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Cuprins (module)
1: Regulamente și concepte privind elaborarea politicilor publice
2: Cadrul instituțional și procedural pentru elaborarea politicilor publice
3: Drepturile ONG-urilor și partenerilor sociali de a participa la elaborarea politicilor publice. Consultarea părților 

interesate
4: Metode de definire a problemelor ce se pot rezolva prin intermediul politicilor publice. Agenda legislativă de 

priorități
5: Metode și analize de inventariere și evaluare a soluțiilor alternative și de fundamentare aprofundată și alegere 

argumentată a soluției optime propuse decidentului public
6: Promovarea politicii publice prin campanii de informare, comunicare și advocacy pentru acceptarea ei de către 

decidentul public. Elaborarea planurilor de acțiune cu privire la  implementarea politicilor publice
7: Analize diagnostic ex-ante, in medias res și ex-post: analiza de impact, analiza cost-beneficiu, analiza de 

fezabilitate, analiza de oportunitate, analiza stakeholderilor, analiza de risc, analiza de coerență logică a politicii 
publice, analiza legală, valorică și normativă, studii comparative

8: Monitorizarea și evaluarea rezultatelor politicii publice. Principii orizontale ale unei politici publice sănătoase: 
eficiență, eficacitate, echitate socială, dezvoltare durabilă, egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de 
gen
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Modulul 1: 
Regulamente și concepte privind elaborarea politicilor publice
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Ce sunt politicile publice?
 Direcții de acțiune pentru rezolvarea problemelor sau valorificarea oportunităților.

 Decizii inteligente și coerente care asigură implementarea viziunii de guvernare.

 O condiție și un barometru al bunei guvernări.

 Management public performant reflectat în: calitatea vieții, bunăstare și satisfacție. 

 Alocarea optimă a resurselor bugetare. 

 Instrumente și unelte care reflectă valorile și scopurile guvernării.

 Reflectă alegerile și opțiunile guvernanților: ce să facă și ce să nu facă.

 Un ghid, cadru, program și plan de acțiune.

 Un construct mental de idei logice bazate pe dovezi și argumente.

 Un mod de încurajare a unor comportamente în rândul populației și firmelor.

 Modalități de îmbunătățire și optimizare a aspectelor care nu merg în guvernare.
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Tema de discuție 1:  
Cum măsurăm buna guvernare?

 prin creșterea PIB/locuitor 
 sau 
 prin bunăstarea și fericirea alegătorilor?

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



Abordarea tradițională a         
politicilor publice
 de sus în jos (top-down)

 administrativă

 clientelară

 autoritară

 accesul la putere prin împărțirea tortului resurselor 

 în folosul sistemului public

 orientată spre prezervarea interesului instituțional

 reducerea efortului funcționăresc de implementare 
și administrare

 decizii sub imperiul urgenței 

Abordarea modernă a reformării 
politicilor publice
 de jos în sus (bottom-up)

 rațională

 transparentă

 consultativă

 participativă

 pornită de la nevoile și percepțiile beneficiarilor

 empowerment prin asumarea deciziilor colaborative

 responsabilizarea managementului public privind 
efectele și rezultatele

 susținută de partenerii internaționali                                
(Comisia Europeană, Banca Mondială)
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Rolul decidenților publici            
în formularea politicilor publice
 Aprobă scopul, obiectivele și prioritățile 

strategice.

 Adoptă strategiile, programele și 
planurile strategice. 

 Decid ce politici publice implementează. 

 Își asumă responsabilitatea politică 
pentru efectele deciziilor lor.

Rolul specialiștilor și experților   
în formularea politicilor publice
 Tehnic, profesional și obiectiv (neutru).

 Elaborează argumentarea și 
fundamentarea variantelor (opțiunilor) 
de soluționare.

 Adoptă decizia privind varianta (opțiunea) 
recomandată decidentului spre 
implementare.

 Realizează analizele de politici publice 
pentru fundamentarea acestei 
recomandări.
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Ciclul de politici publice                                 CPP după Knill și Tolsun (2008)
 1. Identificarea problemelor
 2. Analiza politicilor publice
 3. Definirea instrumentelor de PP
 4. Consultarea publică
 5. Luarea deciziei
 6. Implementarea deciziei
 7. Evaluarea rezultatelor
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Etapele analizei de politici publice
 1. Definirea problemei
 2. Colectarea dovezilor
 3. Construirea alternativelor
 4. Alegerea criteriilor de selecție
 5. Proiectarea rezultatelor urmărite
 6. Confruntarea alternativelor
 7. Alegerea soluției optime și luarea deciziei de implementare
 8. Promovarea soluției pentru a fi acceptată de decident
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Cercul dovezilor
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Tema de discuție 2:  
Domeniile majore de politici publice se reflectă în structura guvernamentală. 
 Analizați organigrama ministerelor și autorităților publice centrale autonome 

pe care o regăsiți pe website-ul Guvernului http://gov.ro/ro/guvernul/organizare/ministere

 Corelați structura guvernamentală (viceprim-miniștri, miniștri, secretari de stat) 
cu domeniile majore de politici publice.
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Direcții de reformă a abordării politicilor publice
 Planificare strategică
 Bugetare multianuală pe programe
 Reforma managementului cheltuielilor publice
 Evaluarea costurilor administrative (costuri standard ale serviciilor)
 Evaluarea sarcinilor administrative
 Conducerea eficientă a consultărilor publice
 Managementul riscurilor
 Managementul relațiilor cu stakeholderii
 Adaptarea la context și conjunctură
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Principiile unei politici publice sănătoase (conform Mackinac Center for Public Policy)

 Oamenii liberi nu sunt egali din perspectiva veniturilor și averii, iar oamenii egali economic 
nu sunt liberi. 

 Avem grijă de lucrurile care ne aparțin. Neglijăm ceea ce nu aparține nimănui sau aparține 
tuturor.

 Efectele pe termen lung asupra tuturor celor interesați și afectați sunt mai importante 
decât efectele pe termen scurt care îi fac să profite pe puțini în dauna multora.

 Obții mai mult din ceea ce stimulezi și încurajezi și mai puțin din ceea ce descurajezi și 
taxezi. 

 Nimeni nu cheltuiește banii altuia cu aceeași grijă pe care o au față de banii proprii.

 Guvernele nu au nimic de oferit cuiva pe care să nu-l fi luat mai întâi de la altcineva. 

 Libertatea face diferența în lume.
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Tema de discuție 3:  
Ce  a lege ț i  î n t re
 libertate și egalitate?
 protecție/siguranță și meritocrație?
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Modulul 2: 
Cadrul instituțional și procedural 
pentru elaborarea politicilor publice
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Documentele de politici publice
 program de guvernare
 strategii de dezvoltare
 strategii de modernizare
 strategii de reformă
 strategii de restructurare
 propuneri de politici publice
 programe bugetare 
 planuri strategice și de acțiune
 memorandumuri guvernamentale
 parteneriate public-private
 note informative

Diferențe între 
documentele de politici publice
 Strategia

este asociată unui domeniu de politici 
publice

 Planul
implementează strategiile și politicile 
publice

 Propunerea de politici publice
rezolvă probleme specifice
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Principii pentru 
o reglementare eficientă
 necesitatea
 proporționalitatea
 subsidiaritatea
 transparența
 răspunderea
 accesibilitatea
 simplitatea

Instrumente ale politicilor publice
 managementul public orientat spre 

performanță

 planificarea bugetară și a politicilor 
publice pe termen mediu și lung

 cadrul de cheltuieli pe termen mediu

 abordarea participativă a procesului 
decizional

 metodologii de planificare și previzionare

 proceduri de luare a deciziilor
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 Instituția inițiatoare

 Definirea și descrierea 
problemei de politici publice
Identificarea problemelor 
din domeniul de politici publice

Prioritizarea problemelor identificate

Selectarea unei probleme critice
(importantă și urgentă)

Analiza stakeholderilor

Consultarea părților interesate 
asupra prioritizării problemelor și cauzelor lor

 Denumirea politicii publice

 Scopul politicii publice

 Obiectivele generale

 Obiectivele specifice

 Beneficiarii

 Variante alternative de soluționare
Varianta 1 - Impact economic, social, ecologic - Buget estimat

Varianta 2 - Impact economic, social, ecologic - Buget estimat

Varianta 3 - Impact economic, social, ecologic - Buget estimat
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Formularul propunerii de politici publice (H.G. 775/2005)



 Procesul de consultare publică

Organizații consultate
(lista stakeholderilor)

Rezultatul consultării 
(procesul verbal al consultării publice) /
(raportul sinteză al audierii publice)

 Varianta de soluționare a problemei de politici 
publice recomandate și fundamentarea ei
Alegerea/selecția variantei 
recomandate spre implementare

Fundamentarea aprofundată 
a variantei recomandate spre implementare 
prin analizele de politici publice efectuate
beneficii; riscuri; impact; grupurile vizate
modalitățile de monitorizare și evaluare
termenele de monitorizare și evaluare
indicatorii de performanță
bugetul estimat de implementare
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Formularul propunerii de politici publice (H.G. 775/2005)



Planul de acțiune pentru implementarea 
variantei de politici publice recomandate 
(H.G. 775/2005)
 activitățile și subactivitățile necesare implementării
 termenul de realizare
 responsabilul
 bugetul defalcat
 rezultatele așteptate
 termenele de realizare a rapoartelor de monitorizare
 termenul de realizare a raportului de evaluare
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Metodologia de monitorizare 
a politicii publice (H.G. 775/2005)
 modificările instituționale și asupra grupului 

țintă de beneficiari ai politicii publice
 costurile implementării 

(costul preconizat)
(costul realizat)
 respectarea termenelor 

(termenul preconizat)
(termenul realizat)
 respectarea activităților din planul de acțiune; 
 respectarea indicatorilor de monitorizare 

administrativi și de performanță
 întârzieri, neconcordanțe, depășiri de buget

M e t o d o l o g i a  d e  e v a l u a r e 
a politicii publice (H.G. 775/2005)
 gradul de realizare a obiectivelor 

politicii publice 
(obiective planificate)
(obiective realizate)

 încadrarea în costurile și termenele planificate

 aspecte de îmbunătățit la reluarea ciclului de 
politici publice
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 Rezumatul propunerii
 Titlul (tema) propunerii de politică publică
 Argumente pentru inițierea 

propunerii de politică publică
Problema
Cauze
Efecte
Efectele inacțiunii publice
Grupurile afectate 
Grupurile vulnerabile afectate
Documentele de politici publice relevante

 Scopul și obiectivele 
propunerii de politică publică
Încadrarea scopului în Planul Strategic Instituțional
Scopul
Obiectivele generale
Obiectivele specifice
Obiectivele operaționale

 Descrierea opțiunilor de soluționare a 
problemei/problemelor identificate
Includerea obligatorie a scenariului de referință 
(stuatus-quo)
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Propunerea de politică publică (H.G. 523/2016)



 Identificarea și evaluarea impactului 
pentru variantele identificate 
Impactul economic și asupra mediului de afaceri
Impactul bugetar
Impactul social
Impactul ecologic

 Selectarea opțiunii recomandate 
Analiza multicriterială

 Procesul de consultare publică 
Asociațiile invitate
Fundamentarea alegerii lor
Recomandările propuse
Recomandările acceptate
Recomandările respinse, cu justificarea nepreluării lor

 Măsurile postadoptare
Actele normative subsecvente
Serviciile publice lansate
Programele bugetare modificate
Indicatorii de monitorizare și evaluare

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Propunerea de politică publică (H.G. 523/2016)



 Obiectivul

 Măsura / actul normativ 
în vederea implementării PPP 
(pentru obiectivele specifice și operaționale)

 Instituția / direcția responsabilă 

 Termenul de realizare

 Bugetul

 Indicatorii monitorizați 
indicatori de impact
(pentru scop și obiective generale)

indicatori de rezultat
(pentru obiectivele specifice și operaționale)

 Frecvența rapoartelor de monitorizare

 Data estimată a primului raport de 
monitorizare
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Planul de acțiune al implementării propunerii de politică publică (PPP)



 Consultările cu partenerii sociali 
(comisiile de dialog social) (CES)

 Consultările cu asociațiile 
autorităților publice locale

 Memorandumul

 Notele și tezele prealabile

 Conexiunea cu bugetul și 
strategia fiscal-bugetară

 Coordonarea între buget și PSI

 Alinierea la obiectivele de finanțare 
ale programelor operaționale

 Consultarea interinstituțională și interministerială
Avizul favorabil fără observații
Avizul favorabil cu observații și propuneri 
Avizul nefavorabil (negativ) motivat

 Reuniunea de lucru pregătitoare a 
ședințelor de guvern

 Agenda de lucru a ședințelor de guvern
 Baza de date a documentelor de politici publice
 Sistemul Electronic de Urmărire a Politicilor (SAUP)
 Unitățile de Politici Publice (UPP)
 Direcția de Politici Publice (DPP) a SGG
 Cancelaria Primului Ministru - consilieri
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Aspecte esențiale



Standardizarea și eficientizarea 
procesului de consultare publică
 Procedură standardizată și structurată
 Informații publice în format open data 
 Transmiterea input-urilor în format 

electronic editabil
 Consultare prin social media
 Valorificarea expertizei societății civile
 Momentul oportun
 Justificarea nepreluării recomandărilor 

formulate
 Sancțiuni
 Formarea profesională a funcționarilor

Considerente critice privind calitatea 
guvernanței publice
 Convergența reală cu practicile europene
 Prioritizarea portofoliului de investiții publice
 Respectarea termenelor de finalizare a investițiilor publice
 Estimarea impactului real asupra bugetului și 

mediului de afaceri
 Toate reglementările adoptate să fie din: 

(Programul legislativ)  (PALG)
 Agenda suplimentară a ședințelor de guvern
 OUG pe subiecte complexe și multiple (coduri)
 Rata de contractare și rata de plată a fondurilor europene
 Costurile și sarcinile administrative 
 Predictibilitate, încredere, performanță, calitate, 

creștere durabilă
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Soluții
 Standarde comune de finanțare și fundamentare politici / programe naționale / europene
 Reducerea drastică a OUG
 Menținerea priorităților planificate
 Monitorizarea și salarizarea orientate spre performanță și rezultate
 Transparența
 Parteneriatul cu actorii interesați 
 Tratarea consultărilor publice ca sursă de expertiză și soluții 
 Profesionalizarea și depolitizarea înalților funcționari publici
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Modulul 3: 
Drepturile ONG-urilor și partenerilor sociali de a participa la 
elaborarea politicilor publice. Consultarea părților interesate
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Schimbarea raporturilor de putere
 Accesul liber la informații de interes public
 Social media și mobilizarea
 Open data 
 Transparența decizională
 Consultarea publică
 Dialogul civic și social
 Complementaritate între public și privat
 Conflict, cooperare și consens
 Acceptabilitatea politicilor publice 

de către public
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Condițiile unei implicări reușite
 Cunoașterea mecanismelor 
 Democrația participativă și reprezentativă
 Consultarea membrilor și beneficiarilor
 Argumentarea opiniilor în mod expert
 Parte din proces sau observator critic
 Influențare transparentă sau opacă
 Responsabilizarea și asumarea depind de 

ascultare și respect reciproc



 articolul 8, alineatul 2 din H.G. 775/2005:
"Activitatea de identificare a variantelor de politici publice se realizează cu consultarea organizaţiilor
neguvernamentale, partenerilor sociali, asociaţiilor profesionale şi reprezentanţilor sectorului privat 
implicaţi, afectaţi sau interesaţi de modul în care este rezolvată problema respectivă."
Nu sunt reglementate modalităţile, tehnicile, termenele imperative 
pentru instituţiile iniţiatoare de politici publice.

 articolul 5 din Legea 52/2003:
"Dispozițiile prezentei legi se aplică și documentelor de politici publice elaborate de autoritățile 
administrației publice centrale (ministere, agenții și autorități publice autonome și serviciile publice 
descentralizate ale acestora)."
Documentele de politici publice sunt instrumente de decizie. 

 articolul 12, alineatul 3 din Legea 52/2003:
"Autoritățile administrației publice prevăzute la articolul 4 sunt obligate să justifice în scris nepreluarea 
recomandărilor formulate și înaintate în scris de cetățeni și de asociațiile legal constituite ale acestora."
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Avantajele audierii publice
 Procedură scrisă și structurată de consultare.

 Cadru riguros și eficace de colectare 
a unui număr considerabil de opinii.

 Exprimare sintetică în timpul alocat 
unui eveniment public.

 Accesul la cuvânt este condiționat de 
formularea unei depoziții scrise.

 Roluri clare și bine definite 
pentru părțile interesate:
inițiator - experți - depozanți
p u b l i c - m a s s m e d i a

 Raport sinteză public conținând:
opinii majoritare  - concluzii
opinii minoritare  - recomandări
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Etapele cheie pentru implicarea 
eficientă a societăţii civile
 Elaborarea proiectului de document de 

politici publice (inițiator).

 Consultarea interinstituțională cu 
autoritățile publice.

 Dezbaterea observațiilor și punctelor de 
vedere divergente.

 Dezbaterea în consiliul interministerial.

 Avizarea proiectului de document de 
politică publică.

 Reuniunea de lucru pregătitoare a 
ședinței de guvern.



 Proiectul de document de politici publice.

 Perioada de consultare.

 Ministerele şi autorităţile publice 
desemnate a fi consultate.

 Termenele de consultare stabilite.

 Punctele de vedere exprimate în scris de 
către ministerele şi autorităţile publice 
consultate.

 Declaraţia de obiecţii formulată de către 
iniţiator vizavi de sugestiile şi propunerile 
colectate.

 Punctele de vedere finale ale ministerelor şi
autorităţilor publice consultate.

 Declaraţia de obiecţii actualizată.

 Regulamentul de funcţionare a şedinţei
interinstituţionale pentru rezolvarea 
punctelor de vedere divergente.

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
consiliului interministerial permanent.

 Procesul verbal al şedinţei interinstituţionale.

 Procesul verbal al consiliului interministerial.
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Ce informații și documente de politici publice putem solicita?



 formularea de propuneri legislative
 schimb de informații
 studii, cercetări, rapoarte independente 

de expertiză
 parteneriate instituționalizate cu decidenții
 campanii de advocacy
 crearea de coaliții și alianțe
 activități de monitorizare (watchdog) 

privind transparența și accesul la informații
 monitorizarea implementării strategiilor și 

politicilor publice
 realizarea de sondaje și barometre de opinie
 campanii de conștientizare publică

 campanii media
 training și asistență tehnică 

pentru funcționarii publici; pentru mass-media
 umbrele internaționale ale platformelor civice și 

rețelelor sociale
 dezvoltarea de instrumente de e-democracy

(portaluri educaționale)
 dezvăluiri publice și jurnalismul de investigație
 rapoarte pentru instituțiile internaționale care 

monitorizează politicile publice
 studii și analize de politici publice (policy papers)
 studii ad-hoc (policy briefs, policy memo)
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Modalități de implicare a societății civile



 lipsa de resurse și expertiză
 metodologiile de cercetare lipsite de exigență
 lipsa de sustenabilitate și mobilizare pe termen lung a coalițiilor
 abordarea de criză, reactivă și nu pro-activă
 orgoliul liderilor care generează conflicte și dezbinare
 problemele de reprezentativitate civică, activism și voluntariat
 spirit auto-critic limitat 
 parteneriate slabe între ONG-urile centrale și cele locale
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Provocări și obstacole în calea succesului 



 Platforme comune de acțiune
 Coaliții stabile și sustenabile
 Deschiderea mai mare spre cooperare 

pe termen lung
 Accentul pe proiecte de calitate, 

cu măsurarea eficienței intervențiilor
 Creșterea transparenței
 Utilizarea instrumentelor guvernării deschise
 Cadre coerente de colaborare 
 Mecanismele financiare și instituționale de 

consolidare a forței ONG-urilor - susținute 
de către instituțiile publice

 Creșterea încrederii mutuale dintre 
instituțiile publice și societatea civilă
 Deschiderea spre new media
 Cursuri de educație școlară pentru democrație
 Crearea de insule instituționale și locale de 

integritate și transparență
 Platforme online de sesizări de integritate 

cetățenești
 Finanțarea cercetărilor în domeniul politicilor 

publice anticorupție prin programele de CSR al 
companiilor
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Recomandări de îmbunătățire



 Dezvoltarea capacității societății civile și 
partenerilor sociali de a susține și promova 
reforma administrației publice

 Contribuția constantă cu analize, evaluări și 
formulări de politici publice alternative

 Monitorizarea implementării politicilor publice
 Societatea civilă, mediul academic și partenerii 

sociali - parteneri reali de dialog constructiv
 Dezvoltarea abilităților de advocacy
 Capacitate de formulare și promovare de 

politici publice alternative

 Dezvoltarea de instrumente și mecanisme de 
monitorizare și evaluare a progresului și 
impactului politicilor publice

 Standarde și metodologii de cercetare proprii, 
validate științific

 Analize de politici publice realizate de experți 
proprii

 Organizarea de consultări (dezbateri/audieri) 
publice

 Derularea de campanii de advocacy
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Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020



De la conștientizarea problemei

la mobilizarea socială
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societatea

cei care au contact cu 
problema

cei care identifică 
problema ca fiind 

critică

cei care încearcă 
să înțeleagă 
problema

cei care se 
mobilizează
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Matricea factorilor interesați

Factorii
interesaţi

Analiza Plan de acţiune

Aspecte
cheie, 

preocupări, 
perspective

Cât este de 
favorabil?

Cât este de 
afectat?

Cât este de 
influent?

Cum va fi 
implicat?

Când va fi 
implicat?

Responsabilul

A.

B.



Modulul 4: 
Metode de definire a problemelor ce se pot rezolva prin 
intermediul politicilor publice. Agenda legislativă de priorități
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 Problema de politici publice 
trebuie definită ca o ipoteză 
de cercetare.

 Definirea corectă a problemei 
dă o direcție fermă cercetării. 

 Fără o definire clară, precisă, lipsită
de echivoc a întrebării de cercetare, 
lipsește obiectul analizei de politici 
publice.

 Oportunitățile latente ce pot fi pierdute 
în lipsa acțiunii fac parte din definiția 
problemei.
 Analiza diagnostic a situației existente.
 Ce trebuie să se schimbe în context și 

conjunctură pentru a dispărea problema?
 Ce factori au favorizat apariția 

problemei (istoric)?
 Care sunt cauzele și efectele unui 

fenomen care se manifestă în 
societate sau economie?
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Cum definim corect o problemă de politici publice?



Caracteristicile unei ipoteze de cercetare 
(probleme) bine formulate
 claritate
 specificitate 

adaptată domeniului de PP
 testabilitate 

pentru a găsi argumente și dovezi
 raționalitate
 creativitate
 obiectivitate 

față de valorile cercetătorului 
(opiniile expertului)

Intervenția publică a statului 
se justifică doar în caz de eșec al pieței.
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Formularea definiției 
trebuie să permită evaluarea și cuantificarea
problemei din perspectivă
 calitativă
 cantitativă
 valorică
 a importanței
 a urgenței 
 a impactului 

Definirea corectă 
se face semantic, 
în termeni de deficit sau de exces
 prea mult
 prea puțin
 în creștere prea lentă
 în scădere prea rapidă



Tema de discuție 4:  
 Adepții statului minimal și al politicilor neo-liberale 
consideră că politicile publice sunt doar o formă pompoasă
de a masca și justifica intervenționismul statului în economie.

 Libertatea economică poate fi limitată de dragul dezvoltării
echilibrate sau redistributive?
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Estimarea nevoii și presiunii sociale 
de schimbare
 Cuantificarea numărului:

celor excluși
celor incluși
celor care au ceva de câștigat
celor care au ceva de pierdut

 Care sunt câștigătorii și perdanții 
în urma aplicării unei politici publice?

 Care sunt posibilele coaliții și alianțe 
între grupurile de interese afectate?

 Există o majoritate clară de susținători 
în rândul electoratului?
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Greșeli frecvente de abordare
 Definirea soluției odată cu problema.

 Diagnosticul superficial al cauzelor.

 Evitarea reformulării unei probleme 
imprecise sau neclare ce face dificilă 
rezolvarea ei.

 Încercarea de abordare a unor 
probleme diferite prin aceeași politică 
publică (amestecarea problemelor).

 Formularea unei probleme la care 
răspunde soluția dorită de inițiatori.



Beneficiile identificării și 
formulării clare și precise a problemei
 Contribuie la determinarea amplorii problemei.

 Permite stabilirea limitelor și constrângerilor           
de acțiune.

 Creează coordonatele (termenii de referință) 
pentru identificarea obiectivelor și soluțiilor.

 Inventariază încercările anterioare                         
de soluționare a problemei.

 Măsoară distanța de parcurs până la                 
atingerea obiectivelor dorite (output gap).

 Analizează condițiile (cauzele) care au contribuit  
la apariția și agravarea situației problematice.
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Prioritizarea problemelor dintr-un 
domeniu de politici publice
 Constituie soluționarea problemei o 

prioritate a instituției / organizației?

 Ce consecințe (efecte nedorite) are 
nerezolvarea problemei?

 Câți oameni sunt afectați direct și indirect?

 Ce grupuri de interese sunt nemulțumite? 

 Rezolvarea problemei ar aprofunda 
integrarea europeană a României?

 Rezolvarea problemei ar spori calitatea 
vieții și atractivitatea mediului de afaceri?



Metodele calitative de analiză a 
problemelor de politici publice
 interviul conversațional
 interviul structurat pe bază de ghid
 brainstormingul
 focus-grupurile de tip atelier de lucru
 studiul de caz
 testarea experienței asociate serviciului public
 analiza SWOT
 analiza PEST
 analiza de risc
 metoda arborelui problemei 

(analiza cauză-efect)
 diagrama os de pește
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Ce probleme ajung pe agenda 
instituțională a decidentului?
 semnificative

 durabile

 intense

 mediatizate 

 remarcate în sondajele de opinie

 care stârnesc dezbateri, controverse, proteste

 care mobilizează mulțimi și influenceri
în jurul lor



Tehnici de conștientizare a decidentului  
pentru înscrierea problemei pe agenda publică
 Schimbarea conjuncturii politice
 Alternanța la putere
 Apariția unor crize politice, economice sau sociale 
 Perioadele pre-electorale și electorale
 Lărgirea segmentului de populație interesat și 

conștient de importanța și urgența problemei 
(campanii de conștientizare, educare, mediatizare)

Decidentul versatil trebuie să aibă: 
 flerul momentului 
 percepția ferestrelor de oportunitate politică de acțiune
 simțul trenului în care se poate urca
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Tactici de manipulare 
pentru evitarea abordării unei probleme neoportune

 Discreditarea liderilor (inițiatorilor)
 Inventarea unor interese ascunse sau conspirații
 Stimularea rivalităților interne în rândul 

coalițiilor de susținători
 Crearea artificială a altor evenimente pentru 

distragerea atenției publicului
 Pretextul amânării pentru un alt moment 

favorabil
 Nu mai sunt fonduri (nu ne lasă UE sau FMI) 
 Luarea în derâdere a inițiativei 

(nefundamentată, neaprofundată) 



Modulul 5: 
Metode și analize de inventariere și evaluare a soluțiilor alternative 
Metode de fundamentare aprofundată și de alegere argumentată 

a soluției optime propuse decidentului public
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Sursele de incertitudine 
care impun delimitarea mai multor 
alternative de acțiune
 deciziile multicriteriale
 ponderea diferită a criteriilor tehnice                        

în opțiunile politice ale decidenților
 modificarea variabilelor de context            

până la finalizarea parcursului decizional
 interesele diferite exprimate de               

stakeholderii influenți și vocali
 riscurile și costurile implicate
 echilibrul precar între: 

susținătorii menținerii rutinei administrative și 
susținătorii schimbării

 alinierea imperfectă a agendelor publice
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Cum construim gama de soluții alternative?
 Prin restrângerea treptată a unui spectru larg de posibilități.

 Pornim de la comprehensiv și incluziv și restrângem ulterior: 
focusare - reducere - eliminare - combinare - simplificare

 Setul inițial de soluții alternative include toate 
opțiunile propuse de către actorii politici și 
stakeholderii relevanți, inclusiv inacțiunea (status-quo).

 Reducerea complexității și simplificarea deciziei 
presupune modelarea sistemului decizional.

 Ținem cont de posibilitățile de intervenție -
implementare - finanțare ale statului.

 Inventariem bunele practici internaționale și 
precedentele de succes.



Criterii de selecție a soluției optime
 eficiența
 eficacitatea
 echitatea
 tratamentul egal (egalitatea de șanse)
 justețea
 libertatea economică a piețelor
 libertatea opiniilor și de exprimare
 valorile asociate procesului și procedurilor decizionale 

raționalitatea; transparența; deschiderea, accesibilitatea; 
evitarea caracterului arbitrar și subiectiv al deciziilor
 acceptabilitatea (oportunitatea) politică
 fezabilitatea administrativă
 limitările bugetare
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Analiza ex-ante de impact însoțește 
fiecare variantă alternativă de soluție
 impact economic 
analiza cost-beneficiu, analiza cost-eficacitate, 
analiza de risc, beneficii sociale nete, coerența 
pe orizontală

 impact social 
focus grup, interviu, studiu de caz, sondaj de 
opinie, analiză comparată, analiză de gen

 impact de mediu 
poluarea aerului, apei sau solului; modificări 
climaterice; gestionarea deșeurilor; pierderea 
biodiversității; afectarea sănătății oamenilor



Metode pentru identificarea 
alternativelor de soluționare              
a problemei
 Brainstormingul cu avizatorii și actorii 

interesați

 Analizele preliminare ale experților
interni și/sau independenți

 Analogia cu situații similare din același 
sector

 Benchmarking-ul bunelor practici 
internaționale relevante

 Investigațiile rapide în rețelele                           
de experți și decidenți 
(în situațiile de criză / tulburări sociale)
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Selectarea celor trei alternative de bază
 Evitarea risipei de timp și resurse pentru                      

fundamentarea unor alternative nerealiste

 Gruparea alternativelor cu trăsături și caracteristici comune

 Anticiparea efectelor și rezultatelor acțiunilor propuse

 Prioritizarea criteriilor de selecție

 Modelarea alternativelor

 Simularea (planificarea) scenariilor: 
de bază - optimist - pesimist

 Extrapolarea tendințelor istorice, analogia cu                        
situații precedente prin care am trecut noi sau alții

 Procesarea statistică a prognozelor 
(analiză de regresie și corelație)



Metode calitative 
pentru selecția alternativelor
 Analiza SWOT

 Analiza multicriterială ponderată

 Sistematizarea lexicografică

 Metoda alternativelor ne-dominante

 Metoda matriceală

 Pilotarea
(testarea PP noi)
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Metodele cantitative 
pentru selecția alternativelor
 Analiza cost-beneficiu
 Analiza pragului de rentabilitate
 Rata rentabilității interne a investițiilor
 Analiza cost-eficacitate
 Analiza costurilor și sarcinilor de conformare legislativă
 Analiza impactului bugetar, economic, social și ecologic
 Evaluarea disponibilității de a plăti
 Analiza de risc
 Analiza de senzitivitate a factorilor și evenimentelor incerte



Procesul managerial de adoptare a deciziilor publice
 Analiza diagnostic a situației existente
 Selecția (monopolul alegerii)
 Legitimizarea (asumarea)
 Susținerea (promovarea)
 Joc al puterii între: 

- politic
- tehnic (expertiză)
- suportul social
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Modulul 6: 
Promovarea politicii publice prin campanii de
informare, comunicare și advocacy pentru acceptarea
ei de către decidentul public. Elaborarea planurilor de
acțiune cu privire la implementarea politicilor publice
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Argumentarea
 Comunicare instrumentală

bazată pe dovezi și raționamente

 Dezbaterea chestiunilor controversate
unde există opinii pro și contra

 Gândirea critică și decizia deliberativă
 Formularea de deducții logice

pe baza conexiunilor dntre informații și idei
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Modalități de argumentare
 prin exemple reprezentative

 prin analogii cu grad ridicat de similaritate

 prin citarea unor surse imparțiale,                    
cu autoritate și credibilitate

 prin explicarea relației cauză-efect

 prin răspunsul la obiecții

 Pledantul: susține schimbarea și dezvoltă argumentarea inițială.

 Oponentul: susține status-quo-ul și atacă argumentația pledantului.

 Ambii: enunță afirmații, formulează opinii, concluzii și poziții pe subiect.



Tipuri de raționamente
 cauzal
 bazat pe aparențe
 bazat pe generalizări
 bazat pe invocarea de cazuri similare
 bazat pe analogii
 bazat pe opiniile experţilor
 bazat pe dileme
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Modalități de contraargumentare
 Atacarea fundamentării opiniei pledantului
 Atacarea raționamentului (explicației logice)

principială; valorică; legală; morală
 Atacarea dovezilor aduse de pledant
 Subminarea argumentului

Întrebările esențiale
 Ce reprezintă interesul public general?
 Care este direcția schimbării în convingeri sau comportamente dorită de pledant?
 Schimbarea dorită este necesară? Este realizabilă? Este recomandabilă?



Surse de colectare a dovezilor
 observare directă
 relatările martorilor
 opiniile citate ale experților
 cercetări și studii științifice 

realizate pe un eșantion 
reprezentativ
 statistici
 exemple și studii de caz 

cu putere de generalizare
 dovezi palpabile:

- obiecte
- fotografii
- înregistrări audio-video
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Moțiunile de strategie
 Dosarul de argumentare
 Debate-urile de policy (policy propositions)
 Modificarea comportamentului instituțional 

și al decidenților
 Cercetare: 

- cauzele imediate ale problemei
- contextul istoric; implicații; motivații
- consecințe ale schimbării
 Filosofia pledanților: 

- necesitate - plan - avantaj
- avantaj comparativ
- scopuri - criterii
- finanțarea costurilor inerente



Punctele de intersecție între ciclul de politici publice și procesul de advocacy
 corelarea agendelor de priorități
 monitorizarea priorităților guvernamentale și corelarea cu prioritățile legislative ale organizației
 identificarea problemelor prioritare de pe agenda comună
 redactarea de documente de poziție și documente de politici publice
 formularea de amendamente sau politici publice alternative
 susținerea lor argumentată cu ocazia consultării părților interesate
 realizarea de studii, cercetări și analize de politici publice
 crearea de coaliții și alianțe
 derularea de campanii de advocacy, informare și mediatizare
 monitorizarea implementării politicii publice (watchdog)
 evaluarea rezultatelor politicii publice
 formularea de recomandări de îmbunătățire și corecție (feedback loop)
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Construirea de alianțe și coaliții de advocacy
 construirea suportului
mobilizarea aliaților
 neutralizarea oponenților
 punerea la comun de resurse și expertiză
 împărțirea rolurilor și responsabilităților
 stabilirea oportunităților de acțiune
 profilarea decidenților cheie de pe traseul decizional
 efectele schimbării asupra: bugetului; puterii; influenței decidenților
 concesii; favoruri; flexibilitate; mărirea soluției pentru a acoperi interese diverse
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Demersuri de advocacy
 Identificarea agendei 

legislative a organizației
 Selectarea priorităților 

legislative și de politici 
publice
 Selectarea temei de advocacy

și decidentului vizat
 Analiza intereselor 

stakeholderilor
(actorilor afectați și interesați)
 Dezvoltarea strategiei de 

advocacy și planului de 
acțiuni

 Crearea unui comitet         
(grup de lucru) de advocacy
 Elaborarea strategiei de 

fundraising
 Activități de: cercetare, 

documentare; monitorizare; 
analiză; planificare
 Alcătuirea: hărții politice; 

parcursului (traseului) 
legislativ și decizional;             
hărții media
 Mobilizarea aliaților și 

susținătorilor pentru 
construirea unei coaliții

 Elaborarea documentului de 
poziție
 Extragerea argumentelor și 

mesajelor cheie de 
advocacy
 Formularea 

amendamentelor legislative 
și propunerilor de politici 
publice alternative
 Relația cu: mass-media; 

social-media; new-media
 Campanii de: informare; 

educare; vizibilizare; 
conștientizare
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Sinergia relațională în advocacy
 relații + informații = acces
 acces + proces = rezultate
 rezultate + monitorizare + promovare = credibilitate
 credibilitate x timp = putere
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Canale și instrumente 
de advocacy
 canalul legal:

amendamente
legislative
petiții
contencios
administrativ

 canalul media
 lobby (advocacy direct)
 consultări publice
 activități grass-roots

Modele teoretice 
de implementare 
a politicilor publice
 modelul autoritar
 modelul participativ
 modelul de coalizare a actorilor
 modelul de învățare continuă



Pârghiile de intervenție 
specifice dialogului civic
 Solicitarea de informații de interes public
 Monitorizarea procesului decizional public
 Solicitarea proiectelor de acte normative 

și propunerilor de politici publice 
din aria de interes
 Transmiterea în scris de: 

propuneri; amendamente; 
sugestii; recomandări; opinii
 Solicitarea organizării de dezbateri publice 

și susținerea argumentată a opiniilor în 
cadrul acestor evenimente
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Pârghiile de intervenție 
specifice dialogului social
 Negocierea colectivă

 Obținerea reprezentativității 
partenerilor sociali

 Participarea activă în: 
comisiile de dialog social
Consiliul Economic și Social
Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social
Consiliul pentru Export
alte forme de parteneriat public-privat



Cheia succesului campaniilor de 
advocacy și constituirii coalițiilor
 o identitate clară a coalițiilor 

bazată pe activități recurente 
de monitorizare și evaluare

 un mesaj clar și ușor de înțeles

 parteneriate funcționale 
construite în jurul unor beneficii atractive

 dovezi puternice bazate pe date (studii)

 alegerea momentului oportun

 durabilitatea și sustenabilitatea coalițiilor
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Metode de planificare a implementării
 Planul GANTT
 Analiza drumului critic (critical path)
 Metoda tabelului cu scoruri ponderate 

(balanced scorecard)
 Rezultatele acțiunii (outputs)
 Rezultatul politicii publice (outcome)
 Constrângeri bugetare și de timp
 Milestones
 Colectarea de date pentru monitorizare și evaluare
 Instrumente de implementare:

- de natură legislativă
- de natură instituţională
- noi servicii publice



Rolul managementului public
 Asumarea responsabilității pentru 

performanța unei politici
 Găsirea orizontului de timp disponibil
 Alocarea de resurse
 Perfecționarea oamenilor
 Clarificarea: obiectivelor; procedurilor; 

standardelor de performanță
 Negocierea colectivă între toți actorii 

implicați în succesul politicii
 Depășirea rezistenței la schimbare 

prin incentivare

Coordonarea politicilor publice
 Dezvoltarea unor viziuni 

împărtăşite de stakeholderi

 Influenţarea şi persuadarea 
susţinătorilor şi oponenţilor

 Negocierea angajamentelor

 Rezolvarea conflictelor

 Cooperarea cu o gamă largă 
de stakeholderi

 Abordarea metodelor participative
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Modulul 7: 
Analize diagnostic ex-ante, in medias res și ex-post:
analiza de impact; analiza cost-beneficiu; analiza de fezabilitate;
analiza de oportunitate; analiza stakeholderilor; analiza de risc;
analiza de coerență logică a politicii publice; analiza legală, valorică
și normativă; studii comparative
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Diferențe dintre analizele de politici 
publice și "părerologia" opiniilor
 aplicarea disciplinată, metodologică și 

sistematică a intelectului
 joc de gândire
 rigurozitate
 măsurători și abordare pe bază de proces 

etapizat
 expertiză specializată, abordare științifică
 standarde și criterii obiective sau 

intersubiective de judecată
 țin cont de părerile tuturor părților interesate
 incrementale, trial & error, pe baza bunelor 

practici existente
 stau la baza deciziilor raționale
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Criteriile relevante de evaluare
a soluțiilor alternative
 costuri

 beneficii nete

 eficiență

 eficacitate

 echitate și efecte redistributive pentru 
reducerea sărăciei și polarizării sociale

 fezabilitatea administrativă și tehnică

 oportunitatea și acceptabilitatea politică

 legalitatea și constituționalitatea propunerilor



Tema de discuție 5:  
 De ce analiza de politici publice are un impact limitat și

indirect asupra procesului de elaborare a politicilor publice?
 De ce deciziile subiective ce favorizează grupurile de

interese cele mai influente, active și vocale sunt preferate
de decidenții politici?
 De ce prevalează compromisurile și soluțiile sub-optimale

față de perspectiva strict tehnică și rațională?
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Categorii de analize de politici publice
 Analiza normativă, valorică, legală
 Analize de eficacitate (analiza de impact)
 Analize de eficiență (analiza cost-beneficiu)
 Analize calitative de proces
 Analiza logică (coerența internă, pe verticală și orizontală a PP)
 Analize empirice (experimentale, analize comparative, studii de caz)
 Analiza de conținut a politicii publice
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Aspecte esențiale ale analizei cost-beneficiu
 catalogarea sistematică a efectelor unei politici publice în: 

beneficii (pro)
costuri    (contra)
 atribuirea de valoare monetară efectelor inventariate
 determinarea beneficiului net (beneficii minus costuri) în raport cu situația dată
 eficiența prevalează în fața echității
 evaluarea bănească a unor valori care nu se comercializează pe o piață:

viața; sănătatea
 alocarea eficientă a resurselor publice limitate
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Etapele efectuării unei analize cost-beneficiu
 Specificarea setului de soluții alternative de acțiune și intervenție. 
 Analiza stakeholderilor: 

- câștigători
- perdanți
 Selectarea indicatorilor de măsură. 
 Cuantificarea estimativă a impacturilor cantitative pe durata de viață 

a implementării politicii publice:
- outputuri raportate la inputuri
- rezultatele produse raportate la resursele necesare
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Etapele efectuării unei analize cost-beneficiu (continuare)
 Cuantificarea bănească a tuturor impacturilor cantitative.
 Actualizarea cu inflația a valorii actuale a beneficiilor și costurilor.
 Calcularea valorii beneficiului net actual 

(beneficiile minus costurile actualizate)
pentru fiecare alternativă de acțiune în parte. 
 Efectuarea analizei de sensibilitate. 
 Formularea unei recomandări către decidentul public 

pe baza valorii nete actualizate a beneficiului (VNA). 
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Lentilele politice și birocratice 
de poziționare publică a 
decidenților și funcționarilor
 vigilenții
 prudenții
 analiștii
 cheltuitorii
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Principii și criterii de analiză
 Optimul Pareto al alocării eficiente a resurselor
 Beneficiul net pozitiv și transferurile compensatorii
 Costul de oportunitate
 Disponibilitatea de a plăti
 Combinațiile de politici cu efect sinergetic
 Eliminarea sau descurajarea prin taxare a preferințelor 

inacceptabile social sau moral sau care afectează sănătatea
 Utilizarea ponderărilor distribuționale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



Deciziile complexe multi-criteriale
 Compromisul se atinge prin colaborare și decizii participative. 
 Compromisuri dificile, care implică numeroși decidenți și stakeholderi. 
 Valori și divergente, și incompatibile simultan. 
 Matrici decizionale ponderate în funcție de importanța criteriilor pentru 

decidenți și beneficiari. 
 Transparența criteriilor utilizate și a ponderii lor. 
 Criterii de evaluare cu valoare simbolică pentru diverse categorii. 
 Criterii frecvent utilizate: 

fezabilitatea tehnică și administrativă; acceptabilitatea politică; 
eficacitatea; eficiența; echitatea; costurile; calitatea vieții. 
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Modulul 8: 
Monitorizarea și evaluarea rezultatelor politicii publice.
Principii orizontale ale unei politici publice sănătoase:
eficiența; eficacitatea; echitatea socială; dezvoltarea durabilă;
egalitatea de șanse; nediscriminarea; egalitatea de gen
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Statul într-o lume în schimbare
 Dezvoltarea economică durabilă este condiționată de o bună guvernare. 
 Acțiunile colective ale statului trebuie să fie:

eficiente
adaptate la resursele și capacitățile sale de guvernare

 Calitatea vieții depinde de calitatea răspunsurilor guvernării la 
problemele societății. 
 Conștientizarea, asumarea și reflectarea asupra problemelor preced 

conceperea soluțiilor potrivite.
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Premisele unei monitorizări și evaluări eficiente
 Argumentarea detaliată a fundamentării politilor publice prin studii de impact.
 Calitatea ridicată a reglementărilor.
 Gradul de acoperire a indicatorilor de performanță.
 Responsabilizarea decidenților și funcționarilor în raport cu rezultatele urmărite.
 Evitarea introducerii PP pe ordinea de zi suplimentară a ședințelor de guvern.
 Resurse umane și financiare suficiente alocate monitorizării și evaluării.
 Tratarea procedurilor de monitorizare și evaluare ca activități curente, 

nu situații excepționale.
 Proceduri sistematice de evaluare a impactului, internalizate de sistemul public.
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 Capacitatea sistemelor
administrative şi politice 
de a atrage parteneri constructivi: 
- din rândul societăţii civile
- din comunitatea de afaceri
- din mediul universitar

 Tratarea bunei reglementări 
ca pe o investiție în viitor.
 Depășirea rezistenței la schimbare prin:

- comunicare extinsă între cei implicați
- transparența procesului de PP
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 Asigurarea unui cadru de consultare extinsă 
în toate etapele de elaborare a PP.
 Depășirea formalismului consultării.
 Mecanisme clare şi eficiente de sancţionare

în cazul nerealizării analizelor de impact 
propuse.

 Responsabilizarea factorilor politici și 
administrativi pentru succesul politicilor 
adoptate. Corelarea carierei și salarizării 
de performanța politicilor implementate.

Factorii critici ai implementării bunei guvernări



 role-playing
 tree diagrams
 brainstorming
 citizens juries
 policy exercises
 needs assessment
 cross impact analysis
 participatory planning
 consensus conferences
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 participatory assessment
 scenario building exercise
 mapping and mind mapping
 systematic client consultation
 forecasting and futures wheels
 paneluri de experți și focus grupuri
 monitoring and evaluation techniques
 relevance trees and morphological analysis
 regulatory negotiation and the rulemaking process

Trusa de metode și tehnici participative validate internațional



Metode și tehnici recomandate de monitorizare și evaluare
 observația directă sau participativă
 studiul de caz
 intervievarea actorilor implicați
 analiza documentelor sociale:

regulamente; rapoarte; studii; bilanțuri
 situații statistice oficiale: 

an-la-an; trimestru la trimestru; lună la lună
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M e t o d e  d e 
monitorizare 
ș i  evaluare

 administrative 
tradiționale
 calitative
 cantitative



Caracteristicile indicatorilor de performanță urmăriți
 relevanța
 claritatea
 rezonabilitatea cost-efort
 comparația cu perioadele anterioare
 simplitatea de înțelegere și prezentare
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Metodele administrative tradiționale de monitorizare și evaluare
 inspecția
 auditul
 controlul
 colectarea periodică de date privind 

resursele consumate [raportate la]
activitățile realizate și rezultatele obținute
 respectarea termenelor de realizare din planul de monitorizare
 atingerea indicatorilor de performanță din planul de monitorizare
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 punctajul ponderat
 interviuri
 discuții în focus grupuri
 analiza documentelor
 discuțiile cu experții
 studiile de caz

monitorizarea mass media
 jurnale de activități
 analiza datelor secundare
 analiza de text
 percepția beneficiarilor asupra

calității și experienței serviciilor
publice livrate
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Metodele calitative de monitorizare și evaluare



Metodele cantitative de monitorizare și evaluare
 analiza statistică
 cercetarea pe eșantion reprezentativ
 analiza datelor secundare
 analiza cost-beneficiu

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



Actorii relevanți care trebuie implicați în evaluare
 destinatarii eligibili (beneficiarii)
 actorii implicați în livrarea politicii publice
 furnizorii serviciilor publice
 contractorii și experții independenți
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Ce se măsoară în etapa de monitorizare
 eficienţa politicii publice:

maximizarea rezultatelor=outputs 
în raport cu resursele investite=inputs

 eficacitatea politicii publice:
raportul dintre
rezultatele=obiectivele obţinute şi
rezultatele=obiectivele ce trebuia atinse

 corespondenţa obiectivelor stabilite
cu acţiunile propuse spre implementare
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Ce cuantifică evaluarea
 rezultatele obţinute

în urma implementării
 furnizează bazele următorului

ciclu de politici publice
 emiterea unor judecăți de 

valoare privind:
impactul
efectele
rezultatele generate



tipuri

 indicatori de rezultate și impact 

 indicatori de eficacitate

 indicatori de eficiență

 indicatori de activitate și proces
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exemple

 volumul de produse și servicii furnizate

 outcomes

 rezultate obținute vs resurse consumate

 numărul de ore lucrate
 numărul de sarcini rezolvate

Indicatori de performanță



Principii orizontale 
ale politicilor publice

 echitatea socială
 dezvoltarea durabilă
 egalitatea de șanse
 nediscriminarea
 egalitatea de gen
 accesabilitatea
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