corupţia. Astfel, ma-

joritatea veniturilor nu sunt declarate şi 

sume importante de bani merg în 

buzunarele politicienilor şi a oamenilor de 

afaceri în loc să ajungă la bugetul statului. 

Pe lângă asta, multe din activităţile corupte 

din industria petrolieră rămân secrete, 

traficul de influenţă, mita şi frauda 

bucurându-se de o largă răspândire în ca-

drul acesteia. 

 Multe companii de petrol și gaze 

protejează identitatea persoanelor şi com-

paniilor ce dețin capital sau acţiuni în ele. 

Acest lucru permite ca liderii corupți să 

ascundă fără a fi prinşi fondurile fraudate, 

situaţie încurajată şi de situațiile financiare 

inadecvat raportate care facilitează ascun-

derea ofertelor corupte și care face ca 

monitorizarea acestora să fie imposibilă. Pe 

lângă asta, multe companii din industria 

petrolieră, deşi se conformează legilor din 

ţările in care îşi desfăşoară activitatea, nu 

publică informațiile şi de la țară la țară, 

ceea ce le permite să ascundă ce taxe și 

impozite plătesc. În lipsa acestor in-

formații, guvernele nu pot fi trase la 

răspundere pentru activităţile lor corupte 

din acest domeniu. 

 Corupţia din sectorul petrolier s-ar 

putea reduce semnificativ în cazul în care 

companiile ar prezenta rapoarte mai detali-

ate şi mai transparente cu privire la tran-

zacţiile şi activităţile lor, s-ar supune unor 

controale financiare – care să fie şi publi-

cate - din partea unor auditori inde-

pendenţi şi să publice informaţii despre 

sucursalele şi locurile în care acestea îşi 

desfăşoară activitatea, făcând astfel posi-

bilă monitorizarea eficientă a acestora. Pe 

lângă asta, statele producătoare de petrol 

şi gaze naturale ar trebui să publice in-

formaţii cu privire la circuitul banilor 

obţinuţi din tranzacţiile efectuate în dome-

niul petrolier şi să pedepsească aspru 

actele de corupţie efectuate de funcţionarii 

publici şi de companiile din domeniu.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


