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INFORMAȚII GENERALE PROIECT 
  
Începând cu 13 august 2018, Federația Filantropia în parteneriat cu 

Ministerul Sănătății implementează proiectul „Politici publice alternative în 
domeniul sănătății” (Cod SIPOCA / My SMIS: 245 / 111413).   

  
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară: 
Administrație publică și sistem judiciar, Operațiunea: Dezvoltarea și 

introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce 
optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de 

afaceri în concordanță cu SCAP. 
  

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacității ONG-urilor 

membre ale Federației Filantropia din domeniul sănătății de a formula și 
promova propuneri alternative la politicile publice aferente obiectivelor 

specifice din documentul de politică publică „Strategia Națională de 
Sănătate 2014 – 2020”.  

  
Obiectivele specifice ale proiectului:  

  
Obiectiv Specific 1: Dezvoltarea competențelor teoretice și abilităților 

practice a 65 de membri din cadrul a 20 ONG membre ale Federației 
Filantropia cu privire la formularea și promovarea unei propuneri de 

politică publică alternativă în sănătate, pe o perioadă de 6 luni;  
  

Obiectiv Specific 2: Dezvoltarea de proceduri și mecanisme / 
instrumente pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea, susținerea și 

promovarea propunerilor de politici publice în domeniul sănătății de către 

un grup de lucru format din 25 de reprezentanți ai 20 ONG-uri membre 
ale Federației Filantropia și de interacțiune a acestora cu autorități / 

instituții ale administrației publice centrale, pe o perioadă de 8 luni;  
  

Obiectiv Specific 3: Consolidarea dialogului social și civic cu implicarea 
și participarea activă a cel puțin 100 de reprezentanți ai societății civile, 

autorităților publice locale și ai factorilor interesați instituționali la 
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consultările publice din cadrul derulării procesului participativ de elaborare 
a propunerilor de politici publice din domeniul sănătății, pe o perioadă de 

3 luni.  
  

Principalele rezultate așteptate ale proiectului includ: 
  

➢  Rezultat 1 proiect: 6 membri ai Federației Filantropia și 4 angajați / 

personal conducere și execuție ai MS beneficiază de transfer de 
cunoștințe și bune practici în inițierea și implementarea PP în domeniul 

sănătății, inclusiv privind dialogul social și implicarea civică, 
instrumente de evaluare și monitorizare a PP, egalitate de șanse, 

dezvoltare durabilă, activități de advocacy și lobby, cu accent pe 
promovarea PP; 

 

➢  Rezultat 2 proiect: 60 de persoane din 20 de ONG-uri membre ale 

Federației Filantropia sunt instruite în domeniul elaborării politicilor 

publice de sănătate aferente Strategiei Naționale de Sănătate (SNS), 
în conformitate cu legislația în vigoare, cu accent pe instrumente de 

evaluare și monitorizare a politicilor publice, instrumente și strategii 
de dialog social și implicare civică, egalitate de șanse, dezvoltare 

durabilă;  
  

➢  Rezultat 3 proiect: Un mecanism cu instrumente pentru susținerea 

și promovarea inițiativelor de PP în domeniul sănătății;  
  

➢  Rezultat 4 proiect: 1 propunere de politică publică alternativă în 

domeniul sănătății, elaborată conform HG 775 / 2005, supusă 

consultării publice, utilizând instrumente de dialog social și de 
interacțiune cu autoritățile publice.  

  
Durata proiectului: 16 luni   

  
Bugetul proiectului: 975.818,35 Lei (din care 839.016,24 valoare 

eligibilă nerambursabilă și 17.122,78 contribuție proprie a Beneficiarului/ 

100.511,33 valoare eligibilă nerambursabilă și 19.168 contribuție proprie 
a Partenerului).   
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INTRODUCERE 

Prezentul material este elaborat în cadrul proiectului „„Politici publice 

alternative în domeniul sănătății”, Cod SIPOCA/SMIS2014+: 

245/111413 și își propune să contribuie la creșterea capacității Federației 

Filantropia și a ONG-urilor membre ale Federației Filantropia de a se 

implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile 

publice inițiate de Guvern și / sau instituțiile administrației publice locale. 

Acest material prezintă o serie de proceduri, mecanisme, metode, tehnici 

și instrumente utile proceselor de inițiere, elaborare, planificare, 

monitorizare implementare și evaluare politici publice alternative. 

Scopul acestui material este stabilirea unui cadru metodologic unitar, care 

să cuprindă instrumentele, etapele şi responsabilităţile pentru asigurarea 

unui proces corect şi complet de elaborare a procedurilor privind 

fundamentarea, formularea, susținerea și promovarea inițiativelor de 

politici publice, pentru a fi utilizată de către membrii Federației 

Filantropia.  

Conținutul prezentului cadru inovativ de proceduri și instrumente al 

Federației Filantropia se aplică de către organizațiile membre ale 

federației, respectiv de către personalul desemnat cu responsabilităţi în 

activităţile de procedurare la nivelul organizațiilor respective. 

Materialul este util Federației Filantropia în demersurile sale viitoare 

referitoare la politicile publice de interes pentru programele și serviciile 
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furnizate de organizațiile membre ale federației, urmând a fi utilizat în 

primă instanță de participanții în proiect, care au beneficiat de: 

• Formări în domeniul elaborării politicilor publice; 

• Transfer de cunoștințe la nivel european;  

• Activități de lucru în comun în procese participative de elaborare 

politici publice; 

• Activități de consultare și dialog social;  

• Materiale diverse și studii / analize referitoare la impact; 

Acest material a fost realizat în ideea să nu limiteze strict activitatea celor 

care îl utilizează, ci să sprijine creativitatea și libertatea de gândire. 

Prin acest material se propune și crearea unei structuri a Federației 

Filantropia capabilă să conducă procese participative / activități privind 

fundamentarea, formularea, susţinerea şi promovarea iniţiativelor 

alternative de politici publice şi de interacţiune cu autorităţile şi instituțiile 

administraţiei publice. 

 

Noiembrie 2019   

Material elaborat de: Daniela Plugaru și Doru Cristian Bularda,  

experți consultanți, Global Commercium Development SRL   
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LOGICA ELABORĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI 

în vederea sprijinirii organizațiilor neguvernamentale membre ale 

Federației Filantropia în dezvoltarea capacității organizaționale de 

identificare, formulare, promovare, monitorizare și evaluare 

implementare politici publice, cu aplicare practică în domeniul 

medico-social 

Proiectul „Politici publice alternative în domeniul sănătății” și-a propus și 

creşterea capacităţii organizațiilor membre ale Federaţiei Filantropia de a 

se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la 

politicile publice iniţiate de Guvern. 

EXPERIENȚA PROIECTULUI. EVENIMENTE ALE PROIECTULUI 

❖ Constituirea echipei de formatori și a grupului de persoane resursă ale 

Federației Filantropia, specializate în domeniul politicilor publice, cu 

accent pe domeniul sănătății;   

❖ Transfer de cunoștințe și bune practici europene în inițierea și 

implementarea politicilor publice în domeniul sănătății, inclusiv privind 

dialogul social și implicarea civică, instrumente de evaluare și 

monitorizare a politicilor publice, egalitate de șanse, dezvoltare 

durabilă, activități de advocacy și lobby, cu accent pe promovarea 

politicilor publice;  
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❖ Analiza stadiului actual al serviciilor de sănătate la nivel național 

prevăzute în Strategia Națională de Sănătate, 2014-2020 și în Planul de 

Acțiune aferent; 

❖ Pregătirea formării și a formatorilor selectați în domeniul formulării și 

promovării politicilor publice, cu precădere în domeniul sănătății, cu 

accent pe instrumente de evaluare și monitorizare a politicilor publice, 

instrumente și strategii de dialog social și implicare civică, egalitate de 

șanse, dezvoltare durabilă;  

❖ Formarea / instruirea în comun a reprezentanților ONG-urilor membre 

ale Federației Filantropia pentru dezvoltarea capacității acestora în 

domeniul formulării și promovării de politici publice;  

❖ Consultarea ONG-urilor și actorilor sociali interesați asupra inițiativelor 

de politici publice alternative elaborate în domeniul sănătății;  

❖ Sprijinirea formulării și promovării propunerii de politici publice 

alternative printr-un proces facilitat de 2 consultanți experți în 

elaborarea de politici publice;  

❖ Atelier de lucru comun în vederea definitivării elaborării politicii publice 

propuse; 

❖ Studiu de fundamentare a politicii publice alternative și analiza 

impactului (ex-ante, economic, social, ecologic, administrativ, legislativ, 

informațional etc.) aferente variantelor de politici publice formulate; 

❖ Consultări publice cu factorii interesați în vederea implicării și obținerii 

sprijinului acestora în formularea, monitorizarea și implementarea 

politicii publice; 



Pag. 11 

 

 

                                                          
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

 

 

❖ Finalizarea propuneri de politică publică alternativă, inclusiv realizarea 

unui Plan / planuri de acțiune privind implementarea politicii publice și 

dezvoltarea mecanismelor pentru implementare, monitorizare si 

evaluare măsuri PP; 

❖ Dezvoltarea unui cadru de proceduri al Federației Filantropia pentru 

fundamentarea, formularea, susținerea și promovarea inițiativelor de 

politici publice și de interacțiune cu autoritățile și institutiile 

administrației publice. 

Rezultatele obținute de activitățile derulate în acest proiect în vederea 

elaborării politicii publice alternative în domeniul sănătății, constituirea 

grupului de persoane resursă și formarea echipei de formatori în cadrul 

Federației Filantropia, care pot sta la baza creării și funcționării unei 

structuri corespunzătoare eficiente, implicarea a 60 de persoane din 20 de 

organizații ale federației pe întreaga desfășurare a proiectului, dobândind 

cunoștințe și experiență, materiale și instrumente de lucru, de elaborare, 

monitorizare și evaluare, primite și experimentate, constituie un exemplu 

de succes ce trebuie replicat în procese similare și în alte domenii. 

(Detaliere, descriere și rezultate în Anexă, p. 113) 
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DEFINIȚII. CONCEPTE CHEIE. CARACTERISTICI ALE 

PROCESULUI DE ELABORARE DE POLITICI PUBLICE 

În Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului 

privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor 

publice la nivel central sunt definite principalele noţiuni şi concepte 

specifice politicilor publice, etapele procesului politicilor publice, 

identificarea, alegerea şi fundamentarea variantelor de politici publice, 

monitorizarea şi evaluarea acestora. 

Potrivit acestui act normativ principalele concepte sunt: 

❖ problema de politici publice – o situație socială, economică sau 

ecologică care necesită intervenția administrației publice centrale de 

specialitate, în masură să identifice și să asigure cadrul juridic 

necesar implementării unei anumite soluții 

❖ politicile publice – totalitatea activităților desfășurate de 

administrația publică centrală de specialitate în scopul soluționării 

problemelor de politici publice identificate; o anumită soluție poate 

fi implementată prin intermediul unuia sau mai multor acte 

normative 

❖ procesul politicilor publice – totalitatea etapelor a căror 

parcurgere conduce la implementarea unei anumite soluții destinate 

rezolvării unei probleme cu caracter public 

❖ variantele de politici publice – soluții tehnice care rezolvă o 

anumită problemă de politică publică 
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❖ identificarea variantelor – o etapă în procesul politicilor publice, 

care constă în generarea unor posibilități tehnice de soluționare 

pentru o anumită problemă de politici publice, de către colectivele 

speciale, cu consultarea societății civile; variantele de politici publice 

nu reprezintă acte normative 

❖ propunerea de politici publice – document care conține 

informații despre variantele de politici publice identificate, precum și 

fundamentarea atât a acestora, cât și a celei care este recomandată 

să fie adoptată spre implementare; documentul conține și o 

prezentare a planului de acțiune preconizat pentru implementarea 

acelei variante de politică publică, care este aleasă spre 

implementare 

❖ varianta aleasă spre a fi implementată – acea variantă dintre 

cele prezentate în propunerea de politici publice care obține acordul 

conducerii ministerului inițiator în vederea implementării ei 

❖ implementarea variantei de politici publice – etapă a 

procesului politicilor publice care constă în totalitatea activităților 

prin care o variantă de politici publice este pusă în aplicare, prin 

adoptarea unuia sau mai multor acte normative, respectiv aplicarea 

unui plan de acțiune corespunzător 

❖ monitorizarea – etapă a procesului politicilor publice care cuprinde 

culegerea de informații cu privire la modalitatea în care au fost 

obținute rezultatele implementării unei anumite politici publice 

❖ activitatea de evaluare utilizează informațiile prezentate în 

etapa de monitorizare și are ca scop formularea unor concluzii finale 
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cu privire la rezultatele politicii publice implementate 

❖ metodologia de monitorizare și evaluare constă într-o serie de 

instrumente și metode a căror aplicare furnizează date cu privire la 

modul în care o anumită politică publică a fost implementată 

Cercetarea şi analiza domeniului politicilor publice cuprinde studiul 

deciziilor politico-administrative de alocare a diverselor forme de resurse 

(umane, financiare, materiale, informaționale, de know-how, simbolice 

etc.).  

Politicile publice reprezintă acţiuni realizate de către autorităţile 

centrale și locale, ca răspuns la problemele care vin dinspre 

societate.  

Se poate vorbi despre politici publice atunci când o autoritate publică îşi 

propune, cu ajutorul unui program de acţiune coordonat, să modifice 

mediul economic, social, cultural al actorilor sociali. 

Orice definiţii sunt consultate în literatura de specialitate, acestea 

concordă totuşi asupra unui aspect esenţial: politicile publice sunt 

efectul deciziilor luate de administrația publică, subliniind 

elementele cheie ale analizei politicilor publice, respectiv, decizia politică, 

luată de actorii politici, de a utiliza anumite mijloace pentru a rezolva o 

problemă. 

Procesul de elaborare a politicii publice se caracterizează prin faptul că 

reprezintă, pe de o parte, un proces analitic (rezolvarea unei 

probleme), iar pe de altă parte, un proces politic.  
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Din perspectiva procesului analitic, elaborarea politicilor publice 

reprezintă identificarea de soluţii pentru problemele existente în societate, 

făcând apel la raţionalitate în vederea îndeplinirii scopurilor publice.  

În acest caz, cheia procesului de elaborare a politicii publice constă în 

definirea corectă a problemei de politică publică, identificarea şi analiza 

unui set de soluţii adecvat, selectarea alternativei care rezolvă cel mai 

bine problema identificată. 

 

Din perspectiva procesului politic, în procesul de elaborare a politicii 

publice accentul cade asupra conflictelor şi dezacordurilor pentru a se 
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controla procesul de luare a deciziei, urmărindu-se interesul propriu 

grupului politic care controlează acest proces.  

Pentru a se înţelege rolul procesului politicilor publice este necesară 

realizarea unei distincţii între conceptele de politică publică şi politică. 

În procesul de formulare a politicilor publice, apar uneori contradicţii cu 

privire la rolul funcţionarilor publici şi a decidenţilor politici. Neînţelegerile 

se pot transforma uneori în acuzaţii de imixtiune în politică la adresa 

funcţionarilor publici.  

Pe de altă parte, funcţionarii publici pot privi uneori cu suspiciune întreg 

procesul de formulare a politicilor publice, considerând că nu ar fi datoria 

lor să lucreze la formularea acestora, ci a politicienilor.  

Depăşirea acestor contradicţii este primul pas ce trebuie făcut pentru a 

putea progresa în procesul de formulare a politicilor publice.  

Politica, într-o societate democratică, este sinonimă cu un complex de 

reguli şi proceduri folosite pentru a asigura reprezentarea legală şi 

armonizarea intereselor, folosindu-se mecanismele democraţiei 

reprezentative.  

Principalii actori ai procesului politic sunt partidele politice şi politicienii, 

membrii aleşi ai parlamentului și consiliilor locale și județene şi autorităţile 

centrale și locale, precum şi oficialii numiţi pe criterii politice la nivelul 

executiv al administraţiei. 

Politica publică este celălalt set de reguli şi proceduri de la nivelul 

executiv al administraţiei publice, prin care se asigură realizarea 
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scopurilor şi priorităţilor convenite la nivel politic, şi care permit 

dezvoltarea tuturor sectoarelor esenţiale ale vieţii societăţii. 

Linia de demarcaţie între politică şi politica publică este asigurată de 

mandatul decizional stabilit prin alegeri şi prin mecanismul de împărţire a 

puterilor în stat.  

Determinarea politică a procesului decizional este prerogativa clasei 

politice, deoarece numai politicienii aleşi precum şi reprezentanţii 

împuterniciţi politic sunt autorizaţi de către cetăţeni să ia decizii şi să îşi 

asume responsabilitatea politică cu privire la deciziile luate.  

Procesul de formulare a politicilor publice locale este un demers tehnic 

şi profesional, asigurat de specialiştii de la nivelul administraţiei centrale 

și locale (funcţionarii publici), precum şi de experți și consultanți 

independenţi, de membri ai organizațiilor neguvernamentale în vederea 

asigurării unei argumentări cuprinzătoare şi structurate, precum şi o 

fundamentare solidă a tuturor informaţiilor care ţin de posibilele 

alternative şi decizii.  

Politicile pot fi şi trebuie să fie considerate un instrument direct care să 

permită clasei politice atingerea anumitor obiective specifice incluse în 

programele administrației publice sau care se impun pe parcursul 

administrării.  

Din acest motiv, analiza politicilor publice ţine de competenţa 

funcţionarilor publici, care trebuie să aibă cunoştinţe de specialitate, 

precum şi cunoştinţe profesionale în domeniu.  
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Calitatea, obiectivitatea şi corectitudinea analizei ţin de răspunderea 

profesională a funcţionarilor publici şi a specialiştilor din domeniul 

administraţiei. 

În concluzie, procesul de elaborare a politicilor publice constă într-o 

succesiune de activităţi specifice care au ca finalitate elaborarea unor acte 

normative. 

Elementele care caracterizează o politică publică sunt: 

❖ O politică publică este formată dintr-un ansamblu de măsuri 

concrete, care dau substanţă politicii publice.  

❖ O politică publică se bazează pe decizii, ca forme de alocare a 

resurselor, a căror natură este mai mult sau mai puţin autoritară şi în 

care coerciţia este mereu prezentă.  

❖ O politică publică se înscrie într-un cadru general de acţiune, ceea 

ce permite distincţia între o politică publică şi simple măsuri izolate.  

❖ O politică publică are scopuri şi obiective precizate, stabilite în 

funcţie de valori, norme şi interese. 

❖ O politică publică are un public (grup țintă), adică persoane şi grupuri 

a căror situaţie este afectată de deciziile luate în politica publică în 

cauză. 

Procesul politicilor publice cuprinde trei faze: 

 Elaborarea 

 Implementarea 
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 Evaluarea 

Fiecărei faze îi corespund o serie de etape specifice, fragmentarea 

procesului pe etape permiţând identificarea acelor cauze care pot 

contribui la un eventual eşec / blocaj al politicilor publice sau la obţinerea 

unor rezultate nesatisfăcătoare în raport cu obiectivele propuse. 

În general, procesul de realizare a unei politici publice sau ciclul 

politicilor publice locale cuprinde şase etape: 

1) Identificarea problemei – are loc atunci când un eveniment, o 

persoană, un grup reuşesc să atragă atenţia asupra unei probleme, în 

vederea soluţionării, prin intervenţia puterii publice. 

2) Stabilirea agendei de politică publică – este faza în care problema 

identificată este luată în consideraţie de către oficiali (putere publică şi 

politică). Nu toate problemele identificate ajung şi pe agenda politică. 

3) Formularea cadrului de politică publică – atunci când o anume 

problemă ajunge să fie considerată de către oficiali nu înseamnă 

automat că o politică publică va fi creată.  

Cineva (o anume autoritate) trebuie să dezvolte un program care să 

se refere la soluţionarea problemei. 

4) Adoptarea unei politici publice – eforturile necesare pentru ca un 

anume program să fie adoptat ca şi program guvernamental.  

În această fază sunt concentrate elementele de negociere, dictate de 

interese, care pot schimba viziunea iniţială asupra unei politici publice. 
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5) Implementarea unei politici publice – este un stadiu critic de 

realizare a unei politici publice.  

Aici rolul administraţiei este decisiv. 

6) Monitorizarea şi Evaluarea de politici publice – are ca scop 

determinarea eficienţei unei politici publice.  

Se analizează modul în care diversele activităţi au condus la 

îndeplinirea scopurilor propuse iniţial. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAREA 

PROBLEMEI DE POLITICĂ 
PUBLICĂ  

STABILIREA AGENDEI 

DE POLITICĂ PUBLICĂ  

FORMULAREA 

CADRULUI DE 
POLITICĂ PUBLICĂ  

ADOPTAREA                 

POLITICII PUBLICE  

IMPLEMENTAREA        

POLITICII PUBLICE  

MONITORIZAREA ŞI 

EVALUAREA POLITICII 
PUBLICE  

C I C L U L  P O L I T I C I L O R  P U B L I C E  
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Împărţirea în etape a procesului politicilor publice este utilă pentru 

înţelegerea procesului în ansamblu, precum şi a poziţiei şi a rolurilor pe 

care le au, în acest proces, decidenţii politici şi echipele tehnice din cadrul 

diferitelor instituţii ale administrației publice. 

Rolurile echipelor tehnice şi ale politicienilor în cadrul procesului de 

formulare a politicilor publice: 

POLITICIENI ECHIPELE TEHNICE 

❖ Stabilirea agendei de politici 

publice 

❖ Conturarea cadrului general al 

politicilor 

❖ Stabilirea priorităţilor 

❖ Evaluarea propunerilor de 

politici publice 

❖ Realizarea analizelor politice 

❖ Coordonarea unor discuţii 

sociale 

❖ Consultarea societăţii / a 

grupurilor ţintă / a 

electoratului 

❖ Luarea deciziilor 

❖ Colectarea de informaţii 

❖ Realizarea analizelor 

❖ Elaborarea soluţiilor 

❖ Evaluarea impactului 

❖ Elaborarea propunerilor de politici 

publice 

❖ Consultarea factorilor implicaţi, a 

grupurilor ţintă, a instituţiilor din 

administraţia publică 

❖ Prezentarea argumentelor 

❖ Planificarea 

❖ Asigurarea implementării 

❖ Controlarea procesului şi a 
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❖ Atribuirea de sarcini 

funcţionarilor publici 

❖ Asumarea răspunderii politice 

rezultatelor 

❖ Organizarea evaluării 

❖ Raportarea 

❖ Asumarea răspunderii profesionale 

 

De multe ori, oficialii care răspund de anumite politici sunt şi aceia care 

trebuie să reprezinte politica publică pe parcursul tuturor procedurilor de 

consultare.  

Din acest motiv, aceştia trebuie să deţină foarte bune abilităţi de 

prezentare şi argumentare, precum şi abilităţi de moderare şi facilitare a 

întâlnirilor. 

FORMULAR DE POLITICI PUBLICE: 

1) Instituţia iniţiatoare  

2) Formularea 

problemei 
 

3) Denumirea politicii  

4) Scop  

5) Obiective generale / 

specifice 
 

6) Beneficiari  
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7) Variante de 

soluţionare 

Varianta 1 

Impact 

Economic 

Social 

Ecologic 

(dacă e 

cazul) 

Buget 

estimat 

Varianta n 

Impact 

Economic 

Social 

Ecologic 

(dacă e 

cazul) 

Buget 

estimat 

8) Procesul de 

consultare 

Organizaţii / instituţii 

consultate 

Rezultatul procesului de 

consultare 

(variante, puncte de 

vedere, poziţii 

exprimate) 

9) Varianta de 

soluţionare 

recomandată 

Prezentarea variantei 

− beneficii / riscuri 

− impact detaliat 

− grupuri vizate 

− modalităţi / 

termene de 

Termene 

preconizate 

de realizare 

 

Buget 

estimat 
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monitorizare şi 

evaluare 

− indicatori de 

performanţă 

 

Un proces modernizat de elaborare a politicilor publice ar trebui să aibă în 

vedere următoarele principii: 

❖ Orientarea spre viitor şi viziunea pe termen lung – proiectarea unei 

imagini dorite pe termen lung într-un anumit domeniu de competenţă 

al iniţiatorilor politicii publice, pe baza unor analize şi studii privind 

situaţia existentă (date şi tendinţe statistice, prognoze privind 

impactul politicii) 

❖ Orientarea către experienţa altor ţări – luarea în considerare a 

experienţelor de la nivel european şi internaţional, care pot avea o 

influenţă benefică asupra situaţiei de la nivel naţional; 

❖ Inovarea şi flexibilitatea – încurajarea unor noi idei şi căi de abordare 

a diverselor probleme, fiind deschisă la comentariile şi sugestiile altor 

grupuri; 

❖ Identificarea informaţiilor pertinente şi utilizarea optimă a acestora – 

folosirea celor mai bune informaţii şi analize disponibile dintr-o gamă 

largă de surse şi implicarea principalilor factori interesaţi încă de la 

iniţierea procesului; 
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❖ Sfera de cuprindere – luarea în considerare a impactului asupra 

necesităţilor tuturor celor care sunt în mod direct sau indirect afectaţi 

de politica publică; 

❖ Cooperarea instituţională – depăşirea graniţelor instituţionale şi a 

obiectivelor proprii ministerului respectiv, legitimând procesul şi 

politică publică elaborate; 

❖ Evaluarea – aprecierea progresului înregistrat şi a rezultatelor 

intermediare în faza de implementare a politicii publice; 

❖ Revizuirea – supunerea politicii publică implementată la o serie de 

revizuiri, în vederea asigurării faptului că aceasta continuă să 

abordeze problemele pentru care a fost elaborată; 

❖ Valorificarea experienţelor anterioare – învăţarea din experienţele 

anterioare privind ceea ce funcţionează şi ce nu funcţionează în 

elaborarea şi implementarea politicii publice. 

Există două abordări principale în formularea politicilor publice:  

„Politicile axate pe scopuri” – care privesc aspectele strategice la nivel 

înalt sau domeniile de politici în general. Aceste politici vizează probleme 

generale şi complexe şi stabilesc o serie de obiective de dezvoltare pe 

termen mediu. În dezvoltarea şi implementarea unor astfel de strategii 

este necesar să fie implicate mai multe instituţii.  

„Politicile axate pe probleme” – se axează pe anumite probleme sau 

aspecte specifice care trebuie soluţionate şi care ţin de o anumită zonă a 

politicilor. 
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PROCESUL DE ELABORARE DE POLITICI PUBLICE 

 

Monitorizarea 
şi       

evaluarea 
politicii 
publice 

PROCESUL 

POLITICILOR PUBLICE 

ACTORII / 
STAKEHOLDERI 

Formularea  
oficială a 

problemelor publice    
(listă de priorităţi 

strategice) 
 

Filtrarea / 
prioritizarea 
problemelor 

publice 

Selectarea  
de opţiuni  
de politică 

publică  

Propunerea 
de opţiuni 

de  
politică 
publică 

Implementarea 
opţiunii de 

politică publică 

Formularea 
opţiunii de 

politică 
publică 

Decizie 
politică 

Generarea 
alternativelor 

de 
soluționare 
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Propunerea de Politică Publică:  

Document pe baza căruia se rezolvă probleme de pe agenda publică şi a 

administrației publice în cazul în care există mai multe soluţii posibile sau 

dacă este nevoie de un acord conceptual asupra esenţei deciziei publice. 

Documentul de Politică Publică:  

Instrument decizional creat pentru a stabili obiectivele globale ale 

politicilor administrației publice, precum şi soluţii pentru problemele 

apărute pe parcursul administrării publice.  

Include: analiza preliminară a impactului, planificarea acţiunilor 

viitoare, planificarea măsurilor de implementare.  

Politicile publice alternative  

Politicile publice alternative vin în sprijinul consolidării mecanismelor 

democratice ale societății și contribuie la definirea și evaluarea adecvată a 

problemelor societății pentru care instituțiile guvernamentale trebuie să 

identifice soluții adecvate și eficiente.  

De aceea, o serie de actori sociali legați prin conceptul de cooperare 

acționează atât individual, cât și împreună cu puterea executivă pentru 

soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea din care fac 

parte. 
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Politica Politica publică 
Politica publică 

alternativă 

Set complex de 

reguli și proceduri 

stabilite de 

administrația 

publică centrală.  

Document oficial inițiat 

și elaborat de 

autoritățile publice 

centrale sau locale  

Document oficial inițiat și 

elaborat de alți 

stakeholderi (ONG, sector 

privat, grupuri cetățenești, 

etc)  

 Etapele elaborării și 

formulării politicilor 

publice sunt: 

identificarea problemei, 

includerea pe agenda 

politică, formularea 

cadrului de PP, 

adoptarea PP, 

implementarea PP și 

monitorizarea și 

evaluarea politicilor 

publice. 

Etapele formulării 

politicilor alternative sunt 

la fel ca și cele ale 

politicilor publice, iar din 

momentul formulării și 

înaintării către organele de 

specialitate, politicile 

alternative urmează 

același traseu de aprobare.  
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AGENDA PUBLICĂ, AGENDA INSTITUŢIONALĂ, AGENDA 

MEDIA. PROCESE, INTERACŢIUNE 

O etapă critică în Procesul de Elaborare a Politicilor Publice este formarea 

agendei, întrebarea legitimă fiind cum ajunge o anumită problemă în 

atenţia guvernanţilor.  

În primul rând, formarea agendei desemnează pur şi simplu 

recunoaşterea unei probleme din agenda publică de către autoritățile 

publice.  

Agenda publică (sistemică) reprezintă toate problemele percepute de 

către membrii unei comunităţi. 

Agenda instituţională (formală)  reprezintă problemele pe care 

administrația publică intenţionează să le rezolve. 

Agenda media reprezintă un facilitator între agenda publică şi cea 

instituţională. 

O distincţie clară se poate face este între agenda publică (sistemică) şi 

agenda instituţională (formală).  

Agenda publică constă în toate problemele care în mod obişnuit sunt 

percepute de către membrii unei comunităţi ca meritând atenţia publică şi 

care sunt în puterea şi jurisdicţia de rezolvare a autorităţilor.  

Fiecare comunitate are sute de astfel de probleme pe care cetăţenii 

consideră că ar trebui să le rezolve autorităţile publice.  
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Practic, aceasta este în mod esenţial o agendă de discuţii a comunității a 

unor probleme cum ar fi siguranţa publică sau asistenţa socială.  

Totuşi, doar o mică parte din aceste probleme din agenda publică sunt 

luate în considerare de către administrația publică.  

În momentul în care administrația publică a acceptat că trebuie să facă 

ceva în legătură cu problema respectivă, aceasta intră în agenda 

instituţională.  

Altfel spus, agenda publică este o agendă pentru discuţii, în timp ce 

agenda instituţională este una pentru acţiune.  

Se pot identifica patru faze pe care o problemă le străbate în drumul ei, 

între agenda publică (a cetățenilor) şi cea instituţională (a autorităţilor 

publice):  

   INIŢIEREA PROBLEMEI,  

   SPECIFICAREA SOLUŢIILOR,  

   LĂRGIREA SPRIJINULUI PENTRU REZOLVAREA PROBLEMEI şi  

   INTRAREA PE AGENDA INSTITUŢIONALĂ.  

Iniţiativa pentru rezolvarea problemei vine, de obicei, din afara 

structurilor administrației publice, din cadrul unor grupuri 

neguvernamentale şi se extinde îndeajuns de mult pentru a ajunge în 

cadrul agendei publice.  
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Rolul cheie, în acest caz, este legat de grupurile sociale care au 

anumite cereri sau doleanţe care, pentru a fi rezolvate, trebuie să ajungă 

întâi în cadrul opiniei publice pentru ca aceasta să le sprijine.  

Desigur, faptul că la capătul procesului, problemele acestor grupuri au 

intrat pe agenda administrației publice nu înseamnă în mod necesar şi 

rezolvarea lor. Nu înseamnă decât că acestea au fost aduse la cunoştinţa 

autorităţilor publice pentru o examinare mai atentă.  

O altă cale prin care anumite probleme pot să ajungă în atenţia 

administrației publice este prin iniţiativa unor grupuri de interese din 

interiorul comunității, care nu vor în mod necesar ca cererile lor să ajungă 

pe agenda publică.  

Modalităţi de influenţare a agendei instituţionale 

❖ consultarea cetăţenilor / grupurilor de interese 

❖ advocacy – a apăra / a sprijini un principiu sau un punct de vedere 

(individual / general / al unei organizaţii) în faţa unei instituţii 

guvernamentale sau a legiuitorului 

❖ lobby – promovarea unor interese individuale, de grup sau ale unei 

organizaţii pentru influenţarea politicilor publice, a instituţiilor 

guvernamentale sau legiuitorului.  

Stabilirea agendei constă în identificarea unui set de probleme care 

urmează a fi rezolvate ca urmare a parcurgerii etapelor ulterioare ale 

procesului politicilor publice. 
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Identificarea problemelor constă în alegerea unui set de probleme 

de interes public dintr-un anumit domeniu, care ulterior vor fi filtrate şi, 

eventual, trecute pe agenda administrației publice. 

Această activitate este realizată de către echipele tehnice din cadrul 

autorităţii publice abilitate să iniţieze proiecte de acte normative sub 

coordonare politică, fiind doar o selecţie preliminară a problemelor care ar 

putea face obiectul acţiunii guvernamentale / primăriei. 

Problemele pot fi identificate din următoarele surse: 

❖ Agenda publică: probleme aflate la un moment dat în discuţie publică 

(mass media, grupuri de presiune, organizaţii ale societăţii civile etc.), 

care necesită intervenţia administraței publice pentru rezolvarea lor; 

❖ Strategia de dezvoltare: problemele care trebuie rezolvate de către o 

instituţie publică stabilite în conţinutul Strategie; 

❖ Priorităţi stabilite la nivel politic care apar pe parcurs. 

Filtrarea problemelor constă în analiza efectuată asupra diferitelor 

probleme şi alegerea celor care urmează să fie înscrise pe agenda 

administraței publice, a instituției guvernamentale.  

Filtrarea problemelor este efectuată în funcţie de priorităţile strategice 

şi politice ale unei instituţii publice, respectiv ale administrației publice, 

având un caracter politic.  

În completarea criteriilor politice, este recomandat ca filtrarea 

problemelor să fie realizată cu ajutorul unor metode şi tehnici 
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specifice, care iau în considerare resursele (materiale, umane, 

informaționale etc.) aflate la dispoziţia administrației   

Formularea oficială a problemelor este activitatea prin care o 

problemă (sau mai multe probleme), odată intrată(e) pe agendă, devin(e) 

prioritate strategică pentru administrația publică.  

În urma acestei activităţi, o anumită problemă este recunoscută ca 

atare, este inclusă pe agenda administrației publce, a unei 

instituții guvernamentale, ca prioritate, şi primeşte o formulare 

oficială.  

Este recomandat ca aceasta să fie însoţită de alte informaţii utile cu 

privire la componentele, cauzele care au determinat-o şi consecinţele ei.  

Formularea oficială a problemelor este o activitate foarte importantă în 

procesul politicilor publice, deoarece de rezultatul ei depinde modul în 

care vor fi, ulterior, generate alternativele şi, respectiv, formulate 

opţiunile de politici publice corespunzătoare. 

Rezultatul final îl reprezintă un set de probleme recunoscute şi acceptate 

oficial, care poate fi integrat într-un program de priorităţi strategice pe 

care o anumită instituţie guvernamentală îl propune spre realizare.   

Stabilirea agendei este o etapă a procesului de elaborare a politicilor 

publice desfăşurată cu implicarea echipelor tehnice ale instituţiilor 

guvernamentale, dar care este coordonată la nivel politic. 
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FACTORII INTERESAȚI – ACTORI / STAKEHOLDERI ŞI 

INSTITUŢII ÎN PROCESUL DE ELABORARE A 

POLITICILOR PUBLICE 

Diversele teorii despre politicile publice, explicând modul în care 

funcţionează o societate umană, prezintă definiţii şi clasificări privind 

noţiunea de factori interesați – „actori” sau „actori sociali”. 

Prin factori interesați se înțelege oricare persoane fizice sau juridice, 

grupuri, organizaţii sau instituţii, care au un interes, sunt influenţate / 

afectate sau pot influenţa / afecta procesul de elaborare a politicilor 

publice. Aceștia se pot clasifica astfel: 

❖ Factori de decizie (autorităţi publice, oficili aleşi şi numiţi) 

❖ Factori de competenţă (universităţi, organizaţii / instituţii de cercetare 

etc.) 

❖ Factori / grupuri de interes (mediul de afaceri etc.)  

❖ Factori de transfer de informaţii şi comunicare (mass – media, 

centre de resurse etc.) 

Aceştia pot să fie persoane, luate separat fiecare, fie grupuri sau entităţi: 

clase sociale, diverse grupuri sociale.  

Fiecare dintre aceştia au propriile lor interese, iar felul cum 

interacţionează, rezultatele eforturilor lor pentru realizarea acestor 

interese, sunt reglate de factori instituţionali, de regulile care guvernează 

procesul politic.  
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Nu întreaga societate este în egală măsură implicată în procesul de 

decizie.  

Politicile publice sunt realizate de către subsistemele politicilor (forumuri), 

care sunt alcătuite din toţi actorii care au legătură cu o anumită problemă 

publică, în cadrul cărora actorii discută şi negociază problemele publice 

pentru a se ajunge la soluţii cât mai bune pentru interesele lor.  

Noţiunea de actor include atât actorii din cadrul administrației publice 

locale, cât şi pe cei din cadrul comunității (sindicate, ONG – uri, grupuri 

de presiune etc.), implicaţi direct sau marginal în procesul politicilor 

publice.  

Aceia care participă direct în procesul politicilor publice pot fi consideraţi 

ca membrii ai unei reţele a politicii respective, în timp ce actorii implicaţi 

doar marginal pot fi consideraţi ca făcând parte dintr-o mai largă 

comunitate a politicii publice respective. 

Oficialii aleşi şi oficialii numiţi se regăsesc în structurile administrației 

publice, în timp ce ultimele trei în cele ale societăţii civile, împreună 

formând elementele principale din care apar membrii unui subsistem 

specific de politică publică.  

Nu trebuie, însă, pierdut din vedere faptul că aceste grupuri nu sunt 

omogene, persoanele care le compun sunt diferite şi pot avea interese 

diferite.  

În modelarea apropiată de realitate a acestui proces este necesară 

considerarea intereselor individuale. 
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ANALIZA  FACTORILOR INTERESAȚI (ACTORILOR / 

STAKEHOLDERILOR) 

Analiza factorilor interesați / actorilor / stakeholderilor are ca scop 

precizarea intereselor persoanelor şi grupurilor care trebuie considerate în 

momentul în care se ia o decizie. În acelaşi timp, analiza ar trebui să 

indice de ce este necesar să fie luate în considerare aceste interese.  

Analiza stakeholderilor / factorilor interesați se centrează pe două 

elemente cheie: 

a) Interesul pe care actorii / stakeholderii / factorii interesați îl au într-o 

problemă particulară. 

b) Cantitatea şi tipul resurselor pe care ei le pot mobiliza pentru a 

influenţa rezultatele în ceea ce priveşte problema respectivă. 

Doar acele grupuri sau actori care deţin resurse reale şi mobilizabile, ce 

pot fi aplicate pentru sau împotriva politicii publice şi care au interese vis-

à-vis de problema respectivă trebuie luate în considerare.  

Acestea sunt acelea care au capacitatea de a influenţa în mod direct 

rezultatele politicii.  

Pentru a identifica primii 20% care au posibilitatea de influenţare a 

procesului în proporţie DE 80%, se face ANALIZA IMPORTANŢEI 

FACTORILOR INTERESAŢI  în funcţie de: 

❖ RESURSE (financiare, informaţionale, relaţii etc.) 

❖ ATITUDINE şi MOTIVAŢIA implicării („+” şi „ –”) 
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❖ PROBLEMELE care ar putea apare din colaborare 

❖ POSIBILA CONTRIBUŢIE / INFLUENŢĂ  pentru derularea 

procesului 

❖ MOMENTUL în care trebuie implicaţi 

Ca instrument de identificare se poate utiliza o matrice în care 

informaţia pentru fiecare grup este aranjată în conformitate cu interesele 

acestuia, nivelul resurselor pe care le posedă, capacitatea de a mobiliza 

aceste resurse şi poziţia grupului vis-a-vis de problema în discuţie. 

Factori 

interesați  

Interesul în 

ceea ce 

priveşte 

problema 

Resursele 

Capacitatea 

de a 

mobiliza 

resursele 

Poziţia                 

vis-à-vis              

de 

problemă 

     

     

Trebuie luaţi în considerare doar acei actori cu o poziţie faţă de problemă 

şi resurse care pot fi aduse pentru susţinere.  

Primul şi poate cel mai important „factor interesat” este chiar organizaţia 

care iniţiază politica publică. 

În ceea ce îi priveşte pe ceilalţi factori interesaţi, este important de ştiut 

ce fel de impact va avea acesta asupra lor şi cât de mare va fi acesta, 
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pentru a putea estima modul în care fiecare dintre aceştia se va raporta la 

politica publică – dacă o vor susţine sau dacă se vor opune aceteia. 

Analiza actorilor / stakeholderilor / factorilor interesați este utilă pentru a 

câştiga o mai bună înţelegere a intereselor şi resurselor actorilor 

importanţi pentru luarea deciziei de politică şi implementarea acesteia.  

FACTORII INTERESAȚI ŞI IDEILE DE MOBILIZARE A 

ACESTORA 

1.  1.  

   

   

   
2.  2. 

   

   

   

N.  N. 

   

   

Pentru a spori efectele ei este bine dacă se foloseşte în combinaţie cu alte 

metode ca: harta factorilor politici, analiza jocului de putere / forţelor 

politice, analiza mediului politic.  

Combinată cu harta factorilor politici, analiza stakeholderilor poate ajuta 

la stabilirea locului grupurilor politice pe hartă. 



Pag. 39 

 

 

                                                          
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

 

 

Sunt două momente în care analiza stakeholderilor / factorilor interesați 

este decisivă: 

1. Când politica este formulată – în momentul în care deciziile privind 

cine este în favoarea ei sunt luate.  

În acest moment în care stakeholderii / factorii interesați nu sunt luaţi 

în considerare, managerii pot furniza un important aspect în ceea ce 

priveşte stakeholderii decisivi şi a modului cum pot afecta ei 

rezultatele politicii.  

Din moment ce factorii de decizie (policy makers) nu se află în contact 

direct sau au de-a face foarte puţin cu stakeholderii / factorii interesați 

importanţi, informaţia oferită de manager poate fi decisivă. 

2. La formularea  strategiei de implementare a politicii.  

Este importantă o analiză a stakeholderilor / factorilor interesați 

pentru a se cunoaşte unde există suport pentru politică. 
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INSTRUMENTE ŞI TEHNICI ÎN LUAREA DECIZIILOR DE 

POLITICI PUBLICE 

Decizia de politică publică reprezintă rezultatul unui proces complex, la 

nivel individual şi de grup, prin care se realizează o alegere între două sau 

mai multe opţiuni de acţiune care pot conduce la îndeplinirea unui 

obiectiv.  

Întregul proces prin care se ajunge la această concluzie este cunoscut sub 

numele de „proces de luare a deciziei”.  

Acest proces se bazează pe un mecanism de gândire asociat, pe de o 

parte, cu raţionamentul, pe de altă parte cu procesul de soluţionare a 

problemelor. 

Astfel, în procesul de luare a deciziilor, modelul cel mai utilizat este 

modelul sau procesul raţional, care porneşte de la identificarea 

problemelor spre identificarea şi evaluarea alternativelor (opţiunilor) de 

politică publică.  

Dacă s-ar rămâne doar aici, atunci opţiunea identificată ca fiind decizie 

este doar o intenţie, de aceea acest proces necesită şi un plan de acţiune, 

care să asigure implementarea deciziei luate.  

Pe baza acestei analogii dintre procesul de luare a deciziilor şi procesul 

general de rezolvare a problemelor, etapele generale ale acestui proces 

sunt următoarele: 
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1. Analiza şi definirea problemei 

2. Găsirea alternativelor posibile de acţiune  

3. Evaluarea şi selectarea alternativelor  

4. Analiza consecinţelor  

5. Luarea deciziei propriu-zise (optarea asupra alternativei)  

6. Propunerea unui curs al acţiunii în vederea 

implementării 

Etapa de analiză şi definire a problemei presupune o activitate de 

investigare a problemei, care conduce la realizarea unei radiografii sau al 

unui diagnostic privind situaţia existentă, care generează 

problemele identificate.  

Aspectele care trebuie incluse într-o astfel de analiză se referă la:  

❖ Identificarea grupului-ţintă (beneficiarii) ce va fi afectat de această 

politică, analiza caracteristicilor principale ale acestui public, precum şi 

analiza relaţiilor dintre acest grup şi autorităţile publice sau de alte 

entităţi din comunitate 

Beneficiari direcți sunt acei factori interesați care constituie grupul 

țintă al politicii publice și asupra cărora se vor răsfrânge în primul rând 

rezultatele acesteia (ex.: șomerii sunt beneficiarii direcți ai politici de 

ocupare a forței de muncă).  

Beneficiari indirecți sunt acei factori interesați care suportă efecte ale 

implementării politicii, fără să fie direct vizați de aceasta (ex.: familiile 
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în cazul în care politica publică ia în vizor un membru al ei sau 

comunitățile / localitățile în cazul în care mai multe persoane 

beneficiază de acea politică publică) 

❖ Analiza şi inventarierea măsurilor existente la nivelul autorităţilor 

publice, a coerenţei acestora, a consecinţelor aplicării / neaplicării 

acestora, a eventualelor conflicte sau disfuncţionalităţi 

❖ Identificarea efectelor mediului extern asupra fenomenelor observate 

la grupul vizat. 

Aceasta etapă stă la baza parcursului ulterior al elaborării politicii publice, 

permiţând formularea opţiunilor / alternativelor, care vor trebui să aibă în 

vedere ca:  

➢ Fiecare opţiune / alternativă trebuie să explice clar modul în care va 

rezolva problema ce reclamă o politică publică 

➢ Fiecare opţiune / alternativă trebuie să fie însoţită de o estimare a 

necesarului de resurse (financiare, umane, de timp) 

➢ Fiecare opţiune / alternativă trebuie să fie însoţită de o estimare a 

impactului aşteptat asupra grupului-ţintă. 

 

Există o serie de INSTRUMENTE sau TEHNICI DE LUCRU prin care se 

pot genera idei sau soluţii viabile la o problemă publică. 
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❖ ANALIZA SWOT (PUNCTE TARI – PUNCTE SLABE – 

OPORTUNITĂŢI – AMENINȚĂRI / RISCURI / TEMERI) 

Una dintre cele mai răspândite metode de analiză calitativă folosită la 

identificarea argumentelor pro și contra, a impactului mediului extern, 

precum și a factorilor de risc este analiza SWOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza mediului intern şi extern este o parte integrantă în  procesul de 

elaborare a politicilor publice, pentru etapa de analiză a contextului în 

care se intenţionează iniţierea unui astfel de proces.  

Analiza factorilor de mediu interni se referă la punctele tari (S-

strengths) sau la punctele slabe (W-weaknesses), iar în analiza 

factorilor de mediu externi se iau în considerare oportunităţile (O-

opportunities) şi riscurile / ameninţările / temerile (T-threats). 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂ

RI 

ANALIZA SWOT 
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Principalele etape ale analizei SWOT sunt: 

1. Stabilirea scopului și a domeniului analizei SWOT. Scopul pe care îl 

urmărește o analiză SWOT poate fi unul larg sau restrâns, general 

sau specific. 

2. Selectarea participanților la grupul SWOT. Este important ca din 

grup să facă parte reprezentanții principalelor instituții, partenerilor 

sociali și grupurilor țintă. În această fază ar putea fi utilă o analiză 

preliminară a factorilor interesați.  

3. Pregătirea informațiilor esențiale. Pregătirea informațiilor esențiale 

este o etapa vitală pentru asigurarea eficienței analizei ulterioare. 

Informațiile trebuie pregătite de către instituțiile / organizațiile 

responsabile și distribuite participanților la analiza SWOT înainte de 

sesiunea de lucru. La începutul sesiunii pot fi sintetizate informațiile 

legate de situația curentă sau de politica publică. 

4. Crearea unui mediu favorabil pentru seminar. Moderatorul discuției/ 

facilitatorul deține un rol esențial, acesta explicând sarcinile de 

lucru, monitorizând grupurile de lucru, alocând timp pentru 

dezbateri.  

Utilizarea unor mijloace vizuale (flipchart, post-it-uri, colorate, 

markere, buline adezive colorate etc.) pentru fiecare dintre 

secțiunile SWOT se poate dovedi foarte benefică. Pot fi formate 

grupuri separate pentru fiecare secțiune sau același grup poate 

realiza întreaga analiză SWOT în sesiuni diferite. 
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În mod obișnuit, analiza SWOT se realizează prin tehnici de lucru în grup 

(brainstorming, tehnica grupului nominal etc.) la care participă 

reprezentanți ai principalelor instituții, partenerilor sociali și grupurilor 

țintă vizați. Sesiunile de lucru se organizează pentru a se evalua fiecare 

secțiune a analizei SWOT, iar rezultatele analizei sunt prezentate în 

matricea SWOT. 

❖ ANALIZA PEST 

Analiza PEST este o analiză a factorilor 

în care politica publică se formulează, 

se implementează, se monitorizează și 

se dezvoltă și poate fi exprimată în 

termenii următorilor factori: Politici, 

Economici, Sociali, Tehnologici. 

➢ Factorii politici includ diversele 

aspecte legale şi jurisdicţionale în 

care politica se formulează, se 

implementează sau se dezvoltă. Exemple: diverse alte politicile 

naţionale şi locale, conjuncturile politice, actele normative locale şi 

naţionale. 

➢ Factorii economici se referă la condiţiile financiare și variabilele 

economice care ar putea sprijini formularea, implementarea și 

monitorizarea politicii publice. Exemple: finanţarea unor proiecte, 
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preluarea unor costuri de diversele organizaţii / instituţii, cursul de 

schimb, taxe etc. 

➢ Factorii sociali includ caracteristicile grupurilor ţintă, din punct de 

vedere al profilului, specificului, nevoilor, situaţiei acestora (valori, 

atitudini, demografie, structură forță de muncă, stil de viață etc.) 

➢ Factorii tehnologici pot reduce nesiguranţa în luarea unor decizii 

importante pentru formularea, implementarea și monitorizarea 

politicii publice, prin accesul la diferite surse de informaţii, prin 

utilizarea unor tehnici moderne în soluţionarea problemelor 

organizaţiei / comunităţii (tip tehnologie, capacitate, necesități 

formare). 

❖ MATRICEA  SWOT  

Matricea SWOT oferă şansa de a identifica o corespondenţă între 

punctele tari ale elaborării politicii publice şi oportunităţile apărute, sau 

chiar de a o ajuta să-şi diminueze punctele slabe în vederea fructificării 

oportunităţilor apărute.  

Pe baza informaţiilor obţinute la analiza de mediu, se por combina 

punctele tari cu oportunităţile identificate, căutând să se rezolve 

punctele slabe şi riscurile.  

Profilul SWOT poate sprijini dezvoltarea alternativelor necesare luării 

deciziilor, producerii schimbărilor dorite sau coordonării aspectelor ce 
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ţin de posibilele beneficii aduse de decizii, prin construirea unei matrice 

care să conţină toţi factorii analizaţi.  

➢ Strategiile S-O urmăresc fructificarea oportunităţilor care 

corespund punctelor tari ale elaborării politicii publice  

➢ Strategiile W-O depăşesc punctele slabe pentru a accesa 

oportunităţile. 

➢ Strategiile S-T identifică modalităţile prin care politica publică 

poate utiliza punctele tari pentru a se reduce vulnerabilitatea la 

factorii de risc. 

➢ Strategiile W-T stabilesc planuri defensive care să împiedice ca 

punctele slabe să devină surse considerabile pentru factorii externi 

de risc 

Scopul enunțurilor este acela de a facilita analiza și de a identifica noi 

aspecte ale posibilelor acțiuni ce vor fi întreprinse în cadrul procesului 

politicilor publice.  
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❖ DIALOGUL CU PROBLEMA 

➢ CARE este problema pe care încercăm să o soluţionăm? 

➢ DE CE este aceasta o problemă? (cauze) 

➢ DE CE trebuie soluţionată problema? 

➢ UNDE şi CÂND se manifestă problema? 

➢ A CUI problemă este, CINE mai este afectat de problemă? 

➢ DE CÂT TIMP este o problemă? 

➢ CE SE VA ÎNTÂMPLA dacă nu o soluţionăm?  

DETERMINAREA PROBLEMEI PRIORITARE 

❖❖  Cât este de URGENT să găsiţi o soluţie problemei? 

❖❖  Cât de IMPORTANT este să găsiţi o soluţie la problemă? 

❖❖  Cât este de posibil (FEZABIL) să soluţionaţi problema? 

❖❖  Aveţi sub CONTROL soluţionarea problemei?  

❖❖  Doriţi să vă ANGAJAŢI personal în soluţionarea problemei? 
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❖ ARBORELE PROBLEMELOR  
 

 

  

➢ Instrument de analiză a situaţiei existente prin identificarea 

problemelor majore şi a principalelor relaţii de cauzalitate 

➢ Reprezentare grafică a problemelor, cu o diferenţiere între „cauze” şi 

„efecte” 

➢ Arborele problemei este construit printr-o serie de sesiuni de 

brainstorming, cu participarea diferiţilor factori implicaţi 

➢ Metoda vizează în principal identificarea cauzelor problemei centrale 
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❖ DIAGRAMA „SCHELET DE PEŞTE” (ISHIKAWA)  

 

Principalele etape: 

➢ Identificarea problemei 

➢ Stabilirea factorilor majori implicaţi (min. 3-5 factori – 

instituţionali, procedurali, bazaţi pe competenţe şi resurse) 

➢ Identificarea posibilelor cauze pentru fiecare factor (în cazul 

factorilor complecşi, este recomandabil să fie împărţiţi în 

subcauze) 
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➢ Analiza diagramei „schelet de peşte” şi realizarea altor etape 

necesare pentru detalierea corespunzătoare a cauzei 

➢ Stabilirea pașilor necesari pentru soluţionarea problemei 

❖ BRAINSTORMING ŞI TEHNICA GRUPULUI NOMINAL 

(NGT) 

Sunt tehnici de lucru în echipa responsabilă cu soluţionarea problemei, 

care poate fi multidisciplinară sau mixtă: consilieri, experţi, parteneri 

de coaliţie, colegi de partid etc.).  

➢ BRAINSTORMING 

Este o metodă de stimulare a gândirii creatoare, bazată pe 

canalizarea energiei unui grup pentru generarea de idei. 

Etape: 

Enunţarea problemei la care se doresc soluţii. 

Explicarea regululor de lucru: 

· Toate ideile sunt acceptate 

· Fiecare idee este înregistrată aşa cum a fost enunţată 

· Dezvoltarea ideilor deja enunţate este încurajată 

· Sunt acceptate şi idei opuse celor deja înregistrate 

Se stabileşte o limită de timp pentru generarea de idei 

Se listează ideile 
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Se permit întrebări de clarificare adresate acelora ce le-au expus 

Grupul evaluează ideile, identificându-le pe cele mai promiţătoare 

➢ TEHNICA GRUPULUI NOMINAL 

Este o tehnică de lucru în echipă care permite participanţilor să 

lucreze împreună într-un mod structurat, fără să fie inhibaţi sau 

tentaţi să emită judecaţi premature. 

Paşi: 

Formularea în scris, individual, a ideilor 

Înregistrarea ideilor (de la fiecare, pe rând, câte o idee) 

Clarificarea ideilor şi, eventual, gruparea / reformularea lor 

Ierarhizarea ideilor (votul preliminar) 

Discutarea rezultatelor 

Votul final 

❖ METODA CELOR 6 PĂLĂRII (EDUARD DE BONO, „SIX 

HATS MODEL”)  

Metoda celor „6 pălării” înlătură cel mai mare obstacol în calea gândirii 

rapide şi eficiente – ego-ul. Astfel deciziile sunt luate dintr-o serie de 

perspective importante. În utilizarea celor „6 pălării”, membrii echipei 

joacă diverse roluri. Este o metodă creativă şi inovativă de soluţionare 

a problemelor prin abordarea indirectă a acestora din diverse unghiuri.  
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❖ TEHNICA DELPHI  

Consultarea unui grup de experţi în domeniul de referinţă al problemei 

selectate pe baza aplicării unor chestionare care măsoară opiniile 

acestora asupra problemei analizate 

❖ STUDIEREA MODULUI ÎN CARE ALŢII AU REZOLVAT 

PROBLEME SIMILARE (MODELUL BEST PRACTICE) 

Studiul exemplelor de succes și transferul de cunoștințe prin vizite de 

de lucru a fost utilizat și în cadrul acestui proiect.  

Aprofundarea sistemică, adaptarea la context, replicarea pozitivă a 

soluțiilor, utilizând materiale și instrumente adecvate, sprijină găsirea 

de rezolvări viabile și implementările sustenabile. 

❖ CONSULTĂRI CU PERSOANE ŞI ORGANIZAŢII DIN 

AFARA INSTITUŢIEI – PENTRU COMPLETAREA 

TUTUROR INFORMAŢIILOR ŞI DATELOR NECESARE 

ANALIZEI ŞI FORMULĂRII PROBLEMEI 

Consultarea poate fi definită drept un angajament public structurat care 

implică solicitarea, primirea, analiza feedbackului din partea factorilor 

implicați, precum şi răspunsul la acesta.  

Consultarea implică definirea scopului şi obiectului acesteia - inițiativă 

politică, modificare de ordin reglementar, propunere legislativă  
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(„Principiile Generale și Standardele Minimale pentru Consultarea 

Părților Interesate”, Comisia Europeană, 11 decembrie 2002).  

În mod curent, sunt identificate următoarele trei tipuri principale de 

consultări cu publicul: �  

 Consultare cu organisme instituite (comitetele tripartite). 

 Consultare cu grupurile consultative constituite ad-hoc. 

 Anunț public postat pe Internet şi deschis comentariilor din 

partea publicului, care ar putea facilita consultările în curs. 

Aspecte generale 

➢ furnizarea informațiilor clare privind conținutul procesului de 

consultare 

➢ definirea grupurilor-țintă ale consultării, în funcție de tema de 

dezbatere supusă consultărilor, asigurând pentru o consultare 

echitabilă oportunitatea ca toate părțile relevante să își exprime / 

transmită opiniile 

➢ organizarea publicității adecvate și publicării a consultării, avându-se 

în vedere 

- prezentarea într-un limbaj clar și concis a problemelor 

examinate, a mecanismelor de consultare utilizate, alături de 

documentele relevante 
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- identificarea canalelor de comunicare adecvate (e-mail, online, 

social media, corespondență scrisă, presă scrisă, presă audio-

vizuală,  website etc.) pentru a atinge audiența-țintă 

➢ definirea termenelor limită pentru primirea punctelor de vedere sau 

confirmarea participării la evenimentele de consultare stabilite 

(minim 8 săptămâni pentru solicitarea unor contribuţii în scris şi 

minim 20 de zile lucrătoare pentru participarea la întâlniri publice) 

➢ recunoașterea și oferirea feedbackului cu privire la contribuțiile 

primite în cadrul consultării. 
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DIFERENŢE SPECIFICE ÎNTRE PROBLEME ȘI 

OPORTUNITĂȚI 

 

 

  

PROBLEME OPORTUNITĂŢI 

➢ Presupun o ATITUDINE 

REACTIVĂ faţă de evenimente 

➢ Presupun o ATITUDINE PRO-

ACTIVĂ faţă de evenimente 

➢ Sunt legate de GĂSIREA DE 

SOLUŢII şi sunt orientate spre 

EXPLOATARE şi ÎNTREŢINERE 

➢ Sunt legate de GĂSIREA UNOR 

BENEFICII şi sunt orientate spre 

DEZVOLTARE 

➢ Au de obicei                             

REZULTATE PREVIZIBILE 

➢ RISCURILE NU SUNT întodeauna 

PREVIZIBILE 

➢ DEVIN FACTORI DE RISC ŞI 

INCERTITUDINE                                  

dacă nu sunt rezolvate 

➢ EXISTĂ DOZE DE RISC ŞI 

INCERTITUDINE 

➢ Ţin de TRECUT, provenind din 

acţiuni trecute sau din lipsa unor 

acţiuni 

➢ Sunt legate de acţiuni pentru VIITOR 

➢ Necesită o CAPACITATE DE 

ANALIZĂ retrospectivă (ce nu 

funcţionează?) 

➢ Necesită CAPACITATE CREATIVĂ 

pentru a determina o viziune (cum va 

funcţiona?) 

➢ De obicei, NU POT FI NEGLIJATE ➢ În general, POT FI IGNORATE 
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INSTRUMENTE PENTRU CONSULTAREA FACTORILOR 

INTERESAŢI 

➢ ÎNTRUNIRI PUBLICE  

Aceasta este, probabil, cea mai clasică metodă privind participarea 

factorilor interesați.  

Întrunirile publice le dau factorilor interesați ocazia de a spune direct 

părerile / opiniile lor argumentate în legătură cu o propunere de 

politică publică, un proiect sau cu o anumită problemă de interes 

public.  
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Uneori întrunirile publice se concentrează asupra unui anumit subiect 

(ex: locul unde ar trebui amplasat un Centru Integrat Comunitar).  

Alteori, se organizează întruniri publice pentru a afla comentariile 

asupra unui subiect mai larg (ex: propunerea de a se implica într-un 

proces de elaborare politici publice).  

Înaintea întrunirii, factorilor interesați trebuie să li se pună la 

dispoziţie informaţiile necesare pentru ca ei să poată face comentarii 

cât mai folositoare.  

Întrunirile publice trebuie conduse în mod organizat: celor care iau 

cuvântul li se va acorda un timp limitat pentru a-şi exprima părerea 

şi li se va cere să vorbească numai despre subiectul aflat în 

dezbatere. 

➢ ANUNŢURI PUBLICE 

Pentru a informa publicul în legătură cu diferite planuri sau 

propuneri, se pot afişa anunţuri.  

Astfel de anunţuri pot fi făcute prin mijloace tradiţionale, cum ar fi 

mass media (scrisă şi audio – video), sau în alte locuri.  

De exemplu, dacă se lansează un program pentru tineret, 

organizatorii evenimentului ar putea posta anunţuri în şcoli sau în 

centrele pentru petrecerea timpului liber.  

Alte informaţii despre proiectele propuse pot fi anunţate la avizierele 

din parcuri sau în pieţele publice. 
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➢ SONDAJE DE OPINIE 

Opiniile unor largi categorii de cetăţeni pot fi aflate prin sondaje de 

opinie.  

Dacă sondajele de opinie sunt expediate prin poştă, le vor primi 

foarte mulţi oameni, care vor afla că părerile lor interesează.  

Totuşi, foarte puţini cetăţeni vor face efortul de a răspunde la un 

sondaj de opinie primit prin poştă, în afară de cazul în care problema 

este foarte urgentă.  

Se obţin cele mai bune rezultate la un sondaj de opinie atunci când 

se pun întrebările din sondaj direct cetăţenilor.  

Nu trebuie uitat să se prezinte un rezumat scris al răspunsurilor 

primite la sondaj şi acesta să se distribuie cetăţenilor. 

➢ CĂSUŢA POŞTALĂ A CETĂŢEANULUI 

Opiniile cetăţenilor pot fi adunate în „căsuţe poştale”, în numeroase 

locuri publice din comunitate. 

➢ GRUPURI DE DISCUŢIE 

Un „focus group” reprezintă o întrunire cu caracter neoficial, cu 10 – 

15 persoane direct interesate / afectate similar, pentru a se exprima 

opinii, priorităţi şi interese în legătură cu o problemă sau cu un 

proiect de politică publică.  



Pag. 60 

 
 

 

                                                          
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

 

 

Cel care facilitează întrunirea le pune întrebări participanților şi nu 

încearcă să îi îndrepte către o anumită concluzie.  

În prezent, de utilitate sporită sunt forumurile electronice (e–groups) 

sau reţelele de socializare. 

➢ INTERVIURI 

Informaţia colectată prin interviuri poate fi bogată şi poate furniza 

date noi, care nu s-ar putea obţine în alt mod.  

Acestea pot fi individuale sau de grup, nestructurate sau bazate pe o 

serie de întrebări prestabilite etc.  

La baza interviului, fie că este individual, fie că este de grup, stă un 

ghid de interviu care precizează mai mult sau mai puţin exact 

întrebările care urmează a fi utilizate în cursul interviului. 

Pentru fiecare interviu structurat (standardizat) sunt utilizate aceleași 

întrebări în aceeași ordine. Interviurile structurate sunt echivalentul 

chestionarelor. 

În cazul interviurilor nestructurate (utilizate mai rar), întrebările pot 

fi schimbate sau adaptate în funcție de experiența, înțelegerea sau 

convingeri ale respondentului. Această abordare nu oferă un număr 

de răspunsuri prestabilite din care respondentul să aleagă, ci are în 

vedere modul în care fiecare persoană răspunde întrebării. Replicarea 

și compararea datelor este astfel mai dificilă. 
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FORMULAREA SCOPULUI ŞI A OBIECTIVELOR POLITICII 

PUBLICE 

PROBLEMA de politică publică este o condiţie sau o situaţie care 

generează nevoi ori insatisfacţii, pentru a căror corecţie acţiunea 

administrației publice este necesară. 
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❖ Situaţiile nu se transformă în probleme decât în măsura în care sunt 

percepute ca atare, articulate şi aduse în atenţia autorităţilor; 

❖ O situaţie devine problematică dacă se identifică cu un domeniul de 

intervenţie a administraței publice și pentru care o soluţie a 

autorităților publice este posibilă; 

❖ Situaţii considerate normale într-un moment, se pot transforma în 

probleme ca urmare a schimbării contextului social, politic, cultural 

sau economic. 

SCOPUL unei politici publice locale reprezintă o declaraţie a ceea ce o 

politică publică intenţionează să realizeze într-un anumit domeniu, în 

urma identificării şi formulării problemei de politică publică locală. 

➢ Este o declaraţie care descrie o situaţie viitoare dorită, pe termen 

lung (1-5 ani), demnă de efortul şi angajamentul administraţiei 

publice şi a factorilor interesați. 

➢ Stabileşte ce este de făcut. 

➢ Stimulează eforturile instituţiilor şi ale factorilor interesați, indicând 

direcţia de urmat. 

➢ Presupune un angajament considerabil de resurse, aflate la dispoziţia 

administraţiei publice şi a comunităţii. 

➢ Asigură bazele pe care noi funcţii se dezvoltă, cele existente se 

modifică, iar cele ineficiente sunt eliminate. 
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➢ Se enunţă, de obicei, la timpul prezent (substantive predicative), ca 

şi cum ar fi deja realizat. 

➢ Reprezintă proiecţia, în timp, a soluţiei unei probleme. 

OBIECTIVELE - OBIECTIVUL GENERAL / OBIECTIVE SPECIFICE 

Set de rezultate scontate ce trebuie obţinute în efortul de realizare a 

situaţiei dorite şi, implicit, de soluţionare a unei probleme. 

OBIECTIVUL GENERAL se referă la o direcţie majoră de acţiune, 

rezultând din formularea scopului politicii publice. 

OBIECTIVE SPECIFICE sunt repere cuantificabile şi concrete, ceea ce 

permite monitorizarea şi evaluarea rezultatelor implementării politicii 

publice.  

SMART este un acronim al caracteristicilor considerate esenţiale 

pentru corecta formulare a unui obiectiv.  

Aceste caracteristici sunt următoarele: 

❖ S – specific (un obiectiv indică exact ceea ce se doreşte a se obţine) 

❖ M – măsurabil (un obiectiv poate fi cuantificat, fie cantitativ, fie 

calitativ) 

❖ A – acceptabil / abordabil (un obiectiv poate fi într-adevăr atins) 

❖ R – relevant / realist (realizarea obiectivului contribuie la impactul 

vizat) 
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❖ T – termen de timp (obiectivul conţine şi data până la care este 

prevăzut a se realiza) 

Pentru a avea garanția realizării obiectivelor, obiectivele trebuie să fie 

ambiţioase (să merite efortul) și să existe un angajament declarat 

(dorința implicării personale). 

Exemplu de TEHNICĂ PENTRU ANALIZA OBIECTIVELOR 

Arborele obiectivelor  

 

 

 

 

 

 

 

Arborele obiectivelor este o tehnică pentru  

❖ Descrierea situaţiei viitoare, care va fi obţinută prin rezolvarea 

problemelor 

❖ Identificarea posibilelor soluţii pentru o situaţie dată 

  

SCOPUL   

F F I I N N A A L L     

M M I I J J L L O O A A C C E E   

Arborele Obiectivelor  

  

– 

  

schema de bază 

  

O O B B I I E E C C T T I I V V     
G G E E N N E E R R A A L L   

REZULTAT 1   REZULTAT 2   REZULTAT 3   

O O B B I I E E C C T T I I V V     
G G E E N N E E R R A A L L   

O O B B I I E E C C T T I I V V     
G G E E N N E E R R A A L L     
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❖ Transformarea aspectelor negative în aspecte pozitive  (dezirabile, 

realiste) 

VERIFICAREA MODULUI DE DEFINIRE A OBIECTIVELOR 

Pentru ca un obiectiv să fie bine definit şi să aibă şanse reale de a fi atins, 

acesta trebuie să corespundă în totalitate (majoritate) conform 

următorului criteriu (set de întrebări). Este fiecare obiectiv mai sus 

enunţat: 

a. Specific 

b. Măsurabil 

c. Realist  (există resurse) 

d. Realizabil  (sub controlul propriu) 

e. Orientat spre obţinerea de rezultate 

f. În concordanţă cu scopul propus 

g. Destul de ambiţios ca să merite să luptăm pentru el 

h. În realizarea lui dorim să ne implicăm personal 
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ANALIZE DE IMPACT. TEHNICI ȘI INSTRUMENTE 

SPECIFICE 

❖ IMPACTUL ECONOMIC – Costuri profitabile 

➢ Analiza cost – beneficiu 

 Presupune identificarea şi evaluarea costurilor şi beneficiilor 

viitoare proiectate pentru implementarea unor soluţii de politică 

publică. 

 Reprezintă o metodă cantitativă de estimare a dezirabilităţii 

unui proiect sau a unei politici publice pe baza calculului 

raportului dintre costurile şi beneficiile viitoare. 

 Principalul criteriu de evaluare este reprezentat de condiţia ca 

beneficiile să depăşească valoarea costurilor. 

 Are la bază calculul valorii nete prezente (VNP) = valoarea 

prezentă a beneficiilor viitoare nete, exprimată în termeni 

monetari, relativ la valoarea prezentă (VP) a beneficiilor (B), 

respectiv a costurilor (C)  

VNP  =  VP(B) – VP(C) 

 În funcţie de valoarea obţinută (pozitivă sau negativă) se 

recomandă o anumită variantă de politică publică.  

➢ Analiza cost – eficacitate  
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 Se foloseşte pentru completarea analizei cost-beneficiu și are la 

bază tot raportul dintre costuri şi beneficii, utilizându-se 

îndeosebi în situaţiile în care evaluarea în termeni monetari nu 

este foarte importantă 

 Se realizează cu scopul de a identifica cele mai puţin costisitoare 

modalităţi de a atinge un obiectiv al politicii publice 

❖ IMPACTUL SOCIAL – Consecințe sociale 

Identificarea consecinţelor unei soluţii de politici publice asupra 

diverselor contexte socio-umane (drepturile omului, capitalul uman, 

ocupare şi piaţa forţei de muncă, sănătate, siguranţa cetăţeanului, 

nivelul de trai, incluziunea socială, educaţie, cultură etc.). 

Etapele de identificare a impactului social sunt  

(a) culegerea de date şi informaţii, precum și  

(b) analiza, prelucrarea şi compararea datelor şi informaţiilor obținute 

prin: 

➢ Interviuri 

➢ Focus-grupuri 

➢ Sondaje de opinie 

➢ Analize comparative de date statistice 

❖ IMPACTUL DE MEDIU – Efecte posibile 
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Urmăreşte identificarea acelor elemente care determină impactul 

pozitiv sau negativ al implementării unor măsuri asociate cu poluarea 

aerului, solului sau apelor, pierderi în biodiversitate etc.  

Evaluarea impactului ecologic este necesară şi obligatorie pentru 

politicile publice care au ca soluţii investiţiile în infrastructură (drumuri, 

poduri, clădiri amplasate în zone protejate), precum şi în sectorul 

energetic. Se obține prin: 

➢ Simulări 

➢ Modelări  

➢ Studii  

Informaţiile obţinute în urma realizării acestor trei tipuri de evaluări 

sprijină evaluarea generală a variantelor de politici publice formulate.  

Pe baza analizelor de impact, se realizează analiza şi selectarea opţiunii 

de politică publică în vederea stabilirii variantei optime recomandate.  

Această evaloare mai trebuie să explice clar modul în care va rezolva 

problema ce necesită o politică publică. 

Această analiză se poate realiza prin  

➔ metode calitative (sesiuni de brainstorming, interviuri, consultări, 

analiza SWOT, focus grupuri, exemple de bună practică), sau prin  

➔ metode cantitative (analiză multi-criterială, analize de impact 

etc.). 
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ANALIZA DE RISC. PREZENTAREA OPŢIUNILOR DE 

POLITICI PUBLICE 

Analiza de risc este o tehnică de identificare şi evaluare a factorilor care 

pot afecta succesul unei politici publice din punctul de vedere al realizării 

obiectivelor sale.  

Riscul este nesiguranţa asociată oricărui rezultat, nesiguranţă ce se 

poate referi la: probabilitatea de apariţie a unui eveniment, sau influenţa 

/ efectul unui eveniment în cazul în care acesta se produce.   

Se poate, totodată, defini riscul individual, ca reprezentând riscul pe care 

şi-l asumă persoanele pe cont propriu și risc al societăţii, ca reprezentând 

situaţii care preocupă societatea în ansamblu, putând avea consecinţe 

asupra diverselor segmente de populaţie.  

În contextul elaborării de politici publice, riscul se poate referi la 

probabilitatea apariţiei consecinţelor nedorite pentru viaţa umană, 

sănătate, proprietate sau pentru mediu. 

Principalele etape ale analizei de risc: 

➢ Identificarea potenţialelor riscuri  

➢ Măsurarea consecinţelor unui risc 

➢ Analiza şi evaluarea riscurilor (probabilitatea de apariţie a riscurilor) 

➢ Reacţia la risc 
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Identificarea riscului se realizează prin întocmirea unor liste de control, 

organizarea unor şedinţe de identificare a riscurilor şi analiza 

documentelor.  

În faza de identificare a riscului se evaluează pericolele potenţiale, 

efectele şi probabilităţile de apariţie ale acestora pentru a decide care 

dintre riscuri trebuie prevenite.  

Identificarea riscurilor trebuie realizată în mod constant.  

Aceasta trebuie să ia în considerare atât riscurile interne cât şi pe cele 

externe.  

Riscurile interne (instituţiei, contextului analizat) sunt riscuri controlabile 

sau influenţabile, în timp ce riscurile externe nu se află sub controlul 

acesteia. 

METODE ȘI INSTRUMENTE DE IDENTIFICARE A 

RISCURILOR 

➢ Întocmirea unor liste de control care cuprind surse potenţiale de 

risc, cum ar fi: condiţii de mediu, rezultatele aşteptate, personalul, 

modificări ale obiectivelor, erorile şi omisiunile de proiectare şi 

execuţie, estimările costurilor şi a termenelor de execuţie etc.; 

➢ Analiza documentelor disponibile pentru identificarea problemelor 

care au apărut în situaţii similare celor curente;  

➢ Utilizarea experienţei resurselor umane (persoanelor resursă – 

experţi, personal etc.).  
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O comunicare eficientă teren – birouri este o sursă bună de 

identificare a riscurilor, oamenii din teren fiind conştienţi de riscuri 

şi probleme pe care cei din birouri nu le sesizează; 

➢ Identificarea riscurilor venite din exterior (prin legislaţie, schimbări 

în economie, tehnologie, relaţii cu sindicatele) prin desemnarea unei 

persoane care să participe la întrunirile asociaţiilor profesionale, la 

conferinţe şi care să parcurgă publicaţiile de specialitate.  

Analiza riscului ia în considerare riscurile identificate în prima fază şi 

realizează o cuantificare aprofundată a acestora. 

Pentru analiza riscului se foloseşte un instrumentar matematic divers, 

mergând de la analiza probabilistică sau metode mai sofisticate ca arborii 

decizionali sau analiza Monte Carlo.  

Alegerea instrumentarului matematic trebuie să fie adaptată necesităţilor 

analizei şi să ţină seama de acurateţea datelor disponibile.  

Reacţia la risc este faza de acţiune din cadrul ciclului managementului 

riscului, în care se încearcă să se elimine / îndepărteze riscurile, să se 

reducă / diminueze riscurile sau să se repartizeze riscurile 

Diminuarea riscurilor se poate realiza printr-o serie de instrumente 

cum sunt: 
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➢ Planificarea – dacă riscurile sunt legate de termenele de execuţie, 

planificarea activităţilor cu ajutorul graficelor reţea (PERT, Gantt) 

poate diminua riscurile în limite rezonabile.  

➢ Instruirea – Multe riscuri sunt legate de lipsa unor cunoştinţe sau 

competenţe profesionale.  

Acestea influenţează productivitatea şi calitatea activităţilor.  

Prin programe de instruire şi conştientizare în domeniul formării 

profesionalei se poate reduce probabilitatea erorilor profesionale. 

➢ Reproiectarea – riscurile pot fi de multe ori diminuate printr-o 

reproiectare judicioasă a echipelor de lucru, a necesarului de 

resurse. 

ANALIZA CÂMPULUI DE FORŢE 

Analiza câmpului de forţe este un instrument ce poate fi folosit la 

estimarea riscurilor care pot apare în implementare precum şi la definirea 

acţiunilor de contracarare a lor (eliminare şi diminuare a riscului) şi 

identificarea de acţiuni de sprijinire a implementării politicii publice. 

Instrumentul presupune parcurgerea următorilor paşi:  

Pasul 1:  Listarea forţelor pozitive / motrice, care ajută în realizarea 

obiectivelor,  şi negative / potrivnice, care se vor constitui în obstacole 

şi vor frâna acţiunile (situaţii, evenimente, relaţii, motivaţii ale factorilor 

interesaţi etc.), care pot constitui riscuri sau oportunităţi: pot impiedica 

/ ajuta atingerea obiectivelor propuse / situaţia dorită. 
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Pasul 2:  Selectarea forţelor care au un impact important asupra 

obiectivelor politicii publice şi sunt sub control / uşor de influenţat. 

Pasul 3:  Identificarea unui set de acţiuni care să schimbe favorabil 

echilibrul (schimbarea direcţiei forţelor negative în forţe pozitive; 

reducerea sau anihilarea unor forţe negative; întărirea forţelor pozitive) 

Pasul 4:  Estimarea resurselor neccesare derulării acestor acţiuni. 

În diagrama următoare forţele sunt figurate prin săgeţi, în centru 

câmpului aflându-se zona de echilibru unde se află situația actuală 

existentă.  

Trebuie listate toate acele forţe care acum mențin „echilibrul”. 

 
 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

...................... 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

........................ 
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CE SUNT FORȚELE? 

❖ Evenimente 

❖ Situaţii / conjuncturi 

❖ Interesele / motivaţia unor factori interesaţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGII DE REACŢII LA RISC 

Modificarea echilibrului se poate face prin: 

➢ Adăugarea sau întărirea unor forţe pozitive (care presează în 

direcţia schimbării) 

➢ Reducerea sau anihilarea unor forţe negative (care se opun 

schimbării) 

➢ Schimbarea direcţiei forţelor negative şi transformarea lor în 

forţe pozitive 

  

 

FORŢE  PRO     FORŢE CONTRA 

 (oportunităţi)          (constrângeri) 

FORŢE PRO 

(oportunităţi) 

FORŢE CONTRA 

(constrângeri) 

SITUAŢIA EXISTENTĂ SITUAŢIA VIITOARE 
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PREZENTAREA OPŢIUNILOR DE POLITICI PUBLICE 

❖ ANALIZA MULTI-CRITERIALĂ  

Analiza multi-criterială ajută la evaluarea mai multor opţiuni în cazul 

unor probleme şi decizii complexe, implicând existenţa mai multor criterii 

diferite din punctul de vedere al metodelor de măsurare.  

Fiecărui criteriu trebuie să i se atribuie o anumită pondere / valoare, 

corespunzător importanţei sale. Suma ponderilor trebuie să fie egală cu 1 

(100%). 

Fiecare opţiune trebuie să fie evaluată / notată conform fiecărui criteriu în 

parte (măsura în care fiecare opţiune conduce către atingerea obiectivelor 

politicii publice propuse). Pentru fiecare opţiune se calculează suma 

notelor acordate, acestea fiind ierarhizate în funcţie de rezultat. 

Exemple de CRITERII: eficienţă, eficacitate, complexitate, 

flexibilitate, fezabilitate administrativă, compatibilitate cu 

anumite norme etc. 

➢ Varianta care conduce la obţinerea de REZULTATE OPTIME, în 

TIMPUL CEL MAI SCURT. 

➢ Varianta care necesită CEA MAI MICĂ ANGAJARE DE RESURSE.  

➢ Varianta cea mai potrivită pentru a câştiga SPRIJINUL FACTORILOR 

INTERESAŢI. 
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➢ Varianta care prezintă RISCUL CEL MAI MIC, fără consecinţe 

inacceptabile. 

❖ TABEL DE EVALUARE A VARIANTELOR DE 

SOLUȚIONARE RECOMANDATE 

Varianta 

propusă  

Rezultate 

scontate 

Impact 

Consecințe / 

Afectare / 

Acceptare / 

Limite 

Posibilitatea 

Realizării / 

Riscuri / 

Incertitudini 

Economic Social 

Ecologic 

(Mediu) Costuri / 

Beneficii 

Costuri / 

Eficacitate 
Consecințe Angajament 

1         

2         

3         

4         

5         
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INSTRUMENTE ȘI TEHNICI PENTRU O IMPLEMENTARE 

DE SUCCES A POLITICILOR PUBLICE 

Implementarea cu succes a politicilor publice adoptate reprezintă crearea 

legitimităţii soluţiei identificate (elaborarea documentelor oficiale de 

politici publice), aducerea la cunoştinţă tuturor celor implicaţi / afectaţi, 

concretizarea unor parteneriate.  

Totodată, există posibilitatea înfiinţării unor noi structuri responsabile 

direct cu implementarea soluţiilor sau introducerea unor responsabilităţi 

noi vechilor organizaţii (modificarea structurii organizaţionale), 

cooperarea inter-instituţională având un rol important.  

Din punct de vedere operaţional, implementarea presupune mobilizarea 

resurselor şi punerea în practică a activităţilor planificate (planurilor de 

acţiune), cu urmărirea unor indicatorilor de performanţă / de succes 

propuşi.  

Implementarea eficientă a unei opţiuni de politică publică presupune 

urmărirea unui plan de implementare realist, elaborat pe baza unui 

plan de acţiuni care trebuie să fie foarte riguros, să conţină o 

secvenţialitate logică a activităţilor propuse, cu termene clare şi 

responsabilităţi alocate corespunzător specialităţilor. 

PLANIFICAREA ACŢIUNILOR  reprezintă stabilirea cu claritate a 

CINE şi CE trebuie să facă, CU CINE, UNDE şi PÂNĂ CÂND?.  
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Activităţile descriu intenţia de realizare a obiectivelor propuse (ce trebuie 

făcut pentru atingerea obiectivelor).  

Planul de acţiune trebuie să prezinte următoarele detalii: 

• Ce paşi sunt necesari pentru punerea în practică a acţiunilor 

propuse? 

• Cine este principalul responsabil (structurile responsabile) pentru 

fiecare acţiune?  

• Cine mai trebuie implicat?  

• Ce resurse sunt necesare pentru a realiza fiecare acţiune?  

• Când va fi terminată fiecare dintre acţiuni? 

• Cum se va urmări progresul în realizarea fiecărei acţiuni?  

• Cum va fi evaluat pe parcurs şi la final impactul acţiunilor? 

Totodată, planului de acţiune i se va ataşa şi un buget, astfel încât să 

poată fi cuantificate costurile fiecărei activităţi (personal, investiţii, 

echipamente, deplasări, formare profesională etc.). 

O altă rubrică importantă este cea a rezultatelor, în care se vor înscrie 

rezultatele planificate a se obţine în urma implementării respectivei 

activităţi.  

Aceste date vor sprijini activităţile de monitorizare şi evaluare ale 

implementării politicii publice.  
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Stadiul final al planificării acţiunii este punerea diverselor activităţi într-o 

succesiune logică a ceea ce trebuie făcut şi în ce ordine.  

Anumite activităţi depind de altele, iar unele sunt mai „critice” decât 

altele. 

❖ PLANUL DETALIAT DE ACȚIUNI 

ACTIVITATE / 

Subactivitate 

necesară 

implementării 

TERMEN DE 

REALIZARE 

(data limită 

pentru 

realizarea 

activităţii / 

subactivităţii) 

RESPONSABIL  

(instituţia 

responsabilă   

şi persoana    

de contact) 

BUGET  

(detaliat pe 

principale 

capitole de 

cheltuieli - 

cheltuieli 

materiale, 

de servicii, 

salarii etc.) 

REZULTATE  

(cuantificabile) 

INDICATORI 

DE SUCCES 

MONITORIZARE  

(termenul de 

realizare a 

raportului de 

monitorizare - 

ex: după 

activitatea 4) 

EVALUARE  

(termenul 

de realizare 

a raportului 

de evaluare 

- ex: după 

activitatea 

n) 

Activitatea 1        

Activitatea 2        

…………        

❖ GRAFICUL GANTT  

Primul pas în planificarea activităţilor este întocmirea listei de 

activităţi necesare realizării obiectivelor propuse si plasarea acestora 

în timp (Graficul Gantt) pentru a analiza relaţia dintre activităţi şi a 

estima durata necesară realizării fiecarei activităţi. 
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 Lista Activităţi 
Luna 

Responsabil 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Obiectiv nr. 1:              

1              

2              

3              

Obiectiv nr. 2:              

1              

2              

3              

4              

Obiectiv nr. 3:               

1              

2              

3               

................              

Acest instrument util (Graficul GANTT) arată relaţiile de timp ale diferiţilor 

paşi într-un proiect sau efort de îndeplinire a schimbării propuse.  

Tot ce trebuie făcut este să se stabilească 

− acţiunile,  

− termenele de timp pentru începerea şi încheierea fiecărei acţiuni şi  

− succesiunea acestora (care va fi determinată de data de începere a 

fiecărei acţiuni). 
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ACŢIUNEA  /  

SUBCTIVITATEA  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

1   1           

2      2        

3         3       

4              

5              

6             4 

.........               

    =  Startul planificat al acţiuni i           

  = Sfârşitul planificat al acţiunii  

  = Durata desfăşurării acţiunii    

  = Indicator 

 

❖ METODA DRUMULUI CRITIC (DIAGRAMA CPM) 

Este o altă binecunoscută procedură (şi mai sofisticată) pentru a 

reprezenta grafic succesiunea acţiunilor.  

CPM este acronimul pentru „Critical Path Method”.  
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Diagrama CPM (CPM Chart) este un grafic de reţea (Netwok Diagram), 

deoarece arată legăturile dintre evenimente şi activităţi (spre deosebire 

de diagrama Gantt). 

 

   
 

           10        1 

 
 

  
 
        4   3 

 
 

                       5 
 

  = Noduri             = Evenimente       = Drum crit ic  

În folosirea acestei proceduri, este adesea mai eficace să se pornească 

de la punctul final (încheierea planificării) şi să se meargă înapoi, 

trecând prin acţiunile şi evenimentele care trebuie să se întâmple 

pentru atingerea acelui punct final. 

  

 
6 7 3 

5 

4 2 

1 
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MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA POLITICILOR PUBLICE 

❖ MONITORIZAREA  

Asigură informaţii prin care se pot identifica şi soluţiona problemele, 

determinându-se totodată şi progresul în implementarea politicii publice.  

Aspecte fundamentale care trebuie urmărite periodic: 

➔ activităţile în desfăşurare şi progresul înregistrat  

➔ proporţia în care resursele sunt utilizate, în raport cu progresul 

înregistrat  

➔ elementele asupra cărora trebuie intervenit astfel încât să fie reduse 

erorile de implementare (acţiuni, costuri, alocări de fonduri etc.) 

➔ rezultatele, în sensul eficienţei  

➔ atingerea scopului, în sensul eficacităţii  

➔ schimbările apărute, referitoare la principalii factori interesaţi sau la 

condiţiile locale 

FORMULAR 

1. Denumirea politicii publice (precizarea propunerii de politici publice 

care a stat la baza implementării) 

Se precizează denumirea oficială a politicii publice, aşa cum apare în 

propunerea de politici publice.      
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2.  Instituții şi departamente însărcinate cu monitorizarea politicii publice 

     Se precizează structurile responsabile şi poziția administrativă a 

acestora în cadrul instituției.  

În cazul în care activitatea de monitorizare este desfăşurată şi de alte 

instituții publice, organizații civice şi sociale, organizații internaționale 

sau companii private, institute de cercetare, universități, prezentați-le 

şi descrieți contribuția acestora. 

3.  Metodologia monitorizării (indicatori utilizați) 

Menționați indicatorii urmăriți în activitatea de monitorizare.  

Exemple de indicatori:      

-  Indicatori administrativi: prezintă acțiunea guvernamentală din 

punct de vedere administrativ şi managerial şi redau capacitatea de 

planificare eficientă, capacitatea de a respecta termene limită, 

capacitatea de a utiliza rațional resursele pentru atingerea 

obiectivelor stabilite etc.;      

- Indicatori de performanță: pot fi economici, politici şi sociali, 

ecologici ai dezvoltării umane etc. și sunt urmăriți pentru a evalua 

impactul efectiv al politicilor publice.  

În funcție de sectoare, pot fi utilizați indicatori specifici      

4.  Respectarea termenelor  
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 TERMEN PRECONIZAT TERMEN REALIZAT 

Activitatea 1   

Activitatea 2   

Activitatea 3   

Activitatea ...   

Pe coloana din stânga se precizează termenele de realizare a 

activităților, aşa cum apar formulate în propunerea de politici publice. 

Pe coloana din stânga se precizează termenele reale de realizare a 

activităților. 

5.  Costurile implementării  

 COST PRECONIZAT COST REALIZAT 

Activitatea 1   

Activitatea 2   

Activitatea 3   

Activitatea ...   

Pe coloana din stânga se precizează costurile preconizate în 

propunerea de politici publice.  
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Pe coloana din dreapta se precizează costurile reale ale implementării. 

6. Descrierea desfăşurării activităților cuprinse în planul de acțiune şi 

compararea acestora cu conținutul activităților prezentat în 

propunerea de politici publice corespunzătoare 

Se descriu activitățile desfăşurate până în prezent, precizându-se, 

acolo unde este cazul, dacă au existat întârzieri în realizarea lor sau 

modificări în conținutul lor, comparativ cu activitățile incluse în planul 

de acțiune.      

7.  Întârzieri, neconcordanțe, depăşiri de buget (motivații) 

Se precizează principalele neconcordanȚe, întârzieri în respectarea 

termenelor propuse, precum şi eventualele depăşiri de buget.  

Se precizează motivele de producere a acestora.       

8.  Recomandări. 

Se menționează principalele concluzii rezultate în urma activității de 

monitorizare, precum şi măsurile corective recomandate. 

❖ EVALUAREA  

Este un proces sistematic şi obiectiv, prin care se apreciază întregul 

proces, de la iniţializare, trecând prin implementare şi sfârşind cu 

rezultatele obţinute (evaluare anterioară, pe parcursul, la finalul sau 

ulterior proiectului).  
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➔ Se realizează cu scopul de a determina relevanţa procesului, 

realizarea obiectivelor, eficienţa, eficacitatea, impactul şi durabilitatea 

rezultatelor procesului de elaborare a politicilor publice. 

➔ Oferă posibilitatea analizării evenimentelor şi introducerea lecţiilor 

învăţate în procesul de luare a deciziei. 

FORMULAR 

1.  Denumirea politicii evaluate (precizarea eventualelor instituții care au 

contribuit la realizarea evaluării şi tipul contribuției)       

Sunt denumite structurile responsabile şi poziția administrativă a 

acestora.  

În cazul în care activitatea de evaluare este desfăşurată împreună cu 

alte instituții publice, organizații civice şi sociale, organizații 

internaționale sau sunt preluate prin contractare de companii private, 

institute de cercetare, universități, prezentați-le şi descrieți contribuția 

acestora.   

2.  Metodologia de evaluare (indicatorii evaluării) 

Se descriu metodologia de evaluare şi împărțirea în timp/etape a 

acesteia.  

Sunt menționați indicatorii de evaluare utilizați.  

3. Realizarea obiectivelor în raport cu cele precizate în propunerea de 

politici publice      
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Obiective stabilite (cele precizate 

în propunerea de politici publice) 

Obiective realizate (consultarea 

rapoartelor de monitorizare) 

  

În momentul evaluării se utilizează datele obținute în etapa de 

monitorizare. Sunt enumerate rezultatele implementării politicii 

publice, descriindu-se în ce măsură corespund cu obiectivele stabilite 

inițial. Atunci când sunt enumerate rezultatele, se cuantifică, acolo 

unde este cazul, şi se detaliază modificările instituționale produse, 

precum şi impactul realizat asupra grupurilor-țintă.  

4.  Descrierea activităților desfăşurate, precum şi evaluarea acestora în 

funcție de indicatorii precizați       

Se descriu modul de desfăşurare a activităților, precum şi modul în 

care acestea se conformează activităților prezentate în planul de 

acțiune.  

 5. Concluziile evaluării      

Se menționează principalele concluzii rezultate în urma activității de 

evaluare, în special în ceea ce priveşte următoarele aspecte:      

-  în ce măsură problema de politică publică a fost rezolvată;      

-  dacă se recomandă reluarea întregului proces al politicii publice sau 

numai a anumitor aspecte ale acestuia şi cum anume.  
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METODE ŞI TEHNICI UTILIZATE ÎN ETAPA DE 

MONITORIZARE IMPLEMENTARE A POLITICILOR 

PUBLICE 

❖ Observaţia directă (examinare şi notare) şi observaţia participativă 

(implicare directă în proces) 

❖ Analiza documentelor, rapoartelor, precum şi a rezultatelor concrete 

obţinute 

❖ Intervievarea responsabililor direcţi şi a beneficiarilor 

Monitorizarea şi evaluarea se sprijină pe aprecierea gradului de atingere a 

obiectivelor stabilite pentru politica publică. Aceasta se poate realiza prin 

stabilirea unor indicatori de performanţă. 

PROCESUL DE MONITORIZARE CUPRINDE: 

1. COLECTAREA 

INFORMAŢIILOR 

- Ce? – Fapte, calitative şi cantitative 

- Cum? – Chestionând, observând, citind 

2. ANALIZA 
- Interpretarea informaţiilor 

- Evaluarea rezultatelor 

3. JUDECAREA 
- Aprecierea rezultatelor şi emiterea de 

recomandări 

4. PREZENTAREA 
- Validarea analizei şi a deciziilor luate 

- Elaborarea Raportului final de monitorizare 
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PLAN DE MONITORIZARE  

 
 
 
 

 
  

Acţiunea nr. ____  este: ____________________________________________________ 

Monitorizarea acestei acţiuni va fi în responsabilitatea principală a: _____(specificaţi persoana)  

Alţii care trebuie implicaţi în monitorizarea acţiunii (echipa):  

1. ______________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________ 

Periodicitatea monitorizării acţiunii este: _________________________(în zile, săptămâni, luni) 

Datele până când trebuie să fie realizate monitorizările: __________(specificaţi concret datele) 

Următoarele resurse (şi factori implicaţi) vor fi necesare (financiare, umane, echipamente, 

materiale, informaţionale etc.): ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Rezultatul dorit de obţinut în urma îndeplinirii acţiunii: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Indicatori (verificabili) de succes: 

1. ______________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 

Procedurile de culegere a datelor (supraveghere calificată, observări pe teren, inspectarea celor 

implicaţi prin cercetarea la faţa locului, interviuri directe cu beneficiarii etc.) în vederea 
identificării stadiului respectiv al implementării: ______________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Modalitatea de analizare şi raportare a rezultatelor obţinute către managerul procesului şi 

echipa de implementare: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Legăturile şi relaţiile existente între procesul continuu de monitorizare şi procesul continuu de 

luare a deciziilor de către managerul procesului şi echipa de conducere (managementul 

planificării lucrului, revederea sarcinilor şi încurajarea celor implicați, revederea alocărilor şi 
modificările de buget etc.) _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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INDICATORI DE SUCCES 

Indicatorii de succes sunt factori sau parametri, cantitativi sau calitativi, 

care reprezintă repere cu ajutorul cărora se pot observa şi măsura 

realizările, rezultatele, şi în care se pot reflecta progresul diverselor 

procese sau schimbări planificate.  

Indicatori de intrare (input)   

Arată resursele (financiare, umane, materiale, echipamente) folosite 

pentru a demara un proiect sau o activitate, cum ar fi: costuri, ore 

prestate, cantitatea de materiale şi orele de utilizare a echipamentelor. 

Indicatorii de intrare sunt uşor de identificat şi se regăsesc, adesea, în 

bugete şi în rapoarte de management.   

Totuşi, aceştia nu spun nimic despre ceea ce se realizează cu ajutorul 

resurselor.  

Indicatori  cantitativi   

Arată încărcarea cu muncă realizată, cum ar fi: tone de gunoi colectat, m2 

de spaţii verzi amenajate, km de străzi reparate, număr de autorizaţii 

eliberate şi număr de inspecţii ale clădirilor realizate, număr de 

participanţi instruiţi etc.   

De obicei, aceşti indicatori se colectează, dar furnizează puţine informaţii 

despre calitatea şi costul muncii. Aceştia pot fi interpretaţi în diferite 

moduri.  
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Indicatori de rezultat (result)   

Prezintă rezultatele şi calitatea serviciilor furnizate.   

Aceşti indicatori descriu gradul în care activităţile îndeplinesc scopurile şi 

obiectivele care le-au fost conferite.  

Exemple de indicatori de rezultat sunt: evaluările satisfacţiei beneficiarilor 

şi a utilizatorilor, rata combaterii infracţionalităţii, procentul din iluminatul 

stradal dat în funcţiune şi procentul străzilor în stare excelentă şi bună.  

Indicatori de calitate   

Se referă la  standardele care sunt importante pentru clienţi / beneficiari, 

cum ar fi: încadrarea în timp, precizia, disponibilitatea, siguranţa, 

bunăvoinţă, comoditatea, compatibilitatea cu normele şi, totodată, un 

serviciu uşor de  înţeles, prietenos şi activ.   

Indicatori de eficienţă   

Arată costul rezultatelor, exprimat în lei sau ore pe angajat pe 

compartiment.  

Exemple de indicatori de eficienţă sunt: costul pe tonă de gunoi colectat, 

numărul gropilor reparate, numărul de reclamaţii rezolvate, numărul de 

inspecţii realizate, numărul de infracţiuni penalizate şi numărul de ore pe 

angajat pentru o infracţiune rezolvată.  

Indicatorii de eficienţă, evaluaţi în timp, dau o imagine a tendinţei 

productivităţii. 
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Indicatori de eficacitate   

Au în vedere informaţii asupra gradului în care s-au realizat obiectivele 

politicii (pozitive sau negative), calitatea serviciilor în raport cu 

necesităţile populaţiei.  

Raportarea la standarde   

Ajută la identificarea unor rezultate mai bune şi a unor metode mai 

eficiente, care să fie încorporate în planul de îmbunătăţire.  

Practicile de elaborare de politici publice de succes se referă la procesele, 

practicile şi sistemele identificate în organizaţiile publice şi private, care 

se desfăşoară la un nivel excepţional şi sunt general recunoscute ca 

îmbunătăţind performanţa şi eficienţa unei organizaţii într-un anumit 

domeniu.  

CRITERII PENTRU ELABORAREA INDICATORILOR DE 

PERFORMANŢĂ 

➢ UTILITATE 

Indicatorul furnizează utilizatorilor informaţiile necesare pentru a lua 

decizii sau a face acţiuni corective? 

➢ DISPONIBILITATEA DATELOR  

Este disponibilă imediat informaţia necesară pentru indicator? 
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➢ RELEVANŢĂ 

Este indicatorul legat de obiectivul propus?  

➢ CLARITATE 

Va fi înţeles indicatorul de către aceia care-l colectează şi-l folosesc? 

➢ SEMNIFICAŢIA OBIECTIVELOR   

Indicatorul se aplică la toate, sau la cele mai multe, dintre obiective? 

Furnizează acesta informaţii pentru a evalua performanţa? 

➢ CONTROLABILITATE   

Are utilizatorul controlul asupra performanţei serviciului? 

➢ REZONABILITATE   

Costurile colectării şi analizei datelor vor depăşi beneficiile? 

➢ INTEGRALITATE   

Oferă indicatorul o imagine completă a serviciului şi a obiectivelor sale? 

➢ COMPARABILITATE  

Poate fi folosit indicatorul pentru comparaţii între perioade, între 

situaţii similare sau  pentru alte comparaţii? 
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Propunere de Structură dinamică a Federației Filantropia 

pentru identificarea, fundamentarea, formularea, 

susţinerea, promovarea iniţiativelor alternative și 

monitorizarea de politici publice şi de interacţiune cu 

mediul privat și autorităţile şi instituțiile administraţiei 

publice centrale și locale 
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În vederea sprijinirii eficacităţii şi asigurării eficienţei inițierii, elaborării, 

implicării în implementarea, monitorizarea şi evaluarea de politici publice, 

se propune crearea unei structuri a Federației Filantropia, care să fie 

abilitată să aibă acest rol: GRUPUL DE LUCRU PENTRU POLITICI 

PUBLICE AL FEDERAȚIEI FILANTROPIA. 

Grupul de Lucru pentru Politici Publice al Federației Filantropia se dorește 

a fi o structură dinamică, multifuncțională, interdisciplinară, aflată în 

interrelație cu diverse organizații, instituții, agenți economici și cetățeni, 

ca beneficiari sau ca factori interesați de programele și serviciile furnizate 

de organizațiile membre ale federației. 

CONSTITUIREA GRUPULUI DE LUCRU PENTRU POLITICI PUBLICE 

AL FEDERAȚIEI FILANTROPIA 

Grupul de Lucru pentru Politici Publice este format inițial din formatori și 

persoane resurse ale Federației Filantropia, implicate în activitățile 

proiectului „Politici publice alternative în domeniul sănătății”.  

Formarea echipei de formatori și constituirea grupului de persoane 

resursă în cadrul Federației Filantropia pot sta la baza creării și 

funcționării unei structuri corespunzătoare eficiente.  

Pe parcursul dezvoltării activităților întreprinse și identificării unor noi 

nevoi privind inițierea și elaborarea de politici publice alternative, inclusiv 

de interes local, această structură își poate dezvolta / modifica ulterior 

componența cu alți reprezentanți ai organizațiilor membre ale Federației 

Filantropia, fiind o structură dinamică. 
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Implicarea a 60 de persoane din 20 de organizații membre ale Federației 

Filantropia pe întreaga desfășurare a proiectului, dobândind cunoștințe și 

experiență, materiale și instrumente de lucru, de elaborare, monitorizare 

și evaluare, primite și experimentate, constituie un exemplu de succes ce 

trebuie replicat în procese similare și în alte domenii. 

ORGANIZAREA GRUPULUI DE LUCRU PENTRU POLITICI PUBLICE 

AL FEDERAȚIEI FILANTROPIA 

Grupul de Lucru pentru Politici Publice este organizat funcțional pe 3 

direcții de acțiune: 

 ANALIZE SITUAȚII / STADII EXISTENTE 

 FORMULARE POLITICI PUBLICE ALTERNATIVE 

 MONITORIZARE / EVALUARE IMPLEMENTARE POLITICI 

PUBLICE 

 Direcția de acțiune „Analize situații / stadii existente” asigură 

rolul de culegere și analizare date și informații relevante referitoare la 

programele și serviciile furnizate de organizațiile membre ale 

Federației Filantropia, concentrându-și atenția cu precădere la 

problemele cu care aceste organizații se confruntă din punctul de 

vedere al răspunsului adecvat la nevoile reale ale beneficiarilor proprii. 

Identificându-se problemele ce necesită soluționare prin realizarea 

unei politici publice, se face propunerea pentru inițierea unui proces 

participativ de elaborare politici publice. 
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FORMULAR 

pentru iniţierea unei propuneri de politică publică alternativă 

1. Denumirea organizației iniţiatoare 

membră a Federației Filantropia  

 

2. Domeniul / sectorul de activitate 

pentru care se iniţiază propunere 

de politică publică alternativă  

 

3. Denumirea documentului de politici 

publice din care derivă (după caz) 

 

4. Problema pe care urmează să o 

abordeze 

- Cum a apărut 

- A cui este 

- Cum se manifestă 

- Când se manifestă 

- Unde se manifestă 

- Cine mai este afectat / influențat 

- Ce se întâmplă dacă nu se 

soluționează 

 

5. Echipa de lucru propusă 

(coordonator, membri) 

 

6. Perioada planificată de elaborare  
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7. Planificarea acțiunilor pentru 

elaborare 

 

8. Instrumente propuse pentru 

elaborare 

 

9. Procesul de participare publică 

(consultări / dezbateri etc.) 

 

10. Instrumente propuse de aprobare 

de către Consiliul Director / 

Adunarea Generală a Federației 

Filantropia  

 

11. Data   

Prin realizarea unei baze de date cu problemele respective și 

analizarea lor, se vor determina acele probleme care se pot rezolva 

prin politici publice. 

Se vor crea canale de informare directe și cu factori interesați și 

beneficiarii potențiali ai politicilor publice. 

 Direcția de acțiune „Formulare politici publice alternative” 

asigură rolul de organizare / facilitare / conducere procese 

participative de elaborare politici publice alternative / inițiere proiecte 

de politici publice în domeniile în care organizațiile membre ale 

Federației Filantropia furnizează actualmente sau pot furniza în viitor 

programe și servicii. 
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 Direcția de acțiune „Monitorizare / evaluare implementare 

politici publice” asigură rolul de organizare / participare procese de 

monitorizare / evaluare politici publice. 

Aceasta este una dintre primele direcții de acțiune pe care se va axa 

Grupul de Lucru pentru Politici Publice, ca urmare a implicării 

membrilor săi în activitățile proiectului „Politici publice alternative în 

domeniul sănătății” și a elaborării propunerii de politică publică 

alternativă: „EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ASISTENȚĂ 

MEDICALĂ COMUNITARĂ – SĂNĂTATE ÎN COMUNITATE” 

Grupul de Lucru pentru Politici Publice va avea un secretar numit, 

desemnat dintre membrii săi, care va coordona întreaga activitate a 

acestuia, acesta fiind în legătură strânsă și permanentă cu președintele 

Federației Filantropia, respectiv Consiliul Director, inclusiv redactarea 

documentelor informaționale către aceștia.  

RESPONSABILITĂȚILE PRINCIPALE ALE GRUPULUI DE LUCRU 

PENTRU POLITICI PUBLICE AL FEDERAȚIEI FILANTROPIA 

 Funcționarea eficientă pe toate cele 3 direcții de acțiune. 

 Analizarea problemelor şi inițierea de propuneri de politici publice 

alternative, în funcţie de necesităţile şi oportunităţile apărute la nivelul 

Federației Filantropia. 

 Participarea și/sau facilitarea de procese participative de elaborare 

politici publice alternative, în domeniile de activitate ale organizațiilor 

membre ale Federației Filantropia. 
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 Monitorizarea / evaluarea implementării politicilor publice, în 

elaborarea cărora Federația Filantropia sau organizațiile membre ale 

acesteia au fost implicate sau al căror impact al implementării 

afectează furnizarea programelor și serviciilor, sau pe beneficiarii 

acestora. 

 Redactarea și asumarea propriilor proceduri de lucru, comunicare și 

relaționare internă, luare a deciziilor (consens sau vot) și soluționare a 

conflictelor și diferendelor. 

 Interacționarea directă / asigurarea legăturilor cu reprezentanții 

desemnați ai organizațiilor membre ale Federației Filantropia, ai 

factorilor interesați din mediul privat (organizații neguvernamentale, 

agenți economici) și ai instituțiilor administrației publice centrale și 

locale, cu beneficiarii programelor, proiectelor, serviciilor furnizate și 

politicilor publice și cu structuri / organizații ale acestora.  

 Promovarea colaborării și parteneriatelor pe direcțiile de acțiune ale 

Grupului de Lucru pentru Politici Publice, inclusiv a parteneriatelor 

publice-private, inter-organizaționale şi intersectoriale. 

 Asigurarea legăturilor cu structurile asociative, cu agenţii economici, 

cu organizaţiile neguvernamentale etc. pe direcțiile de acțiune ale 

Grupului de Lucru pentru Politici Publice. 

 Crearea, organizarea şi gestionarea unei baze de date cu probleme și 

idei / iniţiative / propuneri de politici publice alternative, cu modalităţi 

de implementare şi oportunităţi de parteneriat sau de finanţare ale 
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politicilor publice viitoare şi cu stadiul actual al publice aflate în 

implementare în domeniile de interes ale programelor și serviciilor 

furnizate de organizațiile membre ale Federației Filantropia. 

 Crearea, organizarea şi gestionarea unei baze de date cu exemple de 

bune practici şi de politici publice de succes, naţionale şi europene 

 Furnizarea informaţiilor necesare membrilor Federației Filantropia care 

intenţionează să iniţieze sau să monitorizeze implementarea de politici 

publice 

FUNCȚIONAREA GRUPULUI DE LUCRU PENTRU POLITICI PUBLICE 

AL FEDERAȚIEI FILANTROPIA 

 Grupul de Lucru pentru Politici Publice, fiind o structură internă a 

Federației Filantropia, se supune regulamentelor și regulilor de 

funcționare ale acesteia și respectă relațiile ierarhice de subordonare 

instituite. 

 Grupul de Lucru pentru Politici Publice se întâlnește periodic / lunar în 

ședințe / întâlniri de lucru, de regulă în ultima săptămână 

calendaristică a lunii, și ori de câte ori este nevoie, în funcție de 

calendarul de desfășurare a programelor și proiectelor ce se 

implementează și au legătură cu domeniul politicilor publice. 

 Întâlnirile de lucru se desfășoară, prin rotație, la sediul organizației din 

care face parte unul dintre membrii Grupului de Lucru pentru politici 

publice, care va îndeplini și rolurile de organizator, facilitator al 

lucrărilor respectivei întâlniri și raportor al rezultatelor obținute. 
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 La întâlnirile de lucru sunt invitați să participe președintele Federației 

Filantropia și președintele organizației organizatoare, care vor fi 

informați de progresul lucrărilor. 

 Grupul de Lucru pentru Politici Publice al Federației Filantropia va avea 

raportări scrise lunare și anuale de activitate, cu rezultate și indicatori 

de succes atinși, și ori de câte ori acestea sunt solicitate de 

președintele federației, Consiliul Director sau Adunarea Generală.    

TRANSPARENŢA FLUXURILOR DE INFORMAŢII ALE GRUPULUI DE 

LUCRU PENTRU POLITICI PUBLICE AL FEDERAȚIEI FILANTROPIA 

Transparenţa este un principiu esenţial al funcţionării Grupului de Lucru 

pentru Politici Publice al Federației Filantropia.  

În acest sens se transmit sau se postează pe un site destinat Grupului de 

Lucru pentru Politici Publice informaţiile necesare în legătură cu 

activitatea sa și cu diversele evenimente în care sunt implicați și 

parteneri, instituții și organizații, factori interesaţi și beneficiari, în 

legătură cu progresul realizat în direcțiile de acțiune.  

Asigurarea transparenţei activităţii Grupului de Lucru pentru Politici 

Publice al Federației Filantropia este o componentă importantă a activităţii 

acestuia. 
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REGULI DE PROCEDURĂ ALE GRUPULUI DE LUCRU PENTRU 

POLITICI PUBLICE AL FEDERAȚIEI FILANTROPIA 

Grupul de Lucru pentru Politici Publice elaborează și-și asumă în prima 

şedinţă, şi va supune aprobării președintelui federației și Consiliului 

Director, regulile sale de procedură.  

Regulile de procedură includ următoarele: 

• Obiectivele şi sarcinile Grupului de Lucru pentru Politici Publice 

• Alcătuirea (componenţa, roluri și responsabilități etc.) 

• Întrunirea şedinţelor / întâlniri de lucru 

Exemplu de modalităţi de orientare a întâlnirilor de lucru către 

rezultate 

 Generarea de informaţii şi opinii 

 Clarificarea problemelor sau a subiectelor aflate în discuţie 

 Explicarea  

 Concluzionarea  

 Verificarea consensului 

• Procesele-verbale şi alte tipuri de documente  

• Modalitatea de relaționare internă 

• Modalitatea de stabilire a priorităților  

• Procesul de luare a deciziilor 
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Exemplu de proces de luare a deciziilor prin consens 

1. Se realizează o discuţie amplă, detaliată asupra subiectului despre 

care se doreşte luarea unei decizii. 

2. Se identifică punctele de acord şi dezacord exprimate de membrii 

echipei.  

Este folositoare utilizarea unor planşe, pe care să se listeze aspectele 

menţionate de membrii echipei, putându-se delimita astfel clar zonele 

de acord şi dezacord. 

3. Se încearcă reconcilierea diferitelor opinii, utilizându-se tehnici 

precum: 

a. scenariul cel mai puţin dorit 

b. lista cu „pro” şi „contra” pentru fiecare dintre opţiuni 

4. Pentru testarea înţelegerii comune, se invită persoanele care au 

formulat anumite puncte de vedere să spună ce gândesc despre 

celelalte puncte de vedere exprimate de ceilalţi. 

a. Se întreabă acele câteva persoane care nu vor să renunţe la 

propriile idei ce anume i-ar putea convinge sau determina să 

accepte decizia majorităţii. 

b. Se colectează mai multe date şi se clarifică opţiunile rămase. 

Scopul obţinerii consensului în luarea deciziei este de a se ajunge la o 
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decizie într-o modalitate prin care  

   nimeni nu este exclus  

   fiecare se simte (măcar parţial) reprezentat. 

• Elaborarea documentelor cu factori interesați 

• Elaborarea documentelor informaționale 

• Comunicarea documentelor informaționale 

• Modalitățile de soluționare a conflictelor și diferendelor 

În vederea prevenirii și rezolvării eventualelor conflicte sau diferende, se 

pot aborda următorii pași, care pot fi adoptați ca principii: 

❖ distincţie între oameni, pe de o parte, şi problemele lor, pe de altă 

parte. 

❖ eliminarea rigidității poziţiilor şi axarea pe rezolvarea intereselor. 

❖ căutarea soluţiilor reciproc avantajoase. 

❖ utilizarea, cu insistenţă, a criteriilor obiective. 

• Procesul de schimbare a regulilor de procedură  
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ÎNDRUMAR DE METODE, TEHNICI ȘI INSTRUMENTE ÎN 

VEDEREA UTILIZĂRII EFICACE ȘI EFICIENTE ÎN ETAPELE 

PROCESELOR PARTICIPATIVE DE ELABORARE, 

IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE POLITICI 

PUBLICE 

❖ ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE 

 Sondaje colectare date primare 

 Sondaje colectare informații curente  

 Cercetare reprezentativă  

 Metode folosite de experți   

 Analiză statistică  

 Analiza datelor secundare 

 Interviuri  

 Brainstorming  

 Focus grupuri  

 Tehnica Grupului Nominal 

 Metoda Delphi 

 Analiză de texte  

 Analiză de documente  
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 Analiza legislației  

 Studii monografice  

 Exemple de bune practici  

 Studii de caz 

 Întruniri publice 

 Înființarea de structuri responsabile 

❖ DEFINIREA PROBLEMELOR 

 Dialogul cu problema 

 Arborele problemei 

 Diagrama schelet de pește 

 Analiza SWOT 

 Analiza PEST 

 Analiza date și informații 

 Tehnica Grupului Nominal 

 Analiză de documente   

❖ ANALIZA PROBLEMELOR 

 Dialogul cu problema 

 Arborele problemei  

 Diagrama schelet de pește 
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 Determinarea problemei prioritare 

 Tehnica Delphi 

 Metoda de Bono 

 Analiză statistică 

 Tehnica Grupului Nominal 

 Înființarea de structuri responsabile 

❖ DEFINIREA SCOPULUI / OBIECTIVELOR 

 Ateliere de lucru 

 Arborele obiectivelor  

 Diagrama schelet de pește 

 Tehnica Grupului Nominal 

 Tehnica Delphi 

 Metoda de Bono 

 Studierea modului în care alţii au rezolvat probleme similare 

 Metoda SMART 

 Opinia experților 

❖ DETERMINAREA FACTORILOR INTERESAȚI 

 Identificarea tipurilor de factori interesați 

 Focus grupuri 
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 Brainstorming 

 Matricea factorilor interesați 

 Harta factorilor interesați 

 Analiza factorilor interesați 

 Identificarea celor mai importanți factori interesați 

 Mobilizarea factorilor interesați 

 Analiza câmpului de forțe  

❖ IDENTIFICAREA VARIANTELOR DE SOLUȚIONARE 

 Ateliere de lucru 

 Brainstorming 

 Tehnica Grupului Nominal 

 Exemple de bune practici 

 Metoda Delphi 

 Metoda de Bono 

 Matricea SWOT 

 Consultări tematice 

 Grupuri de discuție 

 Analiză multicriterială 

 Opinia experților 
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❖ ANALIZAREA / EVALUAREA VARIANTELOR DE SOLUȚIONARE 

 Tehnica Grupului Nominal 

 Metoda Delphi 

 Analiza SWOT 

 Analiza cost – beneficiu 

 Analiza cost – eficacitate 

 Analize de impact 

 Analiza de risc 

 Analiza câmpului de forțe 

 Analizare documente 

 Consultare persoane resursă 

 Analiză multicriterială 

 Determinarea variantelor optime 

 Evaluarea variantelor de soluționare 

 Opinia experților 

❖ PLANIFICARE IMPLEMENTARE 

 Ateliere de lucru 

 Tehnica Grupului Nominal 

 Planul detaliat de acțiune 
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 Metoda Graficul Gantt 

 Metoda drumului critic 

❖ MONITORIZARE ȘI EVALUARE IMPLEMENTARE 

 Focus grupuri 

 Tehnica Grupului Nominal 

 Interviuri 

 Analiză documente și rapoarte 

 Cercetare în teren 

 Întruniri publice 

 Chestionare online 

 Sondaje de opinie 

 Planuri de planificare 

 Formulare de monitorizare / evaluare 

 Înființarea de structuri responsabile 
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ANEXA – LOGICA ELABORĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII 

PROIECTULUI 

EXPERIENȚA PROIECTULUI. EVENIMENTE ALE PROIECTULUI 

❖ Constituirea echipei de formatori și a grupului de persoane resursă ale 

Federației Filantropia, specializate în domeniul politicilor publice, cu 

accent pe domeniul sănătății.   

➢ Descriere / Modalitate de lucru 

-  Alegerea formatorilor și persoanelor resursă ale Federației 

Filantropia se face în urma unei selecții responsabile pe baza 

propunerilor fiecărei organizați membre în parte și a unei unei 

metodologii / proceduri interne specifice, obiective și transparente 

- Printre condițiile / criteriile de selecție, cuprinse în metodologia 

elaborată, figurează:  

• angajamentul privind implicarea în activitățile vizate pe parcursul 

desfășurării întregului proiect, 

• dorința și atitudinea de a-și îmbunătății cunoștințele și experiența 

în domeniul elaborării politicilor publice, 

• disponibilitatea de a se implica / participa / colabora în procese 

participative / proiecte / activități de formulare, promovare, 

monitorizare și evaluare a politicilor publice, dezvoltate în viitor 

de Federația Filantropia, 

• certificarea ca formator acreditat, 
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• experiența semnificativă ca formator. 

➢ Rezultate 

-  O echipă de 5 formatori acreditați și experimentați și un grup de 6 

persoane resursă suport în domeniul politicilor publice, cu 

precădere în domeniul de sănătate, format din reprezentanți / 

membrii ai organizațiilor membre ale Federației Filantropia, care 

contribuie la dezvoltarea capacității Federației Filantropia în 

domeniul elaborării și monitorizării politicilor publice 

❖ Transfer de cunoștințe și bune practici europene în inițierea și 

implementarea politicilor publice în domeniul sănătății, inclusiv privind 

dialogul social și implicarea civică, instrumente de evaluare și 

monitorizare a politicilor publice, egalitate de șanse, dezvoltare 

durabilă, activități de advocacy și lobby, cu accent pe promovarea 

politicilor publice.   

➢ Descriere 

- Participarea la un program de informare și schimb de experiență în 

cadrul unei vizite de studiu de 5 zile în Danemarca, țară cu 

rezultate de prestigiu în domeniul elaborării și implementării 

politicilor publice, în general și al politicilor publice în domeniul în 

special, și realizării dialogului social și implicării civice, a  realizării 

egalității de șanse și dezvoltării durabile. 

- Analizarea rezultatelor vizitei de studiu și realizarea unor materiale 

necesare curriculei, suportului de curs și instruirii în domeniul 
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politicilor publice, cu precădere în domeniile strategiilor de dialog 

social și implicare civică, egalitate de șanse, dezvoltare durabilă. 

- Elaborarea unor materiale specifice, care să fie atașate la studiul 

privind stadiului actual al serviciilor de sănătate la nivel național, la 

broșura finală și să fie abordate în curriculă, în suportul de curs și 

în materialele de instruire, instrumentele de lucru, prezentările de 

bune practici europene, temele orizontale legate de dialogul social, 

egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă, activități de advocacy și 

lobby, cu accent pe promovarea politicilor publice. 

- Pregătire aderare la o rețea medicală europeană.  

➢ Organizare / Modalitate de lucru  

- Transfer de cunoștințe / vizită de studiu de 5 zile în Danemarca în 

scopul: 

• Aprofundarea sitemului (juridic, legislativ) de inițiere, formulare 

și adoptare, sprijin în implementare și evaluare de politici publice 

în Danemarca de către ONG-uri (cu exemplificare de bune practici 

în domeniul sănătății); 

• Aprofundarea modalităților de implicare civică și dialog social; 

• Cunoașterea de instrumente de evaluare și monitorizare a 

politicilor publice;  

• Aprofundarea noțiunilor de egalitate de șanse și dezvoltare 

durabilă; 
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• Cunoașterea de activități / instrumente de advocacy și lobby, cu 

accent pe promovarea și evaluarea politicilor publice; 

• Vizitarea unor centre / ONG-uri active în domeniile proiectului 

(politici publice, servicii medicale, advocacy, lobby, dialog social 

etc.); 

• Pregătirea / punerea bazelor privind aderarea la rețea europeană 

și sprijin din partea organizațiilor abilitate din Danemarca; 

• Dobândirea de materiale la subiectele enunțate, inclusiv de bune 

practici, care vor sprijini elaborarea studiului, formarea în 

domeniul politicilor publice de sănătate și elaborarea broșurii; 

• Elaborarea unui raport cu material informațional privind 

rezultatele relevante ale vizitei de studiu / transferului de 

cunoștințe.   

➢ Rezultate  

- Un grup de persoane resursă ai Federației Filantropia capabile să 

disemineze informații și exemple de bună practică în activitățile 

proiectului, în domeniul elaborării, aprobării, implementării și 

evaluării politicilor publice, cu precădere în domeniul sănătății. 

- Un material informațional privind experiența bunelor practici 

întâlnite în timpul vizitelor de lucru în Danemarca (realizarea / 

implementarea de politici publice în domeniul medical, dialogul 

social, egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă, activități de 

advocacy și lobby, cu accent pe promovarea politicilor publice. 
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-  Materiale (set realizat conform unor structuri adoptate) pentru a fi 

introduse în broșura finală și în studiul elaborat privind analiza 

stadiului actual al serviciilor de sănătate la nivel național. 

- O echipă de experți / formatori acreditați membrii ai organizațiilor 

federației, care beneficiază de cunoștințele dobândite și rezultatele 

schimbului de experiență efectuat, contribuie la dezvoltarea 

capacității Federației Filantropia în domeniul elaborării politicii 

publice.  

❖ Analiza stadiului actual al serviciilor de sănătate la nivel național 

prevăzute în Strategia Națională de Sănătate, 2014-2020 și în Planul de 

Acțiune aferent. 

➢ Descriere 

Elaborarea unui Studiu la nivel național de către experți ai Federației 

Filantropia, pe baza analizei Strategiei Naționale de Sănătate, 2014-

2020 și a legislației în domeniu, a altor documente, a standardelor și 

reglementărilor în vigoare, a tipurilor de servicii, a furnizorilor actuali 

de servicii, a ONG-urilor suport, a persoanelor beneficiare, a 

cazuisticii etc.  

➢ Organizare / Modalitate de lucru 

-  Elaborare și aplicare chestionare, 

-  Focus-grupuri, 

-  Întâlniri de lucru și de consultare, 

-  Interviuri structurate,  
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-  Culegere date statistice relevante,   

-  Procesare, analizare și interpretare date și informații,     

-  Studiere documente relevante,      

-  Analiză organizații resursă și factori interesați,     

-  Analiză organizații prestatoare de servicii medicale,    

-  Analiză organizații ale beneficiarilor de servicii medicale. 

➢ Rezultate  

Un studiu de fundamentare care să cuprindă: 

-  Analiza Strategiei Naționale de Sănătate, 2014-2020 și a Planului 

de Acțiune aferent, a actelor normative, reglementărilor, 

standardelor și normativelor,         

-  Probleme identificate de furnizorii și beneficiarii de servicii în 

sistemul de sănătate (sistemice, organizaționale, de resurse 

financiare, umane, materiale, informaționale etc.) Cu specificarea 

celor care pot fi soluționate prin politici publice, 

-  Categorii de persoane (actuale și posibile) beneficiare 

(cuantificabile pe afecțiuni, segmente de vârstă și necesități), 

-  Recomandări și potențial de dezvoltare al acestor servicii, 

-  exemple de bune practici naționale și internaționale (Danemarca 

etc.), 

-  O bază de date completă cu descrierea și distribuirea națională 

(hartă) a furnizorilor de servicii medicale și a altor factori interesați, 

a pacienților și cazuisticii.                      
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❖ Pregătirea formării și a formatorilor selectați în domeniul formulării și 

promovării politicilor publice, cu precădere în domeniul sănătății, cu 

accent pe instrumente de evaluare și monitorizare a politicilor publice, 

instrumente și strategii de dialog social și implicare civică, egalitate de 

șanse, dezvoltare durabilă.  

➢ Descriere / Modalitate de lucru 

- Întâlniri / ateliere de lucru ale formatorilor (3 zile) pentru 

• Elaborarea curriculei, a suportului de curs și a materialelor de 

instruire pentru programul de formare (5 cursuri); 

• Elaborarea unor materiale care vor fi atașate studiului realizat, a 

broșurii finale și vor fi abordate în curricula cursurilor de formare, 

în suportul de curs și în materialele de instruire, instrumentele de 

lucru, prezentările de bune practici europene, temele orizontale 

legate de dialogul social, egalitatea de șanse și dezvoltarea 

durabilă; 

• Analizarea rezultatelor vizitei de studiu prin prisma rezultatelor 

studiului realizat; 

• Stabilirea a 5 domenii / teme de politici publice aferente 

strategiei naționale de sănătate, 2014-2020 și planului de acțiune 

aferent pe baza rezultatelor Studiului la nivel național pe baza 

analizei Strategiei Naționale de Sănătate, 2014-2020 și a 

legislației în domeniu, a altor documente, a standardelor și 

reglementărilor în vigoare, a tipurilor de servicii, a furnizorilor 

actuali de servicii, a ONG-urilor suport, a persoanelor beneficiare, 
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a cazuisticii, în care se vor elabora proiectele de politici publice 

alternative.  

➢ Rezultate 

-  Cei 5 formatori ai Federației Filantropia sunt capabili să conducă 

formări / instruiri în domeniul formulării, elaborării, monitorizării și 

promovării politicilor publice și contribuie la dezvoltarea capacității 

organizaționale a Federației Filantropia în domeniul elaborării 

politicilor publice. 

- Determinarea a 5 domenii / teme de politici publice aferente 

Strategiei Naționale de Sănătate, 2014-2020 (3-5 obiective 

specifice), în care se vor elabora proiectele de propuneri de politici 

publice alternative. 

-  O curriculă de pregătire a unui program de formare în politici 

publice, adaptată contextului din România, cu materiale de 

formare. 

-  Un suport de curs și seturi de materiale de formare în domeniul 

politicilor publice, inclusiv slide-uri. 

-  Un material (realizat conform unei structuri adoptate) pentru a fi 

introdus în broșura finală și în studiu.  

❖ Formarea / instruirea în comun a reprezentanților ONG-urilor membre 

ale Federației Filantropia pentru dezvoltarea capacității acestora în 

domeniul formulării și promovării de politici publice.  

➢ Descriere / Modalitate de lucru 
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-  5 cursuri / formări de 5 zile fiecare cu câte 12 participanți / curs, 

(în total 5 cursuri de 5 zile fiecare, 60 de persoane din 20 ONG-uri 

membre ale Federației Filantropia); 

- Fiecare instruire / formare este axată pe un domeniu distinct, ales 

dintre cele 5 domenii / teme de politici publice aferente Strategiei 

Naționale de Sănătate, 2014-2020 (3-5 obiective specifice), 

selectate anterior, și în care se elaborează proiectele de politici 

publice alternative; 

-  Cursurile / formările au o abordare interactivă, bazată pe teoria 

„adult learning”, în care componenta de transfer de concepte și 

informații să alterneze cu componenta de aplicare a acestora pe 

etapele cadrului de formulare a inițiativelor de politici publice (HG 

775/2005); 

- Fiecare curs / formare abordează și tematicile advocacy și lobby, cu 

accent pe promovarea PP;  

-  Fiecare curs / formare abordează și temele orizontale Dezvoltare 

durabilă și Egalitate de șanse din perspectiva integrării acestora în 

proiectele de propuneri de politici publice. 

➢ Rezultate 

-  60 de persoane reprezentante a 20 ONG-uri membre ale Federației 

Filantropia sunt instruite în domeniul elaborării politici publice. 

- 20 ONG-uri membre ale Federaței Filantropia au a capacitate 

dezvoltată de inițiere și formulare politici publice. 
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-  Identificarea și argumentarea de probleme (agenda publică) care 

pot fi soluționate prin politici publice. 

-  Un pachet cu maxim 5 proiecte de propuneri de politici publice (cu 

cîte 2-3 alternative de soluționare fiecare) pe domeniul serviciilor 

medico-sociale, redactate conform ghidului HG 775/2005. 

-  Un material care cuprinde proiectele de propuneri de politici 

publice. 

- 60 de participanți certificați în elaborarea de politici publice pe baza 

unei metodologii, ce va conține evaluări inițiale și finale. 

-  Un material (realizat conform unei structuri adoptate) care estei 

introdus în broșura finală. 

-  Un material structurat cu pachetul cuprinzând cele 5 propuneri 

alternative de politici publice, realizat în vederea consultării 

publice. 

❖ Consultarea ONG-urilor și actorilor sociali interesați asupra inițiativelor 

de politici publice alternative elaborate în domeniul sănătății.  

➢ Descriere / Modalitate de lucru 

-  Transmiterea spre consultare prin e-mail a materialului cuprinzând 

(pachetul de 5) politici publice alternative în domeniul sănătății, 

rezultate în cele 5 cursuri / formări, către cele 20 ONG-uri membre 

ale Federației Filantropia și partenerilor sociali și alor factori 

interesați;  

- Analiza comparativă efectuată de către fiecare organizație a 

propunerilor de politici publice (ONG-urile din proiect doar pentru 
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politicile publice în elaborarea cărora nu au fost implicate): puncte 

tari, puncte slabe, riscuri, condiții de implementare, idei de 

îmbunătățire etc.; 

-  Procesarea și analizarea propunerilor și elaborarea unui material de 

sinteză a rezultatelor consultării. 

➢ Rezultate  

-  Un document de analiză comparativă a proiectelor de politici 

publice formulate și îmbunătățite, inclusiv pentru fundamentarea  și 

identificării impactului acestora. 

❖ Sprijinirea formulării și promovării propunerii de politici publice 

alternative printr-un proces facilitat de 2 consultanți experți în 

elaborarea de politici publice.  

➢ Descriere / Modalitate de lucru / Rezultate 

- Formarea grupurilor de lucru (cei 5 formatori + reprezentanți ai 

ONG-urilor membre ale Federației Filantropia, selectați pe baza 

unor criterii și a unei grile de evaluare ce va ține cont de 

capacitatea și experiența organizațională în prestarea serviciilor 

medicale și a dorinței organizației de implicare în dezvoltarea 

acestora și elaborarea de politici publice) în vederea definitivării 

elaborării propunerilor de politică publică; 

- Selectarea și contractarea organizației celor 2 consultanți experți în 

elaborarea de politici publice. 

❖ Atelier de lucru comun în vederea definitivării elaborării politicii publice 

propuse. 
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➢ Descriere / Modalitate de lucru  

-  Analiza individuală și comparativă a celor 5 propuneri de politică 

publică rezultate;  

-  Identificarea variantelor de soluționare; 

-  Estimarea impactului (economic, social, de mediu etc.) Pentru 

fiecare variantă de politică publică; 

-  Estimarea bugetului pentru fiecare variantă; 

-  Stabilirea procesului de consultare; 

-  Lucrările se desfășoară, urmărind etapele elaborării politicilor 

publice, pe cele 5 grupuri de lucru, alternând cu sesiuni plenare de 

explicare a sarcinilor de lucru și analiză / feedback în plen a 

rezultatelor obținute de către fiecare grup de lucru; 

-  Lucrările atelierului comun sunt proiectate și conduse de cei 2 

experți consultanți / facilitatori de proces elaborare politici publice, 

lucrul în grupe fiind facilitat de cei 5 formatori ai Federației 

Filantropia. 

➢ Rezultate  

- Variantele preliminare de politică publică care trebuie completate 

cu rezultatele consultărilor și cu datele finale de fundamentare și 

informațiile din studiul de impact.  

❖ Studiu de fundamentare a politicii publice alternative și analiza 

impactului (ex-ante, economic, social, ecologic, administrativ, legislativ, 

informațional etc.) aferente variantelor de politici publice formulate. 

➢ Descriere / Rezultate 
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- Elaborare metodologiei de realizare a studiului de analiză de impact 

de către cei 2 experți consultanți;  

- Derulare proces structurat de culegere de date (cantitative și 

calitative) privind argumentarea / fundamentarea problemelor de 

politică publică alternativă și estimarea schimbărilor previzionate 

prin propunerea de politică publică, conf. Cerințelor HG 775/2005 și 

HG 1361/2006; 

- Procesare și analizare date și informații;  

- Elaborarea studiului de analiză de impact; 

- Variantele de politică publică alternativă sunt completate cu date 

din studiul de fundamentare și de impact. 

❖ Consultări publice cu factorii interesați în vederea implicării și obținerii 

sprijinului acestora în formularea, monitorizarea și implementarea 

politicii publice. 

➢ Descriere / Modalitate de lucru / Rezultate 

-  3 Conferințe regionale desfășurate în București, Iași și Cluj Napoca 

(ateliere de lucru / mese rotunde / forumuri  de colectare de opinii, 

analize și dezbateri, în grupe și în plen) privind formele preliminare 

de politică publică, cu variantele aferente;   

-  Lucrările conferințelor sunt proiectate și conduse de cei 2 experți 

consultanți / facilitatori de proces elaborare politici publice, mesele 

rotunde fiind facilitate de cei 5 formatori ai Federației Filantropia; 

- Material privind rezultatele consultărilor, cuprinzând aspecte și 

recomandări de ajustare / completare propuneri politică publică. 
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❖ Finalizarea propuneri de politică publică alternativă, inclusiv realizarea 

unui Plan / planuri de acțiune privind implementarea politicii publice și 

dezvoltarea mecanismelor pentru implementare, monitorizare si 

evaluare măsuri PP. 

➢ Descriere / Modalitate de lucru / Rezultate 

-  Atelier de lucru (ale cărui lucrări se desfășoară pe cele 5 grupuri de 

lucru, care alternează cu sesiuni plenare de explicare a sarcinilor de 

lucru și analiză / feedback în plen a rezultatelor obținute de către 

fiecare grup de lucru), cu tematicile: 

• Prezentarea rezultatelor consultăriilor publice; 

• Definitivarea propunerilor de politică publică; 

• Realizarea unui plan / planuri de acțiune privind implementarea 

politicii publice; 

• Stabilirea instrumentelor și mecanismelor pentru implementare, 

monitorizare și evaluare măsuri politici publice; 

• Prezentarea și utilizarea de instrumente specifice de susținere și 

promovare politici publice (lobby, advocacy) adecvate. 

-  Lucrările atelierului sunt proiectate și conduse de cei 2 experți 

consultanți / facilitatori de proces elaborare politici publice, lucrul 

în grupe fiind facilitat de cei 5 formatori ai Federației Filantropia. 

❖ Dezvoltarea unui cadru de proceduri al Federației Filantropia pentru 

fundamentarea, formularea, susținerea și promovarea inițiativelor de 

politici publice și de interacțiune cu autoritățile și institutiile 

administrației publice. 
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➢ Descriere  

- Procedură inovativă pentru Federația Filantropia de elaborare 

politici publice adoptată la nivelul Federației Filantropia, care va fi 

utilizată de ONG-urile membre. 

➢ Modalitate de lucru  

- Material proiectat și elaborat de cei 2 experți consultanți / 

facilitatori de proces elaborare politici publice. 

➢ Rezultate 

- Prezentul Material: „Cadru inovativ de proceduri și 

instrumente al Federației Filantropia pentru fundamentarea, 

formularea, susţinerea şi promovarea iniţiativelor 

alternative de politici publice şi de interacţiune cu 

autorităţile şi instituțiile administraţiei publice”. 

Rezultatele obținute de activitățile derulate în acest proiect în vederea 

elaborării politicii publice alternative în domeniul sănătății, constituirea 

grupului de persoane resursă și formarea echipei de formatori în cadrul 

Federației Filantropia, care pot sta la baza creării și funcționării unei 

structuri corespunzătoare eficiente, implicarea a 60 de persoane din 20 de 

organizații ale federației pe întreaga desfășurare a proiectului, dobândind 

cunoștințe și experiență, materiale și instrumente de lucru, de elaborare, 

monitorizare și evaluare, primite și experimentate, constituie un exemplu 

de succes ce trebuie replicat în procese similare și în alte domenii. 


