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Capitolul 1. 
Regulamente și concepte privind elaborarea politicilor publice 

 
Politicile publice transparente, vizibile și cuantificabile pentru public dau măsura științei guvernării, 
capacității de bună guvernare și permit dezvoltarea unei discuții transparente în jurul acestora. 
Deciziile inteligente și coerente trebuie dezvoltate în jurul unei viziuni de guvernare. Cetățenii se 
așteaptă de la guverne să aibă capacitatea de a produce politici publice ca direcții de acțiune 
pentru rezolvarea problemelor. 

 
Majoritatea problemelor sunt interconectate, fiind vorba despre mănunchiuri de probleme 
asociate. Când se schimbă o politică, acțiunile care au loc în cadrul ei sunt reconfigurate pentru a 
produce rezultate diferite. 

 
Acțiunea sau inacțiunea (menținerea situației de fapt, a status-quo-ului) sunt alese deliberat de 
autoritățile publice care au calitatea de policy maker. Deci, politicile publice sunt modalități de 
rezolvare a problemelor sau de valorificare a oportunităților, având o valoare instrumentală, de 
unelte care reflectă valorile și scopurile guvernării. 

 
O politică publică este, așadar, un ghid de acțiune, un plan, un cadru, un curs al acțiunii sau al lipsei 
acesteia, menit să răspundă unor probleme apărute în cursul guvernării, ceea ce guvernele aleg să 
facă (sau să nu facă), reflectând opțiunile și alegerile guvernanților. Ea este un construct mental de 
idei logice bazate pe dovezi și argumente și care au în spate un plan de acțiuni și un program de 
implementare. 

 
Cei care au puterea de a concepe politici trebuie să recunoască și să definească problemele, 
precum și cauzele (factorii) care au dus la apariția acestora și efectele lor în spațiul public, adică 
faptul că ceva nu este în regulă - în urma monitorizării unor indicatori macroeconomici și sociali; să 
clarifice scopurile generale și specifice urmărite prin politica publică, adică ce urmăresc să 
îmbunătățească sau optimizeze; să indice instrumentele sau mijloacele legitime prin care vor 
aborda problemele, vor implementa politica publică și își vor îndeplini scopurile, încurajând sau 
descurajând anumite comportamente ale populației sau firmelor [13, p.20]. 

 
Eugene Bardach a dezvoltat o abordare a analizei de politici publice în opt pași ca parte a ciclului 
de politici publice ce include: identificarea problemelor; analiza politicii publice; definirea 
instrumentelor de politici publice; consultarea publică; luarea deciziei; implementarea și evaluarea 
rezultatelor. 

 
Abordarea secvențială include următoarele opt etape: definirea problemei; colectarea dovezilor; 
construirea alternativelor; alegerea criteriilor de selecție; proiectarea rezultatelor urmărite; 
confruntarea alternativelor; alegerea soluției optime (compromisului) și luarea deciziei de 
implementare; vânzarea soluției prin expunerea unei povești convingătoare [3, p.16]. 
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Cele șapte principii ale unei politici publice sănătoase, propuse de Mackinac Center for Public 
Policy, aplicabile oricărei chestiuni politice într-o economie liberă și într-o societate democratică, 
pornesc de la premisa că economiile bazate pe proprietate privată și piețe libere sunt superioare 
ca rezultate economiilor bazate pe proprietatea de stat și pe planificarea centralizată a alocării 
resurselor: 

1. Oamenii liberi nu sunt egali din perspectiva veniturilor și averii, iar oamenii egali economic nu 
sunt liberi, ci egalizați în jos cu forța. Egalitatea în fața legii diferă de egalitatea economică produsă 
de interacțiunea cu piețele libere. Suntem diferiți în privința talentelor, profesionalismului, 
spiritului de gospodărire și economisire și hărniciei și, în mod natural, avem rezultate diferite. 
Statul nu poate trage un om în sus decât împingând un altul în jos, limitându-i spiritul 
antreprenorial și de inițiativă. 

2. Tindem să avem grijă de lucrurile care ne aparțin; în schimb, neglijăm ceea ce nu aparține 
nimănui sau tuturor. Statul trebuie să evite să aplice tactica salamului pentru a tăia mici felii din 
drepturile de proprietate privată pe care să le socializeze în folosul tuturor, dar fără controlul 
nimănui. 
3. O politică publică înțeleaptă ține cont de efectele pe termen lung asupra tuturor celor interesați 
și afectați, nu doar de efectele pe termen scurt care îi fac să profite pe puțini în dauna multora. 
Adulții responsabili nu se pot comporta ca niște copii răzgâiați, centrați doar pe sine, pe aici și pe 
acum. Problemele cu care ne confruntăm în prezent sunt rezultatul faptului că undeva, în trecut, 
niște decidenți politici de proastă calitate au privit ziua de astăzi ca pe un viitor îndepărtat pe care 
îl puteau neglija. 

4. Obții mai mult din ceea ce stimulezi și încurajezi, dar dacă descurajezi ceva prin taxare vei avea 
mai puțin din care să te îndestulezi. Contribuabilii nu sunt niște oi care se aliniază disciplinat pentru 
a fi tunse. Deficitele publice trebuie tratate prin reducerea cheltuielilor guvernului, iar o economie 
aflată în recesiune nu trebuie spoliată  de ultimele resurse de supraviețuire prin suprataxare. 
Descurajezi munca dacă o suprataxezi, încurajezi creșterea numărului de asistați sociali dacă le 
crești necondiționat beneficiile și stimulezi antreprenoriatul dacă îl încurajezi printr-un mediu de 
afaceri favorabil, predictibil și debirocratizat. 

5. Nimeni nu cheltuiește banii altuia cu aceeași grijă pe care o au față de banii proprii. Cel mai mult 
risipesc intermediarii, persoanele care folosesc banii cuiva pentru a cumpăra ceva altcuiva. 
Guvernul este cel mai prost administrator al banilor contribuabilului. 

6. Guvernele nu au nimic de oferit altcuiva pe care nu l-au luat mai întâi de la altcineva. Un stat 
suficient de mare și de puternic pentru a promite tot ce îți dorești este suficient de abuziv pentru 
a-ți lua tot ce ai. La fel ca focul, un guvern este fie un servitor periculos ce trebuie atent 
supravegheat și controlat, fie un stăpân înspăimântător și nemilos atunci când devine prea 
puternic. Oamenii liberi în gândire și independenți în acțiune nu caută soluții de supraviețuire și 
dezvoltare de la guvern. Întreabă-te mereu cine plătește pentru ceea ce tu primești dacă nu vrei să 
fii permanent cu mâna în buzunarul altcuiva. 

7. Libertatea face diferența în lume. Pentru a oferi ceva, de obicei protecție și siguranță, orice 
politică publică cere un compromis: renunțarea la o parte din libertate [17]. 
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Politicile publice ce transpun în acțiune prioritățile guvernamentale trebuie să reprezinte un 
barometru al bunei guvernări și managementului public reflectat în calitatea vieții, bunăstarea și 
satisfacția cetățenilor și mediului de afaceri ca beneficiari ai serviciilor publice. 

 
Dincolo de alocarea optimă a resurselor bugetare și de evoluția PIB per locuitor, buna guvernare 
trebuie să asigure bunăstarea și fericirea alegătorilor. De aceea, Gallup măsoară Well-Being Index, 
World Happiness Report corelează migrația internă și internațională cu nivelul de fericire al 
oamenilor, oamenii de HR se rebranduiesc ca Chief Happiness Officer, iar Regatul Bhutan utilizează 
în mod tradițional ca indicator de performanță Gross National Happiness Index. "GNH is more 
important than GDP". (GDP = Gross Domestic Product sau  PIB.) În Constituția țării chiar este 
prevăzut faptul că "if the government cannot create happiness and peace for its people, then there 
is no purpose for government to exist". 

 
Abordarea tradițională a politicilor publice cu care ne-am obișnuit în România este cea de sus în 
jos, administrativă, clientelară și autoritară, gândită  în folosul sistemului public și al reducerii 
efortului funcționăresc de implementare și administrare. 

Din contră, abordarea modernă a reformării politicilor publice,  rațională, transparentă și 
participativă este cea de jos în sus, pornită de la firul ierbii, de la nevoile și percepțiile 
beneficiarilor, de la rezultatele și efectele asupra dezvoltării mediului de afaceri. 

 
În guvernarea sub imperiul urgenței, al ordonanțelor de urgență, abordarea tradițională a 
politicilor publice economisește timp pentru rapiditatea deciziilor, într-adevăr, dar abordarea 
modernă sporește implicarea, transparența, participarea și gradul de acceptare a consecințelor 
(outcomes) prin empowerment și sentimentul că ești parte a procesului decizional. 

 
Consultarea stakeholderilor (actorilor interesați și afectați de o anumită politică publică) ar trebui 
să aibă loc în toate etapele procesului de elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a 
politicii publice, începând de la definirea problemei la inventarierea şi evaluarea soluţiilor 
alternative, la alegerea argumentată a soluţiei optime şi, în final, monitorizarea şi evaluarea 
rezultatelor în implementare. 

 
O astfel de abordare ar contribui la responsabilizarea managementului public pentru atingerea 
obiectivelor de performanţă, la  alocarea  corectă  a  resurselor publice și cheltuirea  eficientă a 
banului public. Se reduc și riscurile unei decizii pur politice sau administrative care nu ţine cont de 
eficienţa şi transparenţa cheltuirii resurselor. 

 
Dispozițiile Legii transparenței decizionale 52/2003 se aplică și documentelor de politici publice, 
adică instrumentelor de decizie prin intermediul cărora sunt identificate posibilele soluţii pentru 
rezolvarea problemelor de guvernare. 

 
Pentru a ne implica activ în creionarea politicilor publice, e necesar însă să ne creștem 
competențele de formulare și promovare argumentată a politicilor publice alternative în interiorul 
societății civile, partenerilor sociali și mediului de afaceri. 
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Know-how-ul asociat procesului de elaborare a politicilor publice va deveni tot mai valoros în viitor 
acelora ce vor să fie luați în serios ca parteneri de dialog în procesul de luare și influențare a 
deciziilor publice. 

La fel de importantă este delimitarea rolului specialiștilor (funcționarilor publici) din administrația 
publică și al decidenților politici în procesul de formulare a politicilor publice: 

■ Scopul, obiectivele, prioritățile și strategiile sunt definite la nivel politic, acolo unde se iau și 
deciziile. Numai politicienii aleși sunt mandatați de către societate să ia decizii și să fie responsabili 
din punct de vedere politic în fața electoratului pentru deciziile luate. Strategiile, programele, 
planurile strategice și memorandumurile sunt aprobate politic în guvern. 

■ Argumentarea și fundamentarea structurată a variantelor alternative de soluționare (opțiunilor 
de politici publice) este, însă, un serviciu tehnic și profesional oferit de funcționarii publici sau de 
experții externi. Ei adoptă și deciziile privind opțiunile de politici publice recomandate. Analizele de 
politici publice sunt, de asemenea, de competența înalților funcționari specializați din unitățile de 
politici publice (UPP), coordonați de secretarii generali ai ministerelor. 

Procesul de elaborare a politicilor publice în România a fost unul solicitat şi susţinut de organizaţii 
internaţionale (Comisia Europeană, Banca Mondială) şi a fost impus ca o reformă de tip top-down 
(de sus în jos), presupunând modificarea perspectivelor în evaluarea activităţilor desfăşurate în 
cadrul administraţiei: trecerea de la o perspectivă orientată către perpetuarea instituţiilor la una 
orientată către rezultatele activităţii acestora. 

Domeniile majore de politici publice sunt: politica bugetară; politica fiscală; politica financiar- 
monetară; politicile industriale; politicile privind serviciile publice (costrucții, locuințe, comercială, 
servicii sociale); politicile în domeniul mediului de afaceri și concurenței; politicile privind 
transporturile; politica de comunicații și servicii informaționale; politica agricolă și de prelucrare a 
produselor agricole; politica resurselor minerale; politica publică regională și privind 
descentralizarea; politica publică privind mediul și dezvoltarea durabilă; politica publică privind 
administrația publică (debirocratizarea, e-policy); politica culturală; politica educațională; politica 
de sănătate publică; politicile sociale și de ocupare; politica privind turismul, sportul și tineretul; 
politica externă; politica privind apărarea, ordinea publică și siguranța națională; politica publică 
privind justiția și lupta împotriva corupției și criminalității organizate. 

Principalele direcții de reformă în domeniul politicilor publice privesc introducerea sistemului de 
planificare strategică și bugetară (bugetarea multianuală pe programe), reforma managementului 
cheltuielilor publice, evaluarea costurilor administrative pe baza modelului costului standard. 

Modernizarea presupune și dezvoltarea unor abilități noi la elaboratorii și cercetătorii de politici: 
conducerea eficientă a consultărilor publice; sintetizarea și asimilarea unor cantități mari de 
informație; înțelegerea contextului politic și internațional; viziunea pe termen lung; managementul 
relațiilor complexe cu jucătorii cheie; abilități de prezentare și comunicare; cunoștințe de 
economie, sociologie și statistică; familiarizarea cu disciplina de management al proiectului; 
managementul riscurilor [16]. 
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Capitolul 2. 
Cadrul instituțional și procedural pentru elaborarea politicilor publice 

 
Elaborarea politicilor publice este un serviciu tehnic şi profesional furnizat de funcţionarii publici 
sau de experți tehnici externi pentru a asigura o argumentare şi fundamentare completă şi 
structurată a tuturor informaţiilor privind variantele şi deciziile posibile. 

Principiile pentru o reglementare eficientă sunt: necesitatea, proporționalitatea, subsidiaritatea, 
transparența, răspunderea, accesibilitatea și simplitatea. Grupul Mandelkern pentru o 
reglementare mai bună a fost constituit pentru a simplifica cadrul de reglementare. 

Există diferite tipuri de documente de politici publice folosite în practică: strategii de dezvoltare, 
reformă, restructurare, programe, propuneri de politici publice, planuri, memorandumuri, 
parteneriate public-private și note informative. Concentrarea atenției este asupra programelor de 
guvernare, strategiilor, planurilor și propunerilor de politici publice. 
■ Strategia: este un document de politici publice pe termen mediu și lung care definește politica 
guvernului cu privire la un anumit domeniu de politici publice. 
■ Planul: este un document menit să asigure implementarea pe termen scurt și mediu a strategiilor 
și politicilor publice. 
■ Propunerea de politici publice: este un document de politici publice destinat rezolvării unor 
probleme de politici publice specifice. 

Instrumente precum managementul public orientat spre performanță, cadrul de cheltuieli pe 
termen mediu și abordarea participativă a procesului decizional sunt dezvoltate și folosite de UE și 
OECD pentru a asigura punerea în aplicare a principiilor guvernării democratice și concordanța cu 
nevoile reale ale societății. Instrumentele politicilor publice se constituie dintr-o gamă variată de 
metodologii de planificare și previzionare și din proceduri sistematizate de luare a deciziilor bazate 
pe eficiență și calitate. 

Pentru a se atinge obiectivul Strategiei Lisabona de a crea economia cea mai competitivă și 
dinamică din lume, statele membre ale Uniunii Europene trebuie să fie capabile să utilizeze 
planificarea bugetară și a politicilor publice pe termen mediu și lung, inclusiv inițiative precum o 
mai bună reglementare, analize de impact a politicilor publice și îmbunătățirea consultării și 
participării structurilor societății civile în elaborarea politicilor publice. 

Elementele cheie de care trebuie să ținem cont în procesul de elaborare a politicii publice 
alternative au un format care trebuie să respecte formatul standard solicitat experților în politici 
publice din unitățile de politici publice ale ministerelor (UPP) pentru a fi acceptat de decidentul 
politic și implementat. 

Modelul formularului propunerii de politici publice ce detaliază rubricile și elementele care trebuie 
completate, precum  și instrucțiunile de completare a fiecărui capitol și fiecărei secțiuni sunt 
cuprinse în H.G. 775/2005 și în H.G. 523/2016 astfel: 
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H.G.  775/2005  -  Regulamentul  privind  procedurile  de  elaborare,  monitorizare  și  evaluare  a 
politicilor publice la nivel central 

 

Anexele cuprind modelul de: 
- Formular propunere de politici publice cu instrucțiuni de completare 
- Plan de acțiune de implementare a propunerii de politici publice 
- Metodologia de monitorizare și evaluare a implementării politicii publice 

 
■ Formularul propunerii de politici publice cuprinde următoarele rubrici: 

 

[1.] Instituția inițiatoare 

[2.] Definirea și descrierea (formularea) problemei de politici publice cuprind: 
- Analiza de identificare a problemelor care apar pe parcursul guvernării și au un impact economic, 

social și ecologic semnificativ, producând deviații de la programul de guvernare sau de la 
strategiile sectoriale. 

- Prioritizarea problemelor identificate - prin: analiza cauză-efect, care merge la rădăcina sau sursa 
primară a problemelor; analiza de impact; măsurarea efectelor ce ar putea fi soluționate prin 
rezolvarea problemelor și raportarea lor la efortul de implementare; atașarea unui grad de 
importanță și urgență problemelor identificate. 

- Selectarea problemei prioritare pe care o vom aborda în propunerea de politică publică (o singură 
problemă critică sau vitală din lista de probleme). Se va preciza domeniul major de intervenție 
(acțiune). 

- Descrierea / formularea problemei prioritare abordate. 
- Analiza stakeholderilor în vederea consultării părților interesate. 
- Consultarea părților interesate asupra prioritizării problemelor și cauzelor acestora. 

[3.] Denumirea politicii publice 

[4.] Scopul: situația existentă la sfârșitul procesului de implementare 

[5.] Obiectivele generale/obiective specifice 
- Obiectivele generale: direcțiile majore de acțiune 
- Obiectivele specifice: etapele intermediare pentru îndeplinirea obiectivelor generale (SMART) 

[6.] Beneficiari 
Se vor preciza beneficiarii direcți cărora li se adresează politica publică, precum și cei indirect 
afectați prin consecințele politicii publice asupra beneficiarilor direcți. Se vor detalia caracteristicile 
socio-economice ale grupurilor și comunităților vizate de politica publică, cu menționarea sursele 
de date statistice utilizate. 

[7.] Variante 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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Variantele alternative de soluționare sunt soluții tehnice de rezolvare a unei probleme de politici 
publice. Trebuie identificate minimum trei variante alternative de soluționare a problemei și apoi 
consultate părțile interesate rezultate din analiza stakeholderilor asupra acestor variante. Pentru 
fiecare dintre variante se identifică și evaluează estimativ impactul economic, social, bugetar și 
ecologic. 

[8.] Procesul de consultare 
- Organizații consultate: lista stakeholderilor. 
- Rezultatul consultării: trebuie să se concretizeze în definirea variantelor  alternative de 

soluționare propuse și sintetizarea punctelor de vedere și pozițiilor exprimate de organizațiile 
consultate (procesul verbal al consultării publice sau raportul sinteză al audierii publice). 

[9.] Varianta de soluționare a problemei de politici publice recomandată și fundamentarea ei 
- Fundamentarea celor trei variante alternative de politici publice prin realizarea unor analize de 

politici publice. Tipuri de analize de politici publice pentru selecția și fundamentarea variantei de 
politici publice alternative: de fezabilitate administrativă și tehnică; de oportunitate politică; de 
coerență logică; de risc; cost-beneficiu (eficiență); de impact detaliat (eficacitate), obligatoriu de 
făcut; legală, valorică și normativă (compatibilitatea cu Constituția, cu legislația în vigoare și cu 
acquis-ul comunitar); analize comparative cu politicile publice care s-au bucurat de succes în alte 
țări; analiza stakeholderilor ce vor fi invitați la consultările publice. 

- Alegerea/selecția variantei recomandate să fie adoptată spre implementare. În alegerea variantei 
recomandate, se ține cont de programul de guvernare și de strategiile sectoriale, precum și de 
problemele apărute pe parcursul guvernării (analiza problemelor sectoriale). 

- Fundamentarea aprofundată a variantei recomandate să fie adoptată spre implementare: 
motivarea alegerii. În motivarea variantei recomandate se vor prezenta: beneficiile; riscurile; 
impactul detaliat; grupurile vizate; modalitățile și termenele de monitorizare și evaluare; 
indicatorii de performanță. De asemenea, se vor stabili termenele preconizate și bugetul estimat 
de implementare 

 

■Planul de acțiune pentru implementarea variantei de politici publice recomandate trebuie să 
menționeze: 
- activitățile și subactivitățile necesare implementării; 
- termenul de realizare (data-limită pentru realizarea activităților și subactivităților); 
- responsabilul și persoana de contact; 
- bugetul defalcat pe categorii/capitole de cheltuieli; 
- rezultatele așteptate (cuantificate în detaliu); 
- raportul de monitorizare (menționând termenele de realizare corelate cu milestones/bornele 

asociate finalizării activităților); 
- raportul de evaluare (menționând termenul de realizare corelat cu milestones/bornele asociate 

finalizării activităților). 
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Implementarea unei politici publice se realizează prin adoptarea unor acte normative sau prin 
programe bugetare dedicate. 

Politicile publice prioritare acceptate de guvern obțin statutul de Noi Inițiative de Finanțare (NIF) și 
sunt incluse în ciclul general de elaborare a bugetului. 

Modul de planificare a resurselor bugetare pentru politicile publice pe termen mediu ține cont de 
cadrul de cheltuieli pe termen mediu. 

 

■ Metodologia de monitorizare și evaluare a politicii publice 

Monitorizarea este o 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. 

Ea evidențiază: modificările instituționale și asupra grupului țintă de beneficiari ai politicii publice; 
costurile implementării (costul preconizat și costul realizat); respectarea termenelor (termen 
preconizat și realizat) și activităților din planul de acțiune; întârzieri, neconcordanțe, depășiri de 
buget. 

Se urmăresc atât indicatori de monitorizare administrativi (planificarea eficientă, încadrarea în 
termene și bugete/costuri), cât și indicatori sectoriali de performanță (dezvoltare economică și 
umană, îmbunătățirea mediului și eficienței energetice). 

Evaluarea utilizează informațiile colectate în etapa de monitorizare pentru a formula concluziile 
finale privind desfășurarea activităților planificate, atingerea sau nu a rezultatelor politicii publice 
implementate și încadrarea în costurile și termenele planificate. 

Se urmărește gradul de realizare a obiectivelor politicii publice: s-a rezolvat total sau parțial 
problema de politici publice; ce aspecte ale procesului de planificare a politicii publice (ciclului 
politicii publice) trebuie reluate? 

Obiectivele stabilite prin propunerea de politici publice sunt comparate cu obiectivele realizate 
extrase din consultarea rapoartelor de monitorizare. 

 
 
H.G.  523/2016   pentru  modificarea  și  completarea   Regulamentului  privind   procedurile   de 
elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central aprobat prin H.G. 775/2005 

 
Propunerea de politică publică va include un rezumat de maximum două pagini în care vor fi 
prezentate, pe scurt: problema de politică publică abordată; scopul și obiectivele; opțiunile luate în 
considerare; opțiunea recomandată; principalele argumente în acest sens; costul bugetar total 
estimat al implementării; bugetul estimat. Astfel, propunerea de politică publică va avea 
următoarele părți componente: 
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Titlul 
[tema propunerii de politică publică] 

 
[Secțiunea 1.] 
Argumente pentru inițierea propunerii de politică publică 

Se va defini problema care a generat inițierea propunerii de politică publică răspunzându-se la 
următoarele întrebări: 
- Care este problema care necesită acțiunea Guvernului? 
- Care  sunt  cauzele  și  efectele  problemei?  Document  de  elaborat:  diagrama  cauză-efect  prin 

metoda arborelui problemei. 
- Prezentarea datelor statistice și analizelor care susțin definirea problemei. 
- Ce grupuri sunt afectate și în ce măsură? Document de elaborat: analiza stakeholderilor. Sunt 

afectate grupurile vulnerabile? 
- Ce implicații ar putea avea lipsa de acțiune guvernamentală în domeniu? 
- Care sunt documentele de politici publice naționale și europene relevante pentru politica publică 

propusă? 
- Care  este  obiectivul  strategic  din  Planul  Strategic  Instituțional  al  ministerului  căruia  îi  este 

subsumată politica publică propusă? 
 
[Sectiunea a 2-a] 
Scopul și obiectivele propunerii de politică publică 

Se vor defini: 
- Scopul propunerii de politică publică (starea generală de lucruri care trebuie îmbunătățită) 
- Obiectivele generale 
- Obiectivele specifice - SMART 
- Obiectivele operaționale - SMART 

 
[Sectiunea a 3-a] 
Descrierea opțiunilor de soluționare a problemei/problemelor identificate 

Se vor descrie minimum 3 opțiuni, inclusiv scenariul de referință (status-quo/situația actuală în 
vigoare) - în mod obligatoriu. Opțiunile se corelează cu cauzele problemei și cu obiectivele politicii 
publice. Preferabil, opțiunile se vor exclude una pe alta. 

 
[Sectiunea a 4-a] 
Identificarea și evaluarea impactului 

Pentru fiecare dintre opțiunile descrise în cadrul secțiunii a 3-a, vor fi evaluate următoarele tipuri 
de impact: 
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[4.1.] Impactul economic și asupra mediului de afaceri 
Pentru fiecare dintre opțiunile identificate se vor estima: 
- impactul macroeconomic 
- impactul asupra investițiilor publice 
- impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat 
- impactul asupra mediului de afaceri 
- impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 
- impactul asupra serviciilor publice furnizate de instituțiile administrației publice centrale și locale 
- cuantumul beneficiilor economice 
- cuantumul costurilor economice 

 
[4.2.] Impactul bugetar și financiar 
Pentru fiecare dintre opțiunile identificate se vor estima: 
- costurile și veniturile generate de inițiativă asupra bugetului de stat, 

precum și impactul (+/-) rezultat 
- costurile și veniturile generate de inițiativă asupra bugetelor locale, 

precum și impactul (+/-) rezultat 
 
[4.3.] Impactul social 
Pentru fiecare dintre opțiuni se vor descrie: 
- impactul asupra grupurilor țintă identificate 
- impactul asupra grupurilor vulnerabile, așa cum sunt definite de art.6, lit.p din Legea asistenței 

sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare (grupul vulnerabil desemnează persoane sau 
familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza 
unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii 
care conduc la vulnerabilitate economică şi socială) 

- impactul asupra serviciilor sociale 
 
[4.4.] Impactul asupra mediului înconjurător 
Pentru fiecare dintre opțiuni se vor descrie și estima: 
- impactul asupra utilizării resurselor naturale 
- impactul asupra speciilor protejate, habitatelor naturale, ariilor protejate și peisajelor 
- impactul asupra calității mediului 

 
Pentru estimarea costurilor administrative se va utiliza metoda costului standard. 

 
[Secțiunea a 5-a] 
Selectarea opțiunii 

Va fi prezentată detaliat opțiunea selectată, argumentându-se decizia inițiatorului în acest sens: 
răspunde scopului, beneficiile depășesc costurile, riscurile pot fi controlate. 
Pentru compararea opțiunilor și selectarea celei recomandate se va utiliza analiza multicriterială. 
Se vor preciza indicatorii de impact și rezultat care vor fi monitorizați. 
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[Secțiunea a 6-a] 
Procesul de consultare publică 

Se va întocmi un raport al consultării publice ce va fi anexat propunerii de politică publică și care va 
conține informații cu privire la: 
- asociațiile legal constituite consultate 
- fundamentarea alegerii acestora 
- recomandările propuse de organizațiile neguvernamentale, recomandările relevante acceptate de 
inițiator, precum și cele neacceptate (însoțite de o scurtă justificare a nepreluării lor) 

 
[Secțiunea a 7-a] 
Măsuri postadoptare 

Vor fi incluse informații cu privire la: 
- Actele normative subsecvente ce urmează a fi elaborate după adoptarea propunerii de politică 

publică, cu precizarea termenelor estimate pentru aprobarea acestora de către Guvern sau 
Parlament. 

- Alte măsuri ce sunt necesare ca urmare a adoptării propunerii de politică publică, cu precizarea 
termenelor aferente realizării lor. 

- Descrierea modalității în care se va monitoriza și evalua implementarea propunerii de politică 
publică. Descrierea indicatorilor utilizați în acest sens. 

 
Planul de acțiune al implementării propunerii de politică publică (PPP) trebuie să menționeze: 
- Obiectivul 
- Măsura / actul normativ în vederea implementării propunerii de politică publică - 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 evaluare 

 
Crearea unui sistem coerent de măsurare a performanțelor în instituțiile publice este o etapă 
importantă în vederea dezvoltării ulterioare a analizelor de impact ex-ante și ex-post care compară 
rezultatele obținute cu rezultatele dorite și resursele consumate cu cele alocate inițial. 

 
Un sistem îmbunătățit / eficient de formulare a politicilor publice în cadrul administrației publice 
trebuie să crească treptat rolul indicatorilor "eficacitatea guvernării" și "calitatea reglementării" 
stabiliți de Institutul Băncii Mondiale în studiul "Imaginea de țară conform indicatorilor de 
cercetare privind guvernarea (GRICS) [34]. 
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H.G.  561/2009  -  Regulamentul  privind  procedurile,  la  nivelul  Guvernului,  pentru  elaborarea, 
avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice 
și 
Memorandumul privind îmbunătățirea procesului decizional la nivelul administrației publice centrale 

 

Elemente esențiale: 
- Documentele de politici publice sunt strategia, planul și propunerea de politici publice. 
- Pentru asigurarea consultărilor preliminare cu partenerii sociali, autoritățile publice inițiatoare au 

obligația să supună proiectele de acte normative cu caracter economico-social analizei comisiilor 
de dialog social constituite la nivelul administrației publice centrale. 

- Pentru asigurarea consultărilor preliminare cu structurile asociative  ale  autorităților 
administrației publice locale, autoritățile publice inițiatoare au obligația transmiterii proiectelor 
de acte normative președinților structurilor asociative (UNCJR, AMR, AOR, ACR). 

- Memorandumul poate fi elaborat în cazul în care este necesară o decizie a guvernului într-o 
anumită problematică. Memorandumul este un act intern al guvernului care va fi avizat de 
instituțiile implicate și va cuprinde descrierea respectivei probleme și propuneri pentru 
rezolvarea acesteia. 

- În scopul exclusiv al raportării și informării cu privire la evoluția procesului de soluționare a unor 
probleme specifice, la stadiul implementării documentelor de politici publice și/sau a actelor 
normative, inițiatorii elaborează și transmit guvernului o notă și tezele prealabile. 

- Se va asigura conexiunea politicilor și strategiilor publice cu bugetul și strategia fiscal-bugetară. 
- Coordonarea între buget și priorități se asigură prin Planul Strategic Instituțional. 
- Se va asigura alinierea între politicile publice ale guvernului și obiectivele de finanțare prevăzute 

în noile programe operaționale sectoriale pentru intervalul 2014-2020 și planurile propuse pentru 
2021-2027. 

- Avizele autorităților publice asupra propunerilor de politici publice pot fi: favorabile fără 
observații; favorabile cu observații și propuneri; negative (nefavorabile), caz în care trebuie 
motivate. Inițiatorul va întocmi o notă justificativă care să cuprindă modalitatea de însușire sau, 
după caz, argumentele care au condus la neînsușirea observațiilor și propunerilor. 

- Pentru eficientizarea procesului de avizare a documentelor de politici publice, în ziua stabilită 
pentru desfășurarea reuniunii de lucru pregătitoare a ședinței guvernului, secretariatul general al 
guvernului asigură cadrul necesar, inclusiv din punct de vedere logistic, pentru consultări formale 
și informale, la nivel decizional și de experți, dintre autoritățile publice inițiatoare și avizatoare. 

- În cazuri excepționale, prim-ministrul poate aproba ca pe durata desfășurării ședinței guvernului 
să fie luate în discuție și proiecte de documente de politici publice neînscrise pe agenda de lucru, 
dacă acestea reclamă o decizie urgentă a guvernului. 

- Secretariatul general al guvernului (SGG) publică pe pagina sa de internet documentele de politici 
publice aprobate de guvern, în baza de date a documentelor de politici publice, în termen de cinci 
zile lucrătoare de la aprobare. 
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- Documentele de politici publice trebuie încărcate în Sistemul Electronic de Urmărire a Politicilor 
(SAUP). 

- În componența Unităților de Politici Publice (UPP) se regăsesc manageri publici, consilieri pentru 
afaceri europene, personal contractual și funcționari publici cu pregătire în politici  publice, 
juridică și economică [30]. 

 
Alte acte normative care fac parte din cadrul instituțional și procedural al elaborării politicilor 
publice: 

Regulamentul din 10 octombrie 2007 privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, 
avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte 
normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, adoptat prin H.G. 
1226/10.10.2007, publicată în Monitorul Oficial 716/23.10.2007 

H.G.  870/2006  privind  aprobarea  Strategiei  pentru  îmbunătățirea  sistemului  de  elaborare, 
coordonare și planificare a politicilor publice la nivelul administrației publice centrale 

H.G.  523/2016   pentru  modificarea  şi  completarea   Regulamentului  privind   procedurile   de 
elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin H.G. 775/2005 

 
Este imperativ necesar ca autorităţile locale să faciliteze accesul societăţii civile la toate 
informaţiile de interes public, de o manieră organizată şi coerentă, consideră Institutul pentru 
Politici Publice. 

Procedurile standardizate pot contribui la eficientizarea procesului de consultare publică. 
Prezentarea informațiilor publice în format open data, de exemplu, poate crește transparența și 
credibilitatea instituțiilor publice. 

Printre măsurile urgente propuse autorităților publice pentru eficientizarea procesului de consultare 
publică se numără: 
- Dezvoltarea  unor  soluţii  tehnice  care  să  permită  transmiterea  input-urilor  din  partea  celor 

interesaţi în format electronic editabil, toate propunerile iniţiate urmând a fi publice; 
- Utilizarea metodelor neconvenţionale de consultare / comunicare de informaţii (exemplu: social 

media); 
- Înţelegerea consultărilor publice de către autorităţile publice ca fiind condiţii ale creşterii calităţii 

politicilor publice formulate prin utilizarea expertizei existente la nivelul societăţii civile,ci nu doar 
ca pe o obligaţie formală (inclusiv din perspectiva analizei interne, dar şi a raportării periodice 
privind utilizarea instrumentului Legii 52/2003); 

- Stabilirea momentului organizării unei dezbateri publice atunci când documentul supus dezbaterii 
se află aproape de forma sa finală; 

- Impunerea unor sancţiuni concrete pentru cei care nu respectă procedura de consultare, mai 
ales, direct pentru funcţionarii responsabili de acest lucru; 

- Formarea periodică obligatorie a funcţionarilor cu responsabilităţi în comunicare, informare și 
transparență decizională [1]. 
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Considerente critice privind calitatea guvernanței și consultărilor publice 

 
■ Expertul în politici publice Victor Giosan, analizând în octombrie 2015 calitatea guvernanței 
publice din România, își punea întrebarea dacă există o convergență reală a calității deciziilor 
publice și administrării politicilor publice din România în raport cu practicile și performanțele medii 
din Uniunea Europeană. 

Concluzia sa era una alarmantă: guvernanța publică este poate domeniul unde convergența reală 
este cea mai îndepărtată în raport cu UE. Mai mult, s-ar fi înregistrat chiar o scădere semnificativă 
a guvernanței publice după 2007. 

Ce argumente aducea în favoarea afirmației sale? 
- Portofoliul de proiecte de investiții demarate (PNDL, PNDI) depășește cu mult capacitatea de 

finanțare, iar în lipsa prioritizării unor proiecte strategice (autostrăzi,  spitale regionale, 
modernizarea de școli), toate proiectele sunt finanțate cu țârâita, termenele de finalizare nu se 
respectă, iar lucrările realizate se degradează. 

- Foarte multe politici publice și acte normative nu estimează impactul bugetar real, iar impactul 
asupra mediului de afaceri este neglijat. 

- Doar o mică parte dintre reglementările adoptate de guvern fuseseră trecute mai înainte  în 
Programul legislativ al guvernului. 

- Numărul măsurilor înaintate guvernului fără a fi planificate depășește semnificativ numărul 
măsurilor planificate prin Planul Anual de Lucru al Guvernului (PALG) înainte de a fi înaintate spre 
aprobare. 

- O serie de acte normative și politici publice importante apar pe agenda guvernului intempestiv, în 
regim de urgență, fără a trece prin etapele normale de avizare și prin consultările 
interministeriale și interinstituționale. 

- Numărul de ordonanțe de urgență complexe, cu subiecte multiple depășește numărul de politici 
publice depuse  formal, iar dintre acestea doar o mică parte sunt în final realizate și 
implementate. 

- Există diferențe mari între rata de contractare și cea de plată a fondurilor europene, iar eficiența 
cheltuirii capitalului investit nu se regăsește în calitatea infrastructurii. 

Care sunt efectele? Lipsa de predictibilitate generează lipsa încrederii, iar lipsa de performanță în 
domeniul infrastructurii, educației și inovării (cercetării-dezvoltării) limitează creșterea PIB-ului 
potențial și creșterea economică sustenabilă și durabilă. Costurile și sarcina (povara) administrativă 
sunt mari pentru mediul privat. 

Soluțiile propuse de expert țin de: 
- extinderea standardelor de finanțare și fundamentare a politicilor/programelor europene la 

politicile / programele naționale 
- reducerea drastică a ordonanțelor de urgență ca formă de legiferare 
- menținerea priorităților planificate 
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- execuția, monitorizarea și salarizarea orientate spre rezultate 
- transparență pe tot ciclul de fundamentare și implementare a politicilor publice 
- profesionalizarea  și  depolitizarea  înalților  funcționari  publici  și  salarizarea  lor  în  funcție  de 

rezultate [11] 

Victor Giosan a fost secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului (2005-2009). În această funcție a coordonat 
Direcția de Politici Publice în procesul de fundamentare  și implementare a  sistemului de planificare strategică  și 
analiză a politicilor publice la nivelul administrației publice centrale. În perioada decembrie 2015 - ianuarie 2017 a fost 
consilier de stat la Cancelaria Prim-ministrului Dacian Cioloş, în domeniul reformei administrației publice. 

 
■ 96% dintre autoritățile publice cuprinse în eșantionul studiat în anul 2013 de cercetătorii 
Institutului pentru Politici Publice nu respectă practic obligaţia legală prevăzută de art.11, alin.3 
din Legea 52/2003, necomunicând în scris argumentele pentru care au respins propunerile venite 
din partea societăţii civile [1]. 

 
■ Administrația publică privește factorii interesați ca pe niște adversari care pun presiune pe umerii 
statului și amână adoptarea deciziilor necesare și tratează transparența decizională ca pe o 
formalitate neplăcută, fără o contribuție reală la îmbunătățirea calității deciziilor. 
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Capitolul 3. 
Drepturile ONG-urilor și partenerilor sociali de a participa la elaborarea politicilor publice. 
Consultarea părților interesate 

 
Cetățenii vor să aibă un cuvânt de spus atât în conceperea politicilor, cât și în implementarea 
programelor și evaluarea rezultatelor. Accesul liber la informații de interes public răspândite apoi 
prin intermediul internetului și social media și transparența decizională oferă acces publicului la 
date, statistici și informații care înainte erau accesibile doar experților guvernamentali. Felul în 
care guvernele privesc relația lor cu sectorul privat și cu societatea civilă se schimbă și el în mod 
subtil, acțiunile guvernării trebuind să fie complementare cu cele ale mediului de afaceri și 
societății civile. Dialogul civic și social și consultarea părților interesate pot crește gradul  de 
consens în definirea interesului public [13, p.46]. 

 
Cunoaşterea mecanismelor de elaborare a politicilor publice oferă societății civile și partenerilor 
sociali posibilitatea să intervină, să-şi exprime susţinerea sau amendamentele şi să-şi argumenteze 
în mod expert opiniile. 

Societatea civilă se va simţi parte a procesului legislativ şi va accepta mult mai uşor compromisul în 
luarea deciziilor. 

Societatea civilă nu-şi va mai exprima nemulţumirea și manifesta protestul faţă de o politică 
publică aprobată, dacă a avut şansa să-şi exprime punctul de vedere și să fie ascultată. 

Societatea civilă se va responsabiliza cu privire la procesul legislativ, fără a mai căuta posibilităţi 
opace și aflate la limita legii de influenţare a proiectelor de legi. 

 
Implicarea formelor structurate ale societăţii civile în procesul de elaborarea şi planificare a 
politicilor publice reprezintă fundamentul democraţiei participative. 

Pentru a lua parte eficient la decizia publică, grupurile de interese trebuie să fie bine pregătite și 
educate în procesul de elaborare a politicilor publice şi în proceduri legislative. 

 
În   România,   există   cadrul   legislativ   privind   desfăşurarea   consultărilor   publice   la   nivelul 
administraţiilor publice: 
■ H.G. 314/15.03.2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor de dialog social în 

cadrul unor ministere şi al prefecturilor; 
■ Legea 52/21.01.2003 - legea transparenţei decizionale în administraţia publică; 
■ H.G. 521/09.06.2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative; 
■ H.G. 775/14.07.2005  privind  procedurile  de  elaborare,  monitorizare  şi  evaluare  a  politicilor 

publice la nivel central, cu modificările şi completările ulterioare. 
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"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", găsim stipulat în articolul 8, alineatul 2 din H.G. 775/2005 privind procedurile de 
elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice. Punerea sa în aplicare este mai mult decât 
deficitară, însă, întrucât - în scopul aplicării prevederii legale citate anterior - nu sunt reglementate 
modalităţi, tehnici şi termene imperative pentru instituţiile iniţiatoare de politici publice. 

 
În plus, "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)", prevede articolul 5 din Legea 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică. (Documentele de politici publice sunt 
instrumentele de decizie prin intermediul cărora sunt identificate posibilele soluții pentru 
rezolvarea problemelor de politici publice.) 

 
Instituţiile administraţiei publice sunt obligate să argumenteze public motivul pentru care nu au 
luat în considerare propunerile şi recomandările făcute de către persoanele interesate, conform 
articolului 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". 

 
De aceea, societatea civilă trebuie să știe că recomandările scrise fundamentate și bine 
documentate, bazate pe cercetări, studii și expertiză sunt mai greu de respins și au șanse mai mari 
să fie luate serios în considerare. 

 
Între asigurarea accesului la informația de interes public și transparența decizională prin 
consultarea părților interesate există o legătură directă. Doar atunci când sunt informați din timp 
privind modificarea politicilor publice, cetățenii și firmele - organizați în grupuri de interese - se pot 
implica în consultarea publică prin chestionarea membrilor și formularea unei opinii documentate. 

 
Atunci când tema supusă consultării publice este una cu impact major asupra comunităţii, se 
impune ca diseminarea informaţiei să fie dublată de o campanie de conştientizare publică 
(campanie media). 

 
Audierea publică este o procedură structurată de consultare publică ce oferă un cadru riguros şi 
eficace de colectare și exprimare sintetică a unui număr considerabil de opinii și 
puncte de vedere ale părţilor interesate de subiectul în 
dezbatere. 

 
Părţile implicate într-o sesiune de audieri publice au roluri clar şi bine definite, iar procedura de 
audiere presupune respectarea fără excepții a unor reguli scrise care îi asigură eficiența. 
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Etapele cheie pentru implicarea eficientă a societăţii civile în procesul de elaborarea a proiectelor 
de documente de politici publice sunt următoarele: 

■ Etapa elaborării proiectului de document de politici publice de către iniţiator - când părțile 
interesate pot să își exprime interesele în mod argumentat pentru a influența varianta oprimă de 
soluționare a problemei de politici publice selectată de inițiator. 

■ Etapa consultării autorităţilor publice interesate (consultarea interinstituțională) - prin 
cuprinderea amendamentelor societății civile și partenerilor sociali în avizele emise cu observații 
și propuneri de îmbunătățire, precum și în avizele negative. 

■ Etapa dezbaterii punctelor de vedere divergente (dacă există) cu privire la proiectul de document 
de politici publice - se realizează în cadrul şedinţei interinstituţionale. Declaraţia de obiecţii a 
inițiatorului trebuie să cuprindă o notă justificativă privind modalitatea însuşirii observaţiilor sau 
argumentele pentru neacceptarea observaţiilor de formă. 

■ Etapa dezbaterii proiectului de document de politici publice - se realizează în cadrul consiliului 
interministerial (dacă este cazul). 

■ Etapa avizării proiectului de document de politici publice. 
 
Monitorizarea procesului de elaborare a unei politici publice, în scopul implicării societăţii civile, cu 
toate că este cea mai importantă etapă, depinde în mod covârşitor de relaţia de comunicare şi 
bună colaborare dintre societatea civilă şi iniţiatorii proiectelor de documente de politici publice. 

 
Conform legislaţiei în vigoare, Secretariatul General al Guvernului publică proiectele de documente 
de politici publice, precum şi documentele care le însoţesc pe pagina sa de internet, 
http://www.sgg.ro, cu cel puţin două zile lucrătoare înaintea reuniunii săptămânale de lucru 
pregătitoare a ședinței de guvern în care urmează să fie anunţate [33]. 

 
În cadrul reuniunii de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului în care a fost anunţat un proiect de 
document de politici publice se stabilesc următoarele: perioada de consultare (15 zile lucrătoare, 
cu posibilitatea prelungirii perioadei, la solicitarea iniţiatorului, însă nu mai mult de trei luni); 
instituţiile a căror consultare şi avizare sunt obligatorii. ONG-urile pot afla astfel care este perioada 
în care se află în consultare politica publică, termen în care își pot exprima opinia [32]. 

 
Pe baza  legii transparenței decizionale, reprezentanţii societăţii civile  pot solicita informații și 
documente de politici publice pentru implicarea în procesul de elaborare, precum: 
■ 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; 

http://www.sgg.ro/
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■ regulamentul de funcţionare al eventualei şedinţe interinstituţionale pentru rezolvarea punctelor 
de vedere divergente (în scopul evaluării şanselor de participare a reprezentanţilor societăţii 
civile în calitate de invitați la aceste ședințe); 

■ regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului interministerial permanent în care 
urmează să fie dezbătut proiectul de document de politici publice (în scopul evaluării şanselor de 
participare a reprezentanţilor societăţii civile în calitate de invitați la aceste consilii); 

■ procesul  verbal  al  şedinţei  interinstituţionale  organizate  pe  marginea  punctelor  de  vedere 
divergente; 

■ procesul verbal al consiliului interministerial, dacă respectiva politică publică a fost dezbătută 
într-un astfel de consiliu permanent [10]. 

 
Principalele modalități de implicare a societății civile în dezvoltarea, implementarea și evaluarea 
politicilor anticorupție includ: formularea de propuneri legislative; campanii de advocacy; crearea 
de coaliții și alianțe; activități de monitorizare (watchdog) privind transparența și accesul la 
informații; realizarea de sondaje și barometre de opinie; campanii de conștientizare publică; 
dezvoltarea de instrumente de e-democracy. 

 
Cooperarea dintre ONG-uri și actorii publici a variat ca nivel, de la activități independente și 
confruntări de opinii la schimburi de informații, consultări publice și dialog regulat, până la forme 
mai instituționalizate de colaborare. 

 
Chiar dacă practica de consultare a comunităţii în luarea deciziilor publice este o cerinţă impusă de 
lege, transparenţa şi receptivitatea nu sunt considerate priorităţi de către instituţiile publice, iar o 
atitudine proactivă în acest sens rămâne excepţia care confirmă regula, constată Centrul  de 
Resurse pentru Participare Publică. Participarea publică este încă văzută ca un aspect ce trebuie 
bifat şi este abordată cu un grad foarte înalt de formalitate. Aproape niciun interes nu este acordat 
eficienţei, iar cetăţenii şi ONG-urile sunt considerate o povară mai degrabă decât o resursă [29]. 

 
Consultarea sectorului non-profit de către guverne este adeseori pur decorativă, iar recomandările 
făcute de societatea civilă nu sunt luate în considerare. Rigiditatea, ostilitatea și atitudinea 
neprietenoasă sunt considerate principalele atitudini atribuite autorităților și funcționarilor publici. 
Pozițiile de adversariat și opoziție au prevalat în fața unui parteneriat permanent și constructiv. 
Consultarea societății civile a fost mai mult o formalitate menținută pentru a păstra o aparență de 
transparență necesară în raportarea activității instituțiilor publice. 

 
Oportunitățile de finanțare oferite de donatori externi și presiunea din partea partenerilor 
occidentali au fost cele ce au promovat agenda anticorupție a societății civile după aderarea 
României la NATO și UE. 

 
Schimbările de sistem propuse de societatea civilă au întâmpinat rezistență din partea statului. 
Elementul cheie ce a caracterizat această perioadă a fost echilibrul dintre încercările de parteneriat 
cu instituțiile și confruntarea cu autoritățile, mergând până la lupta în justiție cu sectorul public 
atunci când erau încălcate regulile transparenței, accesului la informații și integrității. 
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Aplicarea regulilor de achiziții publice şi, în general, transparența cheltuirii banului public, 
conflictul de interese şi incompatibilitatea şi, în unele cazuri, asigurarea independenței instituțiilor 
cheie în lupta anticorupție au rămas închise participării publice și resping cerințele de transparență. 

Lipsa de expertiză și resurse pentru realizarea de cercetări și studii din partea sectorului public a 
creat pe de o parte oportunități pentru cercetări independente, dar și exigențe metodologice 
ridicate pentru acceptarea rezultatelor cercetărilor desfășurate. În caz contrar, există riscul de a fi 
minimalizate ca fiind irelevante. 

Monitorizarea implementării strategiilor și politicilor publice permite ONG-urilor să tragă la 
răspundere autoritățile publice în mod argumentat, cu mai multă ușurință și să le încurajeze să 
lucreze la standarde mai înalte. 

Campaniile de advocacy sunt folosite ca mijloc de intervenție pentru a pune presiune asupra 
decidenților atunci când politicile publice nu coincid cu practicile bunei guvernări / transparenței 
sau când deciziile nu corespund nevoilor publicului și mai puțin pentru promovarea unor politici 
publice alternative. 

Coalițiile largi de advocacy s-au creat ca răspuns la evoluții și evenimente care periclitau valorile 
democratice, statul de drept  și transparența, concentrându-se mai mult pe confruntare și pe 
tragerea la răspundere a instituțiilor decât pe cooperare și parteneriat. 

Sustenabilitatea și mobilizarea pe termen lung a resurselor pare a fi principala provocare a acestui 
tip de alianțe - care au succes mai mult pe termen limitat, în situațiile de criză, când mobilizarea 
este exemplară. 

Cu cât coalițiile sunt mai diverse, incluzând atât ONG-uri, cât și parteneri sociali și instituții media, 
voluntari și profesioniști din zona juridică, cu atât eficiența lor a fost mai ridicată. 

O altă zonă de intervenție a fost furnizarea de training și asistență tehnică din partea experților 
societății civile și experților internaționali pentru instituțiile publice și mass media, în încercarea de 
a crea o platformă și un limbaj comun de cooperare. 

Campaniile de dezvăluire publică a cazurilor de mare corupție și colaborarea cu jurnaliștii de 
investigație s-au bucurat de succes, dar au implicat procese de defăimare, costuri cu avocații și 
riscuri de plată a unor daune. 

Parteneriatul  cu  instituțiile  internaționale  (Comisia  Europeană,  OSCE,  ONU,  OECD)  au  permis 
transmiterea de rapoarte menționate în rapoartele oficiale de monitorizare a României (MCV). 

 
Rezultatele cantitative predomină  în raportările pe proiecte în fața evaluărilor calitative și de 
impact. Se realizează activitățile finanțate, dar nu se știe exact cu ce rezultate. 

Organizațiile neguvernamentale şi donatorii lor trebuie să îşi regândească strategiile. ONG-urile ar 
trebui să se îndepărteze de campaniile anticorupţie largi, cu abordări generaliste şi să fie mai 
concentrate asupra unor domenii bine definite, implicând acei actori care sunt direct afectaţi de 
practicile corupte, consideră Oficiul Național pentru Prevenirea și Controlul Spălării Banilor. 
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Instituțiile publice au oferit foarte puține exemple de actori din societatea civilă pe care ar prefera 
să îi vadă implicați în implementarea şi dezvoltarea viitoarelor activități anticorupție / de bună 
guvernare, dar ar prefera ca aceste activități să contribuie la consolidarea reputației lor, la clădirea 
încrederii publicului prin promovarea bunelor practici și cultivarea comportamentelor responsabile 
în rândul publicului. 

Dorința sinceră de a coopera din partea autorităților, voința politică pentru transparență și 
parteneriat cu societatea civilă și rezistența la transparentizare și informare promptă, din timp sunt 
carențe atitudinale ale decidenților publici. 

Unul dintre factorii care micșorează impactul anticorupție al ONG-urilor este faptul că activitățile 
lor sunt reflectarea gândirii unui grup de experți pe care singure îi selectează şi nu pornesc de la 
platforme civice mai largi sau de la organizații cu numeroşi membri. Chestiunea reprezentativității 
civice cu care se confruntă ONG-urile derivă din faptul că ele nu s-au născut din activismul "de la 
bază", ci au fost rezultatul încurajărilor şi al sprijinului financiar al unor actori externi, la care se 
adaugă alți factori sociali moşteniți din vremurile comunismului: o neîncredere generală a 
cetățenilor în procesul democratic şi reținerea de a confrunta autoritățile. 

Principala provocare la adresa ONG-urilor în contextul contemporan este dezvoltarea capacității de 
a se privi critic pe sine, de a se evalua şi de a atrage cetățenii în sprijinul muncii lor. 

Numărul mic de lideri capabili să producă schimbarea şi să atragă sprijin de masă, precum și lipsa 
cooperării dintre ONG-urile de la București care au conexiuni cu autoritățile centrale și ONG-urile 
locale care mobilizează comunitățile locale complică încă şi mai mult această provocare. 

Platformele comune de acțiune și coalițiile stabile și sustenabile, deschiderea  mai mare spre 
cooperare pe termen lung și spre proiecte de calitate, cu măsurarea  eficienței intervențiilor, 
creșterea transparenței, cadrele coerente de colaborare și mecanismele financiare și instituționale 
de consolidare a forței ONG-urilor susținute de către instituțiile publice, creșterea încrederii 
mutuale între instituțiile publice și societatea civilă, utilizarea instrumentelor guvernării deschise, 
deschiderea spre new media, cursurile de educație școlară pentru democrație, crearea de insule 
instituționale și locale de  integritate, platformele  online de sesizări de integritate cetățenești, 
finanțarea cercetărilor în domeniul politicilor publice anticorupție prin programele de CSR al 
companiilor interesate de stimularea unui mediu de afaceri curat sunt printre recomandările 
formulate în raportul de evaluare realizat de Expert Forum [25]. 

 

Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 prevede, la capitolul II.1.6, 
dezvoltarea capacității societății civile și partenerilor sociali de a susține și promova reforma 
administrației publice prin contribuția constantă cu analize, evaluări și formulări de politici publice 
alternative și monitorizarea implementării acestora. 

Până în anul 2020, societatea civilă, mediul academic și partenerii sociali ar urma să fie tratați ca 
parteneri reali de dialog constructiv, cu abilități de advocacy și capacitate de formulare și 
promovare de politici publice alternative la politicile publice inițiate de guvern, cu condiția ca 
sectorul ONG să-și consolideze capacitatea de a dezvolta instrumente și  mecanisme  de 
monitorizare și evaluare a progresului și impactului politicilor publice. 
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Dezbaterile publice și campaniile de advocacy derulate; standardele și metodologiile de cercetare 
dezvoltate; analizele de politici publice realizate vor da dovada reușitei acestui obiectiv ambițios 
[27]. 

 
Eoin Young şi Lisa Quinn, în lucrarea Writing effective public policy documents, 2002 compară 
elaborarea politicilor publice cu chirurgia: așa cum performanțele unui chirurg sunt judecate după 
modul în care reușește operația, un specialist în domeniul politicilor publice trebuie să aibă 
capacitatea de a propune soluţii viabile pentru probleme reale din societate, urmărind în egală 
măsură ca aceste soluţii să fie puse în aplicare şi măsurând impactul (efectele) pe care măsurile 
propuse le au la nivelul societăţii sau segmentului social, economic asupra căruia acţionează. 

Modalitățile de implicare a societății civile pe parcursul ciclului politicilor publice sunt diverse, de 
la activități de advocacy, consultare publică, informare, comunicare, educare și conștientizare la 
furnizarea de expertiză, consultanță, watchdog, servicii, abordări alternative și soluții inovative. 

Este recomandabil ca organizaţiile neguvernamentale care îşi propun să înainteze recomandări 
concrete de soluţionare a unei probleme de politică publică să facă acest lucru de o manieră 
articulată şi uzând de instrumente specifice, cum sunt studiile și analizele de politici publice (policy 
papers), studiile ad-hoc (policy briefs, policy memo) [2]. 

 
Este de datoria organizaţiilor neguvernamentale să se mobilizeze pentru a pune presiune asupra 
autorităţilor şi a colabora eficient cu acestea, în scopul comun de adoptare a unor decizii sau 
politici publice adecvate realităţilor existente. Interesul pentru procesul decizional participativ ar 
trebui să fie de ambele părţi, astfel încât eficienţa rezultatelor să fie maximă [1]. 

 
Între conștientizarea problemei și mobilizarea 
socială în vederea rezolvării  ei trebuie 
parcurse anumite etape intermediare. O parte 
dintre cei care au contact direct cu problema 
își dau seama că este una critică, adică 
importantă și urgentă. Dintre aceștia, cei mai 
activi încearcă să o înțeleagă, identificându-i 
cauzele și efectele. Aceștia devin susținătorii 
pasivi ai coalițiilor de advocacy, iar dintre ei 
se desprind ulterior susținătorii activi care se 
mobilizează și se implică efectiv în derularea 
campaniei de advocacy [2]. 

 
f ig. 1 : De la conștientizarea  problemei 

la mobil izarea socială  
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Identificarea actorilor cheie cu interese în realizarea unei politici publice permite elaborarea 
matricii actorilor interesați. Prin completarea rubricilor aferente acestei matrici, inițiatorul politicii 
publice poate estima nivelul de susținere și cel de opoziție la adresa politicii publice, planificând 
implicarea în etapele de consultare publică formală și informală a celor mai vocali, activi și influenți 
dintre actorii cheie. 

tabelul 1 : Matricea factori lor interesați  
 

 
 

Factorii 
interesaţi 

Analiza Planul 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.        

 
În termeni generali, factorii interesaţi sunt: persoane, grupuri sau organizații ale căror interese 
sunt afectate de problemă sau ale căror activităţi influenţează major problema. Factorii interesaţi 
pot cuprinde şi alte niveluri administrative la nivel naţional sau alte state membre UE sau terţe; 
persoane, grupuri sau organizații care dispun de informaţii, resurse şi expertiză necesare pentru 
realizarea analizei de impact, formularea strategiei şi implementare; persoane, grupuri sau 
organizații care controlează instrumentele de implementare relevante. 

 
Colectarea de date pentru realizarea matricei se poate realiza prin intermediul unui brainstorming 
la nivelul inițiatorului politicii publice sau prin listarea inițiativelor similare în care diverși actori și- 
au arătat interesul [2, p.51]. 
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Capitolul 4. 
Metode de definire a problemelor ce se pot rezolva prin intermediul politicilor publice. Agenda 
legislativă de priorități 

 
Identificarea lipsită de echivoc și cuprinzătoare a problemei de analizat, fără nicio umbră de 
ambiguitate, permite formularea unei ipoteze (întrebări) de cercetare. Care sunt câștigătorii și 
perdanții în urma aplicării unei politici publice? Care sunt costurile și beneficiile unei politici? Care 
sunt cauzele și efectele unui fenomen care se manifestă în societate sau economie? Își atinge un 
program bugetar obiectivele urmărite? 

Fără o asemenea definire precisă a întrebării de cercetare, lipsește obiectul analizei, iar analiza se 
transformă într-o îngrămădire de date, fapte, legi și statistici [13, pp. 51-52]. 

 
Procesul de rezolvare a problemelor este unul iterativ, bazat pe lecții învățate din încercări și erori 
și reluarea unor etape pentru rafinarea abordării. Definirea corectă a problemei ajută analistul 
echipei de elaborare a politicii publice să dea direcție cercetării sale și se face semantic în termeni 
de deficit sau exces (prea mult, prea puțin, în creștere prea lentă sau prea rapidă). 

Formularea definiției trebuie să permită evaluarea și cuantificarea problemei din perspectivă 
calitativă, cantitativă, valorică sau a importanței. Magnitudinea reliefată trebuie să permită 
estimarea ordinelor de mărime implicate, pentru a sublinia urgența și importanța problemei și 
necesitatea intervenției publice. 

Trebuie ținut cont de faptul că o intervenție publică se justifică doar în situații de eșec al piețelor în 
încercarea lor de a regla, prin mână invizibilă, echilibrul cererii și ofertei. Adepții statului minimal și 
al politicilor neo-liberale consideră chiar că politicile publice sunt doar o formă pompoasă de a 
masca și justifica intervenționismul statului în economie pentru a limita libertatea economică - 
care este adevărata sursă a dezvoltării și prosperității. 

Problema propusă trebuie să țină cont nu doar de distanța de parcurs până la atingerea 
obiectivelor dorite, ci și de reprezentarea situației existente din perspectiva grupurilor de interese 
și a posibilelor alianțe și coaliții între acestea, bazate pe numere și reprezentativitate. Cuantificarea 
numărului celor excluși și celor incluși, celor ce au ceva de câștigat și celor ce au ceva de pierdut 
din acea situație ajută la estimarea nevoii și presiunii de schimbare. 

Cauzele care au generat apariția problemei și oportunitățile latente ce pot fi pierdute în lipsa 
acțiunii fac parte din definiția problemei. Analiza diagnostic a situației existente (prezente) ar trebui 
să permită identificarea atât a cauzelor care generează apariția problemei, cât și a condițiilor 
contextuale care trebuie schimbate. 

Greșelile frecvente de abordare includ: definirea soluției odată cu problema; diagnosticul 
superficial al cauzelor; evitarea reformulării unei probleme imprecise sau neclare ce face dificilă 
rezolvarea ei [3, pp. 5-10]. 



Page 27 of 56  

 

 
ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA 
ALIMENTULUI ROMANESC - APAR 

MANUAL DE ELABORARE POLITICI PUBLICE 
A3.1 Instruirea personalului din ONG-uri și 

parteneri sociali în "Elaborarea politicilor publice" 

 
Cod: A3.1 

Editie: 1,  Rev.: 0 

 

Identificarea și formularea clară și precisă a problemei are următoarele beneficii: 
■ Contribuie la determinarea amplorii problemei 
■ Permite stabilirea limitelor și constrângerilor de acțiune pentru rezolvarea problemei; 
■ Creează coordonatele (termenii de referință) pentru identificarea obiectivelor și soluțiilor; 
■ Inventariază încercările anterioare de soluționare a problemei; 
■ Analizează condițiile (cauzele) care au contribuit la apariția și agravarea situației problematice. 

 
Pentru prioritizarea problemelor ce preocupă o instituție publică sau organizație pot fi utilizate 
următoarele întrebări: 
■ 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? 

 
Denumirea politicii publice trebuie să reflecte problema identificată, fără însă a cuprinde și soluția 
avută în vedere [26]. 

 

Metodele calitative de analiză a problemelor de politici publice sunt: interviul; brainstormingul; 
focus-grupurile; studiul de caz; analiza SWOT; metoda arborelui problemei; diagrama os de pește. 

 
■ Interviul de tip conversație și cel structurat pe baza unui ghid de interviu ajută la: strângerea 
informațiilor pentru analiza-diagnostic a situației inițiale; crearea unei imagini de ansamblu asupra 
domeniului de politici publice; obținerea unei prime liste a problemelor ce trebuie remediate. 
Opiniile exprimate în interviuri de către decidenți și de către factorii interesați trebuie rezumate și 
comparate. 

 
■ Brainstormingul este una dintre cele mai populare metode de generare de idei cu ajutorul unui 
facilitator neutru și obiectiv. Analiza factorilor interesați ajută la selecția participanților, care nu 
trebuie să depășească 12 ca număr. Durata unei sesiuni de brainstorming trebuie limitată la 45 de 
minute. Comunicarea directă este generatoare de idei, de aceea forma clasică a brainstormingului 
este preferată celei în scris, prin e-mail. 

 
■ Focus grupurile presupun un număr mai mare de participanți dintr-un grup cu trăsături similare 
(aceeași industrie sau același tip de parteneri sociali - patronate sau sindicate). Ele permit discuții 
detaliate între partenerii sociali interesați de o anumită politică publică, sub forma unui atelier de 
lucru (workshop). Acestea se dovedesc eficiente în cazurile în care politica  publică respectivă 
depinde de înțelegere, percepții sau motivații. În raportul comun trebuie păstrate doar părerile 
comune și părerile divergente. 
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■ Studiul de caz permite analiza și exemplificarea tendințelor, fiind o bună introducere pentru o 
sesiune de brainstorming. Atunci când inițiatorul dorește optimizarea unui serviciu public, de 
exemplu, se recomandă să îl parcurgă în calitate de beneficiar în toate etapele sale administrative, 
ceea ce reprezintă în sine un studiu de caz. Astfel, va experimenta personal obstacolele de eliminat 
și problemele de înlăturat pentru a reduce costurile și sarcinile administrative. 

 
■ Analiza SWOT ajută la identificarea argumentelor pro și contra unei abordări, a impactului 
mediului extern și a factorilor de risc, putând fi combinată cu analiza PEST și cu analiza de risc. Se 
pot organiza patru sesiuni speciale de brainstorming cu factorii interesați și cu decidenții pentru 
identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor (riscurilor). 
Alternativele trecute atât la rubrica de puncte tari, cât și la cea de oportunități trec testul 
fezabilității interne și externe, punctele tari interne ajutând astfel la valorificarea unor oportunități 
externe. Analiza SWOT ajută la: o mai bună identificare a vulnerabilităților față de amenințările 
externe; conturarea planului de defensivă; stabilirea planului de ofensivă; definirea așa-numitelor 
strategii SWOT (S-O, W-O, S-T, W-T). Participanții pot vota pentru a alege cele mai inspirate căi de 
acțiune ofensive și defensive. 

 
■ Metoda arborelui problemei ajută la identificarea problemelor majore și la schițarea 
principalelor relații cauzale dintre acestea. Dispunerea grafică a relațiilor cauză-efect în raport cu 
nucleul problemei centrale permite înțelegerea contextului, relațiilor dintre probleme și impactului 
politicii / programului bugetar. Întocmirea arborelui problemei este recomandabil să se facă în 
cadrul sesiunilor de brainstorming pentru identificarea problemelor și relațiilor cauzale dintre ele. 

 
■ Diagrama os de pește (fishbone) este o metodă de analiză de tip cauză-efect prin identificarea 
atât a elementelor principale care contribuie la apariția unei probleme (oameni, pregătire, sisteme, 
proceduri, resurse), cât și a cauzelor și sub-cauzelor ce stau la baza fiecărui element. Ulterior, 
pentru fiecare cauză se pot identifica soluții de acțiune [6]. 

 
Pentru a intra pe agenda instituțională, problemele de politici publice trebuie să fie semnificative, 
intense și durabile. Problemele trec din agenda publică a comunității și din agenda media în cea 
instituțională. 

Problemele publice sunt acele nevoi umane care stârnesc o dezbatere și nu pot fi rezolvate eficient 
prin intermediul piețelor. 

Mobilizarea socială, crizele și evenimentele cu impact mediatic, lărgirea segmentului de populație 
interesat și conștient de importanța și urgența problemei duc la conștientizarea decidentului și 
înscrierea problemei pe agenda publică. 

Atunci când nu au interesul să înscrie o problemă pe agenda publică, decidenții apelează la tactici 
de manipulare de tipul discreditării liderilor, stimulării rivalităților interne în rândul coalițiilor de 
susținători, creării altor evenimente pentru distragerea atenției publicului, amânării pentru un alt 
moment favorabil sau luării în derâdere a inițiativei. Alternanța politică și evoluția conjuncturii 
creează ferestre de oportunitate [16]. 
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Capitolul 5. 
Metode și analize de inventariere și evaluare a soluțiilor alternative și de fundamentare 
aprofundată și alegere argumentată a soluției optime propuse decidentului public 

 
Sursele de incertitudine (ponderea diferită a criteriilor tehnice în opțiunile politice ale decidenților; 
interesele diferite exprimate de stakeholderi; modificarea variabilelor de context luate în calcul 
până la luarea unei decizii finale) impun delimitarea mai multor căi alternative de acțiune. 

Fiecare soluție  de compromis  capătă un anumit scoring din perspectiva riscurilor și costurilor 
implicate, a beneficiilor generate și a importanței acestora pentru decident. 

Cei implicați în implementarea programului existent înclină întotdeauna spre susținerea continuării 
cursului actual al politicii publice și păstrarea rutinelor administrative existente, în timp ce analiștii 
independenți de politici publice sau cei ai grupurilor de interese pot veni cu o perspectivă nouă, 
proaspătă, promovând agenda organizațiilor pe care le reprezintă. 

Concluziile  și  recomandările  experților  trebuie,  însă,  separate  de  partea  de  analiză  a  politicii 
publice și însoțite de argumente credibile, bazate pe fapte și dovezi [13, p.54]. 

 
În construirea gamei de soluții alternative și opțiuni de politică publică trebuie  pornit 
comprehensiv și incluziv de la un spectru larg de posibilități, care apoi trebuie restrânse, 
selectându-le prin focusare, reducere, eliminare, combinare și simplificare până la un număr de 
trei alternative alese. 

Trebuie incluse în setul inițial de soluții alternative toate alternativele propuse de actorii politici și 
de grupurile de interese, toate inițiativele lor ce așteptau un moment favorabil, precum și 
inacțiunea sau continuarea direcției actuale (business as usual). 

O schiță grafică a relațiilor cauză-efect și obiective-soluții poate ajuta la modelarea sistemului în 
care s-a localizat și dezvoltat problema și la identificarea punctelor critice de intervenție. 

Pentru a reduce complexitatea și a simplifica decizia, inițiatorul trebuie să înțeleagă care sunt 
intervențiile de bază pe care le are la dispoziție statul pentru a rezolva acea problemă și 
posibilitățile de implementare și finanțare aflate la dispoziția instituțiilor și agențiilor publice, 
ținând cont de bunele practici și de exemplele de succes inventariate. 

Criteriile de selecție a soluției optime includ: 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. 

Cântărirea criteriilor de evaluare conflictuale ține de prioritățile politice ale decidentului, de 
valorificarea oportunităților asociate momentului (electorale, schimbări ale coalițiilor de guvernare 
sau componenței guvernelor) și de forța grupurilor de interese [3, pp.16-31]. 
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Fiecare variantă de politică publică, fiecare soluție tehnică alternativă trebuie susținută de o 
analiză ex-ante de impact care să estimeze efectele sale în implementare. 

Analiza de impact este un instrument care evaluează costurile probabile, consecințele sociale și 
efectele asupra mediului înconjurător, oferind posibilitatea de a compara soluțiile identificate. 

■ Tehnicile utilizate pentru evaluarea impactului economic sunt: analiza cost-beneficiu; analiza 
cost-eficacitate (cea mai puțin costisitoare variantă care permite atingerea obiectivelor urmărite); 
analiza de risc (pentru situațiile în care este dificilă evaluarea consecințelor în termeni monetari, 
adică monetizarea impactului). 

■ Beneficiile sociale nete reprezintă baza evaluării impactului politicilor publice guvernamentale 
asupra calității vieții beneficiarilor. 

Interacțiunea cu alte politici publice este importantă pentru a evita suprapunerea costurilor sau 
beneficiilor. Una dintre metodele care pot fi utilizate este surplusul consumatorului sau estimarea 
viitoare de bunuri. Rata de discount permite calcularea valorii prezente a beneficiilor și costurilor 
viitoare, ținând cont de rata dobânzii pentru datoria publică pe termen mediu și lung. 

Evaluarea impactului social poate fi realizată prin: focus grup; interviu; studiu de caz; sondaj de 
opinie; analiză comparată; analiză de gen. 

Se va urmări care sunt consecințele unei soluții de politici publice asupra: capitalului uman; 
drepturilor omului; nivelului de angajare; creșterii puterii de cumpărare; egalității de gen; 
excluziunii sociale; sărăciei; sănătății; siguranței cetățeanului; drepturilor consumatorilor; 
capitalului social. 

■ Evaluarea impactului de mediu se referă la gradul potențial de afectare a mediului înconjurător 
prin: poluarea aerului, apei sau solului; modificări climaterice; gestionarea deșeurilor; pierderea 
biodiversității; afectarea sănătății oamenilor [26]. 

 
Metodele care se folosesc pentru identificarea alternativelor sunt: brainstormingul; analizele 
expert; analogia; benchmarkingul; investigațiile rapide. 

■ Brainstormingul trebuie folosit pentru implicarea atât a funcționarilor ce emit avize în etapele de 
consultare interministerială și interinstituțională, cât și a factorilor interesați invitați la consultarea 
publică. Scopul este de a inventaria un număr mare de soluții la cauzele identificate prin arborele 
problemei. 

■ Analizele preliminare sunt metodele preferate de experții din  ministerele  operaționale 
inițiatoare și avizatoare care cunosc în profunzime subiectul. Trebuie depășită însă prejudecata că 
legislația actuală este un dat etern, ce trebuie respectat fără a fi schimbat. Pot fi colectate opinii de 
la diverși experți externi și independenți printr-o sesiune de brainstorming dedicată experților. 

■ Soluția la probleme poate fi identificată și prin analogii la situații similare din trecut cu care s-au 
mai confruntat același sector sau alte sectoare. Trebuie ținut însă cont de faptul că soluțiile nu pot 
fi copiate ad-literam datorită contextului diferit. 
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■ Benchmarking este o abordare pe bază de bune practici internaționale, un caz specific de 
analogie prin colectarea de experiențe de succes din alte țări membre ale Uniunii Europene și 
OECD. Experiențele diferite din sistemele de management public ale administrației tratate în 
literatura de specialitate, studiile și cercetările specialiștilor pot fi de un real folos ca sursă de 
inspirație, cu condiția de a le adapta la contextul local și cultural. De aceea, bunele practici din 
state cu un nivel similar de dezvoltare și care provin din aceeași arie culturală și de mentalitate 
(țări latine, țări ortodoxe, state vecine, state balcanice, statele din centrul și estul Europei - foste 
țări comuniste) sunt mai folositoare decât exemplele preluate din state cu un nivel de dezvoltare și 
civilizație mult diferit. 

■ În cazul tulburărilor sociale sau al presiunilor venite din partea unor grupuri de interese 
puternice și influente, trebuie uneori luate decizii rapide, care nu permit o cercetare amănunțită. 
În aceste situații, se folosesc investigațiile rapide pentru identificarea soluțiilor optime, prin 
apelarea la relațiile personale și cunoștințele din mediul profesional. Analiștii formează rețele de 
expertiză care schimbă opinii, idei și experiențe. 

 

În contrast cu identificarea extinsă a alternativelor, următoarea etapă, cea de selectare și 
verificare, ajută la evitarea risipei de timp și resurse pentru fundamentarea unor alternative 
nerealiste și presupune o altă abordare. 

Selectarea celor trei alternative de bază care vor fi identificate nominal în documentul de politici 
publice se va face prin gruparea alternativelor cu trăsături și caracteristici comune și definirea unor 
criterii de selecție, precum: eficiența; eficiența funcțională; viabilitatea; eficacitatea; oportunitatea. 

Modelarea alternativelor este un exercițiu de prognoză bazat pe anticiparea efectelor și 
rezultatelor acțiunilor propuse. Pentru a putea face o prognoză, trebuie pornit de la un număr de 
ipoteze care trebuie ulterior validate prin: modelare; planificarea scenariilor; expertize; simulări; 
extrapolări. 

■ Modelele analogice se bazează pe experiențele istorice ale trecutului, în timp ce modele 
matematice presupun abilități statistice și sociologice. 

■ Planificarea scenariilor ține cont de riscul degradării simultane a mai multor variabile, 
presupunând un scenariu de bază (cel mai probabil), un scenariu optimist și unul pesimist. 
Relațiile dintre mai multe variabile se studiază prin analiza de regresie simplă și multiplă și prin 
analiza de corelație. 
Valorile care se schimbă în timp pot fi studiate prin metoda seriilor temporale ce țin cont de 
tendințele ciclice și sezoniere ale unor fluctuații temporale. 

■ Procesarea statistică a prognozelor experților recunoscuți privind evoluția unei variabile (cursul 
valutar, inflația) este utilizată de metoda Delphi, fiind eliminate extremele și păstrate prognozele 
bazate pe consensul majorității experților. 

■ Metoda extrapolării se bazează pe tendințele istorice, iar simularea statistică pe calculator 
creează un model matematic utilizat și în cazul jocului de ruletă (metoda Monte-Carlo). 
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■ Cele mai des folosite metode calitative pentru selecția alternativelor sunt: analiza SWOT a 
alternativelor; analiza multicriterială ponderată în funcție de importanța criteriilor de selecție; 
sistematizarea lexicografică a alternativelor care îndeplinesc cele mai importante criterii; metoda 
alternativelor ne-dominante prin ordonarea cu ajutorul punctajului obținut la cel mai important 
criteriu; metoda matriceală, care inventariază argumentele pro și contra (oportunitate politică, 
fezabilitate tehnică, viabilitate bugetară, riscuri controlabile). Pilotarea se utilizează frecvent la 
începutul implementării unor politici publice noi pentru a testa soluțiile propuse. 

 
■ Metodele cantitative pentru selecția alternativelor sunt: analiza cost-beneficiu a eficienței 
economice și cuantificarea beneficiilor nete (VAN); analiza pragului de rentabilitate; rata 
rentabilității interne a investițiilor; analiza cost-eficacitate; analiza costurilor și sarcinilor de 
conformare legislativă pentru beneficiari; analiza impactului bugetar, economic, social și ecologic; 
evaluarea disponibilității de a plăti a părților afectate; analiza de risc; analiza de senzitivitate a 
factorilor și evenimentelor incerte (evoluția prețurilor) [6]. 

 
Procesul de luare a deciziei publice este un proces managerial care include analiza, selecția și 
legitimizarea. Diagnosticul situației existente este un joc al puterii care ține de relațiile existente 
între agenții publici și partenerii lor privați. Contează opinia experților, bunele practici 
internaționale și consultarea părților interesate. Legitimizarea implică autoritate, aprobare, 
obligație, oficializare și susținere. Cel ce hotărăște și semnează deține monopolul alegerii, dar este 
uneori prizonierul procesului de selecție tehnică și al consilierilor săi. Neconcordanța între 
rezultate și așteptările publicului duce la pierderea sprijinului public și politic. Promovarea politică 
însoțește selectarea unei alternative și include tactici diferite - de la recurgerea la valori și 
simboluri la negocieri, propagandă, comunicare, presiune și șantaj [16]. 
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Capitolul 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 

 
Motto: Dacă  nu  te  poți  convinge  pe  tine  și ai  incertitudini, nu  vei  putea  convinge nici  decidentul, nici 
oponenții. 

 
Argumentarea reprezintă o formă de comunicare instrumentală bazată pe raţionamente şi dovezi 
pentru a influenţa convingerile şi comportamentul audienţei ţintă prin folosirea de mesaje scrise şi 
orale. Persuasiunea operează atât la nivel afectiv (emoţional) şi psihologic, cât şi la nivel raţional. 
Argumentarea ia în considerare exclusiv raţionamente şi dovezi raţionale. 

 
Doar chestiunile  controversate, unde  există păreri împărţite şi opţiuni diferite  de soluţionare, 
merită dezbătute. 

 
Argumentarea presupune gândire critică, analiză, extragerea de argumente pro şi contra, urmată 
de o dezbatere pentru a susţine o decizie deliberativă ce stă la baza democraţiei participative. 

 

Susţinerea unei opinii politice sau a necesităţii unei acţiuni trebuie realizată prin argumente, iar 
dezbaterea presupune controverse și schimb de opinii și idei. 

 
Argumentarea este un proces de formulare de deducţii logice, iar legăturile și conexiunile logice 
care există între informaţii și idei confirmă sau infirmă opiniile. 

 
Pledantul susţine şi încurajează schimbarea în atitudinea şi comportamentul publicului. El joacă în 
atac, creează terenul de joc și dezvoltă argumentare inițială. 

 
Oponentul joacă în apărare, descurajează schimbarea și susţine status quo-ului, situaţia existentă a 
politicii publice. 

 
Ambii fac afirmaţii, adică enunță, formulează opinii, concluzii și poziţii cu privire la ceea ce doresc 
să demonstreze, ceea ce afirmă. Doar că pledantul susţine schimbarea, iar oponentul susține 
status quo-ul și se opune schimbării. 

 
Argumentarea - prin exemple reprezentative, prin analogii cu grad ridicat de similaritate, prin 
citarea unor surse imparțiale cu autoritate și credibilitate, prin explicarea relației dintre cauză și 
efect sau prin răspunsul la obiecții - stă la baza promovării unei soluții la o problemă de politică 
publică pentru acceptarea ei și luarea unei decizii inteligente. 

 
Raţionamentul sau argumentaţia oferă explicaţia, justificarea, motivul afirmaţiei făcute (de ce 
afirmăm ceea ce afirmăm) și face legătura între ceea ce afirmăm şi modul în care putem dovedi, 
bazat pe argumente viabile. Tipuri: 
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■ Raţionamentul cauzal - legătura temporală între o cauză necesară şi/sau suficientă care precede 
şi produce efectul. 

■ Raţionamentul bazat pe aparenţe - simptome, condiţii, indicaţii, semne ale unei anumite stări de 
fapt. 

■ Raţionamentul bazat pe generalizări - generalizează exemple sau studii de caz valabile pentru un 
eşantion reprezentativ la întreaga populaţie sau întregul grup ţintă vizat; se pot ridica excepţii care 
confirmă sau infirmă regula. 

■ Raţionamentul bazat pe invocarea de cazuri similare care seamănă în elementele lor 
fundamentale, esenţiale (analize comparative). 

■ Raţionamentul bazat pe analogii - cazuri diferite, dar cu similarităţi fundamentale (de exemplu, 
extrase din motive de infringement la adresa României sau din jurisprudența la nivel european). 

■ Raţionamentul bazat pe opiniile experţilor credibili, specializaţi în acel domeniu de competenţă, 
obiectivi; cunoașterea opiniei majorității experţilor. 

■ Raţionamentul bazat pe dileme - alegerea între două opţiuni incompatibile, care se exclud 
reciproc; implică demonstrarea faptului că nici una dintre opțiuni nu este acceptabilă, întrucât s-ar 
renunţa la un drept sau la o libertate fundamentală; presupune renunţarea temporară sau 
definitivă la reglementare sau amânarea unei decizii până ce contextul va fi potrivit. 

 
În sprijinul credibilităţii afirmaţiei noastre trebuie să aducem date (pe ce te bazezi în ceea ce 
afirmi, cum îţi fundamentezi afirmația), dovezi valide, exemple, citate din experţi, exemplificări, 
ilustrări, studii de caz, analize privind impactul estimat. 

 
Este necesară verificarea tăriei argumentelor pentru a para atacul oponenților. Expertul este o 
autoritate în domeniu? Este el credibil, prezintă dovezi certe și factuale? Putem demonstra relaţia 
cauză-efect, nu doar o înlănţuire cronologică sau un lanţ de evenimente? Generalizarea, extensia 
de la particular la general este un procedeu discutabil, iar eşantionul utilizat trebuie să fie 
reprezentativ [4]. 

 
Lupta de idei presupune contraargumentarea prin: 
■ atacarea fundamentării opiniei sau deciziei oponentului 
■ atacarea raţionamentului (explicaţiei) cu găsirea de erori logice, de raţionament - generalizarea 
pripită, lipsa unei relaţii dovedite cauză-efect 
■ subminarea argumentului, extinderea lanţului consecinţelor până la una negativă, apelul la 
emoţii, nu la raţiune, crearea unui cerc vicios, nu virtuos 
■ atacarea principială, valorică, legală sau morală a raţionamentului - din perspectiva drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale, a principiilor orizontale, discriminare, echitate, egalitate de şanse 
■ atacarea  dovezilor  aduse  de  pledant  -  corectitudine,  consistenţă,  credibilitate,  relevanţă, 
adecvare la context 
■ atacarea impactului estimat și a modului lui de calcul 
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Atunci când contraargumentăm, semnalizăm ceea ce contestăm, afirmăm ceea ce credem, 
sprijinim raţional obiecţia şi apoi sumarizăm (concluzionăm). Nu este vorba doar despre un schimb 
de idei şi argumente, ci şi dialog, răspuns la argumentele oponentului. 

Conflictul, ciocnirea şi controversa sunt elementele esenţiale ale unei dezbateri reuşite, care 
subliniază punctele slabe ale argumentaţiei adversarului (dovezi, raţionamente). Disputele se 
poartă doar în jurul afirmaţiilor făcute. 

Dovezile pot fi colectate prin observare directă sau indirect, din relatările altora, din opiniile citate 
ale experţilor în domeniu, din cercetări şi studii ştiinţifice generalizabile făcute pe un eşantion 
reprezentativ, din statistici, exemple, mărturii, dovezi palpabile (obiecte, fotografii, înregistrări 
audio-video). Ele devin premize de la care plecăm în demonstraţia noastră [20]. 

A face advocacy înseamnă a pleda pentru o cauză în care crezi. Teoriile retoricii explică cum 
alcătuiesc și interpretează oamenii argumentele. Crearea și interpretarea argumentelor are loc în 
situații în care oamenii se văd nevoiți să aleagă între mai multe opțiuni, de exemplu între mai 
multe opțiuni de politică publică. 

O argumentare de calitate, fie ea verbală sau scrisă, ajută membrii unui grup social să rezolve 
probleme sau să ia decizii. O afirmație clar enunțată e sprijinită prin dovezi suficiente, relevante și 
acceptabile. 

Pledantul care respectă principiile morale își asumă răspunderea de a sluji interesul public general 
și își fixează drept obiectiv binele societății în ansamblu. A stabili ce anume reprezintă interesul 
general nu constituie întotdeauna o muncă ușoară atunci când  ai de ales între valori sociale 
conflictuale, care stârnesc pasiuni și atașamente individuale. Argumentarea morală încearcă să 
ofere soluții pentru lipsurile și necesitățile generale identificate care ar trebui să aibă întâietate în 
fața intereselor individuale. Conceptul de domnie a legii în cadrul unui stat de drept presupune că 
pledantul responsabil va pleda pentru modificarea legilor pe care le consideră nedrepte, nu pentru 
încălcarea și nerespectarea lor. 

Este important să precizăm în argumentația noastră care este direcția schimbării în convingeri sau 
comportamente dorită de pledant și respinsă de oponent. La fel ca în cazul prezumției de 
nevinovăție, există prezumția de care se bucură oponentul conform căreia standardele legale și de 
politici publice actuale sunt adecvate și demne de a fi perpetuate. Este datoria pledantului să 
dovedească că schimbarea este necesară, de dorit și realizabilă. 

Dosarul de argumentare este un fir logic roșu al ideilor care permite o reprezentare vizuală a 
legăturilor din ele. Debate-urile de policy (policy propositions) cad în sfera moțiunilor de strategie 
ce urmăresc să modifice comportamentul instituțiilor și al decidenților aflați la vârful acestora. 

Munca de cercetare desfășurată de pledant în cazul moțiunilor de strategie se concentrează pe 
cauzele imediate ale problemei și pe contextul ei istoric, precum și pe implicații, pe motivațiile și 
consecințele schimbării pe care o propune. 
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Maniera de organizare a unui caz de strategie depinde de filosofia inițiatorului pledant. Cea 
tradițională este necesitate-plan-avantaj care pornește de la motivația noastră în abordarea 
problemei, continuă cu direcții de acțiune ce detaliază felul în care rezolvăm problema și 
concluzionează prin beneficiile generate de eliminarea problemei. Pe lângă aceasta, mai există 
filosofia avantajului comparativ și cea de tip scopuri-criterii, unde criteriile de evaluare a politicii 
publice sunt indicatorii de performanță și de rezultat. Întotdeauna trebuie adusă în discuție și 
chestiunea finanțărilor costurilor inerente [18]. 

Rezistența birocrației, opoziția actorilor afectați și lipsa unui antreprenor public aflat în poziție de 
decizie în mediul instituțional relevant care să aibă curajul să își asume o soluție inovativă și să o 
experimenteze sunt câteva motive pentru care soluții valoroase nu trec testul realității. 

Povestea sintetică a soluției propuse prin politica publică (elevator speech) trebuie formulată în 
termeni simpli și obișnuiți pentru a fi înțeleasă și de omul de rând, care nu are răbdare să asculte 
explicații sofisticate formulate în termeni tehnici complicați. Mesajele trebuie adaptate la 
audiență, trebuie păstrat contacul vizual cu audiența și modul de exprimare trebuie să fie într-un 
ritm lent și într-un mod distinctiv, clar, ce iese în evidență. Urmând fluxul logic al argumentelor și 
începând discursul cu concluziile, vorbitorul va pune în evidență cele mai importante fapte și cele 
mai interesante puncte de vedere. 

Construirea suportului, mobilizarea aliaților și neutralizarea oponenților creează premisele formării 
unei majorități de susținători. Prin construirea de alianțe și coaliții formale sau informale (ad-hoc, 
punctuale) sunt puse la comun resursele și expertiza necesare pentru susținerea și derularea unei 
campanii de advocacy. Organizarea activității presupune împărțirea precisă a rolurilor și sarcinilor 
în cadrul coaliției. 

Printr-o bună cunoaștere a decidenților și influencerilor cheie aflați în procesul și pe traseul 
decizional, se poate estima cum le va crește sau li se va reduce puterea, bugetul și influența prin 
intermediul propunerii formulate de coaliția creată. 

Analiza stakeholderilor și cea legislativă, harta media și harta politică oferă o viziune de ansamblu, 
iar identificarea calendarului legislativ și a punctelelor nodale în care se adoptă deciziile, precum și 
a momentelor cheie (deadline-urilor de intervenție) permite stabilirea oportunităților de acțiune și 
profilarea personajelor cheie aflate în zonele de decizii. 

Concesiile făcute anterior cu ocazia altor campanii de advocacy pot fi transformate în favoruri, se 
poate arăta flexibilitate prin amendarea definirii problemei și lărgirea soluției pentru a satisface cât 
mai multe așteptări și interese [3, pp.69-71]. 

Analizând punctele de intersecție dintre ciclul (procesul) de politici publice și procesul de advocacy, 
am identificat următoarele etape de intervenție și acțiune: corelarea agendelor de priorități 
(agenda legislativă a organizației cu agenda politică și guvernamentală, agenda media, agenda 
cetățeanului și a societății civile); monitorizarea priorităților guvernamentale prezente în planurile, 
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programele și strategiile guvernului (programul de guvernare, Planul anual de lucru al guvernului - 
instrumentul de planificare a priorităților legislative la nivelul administrației centrale, planurile 
strategice instituționale ale ministerelor operaționale) și corelarea cu prioritățile legislative anuale 
ale organizației neguvernamentale sau partenerului social; redactarea de documente de poziție și 
documente de politici publice pe problemele de politici publice prioritare de pe agenda comună a 
decidentului și organizației neguvernamentale sau partenerului social; formularea  de 
amendamente la  documentele de poziții publice elaborate de decidenți sau de propuneri de 
politici publice alternative și susținerea lor argumentată cu ocazia consultării părților interesate în 
etapa identificării variantelor alternative de soluționare a problemei de politici publice; realizarea 
de studii, cercetări și analize de politici publice pentru fundamentarea alegerii variantei optime de 
soluționare a problemei de politici publice; crearea de coaliții și alianțe și derularea de campanii de 
advocacy, informare și mediatizare pentru promovarea amendamentelor și propunerilor de politici 
publice alternative și acceptarea lor de către decidentul public; monitorizarea implementării 
politicii publice (watchdog); evaluarea rezultatelor politicii publice și formularea de recomandări 
de îmbunătățire și corecție a direcțiilor de acțiune și de completare a obiectivelor propuse 
(feedback, reluarea ciclului de planificare și elaborare a politicii publice). 

 

 
 

Apărarea și reprezentarea intereselor membrilor și beneficiarilor organizației în relația cu decizia 
publică și susținerea cauzei se pun în practică prin derularea de campanii de advocacy - care 
presupune: 
■ Identificarea agendei legislative a organizației și selectarea priorităților legislative și de politici 

publice; 
■ Selectarea temei de advocacy și a 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 pentru asigurarea bugetului care să acopere resursele de 

expertiză și logistice, organizarea de evenimente publice, campaniile de mobilizare și mediatizare; 
■ Activități de cercetare, documentare, monitorizare, analiză și planificare; 
■ Alcătuirea hărții politice, parcursului (traseului) legislativ și decizional și hărții media; 
■ Mobilizarea aliaților și susținătorilor pentru construirea unei coaliții (alianțe) de advocacy, fie ea 

formală, fie informală (ad-hoc); 
■ Elaborarea documentului de poziție; 
■ Etragerea argumentelor și mesajelor cheie de advocacy; 

Sinergia relațională în advocacy: 
Relații + Informații = Acces 
Acces + Proces = Rezultate 
Rezultate + Monitorizare + Promovare = Credibilitate 
Credibilitate x Timp = Putere 
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■ Formularea amendamentelor legislative și propunerilor de politici publice alternative; 
■ Relația cu mass-media, social-media și new-media; 
■ Campanii de informare, educare, vizibilizare și conștientizare; 
■ Utilizarea canalelor și instrumentelor de advocacy: canalul legal (amendamente legislative, petiții, 

contencios administrativ); canalul media; lobby (advocacy direct); consultări publice; activități 
grass-roots (proteste de stradă, grevă, grevă fiscală, flashmob, trimiterea de petiții, pichetarea 
sediilor decidenților politici) [7]. 

 
Elementele de diferențiere dintre studiul și analiza de politici publice sunt evidențiate în tabelul 2 : 

 

 

 
Zonele de diferenţiere 

Tipul de document de politici publice 

STUDIUL DE 
POLITICI PUBLICE 

(CERCETAREA) 

 
ANALIZA DE 

POLITICI PUBLICE 

 

Audienţa 

 
Ţinteşte către comunitatea de 
specialişti în politici publice 

 
Ţinteşte către 
decidenţii politici 

 
 
 

Focalizarea 

 
Focus pe temă 

 
Focus pe client 

Face recomandări generale. Oferă 
informaţii despre problematica 
unei politici publice 

 
Concepe recomandări specifice 
pentru a fi implementate efectiv 

 
 

Metodologia 

 

Include cercetare şi documentare 
primară proprii 

Citează studii (cercetări) de 
politici publice. 
Foarte rar include şi colectarea de 
date. 

 
Limbajul 

 
Disciplinat, 
specific, tehnic 

 
Clar şi simplu, fără jargon de 
specialitate 

 
Lungimea textului 

 
Până la 
20.000 de cuvinte 

 
De obicei nu depăşeşte 
5.000 de cuvinte 

 
 

Autorii 

 
Cercetători în politici publice 
(universităţi, think-tank-uri, firme 
de consultanţă politică) 

 
Analişti politici 
ai grupurilor de interese şi ai 
firmelor de lobby 

 
Analizele de politici publice citează în metodologia cercetării aferentă lor studiile și cercetările de 
politici publice ca surse secundare ce înlocuiesc cercetarea lor primară. 
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Există patru niveluri progresive de participare a societății civile în procesul de luare a deciziilor 
publice: informarea, consultarea, dialogul și parteneriatul. 

■ Accesul la informații publice stă la baza tuturor măsurilor ulterioare pentru implicarea societății 
civile în procesul de luare a deciziilor publice. 

■ Consultarea presupune  informarea societății civile privind inițiativele  legislative și de politici 
publice de către autoritățile publice și solicitarea de comentarii, opinii și reacții argumentate din 
partea acesteia. 

■ Dialogul de colaborare autoritate publică - societate civilă este o comunicare regulată și 
sistematică în ambele sensuri, construită pe interese comune și obiective potențial împărtășite, în 
vederea asigurării unui schimb periodic de opinii pentru dezvoltarea și îmbunătățirea unei anumite 
politici publice. 

■ Un parteneriat presupune împărțirea responsabilităților în fiecare etapă a procesului de luare a 
deciziilor publice, începând cu stabilirea agendei de lucru, redactare, decizie, până la punerea în 
aplicare a inițiativelor politice. Cooperarea strânsă trebuie să menajeze totuși independența 
societății civile și să respecte faptul că ultimul cuvânt în luarea deciziilor aparține decidentului 
politic. 

 
Matricea de participare civică evidențiază etapele procesului de luare a deciziilor publice și 
legătura acestora cu nivelurile de participare a societății civile în acest proces. La fiecare etapă din 
procesul de luare a deciziilor (de la stânga la dreapta) există diferite niveluri de participare și 
intensități de implicare a societății civile pentru influențarea deciziilor, care pot varia de la 
scăzut/ad-hoc/ocazional la ridicat/strategic (de sus în jos, în tabelul 3). 

 
Pârghiile de intervenție specifice dialogului civic sunt: 
■ 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 și opinii; 
■ solicitarea organizării de dezbateri publice și susținerea argumentată a opiniilor în cadrul acestor 
evenimente. 

Pârgiile de intervenție specifice dialogului social sunt: 
■ 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 [14]. 
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tabelul 3 : Matricea deciziei  publice 
 

 
Niveluri de 
participare 

Etape în procesul de luare a deciziilor publice 

Stabilirea 
agendei 

 
Elaborare 

 
Decizie 

 
Implementare 

 
Monitorizare 

 
Reformulare 

Informare Liber acces la 
informații 
Cercetare 
Organizare de 
campanii de 
conștientizare 
Folosirea 
instrumentelor 
de diseminare 
electronică 

Acces deschis 
și liber la 
documente 
Site pentru 
documente 
cheie 
Organizare de 
campanii de 
conștientizare 
Organizare de 
campanii de 
advocacy 
Promovare on- 
line 
Contribuții din 
cercetare 

Organizare de 
campanii de 
advocacy 

Liber acces la 
informații 
Site pentru 
acces la 
informații 
Alerte e-mail 
Întrebări 
frecvente 
Ofertare 
publică 
Proceduri 

Liber acces la 
informații 
Colectare 
documente 
justificabile 
Evaluări 
Cercetări 

Liber acces 
la informații 

Consultare Petiții 
Consultări on- 
line sau prin 
alte tehnici 

Audieri publice 
și paneluri de 
întrebări și 
răspunsuri 
Seminarii cu 
experți 
Comitete ale 
părților 
interesate și 
organisme de 
consultare 

Sesiuni 
deschise de 
plen sau 
comitet 

Evenimente 
Conferințe 
Forumuri 
Seminarii 

Mecanisme de 
colectare feed- 
back 

Conferințe 
sau întâlniri 
Consultări 
on-line 

Dialog cu 
autoritatea 
publică 

Participarea la 
audieri și 
forumuri 
publice 

Audieri publice 
și paneluri de 
întrebări și 
răspunsuri 

Sesiuni 
deschise de 
plen sau 
comitet 

Seminarii de 
creștere a 
capacității 
organizaționale 

Comitete sau 
grupuri de 
lucru 

Seminarii 
sau 
forumuri 
deliberative 

Participarea la Seminarii cu Seminarii 
consilii și experți 
forumuri Comitete ale 
cetățenești părților 
Cultivarea de interesate și 
relații cheie cu organisme de 
reprezentanți consultare 
ai autorităților 
publice 

Parteneriat 
cu 
autoritatea 
publică 

Stabilirea 
priorităților în 
cadrul 
comitetului 
sau grupului 
de lucru 

Colaborare în 
elaborarea de 
proiecte 

Luarea 
deciziilor în 
comun 
Colaborare în 
luarea 
deciziilor 

Parteneriate 
strategice 

Comitete și 
grupuri de 
lucru 

Comitete și 
grupuri de 
lucru 
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Cheia succesului campaniilor de advocacy și constituirii coalițiilor o reprezintă respectarea 
următoarelor cerințe: 
■ o identitate clară a coalițiilor bazată pe activități recurente de monitorizare și evaluare finalizate 

prin redactarea de rapoarte; 
■ un mesaj clar și ușor de înțeles; 
■ parteneriate funcționale construite în jurul unor beneficii atractive de influențare a deciziilor 

publice; 
■ dovezi puternice bazate pe date (studii); 
■ alegerea momentului oportun când politicienii sunt mai deschiși la mesajele de advocacy, când 

agenda politică poate fi influențată datorită unei crize de imagine, modificării raportului de forțe 
politice sau schimbării percepției opiniei publice; 

■ durabilitatea și sustenabilitatea coalițiilor. 
 
Calitatea de lider de opinie, de influencer sporește șansele de succes ale campaniilor de educare și 
conștientizare. 

 
Activitățile de monitorizare și watchdog creează oportunități de parteneriat, implicare în proces și 
cooperare cu instituțiile guvernamentale, dar pot genera și presiuni pentru stoparea unor 
dezvăluiri sau afectarea reputației de independență și credibilității organizației care renunță la 
spiritul său critic [15]. 

 
Planificarea implementării politicilor publice fixează termene realiste de implementare pentru 
măsuri, acordă atenție specială colectării de date pentru monitorizare și evaluare, stabilește borne 
și puncte cruciale (milestones), utilizează planul și calendarul anual de activitate. 

 
Planurile de acțiune trebuie să respecte constrângerile bugetare, iar rezultatele activităților sunt 
exprimate prin rezultatele concrete ale acțiunilor (outputs) care, împreună, formează rezultatul 
politicii publice (outcomes). 

 
Printre metodele de planificare a implementării se numără: planul GANTT - care prezintă 
succesiunea activităților în timp și momentele de început și de sfârșit ale fiecărei activități; analiza 
drumului critic (critical path) - care identifică riscurile de întârziere a rezultatelor intermediare în 
cazul lipsei unei coordonări impecabile. 

 
Metoda tabelului cu scoruri ponderate (Balanced Scorecard) vizează: obținerea unui succes 
echilibrat prin corelarea viziunii cu eficacitatea din perspectiva cetățeanului și din cea a 
politicienilor; managementul eficient al resurselor; capacitatea organizatorică. Esența acestei 
metode este gândirea strategică și comunicarea deschisă care urmăresc obținerea succesului și 
păstrarea încrederii în interiorul sistemului [6]. 

 
Execuţia reprezintă faza de implementare a politicii publice prin care trebuie atinse obiectivele 
stabilite. Tot în această etapă vor fi alese instrumentele (de natură legislativă, instituţională, noi 
servicii publice) prin care politica este pusă în aplicare, respectiv agenţia implementatoare. 
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Nimeni nu poate ignora evaluarea fezabilităţii politicii publice propuse, dacă este momentul 
oportun pentru actualizarea unei anumite politici, care va fi posibila reacţie publică şi ce efect va 
avea abordarea aleasă asupra diferitelor interese şi asupra opiniei publice în general. 

 
Există patru modele teoretice de implementare a politicilor publice: modelul autoritar, modelul 
participativ, modelul de coalizare a actorilor și modelul de învățare continuă. 

 
Managementul înseamnă: asumarea responsabilității  pentru performanța unei  politici; găsirea 
orizontului de timp disponibil; alocarea de resurse;  perfecționarea oamenilor; clarificarea 
obiectivelor, procedurilor și standardelor de performanță; negocierea colectivă între toți actorii 
implicați în succesul politicii. Rezistența la schimbare joacă un rol important. 

 
O problemă poate fi soluționată de familie, comunitate, ONG-uri voluntare sau de piață, prin 
instrumente mixte de tipul parteneriatului public-privat, dar și prin instrumente obligatorii de tipul 
reglementărilor, bugetelor publice, firmelor de stat, furnizării de bunuri și servicii publice. 

 
Coordonarea politicilor publice implică: 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 [16]. 
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Capitolul 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 

 
Analiza de politici publice presupune aplicarea disciplinată, metodologică și sistematică a 
intelectului la rezolvarea unor probleme politice, fiind un joc de gândire care urmărește obținerea 
unor rezultate printr-o politică publică care răspunde unor probleme definite, urmărește anumite 
scopuri și utilizează anumite instrumente și mijloace aflate la dispoziția autorității publice 
(legislație, programe bugetare, stimulente și sancțiuni). 

Studiile, cercetările și analizele care investighează o problemă urmăresc să îmbunătățească 
rezultatele guvernării prin conceperea unor politici publice oportune, fezabile, eficiente, eficace și 
echitabile. 

O analiză presupune expertiză specializată, abordare științifică, logică deductivă, măsurători și 
abordare pe bază de proces etapizat. Demersul științific nu este posibil fără rigurozitate. 

Simplii cetățeni au păreri, opinii și prejudecăți subiective și înrădăcinate despre o anumită politică 
publică pe care în general nu le pot explica sau demonstra, bazate pe influența mass-media și 
bulelor din care fac parte pe rețelele sociale, ceea ce îi diferențiază de experții și analiștii de politici 
publice - care au pregătirea și capacitatea de a analiza sistematic și disciplinat o problemă pe baza 
unor standarde și criterii obiective sau intersubiective de judecată general acceptate ca reper, 
ținând cont de interesele tuturor părților afectate și interesate. 

Există o corelație directă între analiza de politici publice și luarea rațională a deciziilor publice. 
 
Modelul rațional al luării unei decizii publice presupune: definirea problemei; inventarierea 
soluțiilor alternative; determinarea criteriilor de evaluare; evaluarea alternativelor prin 
intermediul criteriilor (analiză multicriterială, trade-off analysis); alegerea variantei optime; 
fundamentarea aprofundată a impactului acesteia; implementarea variantei optime; monitorizarea 
și evaluarea atingerii obiectivelor propuse și rezultatelor urmărite. 

Criteriile relevante de evaluare a soluțiilor alternative sunt variabile observabile și măsurabile ce 
au legătură cu calitatea vieții, cu satisfacția beneficiarilor sau cu performanța programelor: 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. 

Raționalitatea unei politici publice rezidă în preocuparea pentru eficacitate - atingerea scopului și 
obiectivelor urmărite, dar și pentru eficiență - obținerea celor mai bune rezultate cu cele mai mici 
costuri. În centrul modelului rațional al științei politicilor publice sunt argumentele bazate pe 
faptele și dovezi, nu doar pe valori și percepții subiective. 
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O altă caracteristică a analizei de politici publice este incrementalismul - construirea unei politici 
publice pe terenul existent al bunelor practici prin intervenții pas cu pas, prin lecții învățate din 
încercări și erori. 

Analiza de politici publice are totuși un impact limitat și indirect asupra procesului de elaborare a 
politicilor publice, depinzând de gradul de acceptare și de pătrundere în conștiința publicului, 
funcționarilor și decidenților publici a acestei abordări logice și raționale, tendința naturii umane 
fiind de a lua decizii subiective, bazate pe grupurile cele mai influente și vocale de interese. 

Creșterea capacității de analiză de politici publice în rândul societății civile și partenerilor sociali 
este unul dintre obiectivele mișcării de politici publice promovate de organizațiile internaționale 
(OECD, Banca Mondială), de firmele de consultanță, universități, institutele de cercetare și think- 
tankurile independente. 

Metodele de cercetare de politici publice sunt împrumutate din statistică, microeconomie, 
evaluarea de management al programelor sau din cercetarea socială calitativă. 

Ascunderea punctelor slabe ale analizei nu este întotdeauna o strategie câștigătoare, întrucât 
există analiști și experți concurenți sau ai grupurilor de interese oponente bucuroși să le facă 
publice și să sublinieze caracterul parțial și subiectiv al analizei. Analiza utilitară de politici publice 
realizată la comanda grupurilor legitime de interese folosește adeseori analiza secundară pe date 
empirice extrase din cercetările academice sau instituționale de politici publice caracterizate de 
studii proprii și rigurozitate metodologică. 

Cel mai adesea, lumea politică lucrează cu compromisuri și soluții sub-optimale din perspectivă 
strict tehnică și rațională, iar analiștii de politici publice trebuie să învețe să trăiască cu această 
frustrare. Optimul Pareto ar presupune realizarea unui echilibru optim al alocărilor de resurse în 
societate care să ducă la un maxim de fericire și satisfacție a beneficiarilor, bunăstarea nimănui 
nemaiputând fi crescută fără a o reduce pe a altcuiva. Compromisul social este ca politica publică 
să mărească bunăstarea socială, în sensul în care cei ce au de câștigat în urma aplicării ei i-ar putea 
compensa în întregime pe cei ce au de pierdut, rămânând totuși un beneficiu net. 

Se pot face analize de politici publice în sens normativ, valoric, legal, logic și empiric (experimental, 
comparativ), toate fiind la fel de legitime. 

Cele mai multe analize de politici publice pot fi grupate în trei categorii: 
■ Analize de eficacitate (analiza de impact) - Întrebări la care răspund: Efectele reale sunt cele 
intenționate? Politica publică își atinge obiectivele (outcome) propuse? 
■ Analize de eficiență (analiza cost-beneficiu) - Întrebări la care răspund: Cu ce costuri de 
implementare? Nu există alternative mai ieftine? Beneficiile depășesc costurile? Output-urile 
depășesc input-urile? Există beneficii nete? Se bazează pe monetizarea impactului cantitativ și 
beneficiilor / costurilor intangibile. Se urmărește obținerea unui maximum de output cu minimun 
de input. Există probleme etice de monetizare a unor indicatori sensibili, de exemplu a vieții sau 
sănătății umane, aerului și apei curate. 
■ Analize de proces bazate mai mult pe metode calitative (observare, interviu, focus grup, studii de 
caz). 
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Coerența este un aspect important al oricărei politicii publice, fiind vorba atât de o coerență 
internă între problema definită, scopurile urmărite și instrumentele de aplicare, cât și de o 
coerență externă pe verticală (toate programele și activitățile care se desfășoară în numele unei 
politici trebuie să decurgă logic din acestea), dar și pe orizontală (între diferite politici publice care 
se subsumează aceleiași agende publice de priorități și aceluiași buget și program de guvernare). 

■ Consistența și coerența politicilor publice este verificată de analiștii politici prin analiza logică. 
Acest tip de analiză este favorita experților din mass-media care influențează opinia publică prin 
analizele publicate. 

■ Analiza normativă și valorică se raportează la standardele comune de moralitate din societate 
asociate conceptelor religioase dominante sau drepturilor și libertăților omului, care ține cont de 
faptul că orice politică publică trebuie să respecte principiile, regulile și valorile comune la care a 
aderat acea societate (de tipul valorilor europene - democrație, libertate, integritate, stat de drept, 
lupta împotriva corupției, buna guvernare, adevărul în viața publică) și să păstreze intactă 
dreptatea și încrederea în societate. 

■ Analiza legală abordează politicile publice prin prisma problemelor de constituționalitate și 
legalitate, de consistență cu legile în vigoare, cu acquis-ul comunitar și convențiile internaționale la 
care suntem parte. 

■ Analiza empirică (analiza cost-beneficiu și analiza de impact) duce mai departe analiza logică, 
căutând să cuantifice efectele politicii publice pe baza dovezilor empirice colectate prin 
experimente, sondaje, analize de buget, studii de caz, proiecte pilot sau analize comparative. 
Triangularea datelor colectate despre același obiect de studiu prin mai multe metode poate spori 
încrederea în concluziile prezentate. 

■ Analiza de conținut a politicilor publice permite evidențierea temelor și conceptelor recurente, 
frecvenței unor fragmente narative și întocmirea de hărți conceptuale. 

 
■ Analizele comparative la nivel de țări, regiuni, sectoare sau  localități cu  un anumit grad de 
similitudine au scopul de a trage concluzii generalizatoare în urma unui demers de tip inductiv, 
pornind de la particular (studiu de caz) la general. Concluziile preliminare ale unei  cercetări 
inductive pot constitui ipoteze ale unei cercetări deductive prin care să fie ulterior testate, validate 
și confirmate prin datele empirice colectate [13, pp.20-65]. 

 
Recomandările lui Benjamin Franklin cu privire la modalitatea de luare a unei decizii complexe 
ilustrează aspectele esențiale ale unei analize cost-beneficiu: catalogarea sistematică a efectelor 
unei politici publice în beneficii (pro) și costuri (contra); atribuirea de valoare monetară efectelor 
inventariate; determinarea beneficiului net (beneficii-costuri) în raport cu situația dată (status quo). 

 
Nu trebuie neglijat aspectul social al analizei cost-beneficiu, care trebuie să țină cont de costurile și 
beneficiile întregii societăți, fără a neglija categoriile mai puțin vocale sau active în reprezentarea 
intereselor. 
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Analiza cost-beneficiu cuantifică în termeni monetari valoarea tuturor consecințelor unei politici 
publice asupra tuturor membrilor societății afectați sau interesați de ea. 

 
Printre criticile aduse analizei cost-beneficiu se numără: importanța excesivă acordată criteriului 
eficienței în dauna echității; luarea în considerare a posibilității de a compensa beneficiile care 
revin unei persoane sau unui grup cu costurile care revin altei persoane sau grup; posibilitatea de a 
compensa între prezent și viitor. 

 
Unii analiști refuză să ofere o valoare monetară vieții sau sănătății oamenilor, preferând să 
analizeze doar eficacitatea costurilor. Sunt critici care consideră chiar că prin evaluarea bănească a 
efectelor unei politici și asocierea unui preț oricărui criteriu ca unui obiect, chiar dacă acesta nu 
este în mod normal comercializabil pe  o piață, analiza cost-beneficiu subminează democrația. 
Valoarea unei vieți poate fi estimată prin disponibilitatea oamenilor de a plăti pentru reducerea 
riscului mortalității în urma anumitor boli sau în urma practicării unor sporturi riscante sau 
șofatului cu viteză. Cea mai mare parte a analiștilor nu pot face estimări directe ale disponibilității 
de a plăti a oamenilor pentru reducerea ratei de mortalitate, bazându-se în fapt pe cercetările de 
econometrie care studiază modul în care oamenii își folosesc veniturile și timpul pentru a modifica 
acest nivel de risc al mortalității (controale și analize preventive, de exemplu). 

 
Obiectivul analizei cost-beneficiu este de a facilita o repartizare mai eficientă a resurselor publice și 
de a justifica intervenția guvernului în caz de eșec al piețelor, ajutând la luarea deciziilor publice. 
Resursele publice sunt limitate și trebuie alocate alternativei de acțiune celei mai eficiente - care 
economisește costuri și generează mai multe beneficii. 

 
Principalele etape ale efectuării unei analize cost-beneficiu sunt următoarele: 
1. Specificarea setului de soluții alternative de acțiune și intervenție. 
2. Analiza  stakeholderilor  pentru  identificarea  poziționării  grupurilor  de  interese  și  subiecților 

câștigători (care primesc beneficiile) și perdanți (care suportă costurile). 
3. Selectarea indicatorilor de măsură. 
4. Cuantificarea estimativă a impacturilor cantitative pe durata de viață a implementării politicii 

publice (outputuri raportate la inputuri sau rezultatele produse raportate la resursele necesare). 
5. Cuantificarea bănească a tuturor impacturilor cantitative prin atribuirea unei valori monetare 

fiecărui indicator măsurat. 
6. Actualizarea cu inflația a valorii actuale a beneficiilor și costurilor, ținând cont că majoritatea 

oamenilor preferă să consume mai degrabă acum decât să economisească pentru mai târziu. 
7. Calcularea valorii beneficiului net actual (diferența dintre beneficiile și costurile actualizate) 

pentru fiecare alternativă de acțiune în parte. 
8. Efectuarea analizei de sensibilitate. 
9. Formularea  unei  recomandări  către  decidentul  public  pe  baza  valorii  nete  actualizate  a 

beneficiului (VNA). 
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Lentilele politice și birocratice ale decidenților și funcționarilor publici îi fac să se poziționeze fie în 
tabăra vigilenților, fie în cea a cheltuitorilor, în funcție de rolul lor în administrație. 

 
■ Vigilenții din Consiliul Fiscal, Comisiile de Buget sau Ministerul Finanțelor pun semnul egal între 
beneficii și veniturile bugetului și între costuri și ieșirile din Trezoreria statului, ignorând sau 
minimizând beneficiile sociale nefinanciare sau efectele apreciate de consumatori și de oamenii de 
afaceri, cum ar fi timpul economisit, viețile salvate sau reducerea birocrației, aglomerației sau 
poluării. De asemenea, ei ignoră costurile care nu sunt suportate la nivelul lor ierarhic. Ei vor să 
utilizeze o rată de actualizare socială mare deoarece costurile sunt alocate înaintea apariției 
beneficiilor. Scopul vigilenților este să limiteze acțiunea cheltuitorilor care, în viziunea lor, 
supraestimează veniturile și subestimează costurile. 

 
■ Cheltuitorii din agențiile publice, ministerele de linie și prestatorii de servicii publice (cum ar fi 
transporturi, sănătate sau asistență socială) se concentrează pe realizarea proiectelor, văd 
cheltuielile drept investiții în capitalul uman, în susținerea antreprenoriatului sau în dezvoltare și, 
în luarea deciziilor, țin cont cu precădere de costurile sau timpii de operare economisiți, de efectul 
de multiplicare al investiției sau de viețile salvate. 

 
Vigilenții și  cheltuitorii sunt  în  opoziție,  primii  preferând status-quo-ul  în  fața  proiectelor  noi 
riscante. 

 
■ Pe lângă vigilenți și cheltuitori, mai există categoria prudenților (BNR - Banca Naţională, ASF - 
Autoritatea de Supraveghere Financiară) și categoria analiștilor economici (AAFBR - Asociația 
Analiștilor Financiar-Bancari). 

 
Politicienii și birocrații preferă să ignore analizele cost-beneficiu deoarece sunt rupte de realitățile 
politice și nu privesc realitatea prin lentilele lor subiective. 

 
Politicienii preferă proiectele ce le aduc capital politic și care concentrează beneficiile către 
grupurile de interese vocale și active pe care le privilegiază electoral și disipează sau maschează 
costurile în masa populației. Pentru  a fi realeși sau  avansați pe scara ierarhică, politicienii și 
funcționarii publici acordă atenție sporită intereselor influencerilor activi în urmărirea obținerii 
beneficiilor și evitarea plății costurilor. 

 
În analiza cost-beneficiu, însă, interesele alegătorilor inactivi sunt la fel de bine reprezentate ca și 
cele ale alegătorilor activi. Astfel, în fapt, analiza cost-beneficiu contribuie la consolidarea 
democrației reprezentative prin luarea în considerare a intereselor neexprimate și latente. 

 
O alocare de resurse este eficientă Pareto dacă nu poate fi găsită nicio altă variantă de alocare 
care să ducă la îmbunătățirea situației unor persoane fără a o leza pe cea a altora. În cazul în care o 
politică publică are un beneficiu net pozitiv, atunci este posibil să fie găsite o serie de transferuri 
de sume sau de plăți compensatorii care să îmbunătățească situația unor persoane fără a o leza pe 
a altora. 



Page 48 of 56  

 

 
ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA 
ALIMENTULUI ROMANESC - APAR 

MANUAL DE ELABORARE POLITICI PUBLICE 
A3.1 Instruirea personalului din ONG-uri și 

parteneri sociali în "Elaborarea politicilor publice" 

 
Cod: A3.1 

Editie: 1,  Rev.: 0 

 

Costul de oportunitate măsoară resursele alocate implementării unei politici care nu mai sunt 
disponibile pentru alte programe alternative și destinații bugetare, în timp ce  disponibilitatea 
indivizilor afectați de a plăti evaluează rezultatele unei politici. 

 
Beneficiul net pozitiv al unei politici indică posibilitatea ca aceia care suportă costurile să fie 
recompensați suficient pentru ca situația lor să nu se înrăutățească. Dacă cei care au de câștigat de 
pe urma aplicării  unei politici vor  fi în câștig chiar  și atunci  când vor compensa în totalitate 
pierderile celor care au avut de suferit de pe urma aplicării ei, atunci beneficiul net pozitiv va duce 
la maximizarea bunăstării sociale. 

 
Societățile mai prospere au o disponibilitate mai ridicată de a susține prin redistribuire membrii lor 
săraci, care sunt mai puțin numeroși, decât societățile în curs de dezvoltare. 

 
Pentru a distribui mai echitabil averile și veniturile într-o societate, ar trebui să se recurgă la 
practica redistribuirii și transferurilor bugetare numai după ce au fost adoptate politici de creștere 
a eficienței resurselor. 

 
În general, se preferă combinațiile de politici cu efect sinergetic ce maximizează beneficiul net, 
evitându-se politicile publice care se exclud reciproc. De aceea, trebuie acordată o mare importanță 
interacțiunii și coerenței pe orizontală și verticală între proiecte, politici și programe bugetare. 

 
Preferințele inacceptabile social și moral care pot genera  beneficii pentru anumiți membri ai 
societății sunt excluse prin sancțiuni și limitări legale pentru a limita viciile și comportamentele 
nedemne. Trebuie ținut cont de dezechilibrele de dezvoltare dintre regiuni, de distribuția averii în 
societate, de situația individuală a subiecților vizați, de preferințele și interesele generațiilor 
viitoare. 

 
Pe lângă eficiență, o politică publică poate urmări cu totul alte obiective principale, cum ar fi 
oportunitatea politică, fezabilitatea administrativă sau echitatea socială. De asemenea, limitele 
aparatului tehnic de lucru din unitățile de politici publice fac imposibilă cuantificarea în termeni 
monetari a costurilor și beneficiilor pentru toate politicile publice elaborate de autoritățile publice. 

 
Utilizarea ponderărilor distribuționale ia în considerare faptul că multe dintre politici au efecte 
divergente asupra diferitelor grupuri (de exemplu: impozitarea progresivă a veniturilor, creșterea 
salariului minim pe economie). 

 
Utilizarea ponderărilor distribuționale ar trebui limitată la politicile sociale care au drept țintă 
persoanele defavorizate, reducând eficiența socială totală, dar generând câștiguri pentru cei cu 
venituri mici sau invers, crescând eficiența socială totală și generând pierderi pentru cei cu venituri 
mici (în cazul cotei unice). Felul cum se resimte aceeași cotă de impozitare este diferit din 
perspectiva venitului net disponibil rămas după impozitare și a puterii de cumpărare în funcție de 
gradul de polarizare socială a veniturilor [5, pp. 3-21, 36-40, 48-50]. 



Page 49 of 56  

 

 
ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA 
ALIMENTULUI ROMANESC - APAR 

MANUAL DE ELABORARE POLITICI PUBLICE 
A3.1 Instruirea personalului din ONG-uri și 

parteneri sociali în "Elaborarea politicilor publice" 

 
Cod: A3.1 

Editie: 1,  Rev.: 0 

 

Adoptarea deciziilor complexe presupune un proces de evaluare și deliberare aplicat mai multor 
variante alternative de acțiune în care sunt implicați multipli decidenți și stakeholderi. Opțiunile 
presupun adeseori realizarea unor compromisuri dificile, alegerea a mai mult din  ceva, 
presupunând a opta pentru mai puțin din altceva. 

 
Compromisurile cele mai dificile sunt cele ce implică valorile umane întrucât fiecare criteriu de 
evaluare are importanța sa simbolică pentru anumite categorii de cetățeni. Până la urmă, 
decidentul trebuie să sacrifice anumite interese prin prioritățile pe care le stabilește. 

 
Deciziile multi-criteriale care intervin în etapa selecției soluției optime și fundamentării adoptării ei 
presupun existența unor valori divergente și incompatibile simultan, alegerea respectivă fiind 
prezentată drept optimizare prin maximizarea obiectivelor principale și prioritare ale politicii 
publice. 

 
De obicei, pentru a calcula valoarea beneficiului net generat de fiecare soluție alternativă, se 
adoptă matrici decizionale care alocă diverse ponderi fiecărui criteriu în funcție de importanța sa 
pentru decident și beneficiari.  Fezabilitatea tehnică și administrativă, acceptabilitatea politică, 
eficacitatea, eficiența, echitatea, costurile și calitatea vieții sunt printre criteriile cele mai utilizate. 

 
Transparența criteriilor și ponderii lor în ierarhizare este importantă atât pentru decidentul public, 
cât și pentru analistul de politici publice și, desigur, pentru părțile interesate. Compromisul 
presupune colaborarea și participarea celor interesați și afectați la luarea deciziilor [28]. 
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Capitolul 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 

 
În raportul său din anul 1997, intitulat "Statul într-o lume în schimbare", Banca Mondială subliniază 
importanța bunei guvernări pentru o dezvoltare economică durabilă. Capacitatea statului de a 
realiza și promova acțiuni colective în mod eficient prin intermediul politicilor publice presupune 
adaptarea rolului și acțiunilor statului la nivelul resurselor și al capacității sale de guvernare. Într-o 
societate, calitatea vieții cetățenilor depinde de calitatea guvernării și a răspunsurilor pe care 
guvernarea le dă problemelor cu care se confruntă societatea, de capacitatea de a reflecta asupra 
acestor probleme, de a și le asuma public și a concepe soluții potrivite și eficiente pentru a le 
rezolva [13, pp. 43-45]. 

Argumentarea detaliată a măsurilor legislative prevăzute prin fundamentarea politicilor publice 
crește responsabilizarea instituțiilor publice în raport cu rezultatele urmărite ale politicilor publice 
și devine atât un instrument de monitorizare, cât şi de evaluare a elaborării politicilor publice. 
Acoperirea insuficientă a domeniilor cu studii de impact și insuficienţa indicatorilor de performanţă 
în realizarea evaluărilor de impact contribuie la calitatea scăzută a reglementărilor. 

Procesul de monitorizare a aplicării reglementărilor în domeniul evaluării preliminare a impactului 
poate fi afectat de câteva elemente, rezultând următoarea  practică: pe agenda şedinţelor de 
guvern sunt incluse suplimentar proiecte de documente de politici publice care nu au fost 
anunţate în cadrul şedinţei pregătitoare, nu au beneficiat de comentarii şi puncte de vedere din 
partea instituţiilor administraţiei centrale sau în cazul cărora nu s-a respectat perioada de 
consultare interministerială. 

Studiul desfăşurat de Academia de Advocacy și finalizat cu "Raportul de monitorizare a progresului 
în implementarea politicilor publice 2009" se referă la lipsa resurselor financiare şi umane 
necesare activităţilor de evaluare şi monitorizare şi la problemele structurale ce ţin de 
desfăşurarea propriu-zisă a acestor activităţi. 

Conform acestui studiu, ministerele nu privesc procedurile de monitorizare şi evaluare în ansamblu 
drept activităţi care trebuie desfăşurate în mod curent. 

Reformele profunde presupuse de implementarea unor programe sistematice de evaluare a 
impactului nu sunt privite întotdeauna drept o necesitate internă a sistemului administrativ, ci mai 
degrabă drept rezultat al unor presiuni venite din exterior și nu  beneficiază de sprijin  politic 
consistent. 

Crearea unui sistem de monitorizare şi evaluare bazat pe performanţă, care să aducă mai multă 
transparenţă, responsabilitate şi vizibilitate asupra politicilor publice implementate este văzută ca 
o ameninţare a status quo-ului administrativ, conform raportului Academiei de Advocacy. 
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Pentru a putea gestiona schimbările impuse de fenomenul globalizării la nivelul societăţilor, 
guvernele au nevoie de instrumente sistematice şi predictibile de evaluare, cu ajutorul cărora să 
analizeze impactul acestor schimbări asupra diferitelor sectoare de activitate, dar şi modul în care 
acestea pot fi modelate şi monitorizate prin intermediul unui cadru normativ fundamentat. 

Factorii critici care pot afecta implementarea bunei reglementări se referă în principal la 
capacitatea sistemelor administrative şi politice de a atrage parteneri constructivi din rândul 
societăţii civile, din comunitatea de afaceri sau din mediul universitar şi de a privi buna 
reglementare în ansamblul ei ca pe o investiţie. 

Pentru a preveni sau reduce efectele negative ale rezistenţei instituţionale la schimbare, se impun 
în continuare eforturi pentru asigurarea unei comunicări eficiente şi extinse atât între structurile 
instituţionale responsabile  de elaborarea politicilor publice, cât şi între autorităţi şi partenerii 
sociali plus societatea civilă. 

Totodată, asigurarea unui cadru de consultare extinsă, în care sunt reprezentaţi toţi actorii vizaţi 
de propunerile de politici publice, încă din  etapa de pregătire a acestora, va aduce beneficii 
iniţiatorilor de politici publice. 

Unul dintre aspectele semnificative care ridică obstacole în calea eforturilor de transparentizare şi 
responsabilizare a sistemelor administrative şi politice la nivel european constă în absenţa unor 
mecanisme clare şi eficiente de sancţionare în cazul nerealizării analizelor de impact propuse [8, 
pp.32-39]. 

 
Trusa de metode și tehnici participative include numeroase opțiuni, printre care putem enumera: 
brainstorming; citizens juries (pentru obținerea input-ului cetățenilor informați asupra deciziilor 
publice); consensus conferences (pentru evaluarea subiectelor cu un grad de controversă socială 
ridicată); cross impact analysis (pentru pregătirea de scenarii și analize cauze-efect); paneluri de 
experți și focus grup-uri (pentru discuții moderate); forecasting and futures wheels (pentru 
elaborarea de prognoze și modele ale viitorului); mapping and mind mapping (pentru colectarea 
de date și indicatori și gruparea informațiilor în funcție de conexiunile lor logice); needs 
assessment (o unealtă de conștientizare și prioritizare a nevoilor); participatory assessment, 
monitoring and evaluation techniques (pentru monitorizarea impactului și proceselor și evaluarea 
capacității organizaționale); participatory planning (pentru stimularea colaborării și interacțiunii și 
împuternicirea grupurilor implicate în evaluarea opțiunilor de politici publice pe baza propriului set 
de preferințe și valori; policy exercises (pentru explorarea opțiunilor de politici publice și 
aprofundarea înțelegerii problemelor controversate); regulatory negotiation and the rulemaking 
process (pentru obținerea unui consens public negociat); relevance trees and morphological 
analysis (pentru construirea de matrice multidimensionale și multicriteriale care conțin combinații 
ale posibilelor soluții); role-playing (jocuri de rol pentru empatizarea cu rolul celuilalt: decidentul 
cu societatea civilă și părțile interesate cu decidentul), scenario building exercise (pentru 
proiectarea viziunii viitorului); systematic client consultation (pentru încorporarea input-ului 
beneficiarilor în designul și proiectarea politicii publice); tree diagrams (diagrame arbore pentru 
analiza problemelor și obiectivelor sau soluțiilor) [9]. 
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Activitatea de monitorizare se desfășoară permanent pe perioada implementării politicii publice, 
prin colectarea de date și identificarea erorilor de implementare și efectelor neprevăzute. 

Metodele și tehnicile recomandate de monitorizare și evaluare sunt: observația directă sau 
participativă; studiul de caz; intervievarea actorilor implicați; analiza documentelor sociale 
(regulamente, rapoarte, studii, bilanțuri). 

Situațiile statistice oficiale oferă un plus de credibilitate analizelor. Rezultatul așteptat constă în 
elaborarea rapoartelor de monitorizare și rapoartelor de evaluare, la datele prevăzute în planul de 
acțiune de implementare. 

Caracteristicile indicatorilor de performanță urmăriți pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru 
politica publică sunt: relevanța; claritatea; rezonabilitatea cost-efort; comparația cu perioadele 
anterioare; simplitatea de înțelegere și prezentare [26]. 

Inspecția, auditul și controlul sunt metodele tradiționale folosite de administrație pentru a se 
asigura că resursele sunt transpuse eficient în rezultate. 

Monitorizarea colectează date privind relațiile dintre resurse, realizări și rezultate, respectarea 
termenelor de realizare și atingerea indicatorilor de performanță. 

Evaluarea finală se bazează pe datele colectate prin procesul periodic de monitorizare 
intermediară, pe parcursul implementării. 

■ Metodele calitative de monitorizare și evaluare cuprind: punctajul ponderat; interviuri; discuții în 
focus grupuri; analiza documentelor; discuțiile  cu experții; studiile de caz; monitorizarea mass 
media; jurnale; analiza datelor secundare; analiza de text. 

■ Metodele  cantitative  sunt:  analiza  statistică;  cercetarea  pe  eșantion  reprezentativ;  analiza 
datelor secundare; analiza cost-beneficiu. 

Se evaluează atât procesul de implementare, cât și impactul, percepția beneficiarilor, îmbunătățirea 
durabilă a situației grupului țintă, calitatea serviciilor livrate, eficiența utilizării resurselor. 

Actorii relevanți care trebuie implicați în evaluare sunt: destinatarii eligibili (beneficiarii); actorii 
implicați în livrarea politicii publice; furnizorii serviciilor publice; contractorii independenți [6]. 

Monitorizarea și evaluarea se derulează simulan cu implementarea politicii publice. Monitorizarea 
asigură corespondenţa obiectivelor stabilite cu acţiunile propuse spre implementare, iar evaluarea 
cuantifică rezultatele obţinute în urma implementării şi furnizează bazele următorului ciclu de 
politici publice. 

În etapa de monitorizare se măsoară atât eficienţa (maximizarea rezultatelor, outputs, în raport cu 
resursele investite, inputs), cât şi eficacitatea politicii publice (raportul  dintre  obiectivul 
rezultatelor obţinute şi obiectivul ce trebuia atins). Evaluarea semnifică emiterea unor judecăți de 
valoare privind impactul, efectele și rezultatele generate. 

Indicatorii de performanță sunt de mai multe tipuri: indicatori de rezultate și impact (volum de 
produse și servicii furnizate); indicatori de eficacitate (outcomes); indicatori de activitate și proces 
(număr de ore lucrate, număr de sarcini rezolvate); indicatori de eficiență (rezultate obținute 
versus resurse consumate) [16]. 
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■ Echitatea socială: tratament şi şanse egale. Este un mijloc prin care se realizează o coeziune 
socială prin acordarea de posibilităţi şi oportunităţi pentru realizarea dezideratelor individuale sau 
colective. Egalitatea de şanse poate fi considerată ca fiind o componentă, mai mult sau mai puţin 
intrinsecă principiului echităţii sociale [19]. 

 
■ Dezvoltare durabilă: totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socio‐economică, nu numai 
pe termen scurt sau mediu, ci şi pe termen lung, al căror fundament îl reprezintă în primul rând 
asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio-economice şi elementele capitalului natural. 
Este definita în raportul "Viitorul nostru comun" (sau raportul Brundtland), elaborat de Comisia 
Mondială pentru Mediu și Dezvoltare din cadrul ONU în 1987, ca fiind "dezvoltarea care urmărește 
nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile 
nevoi" [21]. 

 
■ Egalitate de şanse: conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să‐şi dezvolte 
capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte. Definește acea situație în 
care ierarhiile existente în societate sunt determinate de un proces competitiv la care toți membrii 
societății au acces în mod egal [24]. 

 
■ Nediscriminarea: se referă la combaterea discriminării pe bază de origine etnică, apartenență 
religioasă, orientarea sexuală și existența unor dizabilități sau boli ce poartă stigmat social. Este 
stipulată în Declarația Universală a Drepturilor Omului, la articolul 2, astfel: "Fiecare om se poate 
prevala de toate drepturile și libertățile proclamate în prezenta Declarație fără nici un fel de 
deosebire ca, de pilda, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă 
opinie, de origine națională sau socială, avere, naștere sau orice alte împrejurări" [23]. 

 
■ Egalitate de gen: faptul că diferitele comportamente, aspiraţii şi necesităţi ale femeilor şi 
bărbaţilor sunt luate în considerare, evaluate şi favorizate în mod egal înseamnă că femeile şi 
bărbaţii se bucură de aceeaşi libertate de a‐şi realiza aspiraţiile. Egalitatea de gen presupune un 
nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și 
private. Egalitatea de gen este opusul inegalității de gen, nu al diferențelor de gen și urmărește 
promovarea participării depline a femeilor și bărbaților în societate [22]. 

 
■ Accesabilitatea se referă la discriminări ce vizează în mod specific persoanele cu dizabilități fizice. 
Este definită în Strategia Europeană astfel: "posibilitatea asigurată persoanelor cu dizabilități de a 
avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, tehnologii și 
sisteme de informații și comunicare, precum și la alte facilități și servicii". Accesibilitatea reprezintă 
eliminarea obstacolelor cu care se confruntă persoanele cu handicap în ceea ce privește accesul în 
clădiri, la transporturi și la mediul online. De îmbunătățirea accesului beneficiază și persoanele în 
vârstă, părinții cu copii mici și multe alte categorii de persoane [22]. 
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