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MODULUL II
„Dialog social si civic pentru voluntariat cu si pentru copii””

1. Dialog social si civic – atitudinea participativa a ONG-urilor 
2. Beneficiarii politicilor publice
3. Definirea şi structura documentelor de politici publice în România
4. Procesul de realizare a politicilor publice - Ciclul politicilor publice
5. Metode folosite în procesul de formulare a politicilor publice

 Obiective

La finalul Modulului ne propunem:

1. Sa argumentam de ce este importanta participarea ONG-urilor in elaborarea politicilor publice.
2. Sa descriem mecanismul procesului de elaborare a politicilor publice Politicilor Publice.
3. Sa descriem structura documentelor de politici publice în România
4. Sa enumerăm  Beneficiarii politicilor publice.
5. Sa descriem metodele folosite in procesul de formulare a politicilor publice



Dialog social si civic – atitudinea participativa a ONG-urilor 

Rolul ONG-urilor in schimbarea unei legi sau politici publice specifice poate fi important. Nivelul de participa-
re publică al ONG-urilor în luarea deciziilor poate influenta cultura şi comportamentul la nivelul comunităţilor
şi societăţii, determinand diminuarea unor situatii problematice in viata acestora: economic, social, educatio-
nal, cultural etc.

De multe ori, ONG-urile interesate de dezvoltarea locală, de procesele de planificare strategică sau de  gradul
de participare a cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor au avut un impact direct in influentarea agendei
publice si/sau in propunerea de politici publice. Actiunea in comunitate, in contact permanent cu rezultatele
implementarii activitatilor propuse de politicile publice existente asupra comunitatii si a membrilor ei permi-
te ONG-urilor sa  aiba acces facil la: 

- culegere informaţii şi opinii,
- informare, consultare şi educare publică,
- construirea de parteneriate între societatea civilă, administraţia publică şi sectorul privat

ONG-urile active în domeniul social, de exemplu, care servesc interesului unor grupuri vulnerabile (copii aflati
in situatii de risc de exploatare, in separare de parinti, ramasi singuri acasa etc)  furnizând servicii sociale în-
cerca sa rezolve probleme de interes public care nu sunt acoperite integral de instituţiile statului, reprezen-
tându-le interesele şi drepturile. Exemplele de bune practici ar putea promovate pentru a fi preluate în politi -
cile publice şi strategiile de la nivel local.

Participarea individuală la procesul de elaborare a politicilor publice ar fi extrem de limitată dacă nu ar exista
ONG-uri  care să faciliteze reprezentarea intereselor (Asociatii sau Organizatii Neguvernamentale, federatii
ale acestora) şi să asigure promovarea acestor interese prin influenţarea deciziilor publice. ONG-urile.

Organizaţiile societăţii civile pot să încerce să rezolve singure problema sau sa  se implice in influentarea sta-
tului pentru rezolvarea problemei identificare in cadrul activitatilor curente. ONG-urile pot derula următoare-
le tipuri de programe:

 Programe care se adresează direct grupului de beneficiari, cum ar fi colectare şi distribuire resurse
materiale şi financiare celor care au nevoie de ele, furnizare de servicii specifice către grupul/ catego-
ria pentru care s-au constituit şi în favoarea căruia acţionează

 Programe care urmăresc influenţarea opinii publice sau a unei părţi din public prin informarea şi
creşterii nivelului de cunoştinţe referitoare la problema critică respectivă sau stimularea  participării

Prin participarea activa in procesul politicilor publice, ONG-urile pot derula:
 Programe care se adresează autoritatilor publice (centrale sau locale) şi care urmăresc influenţarea

guvernării pentru rezolvarea problemelor critice la nivelul societăţii sau grupului şi îmbunătăţirea si -
tuaţiei celor defavorizaţi, prin eforturi de a modifica mecanismelor legislative, iniţierea şi implemen-
tarea de programe, proiecte care produc schimbările dorite. 

Participarea este instrumentul cel mai important in iniţierea, informarea şi promovarea schimbărilor. Dacă
ONG-urile doresc să influenţeze politicile publice si guverarea in vederea rezolvarii problemelor ar trebui sa isi
consolideze capacitatea de a participa activ, in mod concret la actualizarea si adecvarea la nevoile reale. ONG-
urile pot realiza activitati care sa permita:

 Dezvoltarea participarii beneficiarilor si a apartenentilor acestora pentru a oferi feed back cu privire la
politicile sociale care ii vizeaza,



 Dezvoltarea capacitatii de colectare a datelor reprezentative generate de activitatile derulate de ace-
stia, a problematicilor intalnite, de cercetare şi elaborare studii privind problemele existente şi oportu-
nităţile de dezvoltare,

 Dezvoltarea programelor de informare si a campaniilor cu privire la necesitatea participarii beneficiari-
lor si a societatii civile la identificarea problemelor si a solutiilor, inclusiv a propunerilor de metodolo-
gii de implementare a politicilor publice 

 Implicarea mass-mediei in programele de educare şi informare sau dezbaterile publice

 Dezvoltarea de programe de auto-reprezentare a grupurilor defavorizate, de dezvoltarea relaţiilor în-
tre indivizi in cadrul comunitătilor

Exemplu de indicatori de evaluare a capacitatii ONG-urilor de a se implica in ciclul politicilor publice1

CATEGORIA INCEPUT DEZVOLTARE CONSOLIDARE MATURITATE

Angajament 
la nivel
organizational
de a influenta
politicile publice

Organizatia nu se 
vede pe
sine ca avand un 
loc/rol in
arena politicilor 
publice.
Actiunile de 
influentare a
politicilor publice 
sunt
conduse ad-hoc, 
sporadic si la
initiativa altora.

Activitatile de 
influentare a
politicilor 
publice sunt 
inglobate
in planificarea 
strategica pe
termen lung.

Organizatia are un 
angajament pe
termen lung in politici
publice;
aceasta este o 
prioritate strategica
a organizatiei.

Organizatia are
resurse financiare 
alocate si
resurse de 
personal cu
responsabilitati 
principale in
domeniul 
politicilor publice.

Experienta si
rezultate in
influentarea
politicilor publice

Organizatia nu a
inregistrat nici un
fel de
activitate de 
monitorizare
sau influentare a
politicilor publice 
din
domeniu sau cele
derulate
sunt 
nesemnificative.

Organizatia 
inregistreaza o
evolutie a 
expertizei 
tehnice
in domeniul de 
referinta si
capacitatea de a 
atrage
expertiza 
suplimentara la
nevoie

Organizatia intelege / 
stapaneste
problemele de 
politica publica din
domeniu, procesele 
generale de
elaborare si 
implementare a
politicilor publice 
(legislativ,
buget, politicile 
generale fate de
sectorul 
neguvernamental), si 
ale
mediului politic ; 
invita expertiza
din exterior atunci 
cand este cazul

Organizatia 
produce intr-un 
mod
eficient analize 
competente de
politici publice in 
domeniul
specific de 
activitate

1 Advocacy si influentarea politicilor publice un ghid pentru organizatiile neguvernamentale - Autor: Nicole Raţă - Seria
Organizaţii Non-Profitprogramul de Consolodare a Societăţii Civile din România - World Learning



Organizatia are o
agenda proprie 
de politici publice

Organizatia nu 
are o
agenda clara, nu 
si-a
definit serviciile, 
pe cine
serveste sau 
reprezinta.

Organizatia are o
agenda de
politici publice 
determinata
mai ales de 
donatori si/sau 
de
managerii 
organizatiei nu 
de
comunitate 
/grupurile 
pentru
care lucreaza. 
Comunitatea/
grupurile pentru 
care lucreaza
sunt implicate 
mai ales ca
recipienti / 
benficiari pasivi 
ai
programelor; 
opinia lor este
avuta in vedere 
dar nu
sistematic.

Exista mecanisme 
formale de
comunicare regulata 
cu cei pe
care ii reprezinta / 
clienti in
legatura cu agenda 
organziatiei
desi nu toate 
sugestiile sunt
acceptate.

Organizatia are o 
agenda de
politici publice 
clara care ii
structureaza 
activitatile de 
politici
publice. Agenda sa
este suficient
de flexibila pentru 
a permite
modificarea 
prioritatilor in fata
unor unor 
chestiuni 
arzatoare care
pot aparea. 
Agenda de politici
publice se bazeaza
pe consultare
grupului pe care 
organizatia il
reprezinta/clientii 
al caror input
este decisiv. 
Sistemele si
procedurile pentru
a asigura ca
inputul acestora 
aeste primit si
avut in vedere 
sunt
institutionalizate si
informatia
astfel adunata este
in mod regulat
utilizata

Sa nu uitam!

ONG-urile au un rol important în identificarea şi promovarea interesului public.

Implicarea societatii civile in procesul de elaborare a politicilor publice are ca rezultat responsabilizarea APL in
atingerea rezultatelor acestora in implementare.

Implicarea societatii civile nu ar trebui sa se intample doar in situatii exceptionale, ci sa se petreaca constant.



Beneficiarii politicilor publice

Beneficiarii  sunt  reprezentati  de  orice  individ,  comunitate,  grup  social  vizat  (direct  sau  imdirect)  de
implementarea politicii publice. 

Importanta  beneficiarilor pentru  o  anumita  politica  publica  depinde  de  masura  in   care  acestia  vor  fi
influientati ca urmare a implementarii. Astfel, beneficiarii pot fi:

- beneficiari directi – acele categorii de persoane care constituie grupul tinta al politicii publice
si asupra carora se vor rasfrange rezultatele acesteia (de exemplu, copiii aflati in serviciile de
tip rezidential si care beneficiaza de activitatea voluntara a unor cadre didactice care ii sustin in
realizarea unor teme sau in activitatile de timp liber)

- beneficiari  indirecti –  acele  categorii  de  persoane  sau  grupuri  care  suporta  efecte
implementarii  ale  politicii  fara  sa  fie  direct  vizate  de  aceasta  (de  exemplu,  locuitorii  unei
comunitati care beneficiaza ca urmare a realizarii unei activitati voluntare de catre o clasa de
elevi de ecologizarea unui parc din comunitate)

Pentru o formulare adecvata a obiectivelor politicii si pentru a putea stabilii cat mai exact rolul beneficiarilor
si modul in care implementarea politicii ii va influenta,  este necesara o descriere care sa ia in considerare
toate  caracteristicile  socio-economice  relevante.  Astfel,  pentru  toate  categoriile  de  beneficiari,  se
recomanda colectarea si prezentarea de date si estimari statistice care pot da o imagine cat mai apropiata
de realitate in ceea ce priveste dimensiunea politicii si a actorilor implicati. Pentru descrierea beneficiarilor
pot fi utilizate mai multe tipuri de indicatori:

- gen
- grupe de varsta
- nivel de educatie
- religie
- etnie
- profesie
- mediul de rezidenta
- zona geografica
- statut economic, etc.

In paralel cu descrierea beneficiarilor este util sa fie mentionate si grupurile care vor fi afectate negativ in
urma implementarii politicii pentru a putea estima, inca din primele etape ale formularii, daca politica va
avea mai multe efecte negative decat pozitive.

Voluntariatul, asa cum aminteam si in cadrul Modulului I, poate avea un impact major la nivel comunitar,
fiind un gen de activitate care presupune o abordare intersectoriala care rezoneaza cu toate categoriile de
membrii  ai  comunitatii,  producand reactii  si  costuri  pe termen imediat,  mediu si  lung.  Este important  sa
reusim sa analizam cat se poate de corect impactul fiecarei actiuni de voluntariat asupra comunitatii, astfel
incat sa putem identifica avantajele si dezavantajele/elementele de risc.



Exercitiu:

Analizati impactul activitatilor de tip “Educația de la egal la egal” (suport intre colegii de scoala, de ex) asupra
tuturor categoriilor de beneficiari 

Tip de 
beneficiari 

Categorie de 
beneficiari 

Impact pozitiv Impact negativ – potential- 

Directi 

Indirecti 



Definirea şi structura documentelor de politici publice în România

În conformitate cu Strategia pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politi-
cilor publice la nivelul administraţiei publice centrale, se propune reducerea numărului de documente de poli-
tici publice şi o definire clară a structurii lor, după cum urmează:

a) Strategia

Este un document de politici publice pe termen mediu şi lung, care defineşte în principiu politica guvernului
cu privire la un anumit domeniu de politici publice în care se impune luarea unor decizii privind o gamă largă
de aspecte. Strategia este elaborată în vederea formulării unei noi politici publice precum şi în cazul în care
politicile publice actuale necesită o îmbunătăţire semnificativă.

Structura strategiei include următoarele părţi:

a. Introducere

b. Informaţii generale relevante (descrierea situaţiei actuale cu indicatori socio-economici, din
perspectiva grupurilor ţintă)

c. Priorităţi, politici şi cadrul juridic existent (modul în care implementarea strategiei rezolvă
priorităţile programului de guvernare)

d. Definirea problemei (argumentarea prezenţei pe termen lung)

e. Obiective (generale ale strategiei şi specifice pentru fiecare direcţie de acţiune)

f. Principii generale (cum ar fi cele legate de transparenţă, răspundere, etc)

g. Direcţii de acţiune (cu descrierea rezultatelor şi a impactului general pentru fiecare direcţie
de acţiune)

h. Rezultatele politicilor publice (descrierea schimbărilor din mediul economic, cultural şi so-
cial, în mod cuantificabil, pentru a oferi posibibilitatea evaluarii strategiei)

i. Rezultatele acţinilor (acţiunile şi serviciile ce trebuie implementate de instituţiile publice
sesemnate ca responsabile, descrise în mod cuantificabil)

j. Indicatori (care ilustrează gradul de atingere a rezultatelor, pe bata datelor statistice)
k. Implicaţii pentru Buget (estimare fonduri necesare, eşalonate pe ani, în conformitate cu
direcţiile şi activităţile strategiei şi specificarea resurselor existente)

l. Implicaţiii juridice (scurtă descriere a modificărilor ce trebuie aduse actelor normative exi -
stente)

m. Proceduri de monitorizare şi evaluare (planificarea procesului de raportare şi evaluare ex-
ante şi – post)

n. Etape ulterioare şi instituţii responsabile (sarcinile instituţiilor implicate în procesul de im-
plementare)



b) Planul

Planul este documentul care asigură implementarea politicilor, poate fi făcut pe termen lung sau detaliat pe
termen scurt. Planul poate fi elaborat atât pentru implementarea unei strategii, cât şi pentru implementarea
unei propuneri de politici publice sau a unui act normativ).

c) Propunerea de politici publice

Este documentul destinat rezolvării unor probleme de politici publice specifice, în cazul în care există mai
multe variante posibile de rezolvare. 

Structura propunerii de politici publice:

a. Descrierea problemei (cu definirea beneficiarilor direcţi şi indirecţi)

b. Documente de politici publice şi acte normative privind problema de soluţionat

c. Identificarea şi evaluarea variantelor (cu menţionarea impactului din punct de vedere economic, social şi
eventual ecologic, menţionarea riscurilor şi beneficiilor pe termen scurt, mediu şi lung şi a analizelor realizate
pentru fundamentarea opţiunii recomandate – analize cost-beneficiu, analize de risc şi principalele concluzii
ale acestora, estimarea bugetului necesar implementării)

d. Procesul de consultare (cu menţionarea celor consultaţi - instituţii guvernamentale, organizaţii neguverna-
mentale, parteneri sociali, sector privat- , a formelor prin care au fost realizate consultările – întâlniri directe,
conferinţe, etc şi a contribuţiei specifice a fiecărei instituţii/ organizaţii)

e. Implicaţii juridice şi planificarea în timp (cu mentionarea compatibilităţii variantei recomandate cu legislaţia
în vigoare şi normele euriopene în domeniu) 

f. Monitorizare şi evaluare

g. Etape ulterioare şi instituţii responsabile



Ciclul planificării politicilor publice

Ciclul  unei  politici  este  sirul  etapelor  procesului  de  realizare  a  politicii  publice  cu  o anumita tematica.
Acesta este2:

1. Stabilirea Agendei priveste procesul prin care problemele ajung în atentia publicului si a
institutiilor guvernamentale;

2. Formularea
Politicilor

politicilor  priveste  procesul  prin  care  sunt  definite,  evaluate,
acceptate  sau  respinse  politici  alternative  de  solutionare  a  unei
probleme aflate pe agenda

3. Luarea Deciziilor este procesul prin care institutiile guvernamentale adopta o anumita
alternativa pentru solutionarea unei probleme

4. Implementarea
Politicilor

este procesul prin care institutiile guvernamentale aplica politica, fac
trecerea de la decizie la practica

5. Evaluarea
Politicilor

este  procesul  prin  care  rezultatele  politicilor  sunt  monitorizate  si
evaluate,  rezultatele  sale  putând  consta  în  reconceptualizarea
problemei si a solutiilor propuse.

(Alte conceptualizari ale Ciclului politicilor publice – Anexa 1)

1. Agenda politica

Fiecare guvern are propria  agendă politică,  pe baza căreia se stabilesc schimbările în multe domenii  de
politici publice. 

Dat  fiind  că  resursele  bugetare  ale  statului  sunt  limitate,  nu  toate  ideile  din  platforma program  pot  fi
materializate.  De  obicei,  pe  agenda politică  se  regăsesc  probleme de  actualitate,  care  sunt  importante
pentru societate și care trebuie soluționate.

Problemele  care  ajung pe  agenda politică provin  și  de la  o serie  de instituții,  organizații,  ONG-uri  din
domeniu care pot avea inițiativa formulării de politici noi sau reformulării celor deja existente. 

2. Formularea politicii publice 

În următoarea etapă – formularea politicii publice – sunt studiate cauzele problemei, precum și modalitățile
posibile de soluționare ale acesteia.  În această etapă sunt  identificate, definite și selectate alternativele
care vor fi ulterior analizate. 

Inițiatorii  politicilor  publice  –  fie  prin  forțe  proprii,  fie  cu  ajutorul  specialiștilor  –  realizează  o  evaluare
preliminară a impactului (așa numita  evaluare ex-ante), în care este descris atât  impactul politicii asupra
proceselor economice și sociale de la nivelul  societății  în  general,  cât  și  efortul  financiar  care grevează
bugetul de stat sau o serie de instituții și organizații implicate. Această evaluare preliminară a impactului
soluțiilor posibile se numește evaluare de impact ex-ante.

Evaluarea  preliminara  (ex-ante)  a  impactului  politicilor  publice  este  o  activitate  realizată  la  începutul
procesului  de  formulare  a  politicii  publice,  atunci  când  cei  care  se  ocupă  de  planificare  și  specialiștii

2 Howlett, Ramesh, 1995: p.11



încearcă să anticipeze, cu ajutorul diferitelor metode de studiu cantitative și calitative, impactul asupra
societății ca urmare a implementării politicii. 

Practica impune elaborarea evaluării de impact ex-ante în cel puțin două etape. 

a)  Prima  evaluare  preliminară  se  realizează  pentru  a  evalua  conceptele  soluțiilor  alternative. Această
evaluare trebuie să fie inclusă în documentele de politici ca evaluare a alternativelor. 

b) După ce documentul de politică publică este acceptat, în faza de implementare se impune de multe ori o a
doua evaluare a impactului în momentul  redactării actelor normative în domeniu. Proiectele de noi acte
normative se redactează în cazul în care soluția propusă în documentul de politică publică are legătură cu
introducerea unor noi reglementări în domeniu. Proiectele de acte normative noi trebuie să fie susținute de
o evaluare a impactului în scopul determinării consecințelor pe care acestea le vor produce . Necesitatea
evaluării impactului actelor normative derivă din fundamentarea documentului de politică publică:

1. Dintr-un singur document de politici pot deriva mai multe acte normative cu consecințe:
 economice, 
 sociale, 
 legislative etc. diferite, 

iar acest impact se impune a fi evaluat.

2. În etapa de elaborare a documentului de politică publică, nu este posibilă realizarea unei evaluări
complete  și  detaliate  a  impactului  implicațiilor  bugetare  sau  a  consecințelor  legislative,  deoarece
documentul de politică publică are un caracter prea general, iar detaliile sunt stabilite abia în faza de
elaborare a actelor normative.

3. Luarea unei decizii

Adoptarea politicii publice reprezintă următoarea etapă, în cadrul căreia persoanele responsabile de luarea
deciziilor  stabilesc care  dintre soluțiile  propuse este cea mai bună,  putând fi implementată în practică.
Calitatea informațiilor, prezentarea completă a problemelor de politică publică, precum și structurarea clară a
documentelor  de  politică  publică  sunt  esențiale  pentru  asigurarea  unui  standard  ridicat  al  formulării
alternativelor  în  vederea procesului  decizional.   Luarea  unei  decizii  cu  privire  la  propunerile  de  politici
publice și la proiectele de acte normative trebuie să parcurgă două etape: 

 prima – luarea unei decizii cu privire la politica publică sau la noua reglementare,
 

 a doua – luarea unei decizii cu privire la alocarea finanțării pentru implementarea politicii sau a re-
glementării. 

Din punct de vedere al procesului de planificare a politicilor publice, etapa implementării politicilor trebuie să
ia în considerare calendarul adoptării Legii Bugetului de Stat.

4. Implementarea politicii publice reprezintă cea de-a patra etapă a ciclului definit anterior, iar principalele
sale instrumente sunt:

 planificarea, 
 managementul 
 coordonarea, 
 monitorizarea și evaluarea implementării



În  mod  normal,  implementarea  politicilor  publice  trebuie  planificată  încă  din  faza  de  elaborare  a
documentului de politică publică în care sunt definiți următorii pași importanți . Această primă planificare nu
intră în detalii deoarece aceasta ar însemna irosirea resurselor în cazul în care propunerea de politică publică
nu  este  acceptată.  Planificarea  activităților  din  documentul  de  politică  publică,  precum  și  Hotărârea  de
Guvern prin care este adoptată politica trebuie să includă:

 Titlul documentului de politică publică supus spre aprobare;

 Alternativele și soluțiile supuse spre aprobare de către inițiator;

 Ministerul sau autoritatea publică în a cărei responsabilitate se află sarcina implementării;

 Sarcini care derivă din documentul de politică publică aprobat, cu termene stabilite pentru îndeplini -
rea acestora;

 Stabilirea unui calendar pentru predarea notelor informative cu privire la implementarea documentu-
lui de politică publică adoptat de Guvern;

 Documentele de politică publică abrogate ca urmare a adoptării noului document de politică publică.

Planul  detaliat  de  implementare  trebuie elaborat  după luarea deciziei  de  adoptare  a politicii.  În  această
etapă, planificarea trebuie să includă toate detaliile, inclusiv un termen posibil pentru transmiterea cererilor
de finanțare, sesiunile grupurilor de lucru, întâlnirile pentru consultări, transmiterea primelor documente în
vederea derulării procedurilor oficiale de consultare, evenimente concrete (seminarii, conferințe, activități de
formare profesională) etc.

Pentru a ști dacă activitățile realizate pe durata procesului de implementare a politicii publice corespund celor
planificate în funcție de criteriile de selecție,  dar și  de obiectiv, și  dacă au dus la soluționarea problemei
pentru care a fost formulată acea politică, este necesară o evaluare obișnuită a politicii publice (evaluarea ex-
post).

Exemplu:3 

OBIECTIV GENERAL 4. Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc 

OBIECTIV SPECIFIC Măsuri Rezultate aşteptate

4.1. Dezvoltarea mecanismelor 
care să asigure participarea

4.1.1. Asigurarea accesului 
echitabil la informații adecvate 
pentru toţi copiii. Campanii 
naționale de informare în școli cu 
privire la formele și activitățile 
concrete prin care copiii pot 
participa la procesul de luare a 
deciziilor care-i privesc, derulate 
copiilor

4.1.2. Susţinerea diversificării 
formelor de participare a copiilor. 
Evaluare la nivel național a 
activităţii Consiliului Naţional al 
elevilor realizată. 
Programe de susţinere a 
structurilor participative 
implementate.

3 Strategia Naţională pentru Protectia si  Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020



Evaluarea politicilor

Evaluarea ex-post a impactului politicii publice este o activitate derulată pe parcursul sau la finalul etapei
de implementare a politicii. Sunt evaluate rezultatele obținute și sunt identificate eventuale abateri de la
obiectivul planificat, depășiri  ale termenelor sau ale costurilor stabilite,  etc. Scopul evaluării  ex-post nu
este doar acela de a dezvălui erorile care au fost făcute, ci și de a recomanda cele mai potrivite soluții
pentru activitățile viitoare. 

Monitorizarea este un tip de evaluare ex-post realizat în procesul de implementare a politicii publice, al cărei
scop este acela de a asigura o implementare eficientă a acesteia și de a iniția măsurile necesare de corecție. 
Evaluarea finală  este un tip de evaluare  ex-post  realizat la finalul perioadei de implementare a politicii, în
scopul de a analiza rezultatele finale ale politicii,  de a identifica eventuale deficiențee și de a formula de
recomandări  pentru  a  asigura  evoluția  ulterioară  a  respectivului  domeniu  de  politici  publice.  De  obicei,
evaluarea ex-ante necesită mai multă muncă, iar erorile sunt mai frecvente decât în evaluarea ex-post. Atunci
când este evaluată o politică în faza de planificare, de multe ori problemele apar din lipsa unor date credibile
care face dificilă elaborarea unor ipoteze. Pe de altă parte, în cazul evaluării ex-post, aceste probleme pot fi
soluționate dacă se realizează o planificare eficientă, precum și o previzionare atentă a activităților necesare
de colectare a datelor în etapa de planificare.

În practică, ciclul politicilor publice nu se derulează la fel de simplu și cu aceeași succesiune a etapelor ca în
teorie. Fiecare etapă poate presupune  eforturi repetate pentru a se ajunge la rezultate satisfăcătoare. În
sfârșit, trebuie spus că în multe cazuri de politici  sectoriale planificarea este continuă: odată cu încheierea
ciclului  politicii  publice,  finalizată cu  evaluarea  ex-post,  se stabilește o nouă agendă,  iar  procesul  este
reluat. 

(Principiile de bază ale procesului de evaluare a impactului politicilor publice – Anexa 2)



Metode folosite în procesul de formulare a politicilor publice4

Tot acest proces de realizare a politicilor publice presupune analiza permanenta, evaluare, monitorizare.
Cei implicati in cadrul acesteia, trebuie sa reuseasca sa prezinte o situatie concreta si sa identifice si sa
propuna cele  mai  adecvate  alternative.   Pentru  a  putea  evalua  si  monitoriza  in  mod cat  mai  obiectiv
implementarea politicilor publice, precum si pentru a formula alternative la acestea, ONG-urile trebuie sa
cunoasca diferitele metode utilizate in cadrul procesului. 

Contactul direct,  permanent, cu beneficiarii  politicilor publice  (directi si indirecti) presupune facilitarea
unui dialog social si civic prin intermediul unor metode de analiza cantitativa si calitativa. 

Etapa din cadrul
procesului de politici

Metode calitative Metode cantitative

Analiza situației/
Informații asupra 
situației
curente

Brainstorming
Focus grupuri
Interviuri
Analiză de text
Analiză de documente
Analiza legislației
Studii biografice, povești de viață
Studii de caz

Sondaje pentru colectarea
de date primare
Analiză statistică
Cercetare reprezentativă
Analiza datelor secundare

Definirea problemelor Analiza SWOT
Arborele problemei
Diagrama  “os de pește” 

Analiza datelor secundare

Analiza problemelor,
definirea cauzelor

Arborele problemei
Diagrama  “os de pește”

Analiză statistică
Corelare, regresie

Definirea obiectivelor Arborele obiectivelor

Identificarea 
alternativelor 

Brainstorming
Metode folosite de experți
Analogie
Benchmarking – cele mai bune practici
Investigare rapidă

Selecția alternativelor Analiză SWOT
Analiză multicriterială

Modelarea alternativelor Planificarea pe bază de scenarii
Analogia
Metoda Delphi

Planificarea pe bază de scenarii
Simulare
Extrapolare, corelare,

Evaluarea alternativelor Analiză SWOT
Analiză multicriterială
Metoda matriceală
Metoda Delphi
Pilotarea

Analiza cost-beneficiu
Disponibilitatea de a plăti
Metoda hedonică
Analiza cost-eficacitate
Analiza riscurilor
Analiza senzitivității
Analiza rentabilității
Cercetarea reprezentativă

4 Manual de metode folosite în planificarea politicilor publice și evaluarea impactului -  București, 2006



Planificarea
implementării

Metoda Gantt
Analiza drumului critic
Tabel de scoruri ponderate

Monitorizarea și 
evaluarea 

Tabel de scoruri ponderate
Focus grupuri
Interviuri
Metodele folosite de experți
Analiza de text
Analiza documentelor
Analiza legislativă
Studii de caz
Analiza datelor secundare

Analiza statistică
Analiza datelor secundare
Cercetarea reprezentativă

De multe ori este necesară combinarea metodelor  calitative și a celor cantitative. Descriem cateva dintre
acestea in cele ce urmeaza.

a) Interviul

Interviul este un instrument de analiză cât se poate de util pentru identificarea problemelor, soluțiilor sau
evaluarea implementării. Valoarea interviurilor informale rezidă în posibilitatea de a surprinde problemele în
contextul practic larg și, în același timp, în posibilitatea de a strânge informații cu privire la soluțiile practice
care au fost deja identificate la nivelul  mai  multor instituții.  Este unul dintre cele mai bune instrumente
pentru a strânge părerile oficialilor importanți, principalelor instituții, partenerilor sociali și grupurilor țintă în
vederea creării unei imagini de ansamblu asupra domeniului de politici publice, precum și pentru a obține o
primă listă a problemelor 

Principalele tipuri de interviuri sunt: 

 interviul de tip conversație 
 interviul bazat pe ghid (interviul structurat). 

Diferența  între aceste  tipuri  provine din  nivelul  de  formalizare  a  chestionarului,  precum și  din  metodele
folosite pentru analizarea datelor. 
Cu excepția cazului în care scopul interviului este acela de a decide frecvența cu care revine o anumită părere,
interviul poate fi folosit pe post de instrument de colectare a datelor pentru cercetarea cantitativă.

Principalele etapele ale interviurilor sunt:

1.  Selectarea persoanelor  ce urmează a fi intervievate (reprezentanții  principalelor  instituții,  partenerilor
sociali și grupurilor țintă, șefii instituțiilor responsabile, specialiștii cei mai cunoscuți în domeniu, principalii
inițiatori de politici din domeniu, etc.). Cantitatea nu este neapărat un criteriu; în principiu sunt suficiente 20
– 60 interviuri pentru a explora aria problemei.

2. Ghidul de interviu sau lista cu principalele întrebări trebuie pregătită. În cazul interviurilor informale, lista
cu  întrebări  nu  se  consideră  a  fi  obligatorie.  Uneori  este  mai  fructuoasă  o  discuție  liberă  pe  marginea
subiectului. De la un interviu la altul se pot adăuga întrebări, iar lista de întrebări se poate modifica pe durata
procesului de intervievare. Interviurile calitative ar putea fi efectuate chiar de către cei care se ocupă de
formularea politicii  publice. Din acest motiv,  ar  putea fi prevăzută organizarea de cursuri  de pregătire în
legătură cu modul de realizare și conducere a unui interviu (prezentarea interviului, principii de comunicare,
prezentarea scopului interviului etc.). În acest caz, valoarea adăugată o reprezintă profesionalismul discuțiilor,
lucru care uneori nu poate fi asigurat de către un specialist contractat.



3. Trebuie luate notițe în timpul interviului sau acesta trebuie înregistrat audio sau video. Ulterior, interviul
trebuie transcris.

4.  Trebuie  respectate  o  serie  de  reguli  simple:  o  scurtă  prezentare  introductivă  a  interviului,  stabilirea
principiilor de comunicare, prezentarea scopului  interviului.  Daca este necesar,  se recomandă ca o primă
transcriere a interviului să fie oferită persoanei intervievate pentru a verifica reflectarea corectă a opiniilor
formulate  în cursul  interviului;  se recomandă de asemenea,  trimiterea unui  email  sau a unei  scrisori  de
mulțumire ulterior. Interviul poate fi considerat una dintre etapele ce trebuie parcurse pentru a crea o rețea
de specialiști și persoane implicate în domeniul respectiv de politici publice, întrucât cooperarea și contribuția
acestora ar putea fi necesară pe toată durata etapelor următoare de analiză a politicii.

5.  Analiza rezultatelor.  Toate opiniile exprimate în interviuri trebuie rezumate și comparate. Toate opiniile
comune și divergente sunt definite și inventariate. Raportul final trebuie să cuprindă o listă a persoanelor
intervievate (în cazul în care interviul nu a fost anonim), lista problemelor identificate în urma interviurilor,
precum  și  lista  recomandărilor  exprimate  în  interviuri  care  țin  de  aria  problemei  în  cauză.  Clasificarea
informațiilor se poate face sub formă unui tabel care să surprindă principalele mesaje din interviuri, grupate
în funcție de problemele generale pe care le abordează politica publică.

b) Brainstorming

Brainstormingul este una dintre cele mai vechi metode folosite pentru identificarea și analizarea problemelor
și pentru identificarea posibilelor soluții. Tehnica de brainstorming este una mai formală și presupune câteva
etape și principii care asigură eficiența sesiunilor de brainstorming.

Principalele etape ale organizării brainstorming-ului:

1. Analiza factorilor implicați sau analiza beneficiarilor. Este o etapă necesară la începutul fiecărui proces de
analiză  a  politicilor.  Înainte  de a organiza  sesiunile  de brainstorming,  trebuie  realizată  o listă  cu toți  cei
implicați,  verificat  dacă  această  listă  este  completă  și  analizat  modul  de  a  stimula  participarea  activă  a
acestora la sesiunea de brainstorming. Una dintre precondițiile esențiale pentru a asigura o activitate de grup
eficientă este o bună selecție a participanților.

2. Planificarea procesului de brainstorming. Mai întâi trebuie stabilit numărul sesiunilor de brainstorming și
problemele ce vor fi discutate în timpul acestora.

3. Productivitatea discuției depinde de numărul de participanți. Se sugerează ca numărul de participanți la
sesiunile de brainstorming să nu fie mai mare de 12, datorită inter-relațiilor ce pot apărea în cadrul grupului.

4. Sarcinile sesiunii de brainstorming trebuie clar stabilite și explicate participanților la începutul sesiunii; de
asemenea, este nevoie ca principalele informațiile de bază să fie prezentate în detaliu și integral.

5.  Se recomandă participarea unui  facilitator neutru  și  profesionist  pentru a evita  orice fel  de implicare
subiectivă ce ar putea apărea în cazul unui important specialist sau analist de politici publice, care ar putea
avea deja o anumită imagine cu privire la respectiva problemă.

6.  Criticile  nu se acceptă în cadrul sesiunilor de brainstorming. Scopul acestor sesiuni este de a strânge cât
mai multe idei noi cu putință, ideile prezentate de participanți nu trebuie să fie nici analizate și nici judecate,
acestea se colectează pur și simplu, iar analiza se face ulterior.



7. Trebuie stabilită o procedură de stimulare a implicării active a tuturor participanților, pentru a încuraja toți
membrii grupului să își exprime ideile. Liderul sesiunii îi poate invita pe participanți să ia cuvântul pe rând sau
îi poate invita să scrie pe o bucată de hârtie 3-5 idei principale și apoi să prezinte aceste idei în fața grupului.

8. Discuția comună axată pe ideile propuse este importantă, deoarece pe durata discuției pot apărea și alte
propuneri,  iar  participanții  trebuie  rugați  să  se  concentreze  pe  modul  în  care  pot  fi  îmbunătățite  ideile
propuse spre discuție.

9. Sesiunile trebuie să fie scurte, să nu depășească 45 minute. Se pot organiza sesiuni de feedback la distanță
de 2-3 zile, căci uneori propunerile făcute în cadrul sesiunii pot fi îmbunătățite chiar către participanți după ce
aceștia au mai reflectat la subiectele discutate.

10. Toate  rezultatele  sesiunii sunt colectate și sintetizate pentru a fi ulterior analizate. Participanții trebuie
informați cu privire la rezultatele sesiunii.

O altă variantă de brainstorming este brainstormingul în scris: pentru a putea implica mai multe persoane
brainstormingul poate fi organizat prin e-mail. Totuși, forma clasică a brainstormingului este folosită mai des,
deoarece comunicarea directă din timpul sesiunii este unul dintre factorii care facilitează generarea de idei.
 

c) Focus grupuri

Focus grupurile presupun un număr mai mare de participanți, care provin dintr-un grup cu trăsături principale
similare (de exemplu, reprezentanții  ONG-urilor, părinți, reprezentanții  copiilor etc.).  Focus grupurile sunt
organizate pentru discuții detaliate cu reprezentanții principalelor instituții, partenerilor sociali și grupurilor
țintă vizați de politica respectivă. Acestea se dovedesc eficiente în cazurile în care politica publică respectivă
depinde  de  înțelegere,  percepții  sau  motivații,  precum  și  în  cazurile  în  care  politica  publică  generează
controverse și divergențe de opinii. Metoda focus grupurilor a apărut inițial în domeniul marketingului, în
scopul de analiza impactul strategiilor de marketing. Evident, discuțiile din cadrul focus grupurilor trebuie să
fie conduse de către un facilitator neutru. 

Etape ale focus grupurilor: 

1.  Selecția participanților, stabilirea numărului de sesiuni, categorii de focus grupuri (separate sau
mixte). Evident,  ședințele  separate  sunt  organizate  pentru  grupurile  omogene de participanți  (de
exemplu,  o  sesiune  pentru  părinți,  una  pentru  profesori,  una  pentru  voluntari).  Numărul
participanților variază de la 6 la 10. De obicei, participanții nu se cunosc între ei.

2. Ghidul de interviu nu trebuie să aibă mai mult de 4 – 6 întrebări . Discuția nu trebuie să dureze mai
mult de 1,5 – 2 ore. Subiectele de discuție trebuie să fie stabilite cu mare grijă. În cazul în care sunt
mai multe grupuri, este nevoie să fie elaborat câte un ghid pentru fiecare dintre acestea.

3. Pentru soluționarea detaliilor tehnice – de preferat discuția ar trebui să fie înregistrată, iar dacă
acest lucru nu este posibil – trebuie să existe o persoană care să ia notițe exacte pe marginea discuției.

4. Participanților li se va prezenta subiectul, iar discuția ar trebui să înceapă cu anumite probleme, de
ordin general, înainte de a trece la detalii.

5. Informațiile obținute în urma focus grupurilor trebuie să fie prezentate în rezumat în analiza finală
și în raport, fiind identificate părerile comune cât și cele divergente, importanța aspectelor evaluate
de diferite grupuri. Raportul va conține unele dintre cele mai des întâlnite și mai demne de remarcat
afirmații din cadrul discuției și al concluziilor.



d) Studiul de caz

Studiul  de  caz   reprezintă  o  metodă  folosită  la  analizarea  diferitelor  tendințe  folosind  reprezentarea
individuală. Studiul de caz poate fi folosit pentru a descrie un domeniu; sunt utilizate un exemplu sau două
pentru a analiza o situație. Studiile de caz se aplică la scară largă, începând cu analizarea unei probleme și
încheind cu evaluarea ex-post a programelor și proiectelor (vezi capitolul III, secțiunea 2). Studiul de caz are
ca scop analiza și comunicarea. Din acest motiv, acesta se poate folosi ca parte introductivă la sesiunile de
brainstorming pentru definirea problemei.  De asemenea, în acele situații  în care nu există suficient timp
pentru colectarea datelor  și  sondaje,  studiul  de caz reprezintă un instrument eficient  pentru a identifica
anumite detalii cu privire la problemele din domeniul în cauză.
 
De  exemplu,  atunci  când  este  concepută  o  politică  de  optimizare  a  serviciilor  publice,  se  recomandă
experiența  directă  și  parcurgerea în  calitate  de  beneficiar  a  tuturor  etapelor  necesare  pentru  obținerea
serviciului  respectiv  (spre  exemplu:  înmatricularea  mașinii,  obținerea  actelor  pentru  locuință,  obținerea
ajutorului  social  etc.).  În  urma  acestei  experiențe,  se  va  realiza  un  grafic  în  care  să  se  reprezinte  clar
obstacolele care apar pe durata procedurii respective, precum și problemele ce trebuie rezolvate . 

Studiul de caz este una dintre metodele cel mai puțin standardizate, însă principalele etape ale acesteia pot fi
descrise astfel:

1. Selectarea cazului. Criteriile de selecție ar putea fi:

- Scopul studiului (cazuri contrastante folosite pentru anchetarea unor extreme sau a unor cauze
specifice pentru tendința generală);

- Reprezentativitatea cazului ca exemplu al unui anumit grup de fenomene;

2.  Colectarea  datelor.  Toate sursele de date  ar  putea fi folosite pentru informații,  inclusiv  interviuri,
analiza documentelor, sondaje etc.

3. Descrierea cazului. Rezultatele studiului de caz sunt prezentate sub formă de narațiune. Raportul final
cu privire la studiul de caz conține o analiză a celor mai importanți factori care influențează procesul,
comparația între diferitele cazuri, model conceptual care descrie cele importante elemente care rezultă în
urma analizei cazurilor. Se recomandă, de asemenea, ca materialele despre cazuri care ilustrează eșecuri
să fie anonime.

e) Analiza SWOT

Una dintre cele mai răspândite metode de evaluare calitativă folosită la identificarea argumentelor pro și
contra,  a impactului  mediului  extern, precum și  a factorilor  de risc este analiza SWOT – denumirea este
acronimul  în  limba  engleză  pentru  Strengths  (Puncte  Forte),  Weaknesses  (Puncte  Slabe),  Opportunities
(Oportunități)  și  Threats  (Amenințări).  Este  o  tehnică  simplă  și  apreciată  care  a  fost  creată  în  domeniul
marketingului  și  al  planificării  strategice  în  afaceri,  însă  care  poate  fi  folosită  și  pentru  elaborarea  sau
modificarea politicilor publice, evaluarea alternativelor și procesul decizional.

În mod evident, analiza SWOT se realizează prin sesiuni de brainstorming la care participă toți reprezentanții
principalelor  instituții,  partenerilor  sociali  și  grupurilor  țintă  vizați.  Sesiunile  speciale de brainstorming se
organizează pentru a se evalua fiecare secțiune a analizei SWOT, iar rezultatele analizei sunt prezentate în
matricea SWOT.



Principalele etape ale analizei SWOT sunt:

1. Stabilirea ariei și a obiectivelor analizei SWOT. Scopul pe care îl urmărește o analiză SWOT poate fi
unul larg sau restrâns, general sau specific.

2. Selectarea participanților la grupul SWOT. La fel ca și în cazul metodei participative, este important
ca din grup să facă parte reprezentanți ai reprezentanții principalelor instituții, partenerilor sociali și
grupurilor țintă.  În această fază ar  putea fi utilă o analiză preliminară a clienților.  Regulile  pentru
discuțiile SWOT sunt aceleașI ca pentru sesiunile de brainstorming.

3.  Pregătirea  informațiilor  esențiale.  Pregătirea informațiilor  esențiale  este  o etapă  vitală  pentru
asigurarea  eficienței  analizei  ulterioare.  Informațiile  trebuie  pregătite  de  către  ministerul  sau
instituțiile responsabile și distribuite participanților la analiza SWOT înainte de ședință. La începutul
sesiunii pot fi sintetizate informațiile legate de situația curentă sau de politica publică.

4. Crearea unui mediu favorabil pentru seminar.  Conducătorul discuției/ facilitatorul deține un rol
esențial și trebuie să aloce timp pentru discuții libere. Prezența unui panou alb sau a unui flipchart,
precum și  a unor planșe de hârtie în patru culori  pentru fiecare dintre secțiunile SWOT se poate
dovedi foarte utilă. Pentru discuții nu este nevoie de foarte mult timp. Pentru fiecare dintre secțiuni
este suficientă o jumătate de oră. Pot fi formate grupuri separate pentru fiecare secțiune sau același
grup poate realiza întreaga analiză SWOT în sesiuni diferite. Participanților li se poate cere să scrie pe
bucăți de hârtie colorată sugestiile pe care le au pentru evaluări. De obicei se folosesc culori diferite
pentru  fiecare  dintre  secțiunile  SWOT.  Folosirea  culorilor  permite  o  sintetizare  mai  ușoară  a
informațiilor. O altă modalitate este ca toate propunerile să fie discutate în timpul unei mese rotunde
și transcrise pe flipchart.

5. Enumerarea punctelor forte („Strengths”). Punctele forte pot avea legătură cu domeniul politicii
publice, reformele precedente, resursele umane, etc. Iată câteva exemple de întrebări cheie:

- Ce merge bine în domeniul dumneavoastră?
- Care este succesul activităților precedente?
- După părerea clienților, care sunt punctele dumneavoastră forte?

6. Enumerarea punctele slabe („Weaknesses”).  Această sesiune nu trebuie să reprezinte o ocazie
pentru participanți de a se axa pe aspectele negative, ci trebuie să fie o evaluare onestă a situației așa
cum se prezintă ea.
Iată câteva exemple de întrebări cheie:

- Ce ați putea ameliora?
- Ce ați putea evita?
- După părerea clienților, care sunt punctele dumneavoastră slabe?
- Ce obstacole ar putea sta în calea progresului?
- Care sunt elementele care ar trebui consolidate?
- Există cu adevărat o verigă slabă în lanț?

7. Enumerarea oportunităților („Opportunities”).  În această secțiune sunt analizați  factorii  externi
care influențează problema, politica sau organizația care fac obiectul analizei – este vorba de factorii
socio-economici,  de mediu,  demografici,  politici  și  alții.  Sarcina este enumerarea factorilor  externi
pozitivi care pot facilita identificarea unei soluții la problema existentă.

8. Enumerarea amenințărilor („Threats”).  La polul opus față de oportunități se află acele elemente
care pot deplasa accentul sau percepția sau care pot avea un impact negativ. În această secțiune sunt
enumerați factorii externi negativi.



9. Analiza rezultatelor.  Pe baza listelor compilate pentru toate secțiunile, situațiile și ideile propuse
trebuie grupate în funcție de obiectivele analizei. S-ar putea să fie nevoie ca participanții să aleagă
cele mai importante cinci idei incluse pe listă pentru a obține o imagine de ansamblu clară. Analiza
SWOT urmărește să identifice posibilele măsuri ce ar putea reduce sau elimina problemele și punctele
slabe, reducând la minim amenințările și maximizând oportunitățile.

f) Metoda arborelui problemei

Metoda  arborelui  problemei  constă  în  analizarea  situației  prin  identificarea  problemelor  majore  și  a
principalelor relații cauzale dintre acestea. Rezultatul acestui exercițiu este o dispunere grafică a problemelor
diferențiate în funcție de “cauze” și “efecte”, alături de problema centrală care reprezintă nucleul. Această
tehnică permite înțelegerea contextului și a relațiilor dintre probleme, precum și posibilul impact generat de
politicile sau programele vizate.

Constituirea arborelui problemei constă într-o aplicație interactivă care presupune sesiuni de brainstorming
în vederea identificării problemelor și a relațiilor. Ar fi util ca la această aplicație să participe reprezentanți din
partea cât mai multor instituții, parteneri sociali și grupuri țintă, astfel încât diagrama care rezultă să fie o
imagine negociată și  împărtășită  a  situației.  O altă posibilitate  este ca reprezentanții  diferitelor  instituții,
parteneri sociali și grupuri țintă să elaboreze propriile diagrame, care să servească drept punct de pornire
pentru discutarea diferitelor perspective.

In general, etapele construcției diagramei sunt următoarele:

1. Mai întâi, o sesiune de brainstorming cu privire la toate problemele majore ale situației care face
obiectul analizei. Problemele trebuie identificate cu atenție:  trebuie să fie probleme concrete, care
există deja și nu probleme posibile, imaginate sau viitoare. Problema reprezintă o situație negativă
existentă, și nu absența unei soluții.

2. Problemele care rezultă din sesiunea de brainstorming trebuie trecute pe cartonașe  și afișate la un
loc vizibil pentru toată lumea (pe un perete sau pe podea). După ce participanții sunt de acord că a
fost  identificată  majoritatea  problemelor  importante,  trebuie  grupate  enunțurile  negative  care
prezintă asemănări  sau legături  comune. Identificarea asemănărilor și  a legăturilor dintre afirmații
trebuie să permită identificarea unei probleme centrale (sau a mai multora). Odată ce participanții s-
au pus de acord cu privire la problema centrală, problema trebuie scrisă clar pe o planșă expusă într-
un loc vizibil pentru toți participanții.

3.  Încurajarea participanților să participe la sesiunea de brainstorming asupra cauzelor problemei
centrale.  Participanții trebuie îndemnați să prezinte principalele motive care stau la baza problemei
centrale. Pentru a se evita situația în care unii dintre participanți domină discuția, trebuie distribuite
trei până la cinci cartonașe nescrise fiecărei persoane și toți participanții trebuie rugați să noteze câte
o  idee  pe  fiecare  cartonaș.  Cartonașele  sunt  apoi  arătate  și  folosite  ca  bază  de  discuție  pentru
stabilirea  ordinii  priorităților.  Celelalte  enunțuri  negative  care  au  fost  afișate  de  către  membrii
grupului trebuie de asemenea analizate. În ce mod au acestea legătură cu problema centrală? Unele
pot  fi  cauze  care  generează  problema  centrală,  iar  altele  efecte  generate  de  problemă.  Aceste
cartonașe ce reprezintă cauzele trebuie așezate sub problema centrală.

4.  Identificarea relațiilor cauzale.  Unele dintre problemele identificate pot fi probleme cu caracter
general, care ar putea fi clasificate ca și constrângeri de natură generală – de exemplu slaba guvernare
sau lipsa siguranței publice. Există șansele foarte mari ca politica publică propusă să nu poată aborda
direct  toate  aceste  probleme,  deși  acestea afectează  comunitatea.  Aceste  cartonașe trebuie  puse
deoparte. Trebuie lămurite sau eliminate orice enunțuri neclare. Cauzele și efectele trebuie aranjate și
notate  relațiile  dintre  ele.  Nu trebuie  uitat  că elementele  sunt  legate  între  ele printro relație  de



cauzalitate. Scopul urmărit este acela de a crea un parcurs al modului în care problemele se corelează
și modul în care aceste probleme identificate se leagă de problema centrală. De cele mai multe ori,
membrii grupului vor observa că în realitate lucrurile sunt foarte complicate. Relațiile dintre cauze și
efecte sunt de multe ori bidirecționale. Majoritatea problemelor nu au o progresie simplă, lineară.
Este important ca aceste interacțiuni să fie identificate, însă este important ca discuțiile să se axeze pe
legăturile cele mai importante. Dacă diagrama devine prea complicată, nu se va dovedi un instrument
util.  Trebuie  atins  un  echilibru:  suficiente  detalii  pentru  a  asigura  informații  utile,  însă  informații
suficient de simple pentru a putea identifica clar principalele legături dintre probleme.

5. Odată ce cartonașele au fost aranjate astfel încât să indice cel mai bine legăturile dintre probleme,
participanții trebuie întrebați dacă lipsesc cauze importante. În egală măsură, trebuie întrebați dacă
lipsesc efecte importante ale problemei centrale; ele trebuie de asemenea adăugate.

6.  Diagrama trebuie apoi transcrisă pe o planșă, folosind liniuțe și săgeți pentru a arăta legăturile
dintre cauze și efecte. Este de remarcat faptul că numărul problemelor centrale ar putea fi mai mare
și că acest lucru depinde de anvergura politicii publice.
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Exemplu instrument de monitorizare/evaluare  – Web-site-ul „Dialog social si civic pentru voluntariat in in-
teresul copilului”

 „Dialog social si civic pentru voluntariat in interesul copilului” - http://dap-voluntar.crips.ro 5

Web-site-ul se adreseaza:

 ONGurilor din domeniu 

 autoritatilor publice centrale si locale care au atributii in promovarea drepturilor copilu-
lui si a voluntariatului cu si pentru copii.

Acest site:

 este un spatiu de informare  , facilitand accesul  la  informatii despre politici publice, studii si
cercetari, experiente relevante pentru domeniul Voluntariat in interesul copilui - atat volunta-
riat realizat de minori, cat si voluntariat realizat in beneficiul copiilor din grupuri vulnerabile

 este un spatiu de dialog   , permitand comunicarea si schimbul de experienta intre structuri pu-
blice si private interesate de problematica voluntariatului 

 este un spatiu de valorizare a experientelor ONGurilor   si le face mai bine cunoscute, atat in
propriul judet cat si pe plan national 

 promoveaza proiectul SMIS 111320    si ofera informatii despre proiect in general si despre evo-
lutia acestuia pe parcursul implementarii

Crearea website-ului „Dialog social si civic pentru voluntariat in interesul copilului” s-a bazat pe necesitatea
unui instrument de dialog social si civic prin intermediul caruia ONGurile din protectia copilului/ educatie
sa fie incurajate sa se implice in implementarea si monitorizarea politicilor publice cu referire la voluntariatul
cu si pentru copii.  In acest scop, toti cei 60 de participanti la cursul de formare, reprezentanti ai ONGurilor
selectate din judetele Alba, Buzau si Ialomita sunt invitati sa-l consulte si sa se implice in dezvoltarea lui. 

Prin modul de organizare, site-ul sprijina utilizatorii

 sa gaseasca cu usurinta acces la informatii 

 sa  se  poata  exprima,  publicand informatii  despre proiecte  si  experiente,  formuland
opinii,  participand la definitivarea propunerii alternative, luand atitudine fata de initia-
tive ale sectorului public. 

5 Pagina web http://dap-voluntar.crips.ro este realizata de asociatia Centrul de Resurse si informare pentru Profesiuni
Sociale CRIPS in cadrul proiectului DAP Voluntar Dialog, Actiune si Profesionalism în promovarea de catre ONGuri a vo-
luntariatului în interesul copilului, cod SMIS 111320, cofinantat  din fonduri europene prin Programul Operational Capa-
citate Administrativa.

http://dap-voluntar.crips.ro/
http://dap-voluntar.crips.ro/


Functii ale site-ului Rubrici relevante - scurta prezentare Indrumari de utilizare 
petru cursanti

spatiu de informare RESURSE DOCUMENTARE
legislație
studii / cercetări relevante 
 resurse video
Considerăm extrem de important, atât pen-
tru ONG-urile implicate în promovarea vo-
luntariatului în interesul copilului, cât și pen-
tru celelalte părți interesate, să poată apela 
la surse de încredere pentru informații exac-
te și concise. De aceea aceasta rubrica este 
structurata în trei categorii: 

legislație

studii / cercetări relevante 

resurse video. 

Rubrica va fi în permanență supusă actulali-
zării.

Pot accesa rubrica pentru a 
gasi si descarca materialele 
recomandate in bibliografia
cursului sau/si viziona 
secvente video de interes.

Actualizarea acestei rubrici 
se face cel putin de 2 ori pe 
luna

Pot contribui la dezvoltarea
rubricii daca cunosc si alte 
resurse de interes, text sau 
video, si comunica acest 
lucru echipei crips, prin 
email, la adresa 
dap.crips@gmail.com

spatiu de dialog DIALOG
Rubrica a fost gândită ca o sesiune de 
”întrebări și răspunsuri” – desfășurată prin 
chestionare publicate de către 
administratorul site-ului – în care fiecare 
organizație participantă în proiect va putea 
adresa întrebări tematice și va putea 
răspunde, la rându-i, altor întrebări. Numai 
prin comunicare și dialog social ne putem 
înțelege nevoile si ne putem îmbunătăți 
activitatea.

Grup de discutii pe FACEBOOK

Atasat paginii web http://dap-
voluntar.crips.ro

Pot accesa rubrica pentru a 
vedea intrebarea si 
raspunsurile publicate. 
Pot transmite opinii/ 
raspunsuri la intrebarea 
care face obiectul 
dezbaterii, prin email, la 
adresa 
dap.crips@gmail.com

Pot transmite propuneri de 
intrebari care sa faca 
obiectul dezbaterii , prin 
email, la adresa 
dap.crips@gmail.com

spatiu de valorizare 
a experientelor 
ONGurilor

COMUNITATEA DAP 
Ne propunem, prin această secțiune să pre-
zentăm ONG-urile participante la proiect și 
instituțiile publice si, astfel, să creăm o pun-
te de comunicare între toate părțile implica-
te în promovarea voluntariatului în interesul 
copilului. Totodată, vrem să aducem laolaltă 
experiențele în activitățile de voluntariat cu 
și pentru copil. Astfel putem, cu toții, să ne 
profesionalizăm activitatea și să obținem re-
zultate mai bune.

Cunoaste toate celelalte 
ONGuri participante la 
proiect beneficare ale 
formarii, precum si alte 
structuri care se vor alatura
Comunitatii DAP pe 
parcurs, fiind interesate de 
promovarea voluntariatului 
cu si pentru copii.

Pentru ca ONGul 
reprezentat sa figureze in 
COMUNITATEA DAP, 

mailto:dap.crips@gmail.com
mailto:dap.crips@gmail.com
http://dap-voluntar.crips.ro/
http://dap-voluntar.crips.ro/
mailto:dap.crips@gmail.com


completeaza fisa de 
culegere de informatii 
primita in luna august de la 
crips; avizeaza forma finala 
a informatiei care va fi 
publicata odata cu lansarea 
site-ului.
Daca pe parcursul 
proiectului considera 
necesara completarea / 
actualizarea informatiei 
deja publicate, transmite 
acest lucru prin email, la 
adresa 
dap.crips@gmail.com

promoveaza 
proiectul SMIS 
111320  

”DESPRE PROIECT” –informații detaliate cu 
privire la scopul, obiectivele și activitățile 
proiectului ” DAP VOLUNTAR -  DAP Voluntar
Dialog, Acțiune și Profesionalism în promo-
varea de către ONG-uri a voluntariatului în 
interesul copilului”, La fel de importante 
considerăm transparența și aplicarea princi-
piilor orizontale - pe care le veți găsi detalia-
te în această rubrică.

”NOUTĂȚI” – este rubrica prin care ne 
propunem să vă ținem la curent cu toate 
activitățile desfășurate în cadrul proiectului. 
Publicările din această rubrică vor fi 
structurate pe luni de activitate, în corelare 
cu obiectivele strategice ale proiectului și 
rezultatele urmărite. Tot la rubrica ”noutăți” 
veți putea găsi comunicatele de presă emise 
în cadrul proiectului

”REZULTATE” – ”Într-o zi am să merg să 
trăiesc în teorie, pentru că în teorie totul 
este bine”… Noi NU suntem de acord cu 
acest lucru. Noi, la CRIPS, credem în 
transpunerea teoriei în realitate, așa că vrem
ca această rubrică să fie dedicată 
rezultatelor concrete. Veți găsi aici 
materialele pdf sau video obținute în urma 
activităților din proiect, cum ar fi modelul de
formare – elaborat în A2, kit-ul pedagogic ” 
Politici publice – informare, participare și 
dialog pentru voluntariat în interesul 
copilului” și altele.

Cursantii pot cunoaste mai 
bine proiectul si urmari 
evolutia lui.
Comunicatele de presa pot 
fi redistribuite, daca este 
posibil
Echipa de proiect este 
cunoscuta de catre cursanti
Se incurajeaza comunicarea
cursantilor cu echipa de 
proiect, in functie de 
interes

Web-site-ul „Dialog social si civic pentru voluntariat in interesul copilului” este completat cu un grup de
discutii pe Facebook, pentru un plus de dinamism in dezbateri si schimb de experienta.

mailto:dap.crips@gmail.com


Anexa 1

Ciclul politicilor publice a primit si alte conceptualizari. 

a) Stadiile ciclului politicilor1:
o A decide sa decizi (identificarea problemelor sau stabilirea agendei)
o A decide cum sa decizi (sau filtrarea problemelor)
o Definirea problemelor
o Prognoza
o Stabilirea de obiective si prioritati
o Analiza optiunilor
o Implementarea, monitorizarea si controlul politicilor
o Evaluarea si revizuirea
o Mentinerea, succesiunea si încheierea politicilor.

b) Stadiile ciclului politicilor2:
o Initierea politicii
o Estimarea alternativelor
o Selectia optiunii
o Implementarea politicii
o Evaluarea politicii
o Terminarea politicii.

1 dupa Hogwood si Gunn (1984; 2000)
2 dupa Brewer (1974):



Anexa 2

Principii de bază ale procesului de evaluare a impactului politicilor publice 

Pentru ca evaluarea impactului politicilor publice să aibă o pondere importantă în procesul decizional  și
pentru a împiedica utilizarea ineficientă a resurselor umane  și financiare, se impune introducerea unor
reglementări care să conțină proceduri utile pentru această evaluare. Trebuie să recunoscută necesitatea
de a evalua impactul politicii publice și trebuie stabilite sarcini și niveluri de responsabilitate precise pentru
instituțiile implicate. Modelele de evaluare a impactului politicilor publice diferă de la o țară la alta și din
acest motiv nu există o variantă ideală.

Evaluarea impactului politicii publice trebuie să fie: 

1.  Oportună.  Evaluarea impactului trebuie să înceapă în faza inițială a procesului de formulare a
politicii publice pentru a obține rezultate la timp și pentru a influența deciziile înainte ca acestea să
fie adoptate.

2.  Proporțională.  Resursele  investite  în  evaluarea  politicilor  publice  trebuie  să  corespundă
avantajelor obținute ca urmare a implementării reușite a acestora.

3.  Sistematică. Evaluările prealabile sunt punctul de pornire esențial pentru fiecare nouă evaluare
de impact. În anumite cazuri, cea mai mare parte a datelor necesare cu privire la anumite cazuri pot
proveni din statistici, rapoarte realizate de alți analiști sau din alte surse de informații.

4.  Cuprinzătoare.  Analiza  impactului  politicii  publice  trebuie  să  acopere  nu  doar  domeniul  sau
industria direct influențată de politică, ci trebuie să ia în calcul orice posibil impact pe termen lung și
scurt al fiecărui element al politicii publice.

5.  Cât se poate de precisă.  Analiza de impact,  ținând cont de constrângerile bugetare, trebuie să
valorifice la maximum datele cantitative și metodele de evaluare corespunzătoare pentru a asigura
obiectivitate și comparabilitate.

6.  Consultativă.  O  evaluare  de  impact  fiabilă  nu  trebuie  realizată  „în  spatele  ușilor  închise”.
Procesele trebuie să aibă la bază informații obținute prin sondaje și consultări cu experți și cu toți
partenerii implicați în procesul de implementare a politicii. Acest lucru asigură o bună colectare a
datelor, verificarea corectitudinii concluziilor, precum și obținerea unor informații suplimentare cu
privire la acțiunile necesare pe durata procesului de implementare a politicii.

7.  Transparentă.  Factorii decizionali  și partenerii implicați în procesul de implementare nu doresc
formularea unor concluzii în baza unor informații insuficiente; ei doresc să înțeleagă întreg procesul
de formulare și să beneficieze de opțiuni bine argumentate în vederea stabilirii unei soluții. În acest
scop, evaluarea impactului politicii publice trebuie elaborată într-o manieră clară și cuprinzătoare și
trebuie în același timp să furnizeze partenerilor care nu sunt specialiști în domeniu informații cu
privire la posibilele soluții. O parte esențială a evaluării impactului politicii publice este identificarea
și explicarea clară a ipotezelor pe care se bazează evaluarea, inclusiv a argumentelor în favoarea
utilizării acestor ipoteze.

8.  Realistă.  Evaluarea impactului politicilor publice permite evitarea finanțării  nejustificată sau a
unnui calendar nerealist.
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