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GUVERNAREA DESCHISĂ  
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Transparenţă = Care poate fi ușor înțeles sau ghicit; limpede, clar. 

Guvernare = Acțiunea de a guverna; perioadă în care un guvern își exercită activitatea. 

 

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

Surse imagini: FreeDigitalPhotos.net 

 

JURNAL DE CERCETARE ANTICORUPȚIE  

 



 

 

Doctrina guvernării deschise este modul în 

care este reprezentat cel mai bine principiul 

transparenţei în domeniul guvernării. Ea 

susţine că, pentru a permite o suprave-

ghere publică eficientă a aparatului de 

guvernare, cetăţenii au dreptul de acces la 

documentele şi procedurile guvernului în 

chestiunile de interes public, cu excepţia 

celor clasificate ca secrete de stat. 

 Ideea din spatele acestei doctrine 

nu este una nouă, ea apărând încă din peri-

oada Renaşterii, când multe dintre curen-

tele filosofice atacau absolutismul preva-

lent în guvernarea ţărilor europene. În ziua 

de azi, conceptul de guvernare deschisă 

este privit ca fiind un concept cheie al 

democraţiei, şi este legat deseori de con-

ceptul dreptului de informare şi de legile 

privind liberul acces la informaţiile publice. 

 În cadrul acestei doctrine, trans-

parenţa este utilizată atât ca un mijloc de 

responsabilizare al guvernanţilor şi a 

funcţionarilor publici, cât şi ca un mijloc de 

combatere a actelor de corupţie, în ideea 

că atunci când şedinţele de guvern sunt 

deschise presei şi publicului, bugetele şi 

situaţiile financiare pot fi revizuite de către 

oricine. Totodată, dacă legile, regulile şi 

deciziile sunt deschise pentru discuţii, ex-

istă mai puţine şanse ca autorităţile să 

abuzeze de sistem în interesul lor propriu. 

 Conceptul de guvernare deschisă 

este strâns legat de cel de guvernare „open 

source”, care susține aplicarea mișcării 

pentru software liber principiilor demo-

cratice, ceea ce ar permite cetățenilor in-

teresați să obțină o implicare mai directă şi 

mai activă în procesul legislativ. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


