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TRANSPARENȚĂ  

substantiv feminin: 1. însușirea de a fi transparent, 2. mod de lucru, principiu al unor conducători sau organe con-

ducătoare de a face cunoscută public, în permanență, întreaga lor activitate.  

etimologie: fr. transparent, lat. transparens, -ntis  

 

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

întâlnită într-o varietate de forme, în 

funcţie de domeniul în care este aplicată, 

dar care îşi păstrează acelaşi înţeles în 

toate; în ciuda diferenţelor de formă, fon-

dul rămâne neschimbat. În esenţă, trans-

parenţa este principiul conform căruia 

toate mecanismele de luare a unei decizii, 

precum şi factorii care o influenţează şi 

rezultatele obţinute, sunt vizibile celorlalţi. 

 Din punct de vedere social, trans-

parenţa este valoarea socială a accesului 

publicului la informaţiile deţinute de către 

instituţiile publice. În comerţul inter-

naţional, de exemplu, ea este unul dintre 

principiile oficiale ale OMC, cum că 

politicile şi reglementările unei ţări care 

afectează comerţul exterior trebuie să fie 

comunicate în mod clar partenerilor săi 

comerciali. 

În domeniul bancar, unde secretivitatea 

este norma, transparenţa bancară şi dez-

văluirea activităţii bancare sunt propuse 

pentru a preveni viitoare crize bancare, 

apariţia serviciilor bancare subterane şi a 

conturilor nepublicate, spălarea de bani, 

evaziunea fiscală, şi alte fraude. 

 În mass-media, transparenţa im-

plică deschidere şi responsabilitate. Mass-

media este considerată a fi mai credibilă 

atunci când sursele sale de informaţii sunt 

dezvăluite publicului, când metodele de 

distribuire ale acesteia sunt bine cu-

noscute, iar finanţarea producerii mass-

media este la dispoziţia publicului. 

 În guvernare, transparenţa este 

reprezentată cel mai bine de doctrina 

guvernării deschise, acea doctrină care 

susţine că, pentru a permite o suprave-

ghere publică eficientă a acestuia, cetăţenii 

au dreptul de acces la documentele şi pro-

cedurile guvernului în chestiunile de inter-

es public. Transparenţa este un mijloc de 

responsabilizare a funcţionarilor publici şi 

de combatere a corupţiei, pe principiul că 

atunci când şedinţele de guvern sunt 

deschise presei şi publicului, bugetele şi 

situaţiile financiare pot fi revizuite de către 

oricine, iar legile, regulile şi deciziile sunt 

deschise pentru discuţii, există mai puţine 

şanse ca autorităţile să abuzeze de sistem 

în interesul lor propriu. 

 Transparenţa radicală este o 

metodă de management în care aproape 

toate luările de decizii sunt realizate în 

mod public. Toate documentele proiec-

tului, toate argumentele pro şi contra unei 

propuneri, toate deciziile cu privire la pro-

cesul decizional în sine, şi toate deciziile 

finale, sunt făcute publice şi rămân 

arhivate public. 

 Bineînţeles, transparenţa nu este 

o valoare exclusivă a instituţiilor. Ea se 

regăseşte frecvent şi în comportamentul 

de zi cu zi al oamenilor.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


