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                                     OBIECTIVE  GENERALE 

Obiectivele generale ale sesiunii de instruire sunt: 

• Dezvoltarea abilităţilor necesare pentru a identifica probleme, a articula politici bine 

formulate şi pentru a furniza soluţii de politică publică. 

• Identificarea de tehnici şi instrumente care să stimuleze participarea sectorului 

neguvernamental  în procesul politicilor publice.  

• Dezvoltarea unei mai bune cunoașteri a contextului normativ si a contextului 

social/politic/cultural care constituie cadrul general de elaborare, implementare și 

evaluare a politicilor publice în România. 

La sfârşitul cursului participanţii vor putea explica /discuta următoarele aspecte: 

• Modul în care structurile asociative se pot implica in designul și managementul 

politicilor publice în România. 

• Cum pot fi folosite diverse tehnici pentru a identifica în mod corect problemele, pentru 

a identifica soluţii posibile şi, în cele din urmă, pentru a selecta cea mai bună dintre 

opţiunile de politică publică. 

• Diferite tehnici și insturmente de politică publică utilizate in procesul de 

elaborare/implementare/evaluare. 

• Specificul politicilor publice de tip auto-reglementare din sectorul medical și de 

sănătate publică. 

De asemenea participanţii vor dezvolta: 

• Abilităţi necesare lucrului într-un mediu complex, specific sistemului politico-

administrativ. 
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• Abilităţi de a analiza şi de a prezenta informaţie în mod clar, obiectiv. 

• Abilităţi de a influenţa şi de a convinge (advocacy). 

Modulul este structurat astfel încât să ofere participanţilor un cadru conceptual solid şi mai 

ales exerciţii practice de dezvoltare a abilităţilor. Sesiunile vor reprezenta o combinare a 

muncii individuale, a exerciţiilor în grupuri mici, a discuţiilor şi a prezentărilor în plen. Sesiunile 

de formare vor conține informații strucurate legate de temele transversale- dezvoltare 

durabilă și egalitate de șanse. 

1. Politici Publice. Definiţie şi concepte cheie 

Domeniul politicilor publice poate fi definit foarte bine ca ocupându-se de studiul 

deciziilor politico-administrative de alocare a diverselor forme de resurse (materiale, 

financiare, de „know how”, simbolice). Politicile publice reprezintă acţiuni realizate de către 

guvern (central sau local) ca răspuns la problemele care vin dinspre societate. Vorbim despre 

politici publice atunci când o autoritate publică, centrală sau locală, încearcă cu ajutorul unui 

program de acţiune coordonat să modifice mediul economic, social, cultural al actorilor 

sociali. 

Analizând definiţia de mai sus putem extrage o serie de elemente care dau consistenţă 

unei politici publice: 

1. În primul rând o politică publică este formată dintr-un ansamblu de măsuri 

concrete, care dau substanţă politicii publice. Traseul constitutiv al unei politici 

publice este punctat de diverse decizii. 

2. Un al doilea element deci este dat de faptul că o politică publică se defineşte 

prin aceste decizii, forme de alocare a resurselor, a căror natură este mai 

mult sau mai puţin autoritară şi în care coerciţia este mereu prezentă. 

3. În al treilea rând, o politică publică se înscrie “într-un cadru general de 

acţiune”, ceea ce ne permite să distingem între o politică publică şi simple 

măsuri izolate. 

4. În acest cadru de acţiune, o politică publică are obiective şi scopuri 

precizate, stabilite în funcţie de valori, norme şi interese.  
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5. O politică publică are un public, adică indivizi şi grupuri a căror situaţie este 

afectată de deciziile luate în politica publică în cauză. 

Definiţii  

În literatura de specialitate găsim definiţii variate, care însă cad de acord asupra unui  

aspect esenţial -  politicile publice sunt efectul deciziilor luate de guvernanţi.  

Pentru a înţelege mai bine acest termen putem considera câteva definiţii suplimentare: 

Conform primei definiţii, dată de Thomas Dye, politicile publice sunt „tot ceea ce 

un guvern decide să facă sau să nu facă”.  

O a doua definiţie, mai completă şi mai conceptualizată, ne este oferită de William 

Jenkins. Acesta spune că politicile publice sunt „un set de decizii inter-relaţionate, 

luate de un actor politic sau de un grup de actori, privind o serie de scopuri şi 

mijloacele necesare pentru a le atinge într-o situaţie dată.”  

O altă definiție pe care o vom lua în considerare îi aparţine lui James Anderson. 

Anderson spune că politicile publice sunt „un curs al acţiunii urmat de un actor sau 

mai mulţi actori politici, cu un scop, în încercarea de a rezolva o problemă”. “Relaţia 

Guvernului cu mediul”. ( Eyestone, 1971) 

O serie lungă de activităţi, mai mult sau mai puţin relaţionate, şi consecinţele 

acestora. (Rose, 1969) 

Aceste definiţii subliniază elementele cheie ale analizei politicilor publice: decizia politică, 

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

continuare vom discuta fiecare dintre aceste aspecte: cine ia decizia, cum se decide care 

problemă trebuie rezolvată, cum este formulată soluţia şi care sunt mijloacele ce pot fi 

folosite. 

La nivel naţional, politicile publice pot să apară dinspre oricare dintre instituţiile majore ale 

Statului (Parlament, Preşedinte, Guvern – central sau local). 
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1.1 Procesul politicilor publice (Modelul procesual) 

 

Procesul de realizare a unei politici publice cuprinde şase etape: 

1. Identificarea problemei - are loc atunci când un eveniment, o persoană, un 

grup reuşesc să atragă atenţia asupra unei probleme, cerînd soluţionare prin 

intervenţia puterii publice. 

2. Includerea pe agenda politică - este faza în care problema identificată este 

luată serios în consideraţie de către oficiali (putere publică şi politică). Nu toate 

problemele identificate ajung şi pe agenda politică. 

3. Formularea cadrului de politică publică - atunci când o anume problemă 

ajunge să fie considerată de către oficiali, nu înseamnă automat că o politică 

publică va fi creată. Cineva (o anume autoritate) trebuie să dezvolte un program 

care să se refere la rezolvarea problemei. 

4. Adoptarea unei politici publice - aici ne referim la toate eforturile pentru ca 

un anume program să fie adoptat ca şi program guvernamental. În această fază 

sunt concentrate elementele de negociere, dictate de interese, care pot schimba 

viziunea iniţială asupra unei politici publice. 

5. Implementarea unei politici publice - este un stadiu critic de realizare a unei 

politici publice. Aici rolul administraţiei este decisiv. 

6. Evaluarea de politici publice - care are ca scop determinarea eficienţei unei 

politici publice. Se analizează modul în care diversele activităţi au condus la 

îndeplinirea scopurilor iniţiale. 
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Ciclul de politici publice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structurarea unei politici publice în etape este folosită mai ales în Analiza secvenţială 

a politicilor publice. Analiza secvenţială se focalizează asupra procesului de realizare a 

politicilor propunând o împărţire în secvenţe (sau paşi). Fiecare secvenţă este distinctă din 

punct de vedere temporal şi funcţional.  

Unul dintre scopurile acestui efort de investigaţie este de a releva modelele 

“proceselor” politice. În acest sens s-a încercat o grupare a diverselor activităţi în funcţie de 

relaţia lor cu politica publică. Rezultatul constă în configurarea unei secvenţe de procese 

specifice politicilor publice: 

Identificarea problemei Cererea expresă de acţiune guvernamentală 

Stabilirea agendei (captarea 

atenţiei factorilor de decizie 

asupra unor probleme 

specifice) 

Decizia asupra problemelor care se vor regăsi pe 

agendă 

Formulare de 

propuneri 

Stabilirea agendei 

Implementare 

Evaluare 

Identificarea 

problemei 

Legitimarea 

propunerilor 
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Formularea de propuneri de 

politică publică 

Dezvoltarea de propuneri pentru a rezolva 

probleme specifice 

Legitimarea deciziilor de 

politică publică 

Selectarea unei propuneri 

Construcţia suportului politic pentru susţinerea 

propunerii respective 

Adoptarea propunerii prin act legislativ 

Implementarea de politici 

publice 

Organizarea administraţiei 

Stabilirea ofertei de servicii 

Stabilirea resurselor financiare prin taxe sau alte 

mijloace 

Evaluarea de politici publice Studierea programelor  

Raportarea de outputuri pentru programele 

guvernamentale 

Evaluarea de impact 

Sugerarea de metode de îmbunătăţire sau 

ajustări ale procesului de politici publice 

 

Acest tip de analiză permite studierea modului în care se iau deciziile sau a modului 

în care trebuie ele luate. Un dezavantaj al modelului este că acesta nu permite dezvoltarea 

unei discuţii asupra substanţei politicilor publice (cine ce primeşte şi de ce). Nu se studiază 

conţinutul politicilor publice, ci doar procesul de constituire al politicilor publice. De 

asemenea, acesta este un model teoretic - în realitate politicile nu parcurg toate etapele 

descrise mai sus. 

Trebuie ţinut cont de faptul că există un flux permanent de probleme. De multe ori se 

întâmpla ca în decursul etapei de implementare să fie identificate noi probleme care vor fi 
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ulterior supuse întregului circuit. Sau se întâmplă ca după etapa evaluării o parte dintre etape 

să fie reluate folosindu-se alte metode de atingere a rezultatelor prevăzute iniţial. 

Cu toate acestea, parcurgerea tuturor etapelor prevăzute se poate dovedi de folos mai 

ales în cazul politicilor de amploare, a problemelor complexe care presupun analize mai 

amănunţite. 

1.2. Stabilirea agendei 

Formularea agendei se referă la procesul prin care problemele ajung în atenţia 

guvernanţilor.  

De unde şi când apare agenda? 

Într-o democraţie participativă cetăţeanul şi /sau alte grupuri de actori sunt implicaţi în 

procesul de luare a deciziilor publice. Pentru a putea vorbi despre o democraţie participativă 

eficientă, principiile informării, consultării şi transparentei luării deciziilor sunt condiţii 

obligatorii. 

Nu întreaga societate este în egală măsură implicată în procesul de decizie. Politicile 

publice sunt realizate de către subsistemele politicilor publice, care includ toţi actorii sociali 

care au legătură cu o anumită problemă publică. Termenul de actor social cuprinde atât sfera 

guvernamentală (ministere, comisii, agenţii descentralizate - deconcentrate, etc.), cea 

neguvernamentală (sindicate, ONG – uri, grupuri de presiune, etc.) cât şi sectorul privat. 

Actorii pot fi implicaţi direct sau marginal în procesul politicilor publice. O abordare 

comprehensivă susţine că cei care participă direct în procesul politicilor publice pot fi 

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

marginal pot fi consideraţi ca făcând parte dintr-o comunitate mai largă a politicii publice 

respective. Subsistemele de politici publice sunt forumuri în care aceşti actori discută 

problemele publice, negociază şi încearcă să ajungă la soluţii cât mai bune pentru interesele 

lor.  
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1.3. Agenda publică şi agenda instituţională 

O distincţie care se poate face este între agenda publică şi agenda instituţională. 

Agenda publică constă în toate problemele care în mod obişnuit sunt percepute de către 

membrii unei comunităţi politice ca meritând atenţia publică şi care sunt în puterea şi 

jurisdicţia de rezolvare a autorităţilor. Fiecare societate are sute de astfel de probleme pe 

care cetăţenii consideră că ar trebui să fie rezolvate de către guvernanţi. Totuşi, doar o mică 

parte din aceste probleme din agenda publică sunt luate în considerare de către guvern. De 

cele mai multe ori mass-media este mediul catalizator care ajută trecerea unei probleme de 

pe agenda publică pe agenda instituţională. În momentul în care guvernul a acceptat că 

trebuie să facă ceva în legătură cu problema respectivă, aceasta intră în agenda 

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

instituţională este una pentru acţiune. 

Agenda instituţională si modelul „coşului de gunoi” 

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

publică şi cea instituţională, a administraţiei: iniţierea problemei, specificarea soluţiilor, 

lărgirea sprijinului pentru rezolvarea problemei şi intrarea pe agenda instituţională. 

Iniţiativa pentru rezolvarea problemei vine, de obicei, din afara structurilor guvernamentale, 

din cadrul unor grupuri nonguvernamentale şi se extinde îndeajuns de mult pentru a ajunge 

în cadrul agendei publice. 

Rolul cheie în acest caz este legat de grupurile sociale care au anumite cereri sau 

doleanţe care, pentru a fi rezolvate, trebuie să ajungă întâi în cadrul opiniei publice pentru ca 

aceasta să le sprijine. Desigur, faptul că la capătul procesului problemele acestor grupuri au 

intrat pe agenda guvernului nu înseamnă în mod necesar şi rezolvarea lor. Nu înseamnă 

decât că acestea au fost aduse la cunoştinţa guvernului pentru o examinare mai atentă.  

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

iniţiativa unor grupuri de interese din interiorul sistemului, care nu vor în mod necesar ca 

cererile lor să ajungă pe agenda publică. 

Odată ajunsă pe agenda instituţională o problema nu va fi automat rezolvată. Agenda 

instituţională este un coş in care o anumita problema transferata dinspre agenda 
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publica intra in competiţie cu alte probleme, la fel de importante sau mai urgente si mai 

importante. March si Olsen, autorii modelului de luare a deciziilor “coşul de gunoi” au ca 

ipoteză de lucru că luarea deciziilor este un proces extrem de ambiguu şi imprevizibil şi este 

doar parţial legat de căutarea unor mijloace pentru atingerea scopurilor. Actorii îşi definesc 

scopurile şi mijloacele de atingere ale acestora pe măsură ce înaintează în proces, care 

proces este în mod necesar întâmplător şi imprevizibil. Cu alte cuvinte, nu există un model 

de luare a deciziilor, acest lucru întâmplându-se adesea ad-hoc. 

Abilitatea cea mai importanta a funcţionarilor publici, in acest context, este a fi 

“antreprenori” in politici publice, de a sesiza oportunităţi si soluţii alternative. Capacitatea de 

a negocia sub presiune cu alţi actori importanţi in proces, de a asculta grupurile de cetăţeni 

sau organizaţii care au si ele o miza in formularea sau implementare sunt elemente critice 

pentru succesul final al politicii publice promovate. 

Cum ajunge o problemă de pe agenda publică pe cea instituţională? 

Consultarea 

Consultarea este cel mai adecvat instrument pentru a facilita întâlnirea dintre problemele 

comunităţii şi agenda administraţiei publice. Avantajele consultării sunt: 

• decidenţii politici sunt în contact direct cu alegătorii; 

• decidenţii politici beneficiază de expertiză voluntară şi de studii de caz provenite din 

societatea civilă; 

• decidenţii politici pot prelua direct gradul de asimilare şi de acceptare al societăţii civile 

cu privire la proiecte de acte normative mai puţin „prietenoase”; 

• prin mecanismele de consultare publică, procesul legislativ este mai bine mediatizat, 

conducând la îmbunătăţirea imaginii structurilor deciziei publice;  

• transparenţa deciziei publice prin consultarea publică structurată susţine direct 

reforma guvernării;  

• cetăţeanul va avea convingerea că participă direct la procesul legislativ, conducând 

la un capital de imagine pentru decidenţii politici; 
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• mecanismele de consultare publică structurată oferă posibilitatea grupurilor afectate 

de proiectul de lege să-şi exprime susţinerea, amendamentele şi să-şi argumenteze 

opiniile; 

• societatea civilă va fi integrată procesului legislativ şi va accepta mult mai uşor 

compromisul; 

• societatea civilă se va responsabiliza cu privire la procesul legislativ, fără a mai căuta 

posibilităţi opace de influenţare a proiectelor de legi. 

Advocacy si lobby1 

Advocacy este activitatea de a apăra /sprijini un principiu sau un punct de vedere 

(individual / general / al unei organizaţii) in faţa unei instituţii guvernamentale sau a 

legiuitorului. 

Lobby înseamnă promovarea unor interese individuale, de grup sau ale unei 

organizaţii prin influenţarea politicilor publice, a instituţiilor guvernamentale sau legiuitorului. 

Lobby înseamnă sa influenţezi (respectând legea şi principiile de drept) în mod legitim decizii 

politice, economice, sociale etc., prin activităţi de comunicare realizate profesionist, care 

implică expertiză legislativă, tehnici discursive şi abilităţi strategice.  

A face lobby implică întotdeauna advocacy; insă, in advocacy, nu este obligatoriu sa 

faci lobby. Diferenţa cheie dintre lobby si advocacy este că advocacy-ul presupune 

comunicarea transparenta si directă cu legiuitorul si opinia publică a unui punct de vedere 

individual / general /al unei organizaţii, FARA a cere neapărat iniţierea unei modificări 

legislative.  

Diferenţa dintre lobby si advocacy poate fi privită uneori ca o simpla problemă de 

audienţă. Cu certitudine insă, cei care sprijină o cauză, un principiu, un drept sau un anumit 

punct de vedere general practică advocacy. Când respectivii încearcă sa influenţeze politicile 

publice, instituţiile guvernamentale sau legiuitorul in sens particular practică lobby.  

 

1 Asociatia Pro Democratia a realizat o audiere publica pe tema lobby-ului in Romania in februarie 2007. Mai multe 

informatii si depozitii gasiti la http://www.apd.ro/proiect.php?id=26 
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Activitatea de advocacy poate presupune:  

• Apărarea unor principii fundamentale: drepturile omului, libertatea de exprimare, libera 

competiţie, economia de piaţă  

• Educarea opiniei publice cu privire la o anumita prevedere / iniţiativa legislativa  

• Prezentarea către legiuitor a unui punct de vedere individual / general sau al unei 

organizaţii.  

Lobbiştii pot fi angajaţi ai unei companii sau consultanţi care lucrează pentru un număr 

de clienţi: companii, asociaţii, sindicate, organizaţii sau agenţii guvernamentale.  

Activităţile de advocacy şi /sau lobby intra parţial in atribuţiile experţilor din corporaţii, 

afaceri publice, relaţii guvernamentale, relaţii publice, comunicaţii externe. 

 

1.4. Actori şi instituţii 

 

Cine sunt cei implicaţi în procesul politicilor publice?  

 

În funcţie de diversele teorii care explică politicile publice, încercând să explice felul cum 

funcţionează o societate umană, există mai multe împărţiri ale acestor „actori”. 

Astfel aceştia pot să fie indivizii, luaţi separat fiecare, sau grupuri: clase sociale, diverse 

grupuri sociale. Fiecare dintre aceştia au propriile lor interese, iar felul cum interacţionează, 

rezultatele eforturilor lor pentru realizarea acestor interese, sunt reglate de factori 

instituţionali, de regulile care guvernează procesul politic.  

Nu întreaga societate este în egală măsură implicată în procesul de decizie. Politicile publice 

sunt realizate de către subsistemele politicilor, care sunt alcătuite din toţi actorii care au 

legătură cu o anumita problemă publică. 
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Termenul de actor include atât actorii din cadrul statului (ministere, comisii, agenţii 

descentralizate, etc.), cât şi pe cei din cadrul societăţii (sindicate, ONG – uri, grupuri de 

presiune, etc.), implicaţi direct sau marginal în procesul politicilor publice. O abordare susţine 

că cei care participă direct în procesul politicilor publice pot fi consideraţi ca membrii ai unei 

reţele a politicii respective, în timp ce actorii implicaţi doar marginal pot fi consideraţi ca 

făcând parte dintr-o mai largă comunitate a politicii publice respective. Subsistemele sunt 

forumuri în care aceşti actori discută problemele publice, negociază şi încearcă să ajungă la 

soluţii cât mai bune pentru interesele lor. 

 

Instituţiile sunt regulile care ghidează comportamentul actorilor aflaţi în urmărirea interesului 

propriu. În sens restrâns, pot fi definite ca structurile şi organizarea statului, a societăţii şi a 

sistemului internaţional. Putem să dăm câteva caracteristici formale de organizare: tipul de 

apartenenţă al membrilor la instituţia respectivă, regulile şi procedurile de operare, dar şi 

principiile, normele şi valorile care definesc instituţiile, ultimele fiind considerate caracteristici 

informale. 

 

După cum s-a putut vedea, actorii pot să fie indivizi sau grupuri. În mare, datorită varietăţii 

imense a acestora, îi putem grupa în cinci mari categorii de actori: oficialii aleşi, oficialii numiţi 

(funcţionarii publici), grupurile de interese, organizaţiile de cercetare şi mass media. Primele 

două categorii se regăsesc în structurile statului, în timp ce ultimele trei în cele ale societăţii, 

împreună formând elementele principale din care apar membrii unui subsistem specific de 

politică publică. Nu trebuie însă pierdut din vedere faptul că aceste grupuri sunt doar 

aproximări: ele nu sunt omogene, indivizii care le compun sunt diferiţi şi pot avea interese 

diferite. Deşi această simplificare prin care privim un ansamblu de indivizi drept un actor unic 

poate uşura efortul nostru de a înţelege modul de desfăşurare a procesului politic, ea rămâne 

o simplificare. Modelarea mai apropiată de realitate a acestui proces ne cere să luăm în 

considerare în analiza noastră interesele individuale. 
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Oficialii aleşi  

 

Oficialii aleşi (politicienii) care participă la procesul politicilor publice pot să fie împărţiţi în 

două categorii mari: executivul şi legislativul. 

 

Executivul 

Executivul, cabinetul sau guvernul la nivel naţional, este unul din jucătorii cheie din 

subsistemele politicilor publice. Rolul său central derivă din autoritatea sa conferită de 

constituţie de a administra ţara. Deşi există şi alţi actori care sunt implicaţi în proces, 

autoritatea de a face şi de a implementa politici este a executivului. În sistemele politice 

parlamentare (Marea Britanie, Germania, Japonia), atâta vreme cât guvernul se sprijină pe 

o majoritate parlamentară este de puţine ori controlat. În cadrul sistemelor prezidenţiale 

(Statele Unite) deşi executivul trebuie de multe ori să convingă adunările legislative pentru 

ca acestea să-i aprobe măsurile, există întotdeauna o zonă mare de acţiune pe care 

legislativul nu o poate controla. 

Alături de prerogativa costituţională, executivul posedă o sumă de alte resurse care îi întăresc 

poziţia: controlul asupra informaţiilor, controlul resurselor fiscale, acces preferenţial în mass 

media, un aparat birocratic la dispoziţia sa. Prin aceste resurse poate să îşi manifeste 

controlul sau influenţa asupra unor actori din cadrul societăţii, cum sunt grupurile de presiune 

sau sindicatele. În multe ţări, executivul poate controla priorităţile legislative şi adoptarea 

legilor. 

 Legislativul 

În sistemele parlamentare sarcina dată de electorat legislativului este de a supraveghea 

acţiunile executivului, sarcină care îi permite să influenţeze politicile respective. Tot cu 

ajutorul legislativului se pot introduce o serie de probleme publice în agenda guvernului. Un 

instrument eficient de control este aprobarea bugetului, deşi dacă executivul se bucură de 

sprijinul majorităţii parlamentare, acest instrument poate fi inoperabil. 
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Separaţia executiv/legislativ nu se regăseşte doar la nivelul administraţiei centrale, ci şi în 

administraţia locală. Deşi diferenţa de resurse politice nu este poate tot atât de marcantă, şi 

aici executivul este actorul principal.  

Funcţionarii publici 

 

Oficialii numiţi au ca sarcină sprijinirea executivului în îndeplinirea sarcinilor sale, însă, în 

realitate, ei pot să joace un rol cheie în procesul politic. Multe din funcţiile de luare a deciziilor 

şi de implementare au fost preluate de aceşti funcţionari de la executiv. 

Grupurile de interese 

 

Un rol important în procesul politicilor publice este jucat de către grupurile de presiune. Una 

din cele mai importante resurse ale acestora este cunoaşterea, sau mai precis, acele 

informaţii care s-ar putea să fie mai puţin sau deloc la îndemâna altor actori. De cele mai 

multe ori, membrii unui asemenea grup cunosc în detaliu ce se întâmpla în domeniul lor de 

interes. Şi pentru că procesul politicilor publice este unul care rulează şi procesează foarte 

multă informaţie, este de aşteptat ca cei care deţin această informaţie să joace un rol 

important. 

Alte resurse deţinute de grupurile de interes sau de presiune sunt de tip politic şi 

organizaţional. De multe ori aceste grupuri contribuie financiar în campaniile partidelor sau 

candidaţilor care ajung la putere. 

În funcţie de resursele lor organizaţionale, impactul asupra formulării şi implementării 

politicilor publice variază considerabil. Prima diferenţă este introdusă de numărul membrilor– 

cu cât numărul membrilor este mai mare cu atât ne aşteptăm ca organizaţia să aibă o 

influenţă mai mare asupra deciziilor administraţiei. Pe de altă parte, grupurile care au interese 

similare se pot asocia, putând avea mai multă putere decât dacă ar acţiona individual. În al 

treilea rând, grupurile care dispun de resurse financiare mai bogate îşi permit să angajeze 

profesionişti şi să contribuie în campaniile partidelor. De cele mai multe ori, diferenţele dintre 

resursele financiare au o importanţă deosebită.  
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Organizaţiile de cercetare 

 

O altă categorie importantă de actori din cadrul societăţii sunt organizaţiile de cercetare care 

pot fi localizate în cadrul universităţilor sau a think tank – urilor.  

Un „think tank” poate fi definit ca o organizaţie independentă angajată în cercetare multi-

disciplinară cu scopul de a influenţa politicile publice. Cercetările lor oferă, de obicei, soluţii 

practice la multe din problemele publice sau caută argumente, dovezi pentru sprijinul unor 

poziţii. Faptul că cercetările lor au o finalitate practică şi practicarea partizanatului imediat 

deosebesc fundamental aceste organizaţii de centrele de cercetare din cadrul universităţilor. 

Mass media 

 

Rolul presei în cadrul politicilor publice este unul controversat, opiniile variind de la a-i acorda 

un rol esenţial până la unul marginal. Ceea ce este sigur însă este că presa constituie 

legătura primordială dintre stat şi societate, poziţie care îi permite influenţarea agendei 

administraţiei şi a opiniei publice. 

Rolul presei în cadrul politicilor publice rezidă în faptul că semnalând probleme aceasta 

combină rolul reporterului (pasiv, care relatează şi descrie o problemă) cu cel al unui analist 

(activ, care analizează şi oferă soluţii pentru o problemă). Tot de aici rezultă o altă 

caracterisitică: semnalarea şi introducerea anumitor probleme publice în cadrul agendei 

administraţiei. 

1.5.  Decizie şi criterii decizionale. Criteriul interesului public. 

Procesul decizional poate fi studiat atât dintr-o perspectivă individuală, cât şi dintr-o 

perspectivă colectivă. Într-o primă ipostază accentul cade pe criteriile utilizate de indivizi în 

luarea deciziei. În a doua ipostază, în centrul analizei se situează procesele prin care 

majoritatea sau consensul necesar luării unei decizii este obţinut.  

Indivizii sunt influenţaţi de o varietate de factori în momentul deciziei. Este greu de specificat 

care din aceşti factori este crucial în luarea deciziei. Oficialităţile publice dau frecvent 

declaraţii cu privire la deciziile luate (discursuri, conferinţe de presă, mărturii, memorii etc.), 

dar motivele expuse fie sunt controlate de ei, fie sunt acceptabile de către alegători 
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sau de către public, fundamentul real rămânând de cele mai mute ori nedeclarat. Cu toate 

acestea, analiza şi observaţia aprofundată permit identificarea acelor factori hotărâtori în 

luarea deciziei. O serie de criterii care influenţează politica publică sunt discutate mai jos. 

Printre ele sunt incluse: valori, afilierea la un partid politic, interesele alegătorilor, opinia 

publică, admiraţia şi regulile decizionale. Conceptul de „bine public” este analizat în secţiunea 

următoare. 

VALORILE: 

În analiza forţelor sociale şi politice care au un impact asupra factorilor de decizie, propriile 

valori (sau standarde ori preferinţe) ale acestora sunt frecvent ignorate. Deseori acestea sunt 

dificil de identificat ori imposibil de izolat. Factorii de decizie nu sunt simple bucăţi de lut ce 

pot fi modelate, ci, dimpotrivă, valorile lor sunt importante, chiar decisive în modelarea 

propriului comportament. 5 categorii de valori care ghidează comportamentul factorilor de 

decizie: instituţionale, profesionale, personale, politice şi ideologice, sunt comentate în cele 

ce urmează. De asemenea vom analiza pe scurt conceptul de „interes public”. 

VALORI INSTITUŢIONALE/ORGANIZAŢIONALE influenţează în special factorii de decizie 

birocraţi. Orice persoană care lucrează pentru o perioadă îndelungată într-o 

agenţie/organizaţie devine invariabil convinsă de importanţa agenţiei, scopurile şi programele 

ei. Sistemul de recompense şi sancţiuni îi determină pe membrii ei să promoveze şi să 

acţioneze în concordanţă cu valorile predeterminate ale agenţiei/organizaţiei. În consecinţă, 

deciziile luate de oficialităţi pot fi o reflecţie a dorinţei lor de supravieţuire a agenţiei, de 

creştere a bugetului acesteia, de extindere a programelor ei şi de prezervare a puterii şi 

prerogativelor.  

Valorile organizaţionale pot da naştere la conflicte între agenţii cu atribuţii suprapuse ori 

concurente. 

VALORI PROFESIONALE ale personalului din cadrul unei agenţii. Profesiile au tendinţa de 

a forma anumite tendinţe în modul de soluţionare al problemelor care sunt ulterior „importate” 

în organizaţii. Unele organizaţii ajung să fie dominate de una sau două profesii precum 

economiştii (adepţi ai eficienţei şi ai pieţei) sau juristii (adepti ai guvernării prin reglementare 

juridică).  
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VALORI PERSONALE ghidează şi ele factorii de decizie, ca şi dorinţa de a promova propriul 

interes materia sau financiar, propria reputaţie sau poziţie. Politicianul care acceptă să fie 

influenţat pentru a decide în favoarea unui interes urmăreşte şi un interes personal. 

Importanţa valorilor personale nu poate fi negată, însă teoreticieni deciziei raţionale 

exagerează  atunci când sugerează faptul că, comportamentul oficialităţilor publice este 

exclusiv determinat de interese personale.  

VALORI DE POLICY. Factorii de decizie nu sunt influenţaţi numai de interese personale, 

profesionale sau organizaţionale, ei pot acţiona foarte bine şi în conformitate cu propria 

viziune despre interesul public, despre ceea ce constituie o politică publică corectă şi 

necesară.  Parlamentarii pot vota în favoarea legislaţiei privind protecţia drepturilor omului 

deoarece sunt convinşi de moralitatea deciziei şi de faptul că egalitatea şanselor este un 

obiectiv al politicii publice viabil, chiar dacă o asemenea decizie le-ar periclita cariera politică.   

VALORI IDEOLOGICE. Ideologiile constituie un set de credinţe şi valori coerente şi 

relaţionate logic care prezintă versiuni simplificate ale realităţii şi oferă planuri de acţiune. 

Ideologia marxist-leninistă a reprezentat pentru comunişti, cel puţin parţial, o modalitate de 

raţionalizare şi legitimizare a politici publice oficiale. Astfel putem identifica elemente clare de 

ideologie liberală sau social-democrată în diverse tipuri de politici. Doctrinele lor pun bazele 

unor atitudini şi opţiuni de politică publică diferite în materie de  intervenţie a statului în 

favoarea persoanelor dezavantajate, salariaţilor, minorităţilor; protejearea drepturilor şi 

libertăţilor civice, mediului  şi a drepturilor consumatorilor.       

 

AFILIEREA LA UN PARTID POLITIC: 

Loialitatea faţă de partid reprezintă un criteriu decizional puternic pentru majoritatea 

membrilor Legislativului, deşi acest tip de influenţă este greu de separat de alţi factori, cum 

ar fi presiunile venite din partea conducerii partidului, convingerile ideologice şi interesele 

alegătorilor din propria circumscripţie. Afilierea la un partid politic este un bun indicator asupra 

votului membrilor Legislativului.  

Domeniile de interes ale partidelor au variat şi ele ca interes şi importanţă. Cu toate aceste, 

în multe arii o delimitare strictă pe baza doctrinele partidelor politice este imposibilă – lucrările 

publice, cercetarea medicală, comerţul internaţional sunt numai câteva exemple.  
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În plus, membrii ai  ambelor partide au tendinţa de a promova acele proiecte generatoare de 

beneficii pentru zonele în care au fost aleşi (de exemplu, amplasamentul clădirilor oficiale, 

construirea de baraje sau autostrăzi). 

 

INTERESELE ALEGĂTORILOR: 

În unele cazuri interesele alegătorilor sunt clar definite. Însă, în foarte multe cazuri, 

preferinţele alegătorilor sunt greu de determinat. Cum se acţionează în acest caz? Propriile 

valori sau alte criterii cum ar fi recomandările şefilor de partid fundamentează decizia 

legiuitorului în acest caz. De asemenea, opiniile alegătorilor interesaţi sunt binevenite. 

Oficialităţile publice numite pot şi ei acţiona în calitate de reprezentaţi. Agenţiile au dezvoltat 

relaţii cu grupurile de interes şi promovează interesele acestora în formularea şi 

administrarea unei politici publice. Unii comentatori au pretins chiar că în realitate, 

organismele administrative ar putea reprezenta mult mai bine interesele particulare ale unor 

grupuri decât oficialii aleşi.     

 

OPINIA PUBLICĂ: 

Opinia publică poate fi definită ca, constituind acele perspective sau puncte de vedere ale 

publicului privind aspecte/situaţii de politică publică pe care oficialii le au în vedere în luarea 

deciziilor. Opinia publică poate fi exprimată prin multe mijloace – se includ între acestea 

scrisori deschise oficialităţilor sau presei, întâlniri şi demonstraţii publice, editoriale, 

rezultatele alegerilor, întâlniri cu alegătorii, referendumuri etc. Cel mai frecvent însă opinia 

publică este reflectată de rezultatele unui sondaj de opinie aplicat asupra unui eşantion 

reprezentativ al populaţiei.  

În ciuda frecvenţei mari, sondajele de opinie prezintă câteva limitări. În primul rând ele nu 

reprezintă o analiză în profunzime a opiniei publice, focus-grupurile fiind mai indicate în acest 

caz. În al doilea rând, deşi înregistrează opiniile oamenilor, sondajele de opinie nu surprind 

gradul de cunoaştere ori înţelegere a problemelor de către respondenţi.  
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Opinia publică este manipulată şi de oficialităţi care manageriază ştirile. Demersul nostru 

urmăreşte să determine cum influenţează opinia publică factorii de decizie. Sunt alternativele 

alese modelate de sau determinate de opinia publică? Poate constitui opinia publică un 

criteriu decizional? 

Distincţia dintre deciziile privind direcţiile generale de politică publică şi cele de rutină, care 

se referă la administrarea de zi cu zi a  politicii publice, ne este utilă în acest demers. Evident, 

opinia publică nu este un factor influent în luarea deciziilor din a doua categorie. Multe decizii, 

dacă nu toate, sunt adoptate de legiuitor şi de alte autorităţi executive care se bucură de 

putere de decizie mare  în condiţii de care o mică proporţie din populaţie este de abia 

conştientă, cu atât mai puţin înţelege aspectele respective. Legiuitorul votând amendamente 

la legea taxelor sau autorizând lucrări publice nu va fi influenţat de opinia publică decât în 

măsura în care încearcă să anticipeze reacţia alegătorilor la aceste amendamente 

Fără echivoc, cadrul general şi orientarea unei politici publice poate fi influenţat de opinia 

publică. Atitudinea publicului faţă de acţiuni precum privatizarea industriei aeronautice sau 

reducerea masivă a cheltuielilor sociale, fac improbabilă realizarea acestora. Convingerea 

oficialităţilor publice privind cererea publicului de a iniţia acţiuni specifice explică multe 

iniţiative de reformă în domeniul politicilor publice. În politica externă, opinia publică acordă 

oficialilor o mare putere de decizie. 

Concluzionând, factorii de decizie sunt influenţaţi în grade diferite  de opinia publică, însă 

relaţia dintre acţiunile de policy şi opinia publică nu sunt atât de simple şi directe după cum 

ne-am aştepta.  

2. Analiza stakeholderilor 

Un instrument foarte util în activităţile de consultare, advocacy sau lobby este analiza 

de stakeholderi. Stakeholder-ul este un individ sau un grup care poate influenţa o anumită 

politică sau care este afectat de aceasta. 

De ce avem nevoie de o analiză a stakeholderilor? 

• Este bine să cunoaştem toţi actorii implicaţi şi să încercăm să stabilim posibilul impact 

şi în funcţie de aceştia 
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• Este bine să ştim cine ne poate ajuta şi cine ar putea afecta implementarea unei politici 

• Diferiţi stakeholderi ne pot ajuta să identificăm soluţii pentru o problemă şi, de 

asemenea, trebuie să fie consultaţi cu privire la soluţiile ce vor fi adoptate. 

Criterii pentru stabilirea impactului / relevanţei unui stakeholder 

• Dacă un actor sau un grup se află în poziţia de a dăuna sau slăbi puterea factorilor de 

decizie în implementarea unei politici. De exemplu: producătorii industriali, în special 

în statele aflate în curs de dezvoltare se opun în mod frecvent reformelor care 

favorizează o economie îndreptată mai mult spre export. Dacă stakeholderii au putere 

economică ei au, în general, şi posibilitatea de a influenţa politicile adoptate. 

• Dacă prezenţa stakeholderilor înseamnă un beneficiu net sau are posibilitatea de a 

întări implementarea unei politici. De exemplu: dacă un grup pune la dispoziţie resurse 

care facilitează intrarea pe o nouă piaţă, atunci ar trebui luat în considerare. 

• Dacă un grup are puterea de a influenţa direcţia sau activităţile organizaţiei care 

trebuie să implementeze politica respectivă. Consumatorii sunt stakeholderi importanţi 

pentru toate politicile care au legătură cu furnizarea de servicii. 

Analiza stakeholderilor se axează pe două elemente importante: 

1. Interesul pe care îl manifestă în anumite politici publice 

2. Cantitatea şi tipul de resurse pe care le pot mobiliza astfel încât să influenţeze 

rezultatele unei anumite politici. 

Analiza stakeholderilor este utilă atât în etapa de formulare a politicilor cât şi în cea de 

implementare. 

În decursul etapei de formulare analiza permite conceperea politicilor astfel încât 

adoptarea şi implementarea să se petreacă în condiţii cât mai bune şi fără contestări 

ulterioare. 

În decursul etapei de implementare analiza facilitează implicarea fiecărui grup în funcţie 

de contribuţiile pe care le pot aduce punerii în aplicare a politicii.  
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Matricea stakeholderilor (Lindenberg şi Crosby, 1981) 

Matricea prevede mijloace de estimare a importanţei şi impactului potenţial al diferitelor 

grupuri de interese într-o anumită problemă de politici publice. Principalii factori care sunt 

luaţi în considerare sunt: 

• Grupurile de interese 

• Tipul şi nivelul resurselor pe care le posedă 

• Capacitatea de a mobiliza aceste resurse 

• Poziţia grupului în legătură cu politica discutată 

Matricea funcţionează în conformitate cu tabelul următor: 

 Interesul grupului 

în politica 

respectivă 

Resursele 

disponibile 

Capacitatea de a 

mobiliza 

resursele 

necesare 

Poziţia grupului 

asupra problemei 

respective 

Denumire

a grupului 

în cauză 

 

 

 

 

 

Estimarea 

gradului de 

interes pe car e îl 

are grupul (poate 

fi de la foarte 

ridicat la foarte 

scăzut) 

De asemenea tot 

aici se poate 

menţiona care 

sunt interesele 

respective 

O sumă a 

resurselor 

deţinute de 

grupurile de 

interese. (De 

exemplu: 

informaţii de 

natură financiară, 

statut şi status, 

legitimitate, 

coerciţie) 

 

Estimarea 

modului în care 

grupul poate 

mobiliza 

resursele. 

(Poate fi evaluat 

de la foarte 

ridicat la foarte 

scăzut sau se pot 

utiliza indicatori 

cantitativi +5, -5, 

etc.) 

Estimarea 

poziţiei grupului 

asupra problemei 

(Poate fi pro sau 

contra, pozitivă 

sau negativă sau 

se pot utiliza 

indicatori 

cantitativi +5, -5, 

etc.) 
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2.1. Tipuri de resurse pe care le pot deţine stakeholderii 

Financiare şi materiale - de exemplu este util de ştiut dacă grupurile au resurse financiare 

pentru a mobiliza o campanie de lobby sau advocacy în favoarea sau împotriva unei anumite 

politici sau dacă un anumit grup are influenţă majoră asupra unei sector important al 

economiei. 

Acces la sau control asupra unor informaţii importante - poate grupul să pună la dispoziţie 

cunoştinţe sau informaţii relevante? Deţine informaţii cruciale pentru conceperea unei politici 

sau pentru implementare acesteia? Expertiza este în acelaşi timp la fel de importantă. 

Status sau poziţie socială - prestigiul sau statutul unui anumit stakeholder poate fi o garanţie 

că politica va primi sprijinul necesar astfel încât să îşi poată atinge obiectivele. Medicii au un 

cuvânt important de spus când e vorba de politici în domeniul sănătăţii pentru că se bucură 

de respect în societate. Pe de altă parte, oamenii săraci sau cei dezavantajaţi din anumite 

puncte de vedere întâmpină deseori dificultăţi în a manifesta o poziţie fermă într-un sens sau 

altul. 

Coerciţia - sindicatele se manifestă în mod tipic prin încetarea activităţii dacă revendicările 

nu le sunt satisfăcute. Angajaţii serviciului public de transport nu mai circulă atunci când 

protestează împotriva creşterii preţului la benzină sau când solicită creşteri salariale. 

3. Problemele de politică publică 

Studii mai vechi privind formularea politicii publice acordă puţină atenţie naturii şi 

definirii problemelor în politica publică. Problemele erau considerate date şi analiza începea 

din acest punct. Dar, de ce unele probleme sunt soluţionate, în timp ce altele sunt neglijate? 

De ce unele probleme sunt definite într-un mod, iar altele în altul? Definirea problemei ajută 

la localizarea punctelor de putere din cadrul sistemului politic. Dacă o problemă este de 

natură internă sau externă, dacă reprezintă o nouă situaţie sau este o consecinţă a unei 

politici publice actuale, dacă este limitată sau largă ca scop, toate acestea contribuie la 

modelarea tipului de politică publică emergentă. În evaluarea politicii publice sunt necesare 

informaţii despre substanţa şi dimensiunea problemei ţintă pentru a determina cu exactitate 

eficacitatea acesteia.  



 

 
 

„Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă - POLMED” 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din 

Fondul Social European 
 

                

Pentru scopul nostru, o problemă de politică publică poate fi definită ca acea condiţie 

sau situaţie care generează nevoi ori insatisfacţii, pentru a căror corecţie este necesară 

acţiunea guvernamentală. Condiţii precum aerul poluat, alimente alterate, aglomeraţia din 

închisori, aglomerarea urbană şi traficul urban sunt situaţii care ar putea constitui potenţiale 

probleme în condiţiile în care cresc gradul de insatisfacţie şi disconfortul cetăţenilor. Gradul 

de disconfort sau insatisfacţie (care impune şi intervenţia guvernamentală) este măsurat de 

persoane în funcţie de un standard sau un criteriu; dar dacă acestea consideră o anumită 

situaţie ca normală, inevitabilă sau propria responsabilitate a celor implicaţi, nici o acţiune 

guvernamentală nu va fi iniţiată deoarece situaţia respectivă nu este problematică. 

Nu orice situaţie devine o problemă de politică publică: 

• Situaţiile nu se transformă în probleme decât în măsura în care sunt percepute ca 

atare, articulate şi aduse în atenţia autorităţilor; Acest tip de acţiune este utilizat 

frecvent de oficialităţi, parlamentari aflaţi în „căutarea” unor probleme; 

• O situaţie devine problematică dacă se identifică cu un domeniu de intervenţie al 

statului, pentru care o soluţie guvernamentală este posibilă. Profesorul Aron 

Wildavsky afirma că autorităţile mai degrabă vor ignora o problemă dacă aceasta nu 

este dublată de soluţia aferentă. Uraganele şi cutremurele de pământ nu pot constitui 

probleme datorită caracterului imprevizibil al acestora, însă distrugerile provocate 

constituie o problemă de politică publică şi numeroase programe pentru atenuarea 

distrugerilor provocate de aceste fenomene naturale au fost iniţiate. 

Deşi multe probleme continuă să persiste, modul de definire al acestora se modifică odată 

cu schimbarea valorilor şi a condiţiilor care le-au generat.  

Exemplu: Alcoolismul este edificator în acest sens. În secolul al XIX-lea, alcoolismul 

reprezenta o problemă personală. În prima jumătate a secolului XX, alcoolismul constituia 

răspunsul indivizilor la diferite presiuni sociale, familiale etc., devenind o problemă socială 

pentru a cărei ameliorare se recomanda cu precădere consilierea şi accesul la alte servicii 

sociale.  
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Recent, alcoolismul este considerat  o boală care necesită tratament medical acoperit din 

asigurarea de sănătate. Această definiţie medicală reduce responsabilitatea individuală şi 

stigmatul aferent.  

Exemplu: Situaţii considerate normale într-un moment, se pot transforma în probleme ca 

urmarea a schimbării mentalităţilor. Abuzurile în familie, care au constituit de secole o 

problemă personală, astăzi sunt considerate infracţiuni.  

Definirea problemei este rezultatul unui proces politic care determină în acelaşi timp şi 

soluţiile adecvate. Accesul la mijloacele de transport de către persoanele cu handicap 

reprezintă o problemă de transport ori o problemă legată de drepturile omului? Mijloacele de 

transport special destinate persoanelor cu dizabilități constituie soluţia la o problemă de 

transport. Perspectiva drepturilor omului implică accesul egal al persoanelor cu dizabilități la 

mijloacele de transport, respectiv dotarea mijloacelor de transport cu dispozitive care să 

permită şi persoanelor cu dizabilități să utilizeze în mod egal transportul în comun.  

Cauzalitatea reprezintă o a doua faţetă a problemei de politică publică. O situaţie se poate 

transforma într-o problemă, dar care sunt cauzele care au generat situaţia respectivă? Multe 

probleme – criminalitatea, sărăcia, inflaţia şi poluarea aerului – au cauze multiple. Inflaţia, 

caracterizată de creşterea generalizată a preţurilor, măsurată de indicele preţurilor de 

consum, constituie o problemă de politică publică cu multiple cauze: subproducţia de bunuri 

şi servicii, cererea excesivă de bunuri şi servicii, prea mulţi bani în circulaţie, rezultatul inflaţiei 

psihologice (oamenii se aşteaptă ca preţurile să crească) etc. Pentru soluţionarea unei 

probleme, cauzele sunt cele care trebuie vizate, nu doar manifestările acestora, însă în multe 

situaţii, cauzele principale nu sunt uşor de identificat ori de diagnosticat. Identificarea 

cauzelor unei probleme şi negocierea unui compromis asupra lor constituie o sarcină nu 

tocmai uşoară pentru cei care elaborează politica publică (policy-makers), definirea 

problemei transformându-se astfel într-o problemă de sine stătătoare.  

Natura şi scopul multor probleme de politică publică sunt dificil de formulat datorită 

caracterului lor difuz ori “invizibil”. Pentru că măsurarea este adeseori inadecvată, cei 

însărcinaţi cu elaborarea politicilor publice nu dispun de o evaluare corectă a situaţiei de fapt 

şi se află în imposibilitatea de a propune soluţii adecvate sau chiar de a întreprinde orice 
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acţiune guvernamentală pentru soluţionarea problemei. Acestor inexactităţi în măsurare li se 

adaugă şi slaba înţelegere a cauzelor fenomenului.  

Un alt aspect al problemelor de politică publică se referă la capacitatea acestora de a fi 

uşor de controlat / influenţat, unele probleme implicând mult mai multe schimbări 

comportamentale decât altele.  

Controlul asupra problemelor este condiţionat şi de caracterul tangibil sau intangibil al 

acestora. Probleme precum penuria de locuri de muncă, managementul defectuos al 

proiectelor pot fi soluţionate mult mai uşor prin creşterea resurselor şi a stimulentelor de care 

dispun oamenii sau agenţiile în cauză. Alte probleme, cum ar fi rasismul, abilităţi profesionale 

inadecvate sunt intangibile, implicând valori. 

Obiectul studiului nostru îl constituie problemele publice. Care sunt acele caracteristici 

care disting o problemă publică de una privată? În general, sunt considerate publice acele 

probleme care afectează un număr substanţial de mare de persoane, ale căror consecinţe 

sunt resimţite inclusiv de persoane care nu sunt implicate în mod direct. Problemele care 

sunt limitate ca efect, număr de persoane afectate în mod direct, nu sunt de natură publică.  

Să presupunem că un cetăţean este nemulţumit de valoarea sumelor impozitate imputate 

sub legislaţia fiscală în vigoare. Atâta timp cât cetăţeanul respectiv va acţiona individual 

căutând să obţină de la organele fiscale o derogare de la lege în favoarea sa, discutăm 

despre o problemă personală. Declanşarea unei acţiuni de modificare a legislaţiei de către 

respectivul cetăţean împreună cu alte persoane afectate de aceeaşi problemă în mod direct 

sau indirect, transformă problema personală într-una publică. 

Măsura în care o situaţie sau o condiţie este percepută ca o problemă depinde nu numai 

de dimensiunea obiectivă a acesteia, ci, într-o mare măsură şi de cum se raportează oamenii 

la situaţia respectivă. O persoană bogată pentru care găsirea unui loc de muncă nu a 

constituit o problemă serioasă nu este ameninţată de o creştere a ratei şomajului, ba chiar o 

consideră necesară în vederea reducerii ratei inflaţiei. Un salariat cu calificare redusă pentru 

care şomajul este o ameninţare va reacţiona negativ la o asemenea creştere. Percepţia unei 

persoane este influenţată de propriile experienţe, valori şi situaţii în care se află. Nu există 

un unic mijloc de definire a problemei, deşi multe persoane au păreri şi preferinţe faţă de o 

situaţie. 
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De multe ori, formulările diferite ale unei probleme concurează pentru acceptarea publică. 

Dacă ceva anume reprezintă sau nu o problemă publică depinde de termenii în care a fost 

definită problema şi de acceptarea definiţiei propuse. În plus, termenii în care a fost definită 

şi cauzele care au generat-o au determinat promovarea acelor soluţii considerate adecvate.   

 

4. Analiza problemelor şi identificarea de soluţii  

4.1. Metoda raţională de analiză a problemelor 

Utilizarea unui set sistematic de proceduri sau metode de analiză a politicilor publice 

ne pot fi de ajutor în încercarea de a aborda şi rezolva probleme de politică publică, de la 

cele mai simple la cele mai complexe. Metoda raţională de analiză a problemelor reprezintă 

un instrument care ne poate ghida eforturile de a gestiona eficient procesul de rezolvare a 

unei scheme de politică publică.  

Trebuie spus de la început faptul că această metodă face parte din procesul de 

planificare strategică. 

Metoda raţională de analiză a problemelor este un tip de analiză a politicilor publice 

care porneşte de la identificarea problemelor spre identificarea şi evaluarea alternativelor 

(opţiunilor) de politică publică. Este un model de analiză de politici publice „prietenos”, simplu 

de utilizat atât de către „analiştii începători” cât şi de către analişti cu experienţă. Gradul de 

complexitate la care poate ajunge analiza realizată prin utilizarea modelului raţional variază 

în funcţie de timpul, resursele (bani, resurse umane etc), nivelul de informaţie la care avem 

acces şi de care dispunem. Toate aceste elemente reprezintă „pachetul constrângerilor” 

specific fiecărei analize. 

În acest curs am utilizat termenul de analiză de politici publice cu referire la un proces 

de-a lungul căruia considerăm şi evaluăm alternative de acţiune în vederea soluţionării unor 

probleme sociale sau economice identificate. Dar termenul de analiză de politici publice se 

referă şi la un produs. Acest produs este rezultatul concret al demersului de analiză. El poate 

fi ilustrat de un raport (raport de analiză de politici publice – policy report), un memo, un 
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document de poziţie sau un document justificativ introducând un proiect de lege. În această 

secţiune ne vom concentra asupra produsului de tip analiză de politici publice. 

Iată şi câteva definiţii ale analizei de politici publice din această perspectivă: 

Un mijloc de sintetizare a informaţiei incluzând rezultatele cercetării, utilizat pentru a 

produce un format util procesului de decizie în materie de politici publice (stabilirea unor 

alternative de acţiune) şi determinării nevoilor de informaţie pentru viitoare acţiuni de 

politică publică2. 

Un proces complex de analiză, intervenţie şi management al conflictelor politice 

intrinseci proceselor de schimbare urbană3. 

Investigarea sistematică a alternativelor de politică publică şi asamblarea-integrarea 

elementelor pozitive şi negative ale fiecărei alternative în parte. Procesul presupune o 

abordare centrată pe rezolvarea problemelor, colectarea şi prelucrarea informaţiei şi 

încercarea de predicţie cu privire la evoluţia alternativei propuse4. 

Alegerea celei mai bune alternative de acţiune de politică publică dintr-un set de 

alternative posibile cu ajutorul raţiunii şi evidenţei analitice5. 

Consultanţă orientată către client şi având relevanţă pentru deciziile de politică publică6. 

Disciplină aplicată care utilizează metode de investigaţie şi argumentare diverse cu 

scopul de a produce informaţie relevantă pentru politicile publice şi care pot fi utilizate 

pentru a rezolva probleme publice7. 

 
2 Williams, Walter.1971.”Social Policy research and Analysis: the experience in the Federal Social Agencies”. 
New York: American Elsevier  
3 Rondinelli, Dennis A.1973. “Urban Planning as Policy Analysis: Management of Urban Change” in Jounal of 
the American Institute of Planners 
4 Ukeles, Jacob B.1977.”Policy Analysis:Myth or Reality?” în Public Administration Review no:37 din 1977. 
 
5 MacRae, Duncan.1979.”Concepts and Methods of Policy Analysis” în Society no:16 din 1979 
6 Weimer, David L. şi Vining Aidan R.1989.”Policy Analysis:Concepts and Practice” Englewood Cliffs 
NJ:Prentice Hall. 
7 Dunn, William N.1978.”Public Policy Analysis” 
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Formă de cercetare aplicată, realizată pentru a obţine o înţelegere mai bună  a 

problemelor sociale şi pentru a conduce la găsirea unor soluţii mai bune de rezolvare a 

acestora8. 

Analizele de politici publice sunt de mai multe tipuri. Facem o primă distincţie între 

analiza descriptivă  şi cea prospectivă.  

• Analiza descriptivă se referă fie la condiţiile istorice ale unei politici care a fost 

implementată în trecut, fie la evaluarea unei politici curente. În prima variantă analiza 

descriptivă se concentrează pe descrierea şi interpretarea unei politici deja 

implementate (Ce s-a întâmplat?). În cea de-a doua variantă analiza se concentrează 

pe descrierea de status-quo. 

• Analiza prospectivă (sau anticipatorie) se realizează înainte de implementarea politicii 

publice şi se concentrează fie pe proiectarea consecinţelor în cazul adoptării anumitor 

alternative de acţiune publică, fie încearcă să aducă un plus de claritate, înţelegere cu 

privire la natura unei probleme sau cu privire la standardele criteriilor de alegere între 

alternative. 

Trebuie subliniat caracterul prospectiv al analizei de politici publice. O astfel de analiză 

este realizată pentru a ajuta procesul de luare a deciziilor sau pentru a susţine 

dezbaterea pe marginea unei decizii de politică publică. Analiza de politici publice are 

întotdeauna un client. Acest client este fie un factor de decizie, fie o instituţie care 

susţine prin cercetare şi analiză dezbaterea publică pe o temă dată (universităţi, think-

thank-uri, institute de cercetare). 

Principala sarcină a analizei de politici publice o constituie identificarea şi analiza 

problemelor sociale complexe, comparaţia cantitativă şi calitativă a alternativelor de 

rezolvare a problemelor, asamblarea informaţiei într-un format uşor de înţeles şi utilizat de 

către factorii de decizie. 

 
8 Quade, Edward S.1982.”Analysis for Public Decisions” New York:Elsevier Scientific 
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În procesul de analiză integrăm informaţie cantitativă şi calitativă prin utilizarea unor 

metode şi tehnici de culegere şi prelucrare a datelor „împrumutate” din sociologie, economie 

sau ştiinţă juridică. 

Cu toate acestea, analiza de politici publice presupune mai mult decât utilizarea de 

metode şi tehnici de colectare şi prelucrare a informaţiei. Accentul cade pe aspectul de 

proces prin care selecţionăm metode şi tehnici, recunoaştem scopurile şi valorile clientului, 

identificăm şi recomandăm direcţiilor de acţiune practică. 

4.2. Metoda raţională  - un model simplu de analiză de politici publice, în cinci 

paşi. 

Cei cinci paşi, „reţeta” de realizare a unei analize, cuprind următoarele etape: definirea 

problemei, stabilirea criteriilor de evaluare, identificarea de alternative (opţiuni) de acţiune, 

evaluarea şi compararea alternativelor şi recomandarea schemei de politică publică de 

urmat. 

Deci analiza se va finaliza cu o recomandare făcută de analist factorilor de decizie. Nu 

analistul este cel care ia decizia, ci factorul de decizie. Se poate întâmpla ca factorul de 

decizie să aleagă spre implementare o altă alternativă decât cea propusă de analist. 

Responsabilitatea deciziei de implementare a unei alternative de acţiune este de partea 

factorului de decizie. 

Un astfel de raport de analiză de politici publice poate fi realizat individual sau de către 

un grup de analişti, în funcţie de complexitatea problemelor de abordat şi soluţionat. 

Pasul I. Verificarea, definirea şi detalierea problemei 

Reuşita acestui prim pas va determina succesul întregului proces de analiză. Pentru 

început problema trebuie identificată şi verificată. Nu întotdeauna clientul are o imagine clară 

a problemei pentru care caută soluţii de acţiune practică. Prin discuţii aprofundate cu clientul, 

prin cercetare de date secundare, analistul poate să se asigure că identificarea problemei 

este corect realizată. 

Uneori problemele ajung în atenţia factorilor de decizie deoarece un indicator 

sistematic ne arată că există acolo o problemă. Ratele de morbiditate, ratele de 
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imunizare, ratele mortalităţii infantile etc., reprezintă astfel de indicatori. Aceşti indicatori arată 

magnitudinea unei anume probleme, arată dacă ea s-a schimbat în timp (mărit sau micşorat). 

Dar indicatorii nu ne conduc întotdeauna spre definirea unei probleme de politică publică. 

Definirea unei probleme de politică publică reprezintă un proces mult mai complex, în 

care intervin interese uneori contradictorii. Aceleaşi date statistice pot fi interpretate diferit de 

către persoane, grupuri cu interese diferite. Analistul are rolul de a vedea sub câte unghiuri 

a fost prezentată problema respectivă, dacă ea chiar există sau avem doar o interpretare 

exagerată a datelor. O parte importantă din procesul de definire a problemei este reprezentat 

de înţelegerea poziţiei şi influenţei diverselor grupuri faţă de aceasta. Analistul trebuie să se 

întrebe: Cine e afectat de problemă? De ce? Care sunt interesele implicate în această 

situaţie? Ce putere are grupul respectiv pentru a influenţa decizia de politică publică? Toate 

aceste date trebuie sintetizate într-un material clar şi concis şi prezentate clientului. Acesta 

va decide ce şi cum anume este relevant pentru el şi va colabora la o definire a problemei în 

funcţie de valorile şi interesele proprii. 

Pasul II. Stabilirea criteriilor de evaluare 

Ce anume ne indică faptul că o problemă identificată şi-a găsit cea mai bună rezolvare 

printr-o anume decizie de politică publică? Cum e posibil să comparăm politicile diverse? 

Cum determinăm care este cel mai bun curs al acţiunii din pluralitatea de soluţii pe care le 

putem determina? 

Este aproape imposibil să găsim o soluţie (le vom numi alternative) de politică publică 

care să satisfacă toate grupurile care au o miză în soluţionarea într-un fel sau altul a 

problemei publice identificate. O politică publică acceptată ca pozitivă de către un grup va 

genera nemulţumire în alt grup. Sau, din altă perspectivă, o politică publică care are un cost 

de implementare rezonabil, determină pe de altă parte costuri enorme în materie de 

deteriorare a mediului înconjurător (exemplu). 

Stabilirea de criterii care să ne ajute în luarea deciziei cu privire la cel mai bun curs al 

acţiunii publice pentru rezolvarea unei probleme identificate este absolut necesară. Criteriile 

ne ajută să comparăm, să măsurăm şi să selectăm pe ce a mai bună dintre diversele 

alternative. Tipuri comune (des utilizate) de criterii sunt: costurile (raportul cost-
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beneficiu), eficienţa, eficacitatea, fezabilitatea administrativă, fezabilitate politică, echitatea. 

Toţi factorii de decizie vor spune că îşi doresc ca alternativele de politică publică alese de ei 

să fie echitabile, eficiente şi fezabile politic şi administrativ. Cu toate acestea lucrurile nu sunt 

chiar atât de simple. Unele criterii pot intra într-un soi de concurenţă (de exemplu eficienţa şi 

echitatea). 

Este important ca fiecare criteriu să fie nu numai numit ci şi definit. De exemplu, prin 

echitate” putem înţelege mai multe lucruri. Vom utiliza o exemplificare simplu de înţeles: să 

presupunem că avem un tort şi dorim să-l împărţim unei clase de elevi în mod echitabil. Cum 

procedăm? Oferim fiecărui elev o bucată de tort egală ? Punem tortul în mijloc şi cei care 

doresc o bucată de tort se servesc? Oferim bucăţi de tort prioritar celor care au venituri mici 

şi în limita cantităţii rămase şi celorlalţi? Pentru a evita confuzii cu privire la ceea ce înţelegem 

prin criteriul numit de noi este indicat să-l şi definim. Nu trebuie niciodată să presupunem că 

ceilalţi înţeleg criteriul numit în acelaşi mod ca noi. Mai mult decât atât, dacă nu definim 

criteriul lăsăm loc la interpretări şi manipulări ale raportului în integralitatea lui. 

Se pot genera şi criterii mai originale. Aceste criterii originale sunt create de către analist, 

în acord cu clientul său, în funcţie de specificul problemei de politică publică de adresat. Iată 

câteva exemple:  

• Stabilitate - vor fi obiectivele susţinute în ciuda posibilelor “disturbanţe” din procesul 

de implementare ? 

• Siguranţă - care e probabilitatea ca opţiunea noastră să opereze în orice condiţii? 

• Invulnerabilitate - opţiunea va continua să opereze dacă o parte din procesul de 

implementare va înregistra un eşec? 

• Flexibilitate - poate opţiunea noastră să servească mai mult decât unui scop? 

• Comunicabilitate - este opţiunea uşor de înţeles pentru cei implicaţi în analiză? 

• Concordanţă - opţiunea pare a adresa corect problema identificată? 

• Simplitate – este opţiunea uşor de implementat?  

• Compatibilitate - este opţiunea compatibilă cu normele şi reglementările existente? 
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• Reversibilitate – cât de greu va fi să ne întoarcem la starea iniţială dacă opţiunea 

eşuează? 

Este foarte greu să alegi între diversele opţiuni posibile de politică publică. Unele opţiuni 

pot avea avantajul să coste mai puţin decât altele. Alte opţiuni pot sa aducă beneficii 

economice mai mari în implementare; sau să fie mai „ieftine” în atingerea unui anumit 

obiectiv. Unele opţiuni pot să aducă atingere gravă intereselor anumitor indivizi, grupuri şi 

organizaţii. Sau să fie foarte dificil de implementat din punct de vedere administrativ. Sau să 

necesite schimbări în legislaţie greu de realizat în timp util şi într-un anume context politic. 

Toate acestea sunt elemente pe care trebuie să le considerăm atunci când recomandăm 

alegerea pentru implementare a unei anume opţiuni (alternative) de politică publică. 

Cum obţine analistul criteriile de evaluare a alternativelor? Uneori i le oferă chiar clientul, 

printr-o precizare a scopurilor şi obiectivelor sale. Alteori analistul trebuie să deducă care ar 

fi aceste scopuri şi obiective vizate de client şi să propună el criteriile juste. Analistul trebuie 

să găsească acele criterii care sunt esenţiale faţă de problema analizată şi care au relevanţă 

mare pentru participanţii la procesul de luare a deciziei. În anumite situaţii analistul nu poate 

decât să specifice criterii care apar din analiza datelor disponibile relativ la o anume situaţie 

problematică. 

Este important să precizăm criteriile înainte de a detalia opţiunile (alternativele) de 

acţiune. În acest fel vom avea reguli după care să analizăm şi comparăm opţiunile 

(alternativele). 

Pasul III. Identificarea opţiunilor (alternativelor) de acţiune publică 

În momentul în care s-a ajuns la acest pas analistul cunoaşte deja scopurile şi 

obiectivele clientului şi pe cele ale principalelor grupuri identificate ca major interesate de 

rezultatul deciziei de politică publică. Probabil analistul are deja în minte structurate câteva 

opţiuni posibile de rezolvare a problemei identificate. 

Vă prezentăm două variante prin care puteţi genera opţiuni (alternative) de decizie în 

materie de politică publică. 
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Varianta 1. 

• prima opţiune posibilă este respectarea status-quo-ului. Adică să se continue 

implementarea politicii publice aşa cum s-a făcut până la momentul analizei (sau să 

nu schimbăm nimic). 

• a doua opţiune posibilă se numeşte „status-quo modificat” şi conţine alternative care 

pornesc de la status-quo (politica publică actuală), dar prezintă modificări parametrice: 

se schimbă diverse elemente din designul politicii publice actuale. Putem creşte 

valoarea fondurilor alocate, putem schimba structura de management, putem schimba 

durata de implementare etc. Materialul pe care îl găsiţi în Anexa 1. vă va ajuta să 

operaţi uşor cu acest model de generare de alternative. Materialul are o funcţie 

euristică, el fiind destinat să vă ajute să imaginaţi schimbări parametrice de status-

quo. 

• avem şi posibilitatea de a realiza ceea ce numim „varianta originală”, adică o 

propunere de schemă de decizie în materie de politică publică care să vină cu 

elemente total noi. Cu alte cuvinte se propune o schemă de politică publică nouă, fără 

legături solide cu politica publică veche (status-quo). Cu alte cuvinte, analistul propune 

o schemă de politică publică nouă, „revoluţionară”. Alternativele originale apar şi sunt 

acceptate, în general, în momente de criză. În condiţii „normale” alternativele originale 

nu sunt recomandate, deoarece ele presupun schimbări majore la nivelul design-ului 

şi implementării de politică publică, pentru care este dificil să se obţină suportul 

leadership-ului politic şi acceptarea din partea administraţiei (birocraţiei). Administraţia 

funcţionează într-o logică de tip incremental, reacţionând negativ la „şocuri”. 

Administraţia are nevoie de o perioadă de timp pentru adaptare la noi condiţii şi la o 

logică diferită de management a resurselor publice. 

Varianta 2. 

• prima opţiune posibilă este respectarea status-quo-ului. Adică să se continue 

implementarea politicii publice aşa cum s-a facut pînă la momentul analizei (sau să nu 

schimbăm nimic). 

• a doua opţiune se bazează pe analiza stakeholderilor – analiza grupurilor interesate, 

având o miză în luarea deciziei într-un anume sens (atenţie să nu facem confuzie 
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cu grupurile de interes). Analistul trebuie mai întâi să identifice toate grupurile potenţial 

interesate sau afectate de decizia publică ce urmează să fie luată (de exemplu: se vor 

aloca resurse pe problematica combaterii consumului de droguri în licee). Indivizi şi 

grupuri potenţial interesate de luarea unei decizii de alocare a resurselor publice  

pentru gestionarea acestei probleme de interes larg pentru comunitate sunt: părinţii - 

organizaţi în asociaţii sau nu, - copiilor consumatori de droguri, medici, educatori, 

agenţii şi alte autorităţi publice in domeniul sănătăţii şi educaţiei, organizaţii 

nonguvernamentale care lucrează în domeniu etc. Toţi aceştia au o miză în luarea 

deciziei de politică publică. 

Decizia de politică publică îi va afecta pe fiecare într-un mod sau altul. Mai mult, ei 

dispun de resurse (materiale, financiare, logistice, informaţii). Este bine să vedem cum 

putem integra aceste resurse în diverse opţiuni. Fiecare grup are deja o părere despre 

cum trebuie acţionat pentru rezolvarea problemei şi este necesar să cunoaştem acest 

lucru. Analistul va utiliza un instrument de cercetare specific pentru a contura, sintetiza 

poziţia fiecărui grup faţă de problema specifică pe care o avem în lucru. Se vor aplica 

chestionare, se vor realiza focus-grupuri, se va face analiza de documente şi date 

secundare. Orice metodă de culegere a datelor este bună în condiţiile în care ea ne 

ajută să structurăm opiniile acestor stakeholderi în alternative. E posibil ca opiniile 

anumitor grupuri să coincidă. De aceea, în momentul în care structurăm alternativele 

de politică publică o să grupăm opiniile pe categorii, tipuri de acţiune. De exemplu: o 

opţiune va propune rezolvarea problemei prin creşterea informaţiei despre influenţele 

nocive ale consumului de droguri; o altă opţiune va propune întărirea sancţiunilor; iar 

alta va prezenta o combinaţie a primelor două, etc.)  

Utilizând această metodă putem obţine relativ simplu câteva posibile scheme de 

intervenţie in materie de politică publică (vezi Anexa 2). 

• şi aici avem posibilitatea de a realiza ceea ce numim „varianta originală”. 
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Pasul IV. Evaluarea şi compararea alternativelor 

După ce am pregătit prezentarea fiecărei opţiuni (alternative) urmează pasul în care 

analistul recomandă clientului cea mai bună alternativă de selectat pentru adoptarea ei ca 

politică publică. Acest proces presupune două etape: evaluarea fiecărei alternative prin 

raportare la criteriile pe care le-am stabilit în pasul II şi compararea lor pentru a decide care 

este cea mai „bună”, adică cea mai aproape de standardul pe care l-am fixat prin criterii. 

Evaluarea opţiunilor (alternativelor) şi prezentarea lor sub forma unor strategii posibile 

de acţiune publică (posibil curs de acţiune al politicii publice) reprezintă punctul cheie în 

analiza de politici publice. Evaluând şi comparând opţiunile încercăm să vedem care dintre 

ele răspund mai bine nevoilor clientului, care au un impact mai mare în sensul dorit de client, 

care sunt cele care răspund mai bine criteriilor de evaluare. 

Pentru a face mai simplu acest proces vă recomandăm să utilizaţi următorul procedeu: 

Fiecare alternativă o să primească o notă, de la 1 la 5, raportat la modul în care răspunde 

fiecărui criteriu în parte.  

Un exemplu ar putea fi cel din tabel: 

 Criteriul1 Criteriul 2 Criteriul 3 etc. 

Opţiunea 1 Nota 3 Nota 3 Nota 3 

Opţiunea 2 Nota 1 Nota 5 Nota 3 

Opţiunea 3, etc. Nota 4 Nota 5 Nota 5 

 

Rezultă (să presupunem) faptul că opţiunea trei răspunde cel mai bine criteriilor 

noastre. Aceasta opţiune o să fie recomandată de către analist spre implementare.  

Rezultatele evaluării pot să fie prezentate în diverse forme: grafice, tabele 

comparative, scenarii etc. Important este ca analistul să păstreze o atitudine neutră faţă de 

toate alternativele (să nu încerce să „favorizeze” o alternativă prin forma de prezentare) 
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Unii clienţi s-ar putea să ceară să argumentaţi puternic alternativa pe care o 

recomandaţi spre implementare deoarece o detaliere de argumente puternice o să le fie de 

folos în negocierile ce vor urma pentru impunerea alternativei respective ca politică publică. 

Trebuie să înţelegem faptul că nicio alternativă nu este perfectă şi fiecare dintre ele prezintă 

un mixt de avantaje tehnice şi politice. Se poate să găsim o situaţie în care alternativa cea 

mai bună din punct de vedere tehnic să fie foarte slabă politic (fezabilitate politică scăzută ) 

sau invers. 

Un alt element de reţinut este acela că analizele de politici publice se realizează de 

cele mai multe ori cu mari constrângeri de timp (sau altele: bani, lipsa de date etc.). Trebuie 

să ne adaptăm la aceste situaţii constrângătoare şi să oferim clientului cea mai bună analiză 

posibilă în condiţiile date (exemplu: un raport cu privire la realizarea unei scheme de politică 

publică pentru combaterea consumului de droguri în rândul liceenilor din comunitate e nevoie  

să fie realizat în maxim două săptămâni pentru a fundamenta în timp util decizia membrilor 

consiliului local). 

Pasul V. Monitorizarea şi evaluarea politicii publice implementate 

Acest pas poate să fie opţional şi intervine după ce politica publică a început să fie 

implementată. Uneori clientul apelează la acelaşi analist pentru evaluare şi monitorizare. Dar 

nu este obligatoriu să se procedeze astfel. Partea legată de evaluare şi monitorizare o să fie 

abordată separat, într-un alt modul de studiu. 

5. Formularea politicii publice  

5.1. Stabilirea scopului şi obiectivelor politicii 

După ce se consideră că există suficiente informaţii şi se stabileşte care este problema 

care face obiectul politicii publice, următorul pas este de a stabili scopul şi obiectivele politicii 

menite să o rezolve. Ce anume se consideră că trebuie schimbat în situaţia actuală astfel 

încât lucrurile să se îmbunătăţească considerabil, eventual problema să fie rezolvată? 

Scopul politicii reprezintă o descriere generală şi abstractă cu privire la calităţile dorite 

în condiţia umană şi în mediul social.  
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5.2.  Diferenţa dintre scopuri şi obiective 

 

Este foarte important să înţelegem că atunci când descriem scopul unei politici 

descriem locul unde vrem să ajungem în timp ce atunci când descriem obiectivele descriem 

modalităţile prin care ajungem în locul respectiv. 

Scopurile sunt generale şi abstracte în timp ce obiectivele sunt specifice şi concrete. 

Scopurile şi obiectivele au meniri diferite: 

Obiectivele sunt esenţiale pentru că: 

• Stabilesc rezultatul operaţional către care se îndreaptă politica respectivă. Presupune 

luarea unor decizii despre detalii, probleme zilnice cum ar fi stabilirea unor cheltuieli, 

angajări, etc. 

• Programele nu pot fi evaluate din punctul de vedere al eficacităţii daca nu există 

realizări parţiale concrete şi măsurabile. 

• Un rol important al rolului programelor este acela de a stabili o legătură între acţiunile 

concrete descrise mai sus şi sursele de documentare constând în legislaţie, decizii de 

natură juridică, etc. 

În funcţie de dimensiunea unei politici pentru fiecare obiectiv pot fi descrise sub-obiective. 
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6. Implementarea politicilor publice 

După ce a fost luată decizia în legătură cu cea mai bună soluţie următorul pas este de a 

o implementa. Anterior etapei de implementare propriu-zisă, este foarte important: 

• Să se definească clar şi să existe aceeaşi înţelegere în legătură cu scopul şi 

obiectivele politicii 

• Să se disponibilizeze resursele necesare 

• Să se stabilească toate detaliile logistice şi operaţionale 

• Să se asigure o bună comunicare şi cooperare între toţi actorii implicaţi. 

6.1. Instrumentele politicilor  

Unul dintre cele mai importante criterii pentru a distinge între principalele instrumente 

ale politicilor este măsura în care intervine statul. Potrivit acestei clasificări avem următoarele 

tipuri de instrumente: 

 

 

 

Voluntare 

(intervenţie redusă a statului) 

Familia şi comunitatea 

Organizaţiile non-profit 

Piaţa 

 

Mixte 

(intervenţie medie a statului) 

Consiliere şi informare 

Subvenţii 

Achiziţii publice şi drepturi de 

proprietate 

Taxe 
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Obligatorii 

(intervenţie ridicată a statului) 

Reglementări 

Companii publice 

Furnizare directă de servicii 

 

Ce factori trebuie să luăm în considerare atunci când alegem între diferite tipuri de 

instrumente? 

• Caracteristicile instrumentelor (resurse implicate, grupuri ţintă, risc politic, 

constrângeri); 

• Modalitatea în care politicile sunt concepute şi implementate într-o anumită regiune, 

țara etc (context general) ; 

• Cultura organizaţională și capacitatea celor care au un rol în implementarea politicilor; 

• Contextul problemei de politici publice (actori implicaţi, activităţi necesare, etc.) 

• Preferinţele factorilor de decizie (legate de pregătirea lor, de afilierea politică şi 

instituţională, valori şi credinţe) 

Toate aceste elemente reprezintă informaţii deosebit de importante atunci când se ia o 

decizie între diferite instrumente dar, uneori, ele pot fi privite şi drept constrângeri). 

Planul de acţiune este conceput în momentul în care soluţiile care se regăsesc în acte 

normative (sau nu) sunt transpuse în acţiuni administrative concrete. Se recomandă ca 

echipa tehnică (personalul specializat din cadrul instituţiilor publice însărcinate cu 

implementarea) să includă în planul de acţiune următoarele elemente: 

• Principale acţiuni necesare implementării; 

• Termene limită de realizare a acţiunilor; 

• Distribuţia, competenţelor / atribuţiilor şi responsabilităţilor / sarcinilor între diversele 

instituţii; 

• Rezultatele intermediare ale activităţilor şi termenele până la care vor fi realizate; 



 

 
 

„Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă - POLMED” 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din 

Fondul Social European 
 

                

• Riscuri pe care le implică diverse activităţi (posibile întârzieri sau alte dificultăţi ce pot 

apărea pe parcursul implementării); 

• Diferite instrumente tehnice ce vor fi utilizate pentru obţinerea rezultatelor preconizate 

(de exemplu acte normative de adoptat); 

• Resurse / cheltuieli estimate necesare desfăşurării activităţilor propuse; 

• Rapoarte şi vizite ce vor fi efectuate de autorităţile decidente de la nivel central (dacă 

e cazul).  

Când putem spune că implementarea unei politici s-a încheiat? După ce planul de acţiuni 

este pus în practică, în termeni de rezultate nu numai de acţiuni, atunci se poate declara 

încheiată politica respectivă. Dar, în realitate, implementarea este finalizată numai când 

scopul şi obiectivele iniţial prevăzute au fost atinse. Dacă procesul de monitorizare şi 

evaluarea intermediară oferă elemente care sugerează că obiectivele nu au fost atinse sau 

acest lucru nu se poate întâmpla doar prin activităţile prevăzute, o ajustare a politicii ar trebui 

făcută. Uneori se întâmplă ca finalizarea politicii să fie o decizie strict politică. De asemenea, 

se poate întâmpla, in practică, ca politica să continue chiar dacă obiectivele au fost atinse 

din dorinţa instituţiilor şi funcţionarilor de a păstra avantajele obţinute ca rezultat al politicii . 
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7. Monitorizare şi evaluare în politici publice 

Rolul activităţilor de monitorizare şi evaluare este acela de a determina eficienţa şi 

eficacitatea unei politici publice. Evaluarea de la finalul implementării va stabili în ce măsură 

scopul şi obiectivele iniţial stabilite au fost atinse. Monitorizarea şi evaluarea au, de 

asemenea, un rol esenţial în ajustarea politicilor pe parcursul desfăşurării lor. 

Monitorizarea – activitatea de colectare de informaţii în legătură cu modul în care este 

implementată politica, sprijină luarea unor decizii de corectare pe parcurs. 

Evaluarea – formularea unor concluzii pe baza rapoartelor de monitorizare şi a 

analizelor suplimentare care stabilesc, în special, impactul politicilor asupra grupurilor ţintă. 

Monitorizarea şi evaluarea urmăresc în principal următoarele aspecte: 

• Modificări instituţionale ca urmare a implementării politicilor; 

• Modificări în situaţia grupurilor ţintă; 

• Costuri; 

• Modul în care au fost desfăşurate activităţile, dacă există întârzieri şi care sunt 

motivele acestora; 

• Concordanţa rezultatelor cu obiectivele stabilite iniţial. 

Beneficiile monitorizării politicilor de reformă nu se limitează numai la nivelul 

managementului şi raportării. Procesul de monitorizare poate fi folosit ca un catalizator care 

menţine reforma pe „calea dreaptă” în sensul în care ceea ce se monitorizează înseamnă că 

se şi realizează. Monitorizarea poate contribui şi la creşterea legitimităţii şi asigurarea 

responsabilizării celor implicaţi precum şi a sustenabilităţii politicii. 

Urmărirea planului de acţiune constituie un element de bază în desfăşurarea activităţilor 

de monitorizare. 

Este foarte important ca în momentul formulării politicilor publice să se definească o serie 

de evenimente majore / „piloni” (în limba engleză „milestone events”) în procesul de reformă. 
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 Acest lucru facilitează împărţirea politicii pe mai multe componente importante care sunt 

mai uşor de înţeles şi de abordat.  De asemenea se recomandă implicarea partenerilor şi a 

celorlalţi stakeholderi în această etapă pentru a profita de experienţa şi expertiza pe care 

aceştia le deţin. În acest sens se pot organiza focus grupuri, ateliere de lucru, mese rotunde, 

etc. 

Tipuri de indicatori: 

• Indicatori de input (de exemplu. personal, fonduri, logistică) 

• Indicatori de output (de exemplu. număr de IMM-uri nou înfiinţate ca urmare a politicii, 

număr de sesiuni de instruire, număr de publicaţii distribuite) 

• Indicatori de rezultat/outcome/impact (de exemplu. profitabilitatea IMM-urilor înfiinţate, 

rata morbidităţii) 

În timp ce monitorizarea foloseşte în principal primele două tipuri de indicatori (de input şi 

de rezultat), în cazul evaluării este absolut necesară utilizarea celui de-al treilea tip. 

Un bun indicator trebuie să fie: Util, Simplu, Fezabil, Obiectiv, Specific, Etic. 

Pentru desfăşurarea activităţilor de monitorizare şi evaluare pot fi folosite următoarele 

surse: 

• Documente, materiale rezultate în urma implementării politicii; 

• Interviuri, sondaje de opinie, studii de caz; 

• Rapoarte elaborate de organizaţii publice şi private precum şi de organizaţii 

internaţionale; 

• Monitorizarea de presă. 

Principalele instituţii care trebuie / pot să desfăşoare activităţile de monitorizare şi 

evaluare sunt cele implicate în implementarea politicilor dar este foarte important, mai ales 

în cazul evaluării, ca această responsabilitate să fie delegată sau împărţită cu organizaţiile 

societăţii civile, asociaţii profesionale, think tankuri, etc. Acest lucru stimulează procesul de 

reformă, contribuie la creşterea transparenţei politicilor şi a gradului de responsabilizare a 

instituţiilor implicate. 
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7.1. Sistemul de monitorizare şi evaluare (M&E) 

Un sistem funcţional de monitorizare şi evaluare, M&E, este capabil să integreze date 

formale, date orientate şi asociate în mod obişnuit cu activitatea de M&E împreună cu date 

informale privind monitorizarea şi comunicarea. Dacă puteţi vedea sistemul de M&E în acest 

fel – ca un sistem integrat de reflecţie şi comunicare care sprijină implementarea politicilor – 

atunci puteţi să-l planificaţi şi să-l gestionaţi în cadrul întregului ciclu de viaţă al elaborării şi 

implementării politicilor publice. Cu toate acestea, sistemul M&E este adesea văzut ca o 

sarcină statistică sau ca o obligaţie externă plicticoasă şi obositoare având o relevanţă 

redusă pentru cei care implementează politici. Un alt obicei este acela de a vedea separate 

funcţiunile monitorizării şi evaluării. În aceste situaţii, nivelul superior sub-contractează 

evaluarea şi acţiunea se focalizează numai pe urmărirea activităţilor pe termen scurt, având 

ca şi consecinţă imediată limitarea oportunităţilor de a înţelege şi învăţa dacă există inputuri 

strategice. Abordarea M&E ca un sistem integrat care îi sprijină pe cei implicaţi în 

implementarea politicilor necesită: 

• crearea proceselor de M&E care conduc la instruirea clară şi regulată ale tuturor celor 

implicaţi în operaţiunile strategice ale politicilor, 

• înţelegerea legăturilor dintre M&E şi funcţiunile managementului, 

• utilizarea proceselor existente de învăţare, comunicare şi luarea deciziilor între actorii 

implicaţi pe baza orientărilor M&E, 

• punerea în practică a condiţiilor necesare şi capacităţilor pentru realizarea M&E. 

Există o mare varietate de activităţi care pot fi integrate unui sistem de M&E. Acestea includ 

practici standard ale planului de implementare, dar şi inovaţii specifice, care pot include, de 

exemplu, următoarele: 

Evenimente incluse în 

agendă 

Planificare şi bugetare 

Monitorizare financiară şi 

audit 

Ateliere ale actorilor 

implicaţi 

Monitorizarea situaţiei 

politice 

Monitorizarea progreselor şi 

performanţelor 

Monitorizarea impactului 

Analize participative de 

context  
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Monitorizarea procesului Anchete ale actorilor 

primari  

Evaluări externe 

 

 

 

Pentru ca sistemul de M&E să fie mai eficient, trebuie îndeplinite patru acţiuni cheie: 

1. Planificarea şi punerea în practică a sistemului, 

2. Colectarea şi gestionarea datelor şi informaţiilor, 

3. Reflectarea critică pentru îmbunătăţirea acţiunilor, 

4. Comunicarea şi raportarea rezultatelor 

Cu toate că aceste sarcini sunt prezentate secvenţial, ele se suprapun în realitate. 

Elaborarea unui raport anual privind progresele înregistrate va implica un proces mai 

structurat cu paşi separaţi (informaţia adunată în timpul unui an întreg, un proces 

STRATEGIA M&E (Planul pentru CE trebuie şi CUM trebuie realizat) 

Dezvoltarea 

sistemului 

M&E 

 

Colectarea şi 

Gestionarea 

Informaţiilor 

 

Reflectarea 

Critică pentru 

R
af

in
ar

e
, P

er
fe

cţ
io

n
ar

e
 C

o
n

ti
n

u
ă 

Informare 

Rafinare reciprocă 

Date din teren 

Plan 

Operaţional 

Detaliat 

Rezultatele 

specifice, 

generale şi 

impacturile 

politicii 



 

 
 

„Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă - POLMED” 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din 

Fondul Social European 
 

                

participativ de revizuire în care informaţia este discutată şi analizată, precum şi un raport 

scris). 

8. Tipologia politicilor publice 

 

Toate nivelurile de guvernare –central şi local – se implică din ce în ce mai activ în 

promovarea de politici publice. În fiecare an, adevărate volume de legi şi ordonanţe sunt 

adoptate de organismele legislative federale, statale şi locale, ele fiind dublate de o cantitate 

semnificativă de regulamente emise de agenţiile administrative în baza mandatelor 

legislative. Politicile publice s-au dezvoltat atât în ariile tradiţionale de intervenţie 

guvernamentală – cum ar fi politica externă, transporturile, educaţia, protecţia socială, 

respectul legii, reglementarea relaţiilor comerciale şi de muncă, relaţiile internaţionale – cât 

şi în domenii precum stabilitatea economică, protecţia mediului înconjurător, egalitatea de 

şanse, îngrijirea medicală, energia nucleară şi protecţia consumatorilor, până acum 20-30 de 

ani puţin reglementate.  

Secţiunea de faţă sintetizează o serie de tipologii dezvoltate de-a lungul anilor de analiştii 

politici şi alţi academici, în detrimentul schemelor de clasificare tradiţionale (cum ar fi de 

exemplu, clasificarea după domeniul de activitate, instituţii ori cronologică). Demersul 

următor oferă cititorului o imagine asupra scopului, diversităţii şi obiectivelor variate ale 

politicilor publice.   

 

POLITICI PUBLICE PROCEDURALE ŞI SUBSTANTIVE 

 

Politicile publice substantive încorporează ceea ce Guvernul urmăreşte să facă în domenii 

precum construcţia de autostrăzi, plata beneficiilor sociale, interzicerea vânzării angro a 

alcoolului etc. Politicile de tip substantiv conferă în mod direct beneficiarilor avantaje şi 

dezavantaje, beneficii şi costuri. Politicile procedurale fac referire, în schimb, la actorii şi 

modalităţile care/prin care un obiectiv/scop/lucru sunt realizate. Definite astfel, în categoria 

politicilor de tip procedural se includ legile de constituire şi funcţionare a agenţiilor  

administrative, legile prin care sunt definite atribuţiile şi jurisdicţia diferitelor agenţii, 

procedurile instituite pentru derularea propriilor programe, precum şi controlul operaţiilor 

exercitate de ele.  
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Politicile de tip procedural pot avea însă consecinţe substanţiale – modul în care un 

obiectiv/scop/acţiune este realizat şi instituţia abilitată în acest scop determină în ultimă 

instanţă rezultatul final. Frecvent, aspectele procedurale sunt utilizate pentru a întârzia sau 

amâna adoptarea unor politici publice substanţiale. Acţiunile unei agenţii pot fi contestate 

invocându-se nerespectarea procedurilor legale, când în realitate opoziţia este îndreptată 

împotriva acţiunii ca atare.  

POLITICI PUBLICE DISTRIBUTIVE, REGULATORII, AUTO-REGULATORII ŞI 

REDISTRIBUTIVE 

 

Impactul politicilor publice şi relaţiile dintre cei implicaţi în formularea de politici publice 

determină această clasificare.  

Politicile distributive implică alocarea de resurse şi servicii către diferite segmente ale 

populaţiei – persoane, grupuri, corporaţii şi comunităţi. Unele politici de tip distributiv acordă 

beneficii doar unui număr restrâns de beneficiari. Alte politici se adresează unui număr mare 

de persoane cum este cazul programelor de subsidii agricole, programele educaţionale 

gratuite etc. 

Politicile de tip distributiv implică de regulă utilizarea fondurilor publice în favoarea grupurilor, 

comunităţilor şi ramurilor industriale. Potenţialii beneficiari nu concurează în mod direct, după 

cum beneficiile atribuite nu constituie costuri directe pentru un grup anume. 

Politica privind conservarea habitatului porturilor şi râurilor este dată drept exemplu clasic de 

politică distributivă, văzută însă de unii analişti  sub forma unor „decizii individualizate şi care 

doar prin acumulare pot fi calificate drept politică publică” (Theodore J. Lowi).  

Politicile regulatorii restricţionează ori limitează comportamentul indivizilor sau grupurilor, 

reducând astfel libertatea de acţiune a subiecţiilor (de exemplu, bancheri, comercianţi, etc.).  

În acest sens, ele diferă de politicile distributive care tind să mărească libertatea de acţiune 

a grupurilor sau persoanelor beneficiare. 

Formarea politicilor regulatorii este rezultatul conflictului dintre două grupuri sau coaliţii de 

grupuri, una din părţi urmărind să instituie o formă de control asupra celeilalte care va rezista, 

argumentând fie că orice formă de control nu este necesară, fie că instrumentele de control 

nu sunt adecvate. Politicile regulatorii delimitează clar câştigătorii de perdanţii, deşi cei care 

câştigă obţin mai puţin decât şi-au dorit iniţial. 
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Politicile regulatorii variază şi în conţinut. Pe de-o parte, unele stabilesc reguli generale de 

comportament, cum este cazul legislaţiei comerciale în care sunt definite atât acţiunile legale, 

cât şi cele ilegale. Pe de altă parte, alte politici regulatorii insistă pe detalii, de exemplu legile 

privind utilităţile publice reglementează expres standardele de furnizare, condiţiile de 

autorizare, aspecte financiare, tarifele ce pot fi practicate. 

Politicile regulatorii variază în conţinut chiar în cadrul aceleiaşi politicii, politica privind 

protecţia consumatorilor fiind relevantă în acest sens. Unele legi controlează accesul 

produselor pe piaţă, interzicând comercializarea acelor produse care nu respectă 

standardele în domeniu. Alte legi conferă consumatorului dreptul de a fi informat asupra 

produselor comercializate. 

Unele politici regulatorii, cum sunt politicile privind audiovizualul, sunt implementate în baza 

unor decizii care conferă drepturi unor actori, în timp ce altor actori li se neagă aceleaşi 

drepturi.  

Politicile auto-regulatorii sunt asemănătoare cu politicile regulatorii în sensul că şi ele 

restricţionează sau controlează un grup ori aspecte particulare. Spre deosebire de politicile 

regulatorii, politicile auto-regulatori sunt promovate direct de grupurile de beneficiari, ca 

modalitate de protecţie a intereselor membrilor săi.  

Ca regulă, un grup profesional sau ocupaţional9 militează pentru adoptarea regulilor de 

autorizare de către legislativ. Rezultatul se traduce prin adoptarea legii/legiilor care 

reglementează exercitarea unei profesii ori ocupaţii şi condiţiile în care se poate profesa. 

Implementarea acestor legi este încredinţată unui comitet format din membri ai grupului de 

beneficiari. În timp, accesul la o profesie autorizată poate fi înăsprit, iar tarifele percepute 

pentru serviciile sale specializate mărite.  

Politicile redistributive implică transferul de avere, venit, proprietate sau drepturi între 

grupuri ori segmente ale populaţiei ca urmare a acţiunii concertate a guvernului. “ Scopul 

 

9 de exemplu, avocaţi, medici, farmacişti, ingineri etc. 
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acestei politici nu este utilizarea proprietăţii, ci proprietatea în sine, nu egalitatea 

tratamentului, ci egalitatea posesiei”.   

Schema uzuală în politicile redistributive implică transferul de resurse de la cei ce au la cei 

ce nu au, însă acest flux poate fi inversat. Politicile redistributive sunt greu de adoptat 

deoarece implică realocarea de resurse financiare, de drepturi şi de putere. Cei ce deţin atât 

puterea financiară, cât şi pe cea politică dispun de suficiente mijloace pentru a limita acest 

tip de politici publice. 

POLITICI PUBLICE SIMBOLICE ŞI MATERIALISTE  

 

În funcţie de beneficiile acordate, politicile publice se clasifică în politici materiale şi simbolice. 

Politicile de tip materialist fie oferă beneficiarilor resurse tangibile ori puteri substanţiale, 

fie dezavantajează net pe cei afectaţi negativ. Politicile simbolice nu au nici un impact în 

termeni materiali, neconferind nici avantaje,  nici dezavantaje.  Mai degrabă, ele apelează la 

valori preţuite de oameni cum ar fi pacea, patriotismul şi justiţia socială.  

Câteodată politici publice cu o puternică conotaţie simbolică pot avea importante consecinţe 

practice.  

Majoritatea politicilor nu sunt în totalitate simbolice ori materialiste. Aceste două categorii – 

simbolice şi materialiste – pot reprezenta două extreme ale unei scale la care se raportează 

diferitele politici.  

Politicile publice ostentativ materialiste pot fi transformate în politici publice simbolice în urma 

acţiunii administrative sau incapacităţii legislativului de a finanţa politica publică în cauză. Pe 

de altă parte, politicile publice pot transforma caracterul iniţial simbolic în unul materialist.  

 

POLITICI PUBLICE CARE AU CA OBIECT BUNURI PUBLICE SAU BUNURI 

PARTICULARE   

 

Politicile publice implică şi furnizarea de „bunuri” publice/colective (indivizibile) sau „bunuri” 

private (divizibile). Bunurile publice sunt de asemenea natură încât furnizarea lor către o 

singură persoană determină automat furnizarea către toţi. Un exemplu clasic de bun public îl 

constituie apărarea naţională: nu poate fi furnizată doar unor cetăţeni în timp ce alţii 



 

 
 

„Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă - POLMED” 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din 

Fondul Social European 
 

                

sunt excluşi. Apărarea naţională ca bun public trebuie furnizată de către guvern şi finanţată 

prin taxe în condiţiile în care nici o persoană raţională nu va contribui voluntar la finanţarea 

ei, preferând să lase pe alţii să acopere costurile10. Aerul curat, siguranţa publică, controlul 

circulaţiei sunt alte exemple de „bunuri” publice.  

„Bunurile” private pot fi divizate şi achiziţionate sau utilizate contra cost de fiecare utilizator 

ori beneficiar şi sunt disponibile pe piaţă. Multe bunuri „sociale” furnizate de guvern (de 

exemplu, colectarea resturilor menajere, servicii poştale, servicii medicale, muzee, locuinţe 

sociale şi parcuri naţionale) au caracteristicile unor „bunuri” publice. Dacă asemenea „bunuri” 

care în teorie pot fi furnizate şi de piaţă, sunt sau nu furnizate de guvern este rezultatul unei 

decizii politice influenţate la rândul ei de tradiţie, accepţiunea privind funcţiile guvernului, 

dorinţa beneficiarilor sau utilizatorilor de a transfera o parte din costuri către alţi actori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
10 Comportamentul blatistului 


