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Open contracting = accesul liber la informaţii şi monitorizarea contractelor dintre guvernare şi sectorul privat, precum şi a 

implementării acestora şi a activităţilor derulate în cadrul lor, de către publicul interesat.  

 

Surse definiţie: Joe McCarron, “World Bank Institute: Open Contracting”,  5 decembrie 2012, url= http://reospartners.com/news-view/686 
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 Conceptul de contractare deschisa a 

fost introdus în anul 2010, cu prilejul unei 

întâlniri între mai mulţi stakeholderi din cadrul 

evenimentului „Getting a Good Deal for Africa”, 

eveniment ce a avut ca scop îmbunătăţirea 

guvernării industriei extractive din Africa. La 

această întâlnire s-au pus bazele iniţiativei Open 

Contracting. Grupul principalilor susţinători ai 

acesteia este compus din Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Con-

struction Sector Transparency Initiative (CoST), 

Integrity Action, Oxfam America, guvernul fili-

pinez, Transparency International şi World Bank 

Institute (WBI) 

 Contractarea deschisă este o modali-

tate de contractare bazată pe norme, proceduri 

şi metodologii ce au ca scop creşterea transpar-

enţei şi îmbunătăţirea monitorizării imple-

mentării contractelor de achiziţii publice. O 

parte importantă a procesului de contractare 

publică este divulgarea informaţiilor relevante 

despre procesul de achiziţie publică, începând 

cu etapele preliminare ale licitaţiei şi până la 

acordarea contractului şi implementarea sa, în 

scopul asigurării unei eficienţe crescute în moni-

torizarea rezultatelor obţinute. 

 Problemele tot mai mari din contrac-

tarea publică, cum ar fi actele de corupţie, pro-

cedurile de contractare lipsite de transparenţă 

şi monitorizarea defectuoasă a implementării 

contractelor, au dus la situaţia în care veniturile 

publice nu sunt generate, alocate şi cheltuite 

aşa cum ar trebui să fie. Asta a dus la apariţia 

ideii de contractare deschisă. 

 Contractarea deschisă poate fi 

aplicată unei arii variate de tipuri de contracte 

din diverse domenii, cu accent crescut pe con-

tractele de achiziţii de concesii mari de terenuri, 

în industriile extractivă, forestieră, de infrastruc-

tură și de prestare servicii. 

 La nivel global, beneficiile contractării 

deschise sunt facilitarea creării de principii gen-

erale care să servească la o sporirea transpar-

enţei, monitorizării şi responsabilizării în acest 

domeniu, şi stabilirea standardelor cu privire la 

ce tip de informaţii pot fi considerate a fi de 

interes public. Pe lângă asta, la nivel naţional, 

contractarea deschisă are ca scop încurajarea 

bunelor practici existente în domeniul 

achizițiilor publice şi asigurarea alinierii stand-

ardelor cu alte iniţiative ce au ca obiect 

creşterea transparenţei. 

 Contractarea deschisă furnizează tu-

turor stakeholderilor informaţiile şi instrumen-

tele necesare pentru ca aceştia să poată moni-

toriza şi trage la răspundere activităţile statelor 

în ceea ce privește procesele de achiziţii publice 

din aria contractării publice.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


